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Başkan’dan...

 Değerli Meslektaşlarım, 
yargımızın çok saygıdeğer unsurları 
Hakimlerimiz, Cumhuriyet 
Savcılarımız, çok kıymetli okurlar, 
hepinizi şahsım ve barom adına en 
içten duygularım ile selamlıyorum.

 Saygıdeğer Okur, seçildiğimiz 
günden bu yana uyum içinde 
çalıştığımız yönetimi kurulumuz 
ile birlikte bir vaadimizi daha 
gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu 
ve huzurunu yaşıyoruz. İnşallah 
tüm hedeflerimize bıkmadan 
usanmadan yorulmadan çalışarak 
ulaşacağız. Seçim bildirgemizdeki bu 
taahhütlerimizden biri de dergi idi.   

 Edirne Barosu Dergisi, 
unutulmayacak hizmetlerden biri 
olarak baro tarihimizdeki yerini 
alacaktır. Bu dergi baromuzun 
vizyonu olacaktır. Barolar, insan 
hakları ve hukukun üstünlüğü 
ilkeleri için, adalet için kanunen 
kendilerine tanınan yetkileri 
kullanırlar. Bu kapsam içinde gerek 
meslektaşlarına gerekse kamuoyuna 
hukuk ve adalet konusunda katkıda 
bulunmak sorumlulukları vardır. 
Kurumsal bir yapının kurumsal 
eserlere ihtiyacı vardır ve de bununla 
sorumludur. Dergi de bu eserlerden 
biridir. Taahhüdümüz, baromuzu 
etkin ve kamuoyunun barolardan 
beklentilerine karşılık verebilecek 
bir noktaya getirmektir. Makamlar 
ve koltuklar kalıcı değil geçicidir. 
Ancak Edirne Barosu ve yapılan 
hizmetler kalıcıdır geriye gitmesi de 
söz konusu değildir, söz konusu dahi 
olmamalıdır. Dergi de bu anlayışın 
parçalarından biridir ve bundan taviz 
vermeyeceğiz. Görevimizi bırakırken, 
verdiğimiz sözün arkasında durmuş, 
söz üreten değil hizmet üreten anlayışı 
oturtmuş bir yönetim olarak, ortaya 

koyduklarımızın asla geriye gitmesinin 
mümkün olamayacağı aksine daha 
da ileriye götürmek için çalışacak 
meslektaşlarımıza bırakmanın gönül 
rahatlığı içerisinde olacağımızı umut 
ediyoruz.. Bu derginin siz değerli 
okurların beğenisine sunulmasında 
çok değerli katkıları olan insanlar var. 
Gecesini gündüzüne katan insanlar 
var. Yönetim kurulumuza, basın-yayın 
komisyonumuza, oluşturduğumuz 
ve isimlerini künyede gördüğünüz 
tüm dergi yayın kurulu üyesi olan 
saygı değer meslektaşlarımıza, ilk 
sayıda emeğini, yazısını, dokümanını 
paylaşarak katkıda bulunan tüm 
saygı değer meslektaşlarımıza, 
yayın kurulumuz yoğun şekilde 
çalışırken onlara yardımcı olan 
baro personelimize, derginin ilk 
sayısına reklam vererek destek olan 
Denizbank A.Ş., Keçecizade ve Köfteci 
Osman’a  derginin basımında ve grafik 
tasarımında emeği geçenlere ayrı 
ayrı teşekkürü borç biliyoruz. Ancak 
tabi ki o mutfağın başında olan ve 
gecesini gündüzüne katan editörümüz 
Sayın Av. Görkem Tan’a ve yazı işleri 
müdürümüz Sayın Av. Barış Ateş’e 
özel bir teşekkürü borç biliriz. 
 Saygı değer okur, dergimiz 
üç ayda bir sizlerin beğenisine 
sunulacaktır. Değerli Meslektaşlarım, 
takdir edersiniz ki bir dergi, ancak 
sizlerden gelecek katkılarla, yazılarla, 
bildirimlerle dergi olabilir. Bu nedenle 
bir sonraki sayı için şimdiden değerli 
meslektaşlarımızın katkılarınızı 
bekliyoruz. Ayrıca, ilk sayımızda 
mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız 

olacaktır. Ancak en iyisini yapmak 
için yayın kurulumuzun insanüstü 
mücadele verdiğini bilmenizi 
istiyor ve eksikliklerimiz için 
affınıza sığınıyoruz. İnşallah sayılar 
ilerledikçe, daha da profesyonelleşecek 
ve de katkılarınız ile çok daha güzel 
işler üreteceğiz. Bu konuda kararlı ve 
istekliyiz. 
 Bu dergimizin yanında, 
5 Nisan 2020 tarihinde sizlerin 
beğenisine sunulmak üzere üstadımız 
Sayın Av. Rıfat Çulha’da hakemli bir 
dergi konusunda üstün gayret sarf 
ediyor. İnşallah çıkarttığımızda, gerek 
danışma kurulu kadrosu ile gerekse 
hakemli dergi olması sıfatı ile sadece 
baro tarihimizde değil, Türkiye’de 
barolar tarihinde de büyük bir başarı 
elde edeceğiz. Bunun da müjdesini 
büyük bir mutluluk ve onurla vermek 
isterim. 

 Adalet, hukuk, kuvvetler 
ayrılığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, 
Ulu Önder Atatürk ve kurduğu 
Cumhuriyetin koşulsuz yanında olan 
Edirne Barosu olarak, beğeninize 
sunduğumuz derginin baromuz için 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, emeği geçenlere ve bu sayıda 
katkıda bulunan meslektaşlarıma bir 
kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı 
ve şükranlarımı sunuyorum. 

Av. Alper PINAR 
EDİRNE BAROSU BAŞKANI



BAROMUZ TARİHİNDEN...

Edirne Barosu’na Kayıtlı İlk Avukat:
 Av. Hayrettin BELLİ (Mahmut Hayrettin Belli: d. 
1893, Diyarbakır – ö. 8 Haziran 1949, Ankara)
Telgraf Müdürü Mehmet Mihri Bey ve Atife Hanım’ın oğlu olan 
Hayrettin Belli 1893 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi.
1908 yılında girdiği İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1912 yılında 
İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Silivri 
Savcısı olarak göreve başladı ve 1915 yılında Galiçya savaşına 
katıldı.
 I. Dünya Savaşı sonrasında Edirne’de işgalleri protesto 
etmek ve Trakya’nın savunmasını planlamak için Belediye 
Başkanı Şevket Dağdeviren, Edirne Milletvekili Faik Kaltakkıran, 
Avukat  Şeref Aykut, Tüccar  Kasım Yolageldili  tarafından 1918 
yılında kurulan Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde 
görev aldı.
 Çatalca üyesi olarak, 31 Mart - 2 Nisan 1920’de 
düzenlenen Lüleburgaz Kongresi’nin 67 delegesinden biri oldu. 
9-13 Mayıs 1920 tarihleri arasında Edirne Erkek Öğretmen 
Okulu’nda yapılan ve 220 üye ile toplanan Büyük (Edirne) 
kongresine de katıldı ve İcra Komitesi Üyesi seçildi. 25 Nisan 
1922’de Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları 
arasına katıldı. 

 Hayrettin Belli, 1923’e kadar İstanbul Kadıköy ve 
Trakya’da İngilizlerden saklandı. Bu dönemde Silivri’nin Çanta 
bölgesinde çete etkinlikleri ile Yunan birliklerine kayıplar 
verdirdi. Cumhuriyet’in ilanından sonra Edirne’ye yerleşti. 

Burada Edirne Barosu’nun kurucu başkanlığı ve serbest avukatlık 
yaptı. 1942 yılına kadar yaşadığı Edirne’den ayrılarak  Ankara 
Atatürk Orman Çiftliği’nin Hukuk Müşavirliğine atandı ve 1949 
yılına kadar bu görevini sürdürdü.
 Beyaz şeritli, Mustafa Kemal imzalı  İstiklâl 
Madalyası sahibi olan Hayrettin Belli 1949 yılında yaşama veda 
etmiştir. Ankara Cebeci Mezarlığı’na gömülüdür.
 
 Müveddet Belli ile evli olan Hayrettin Belli’nin Mihri 
Belli, Remime Köymen ve Türkan Ebcioğlu isimli 3 çocuğu 
vardır.  Türkiye Komünist Partisi  Merkez Komite Üyesi olan 
siyasetçi Mihri Belli, Hayrettin Bey’in oğludur.

Edirne Belediye Meclisi Üyeleri (1930)
Oturanlar soldan: 1.Şerif Bilgen, soldan 3. Şevket Dağdeviren, soldan 5. Hayrettin Belli, ayaktakiler sağdan: 2. Ekrem 

Demiray, sağdan 4. İbrahim Akıncı, sağdan 6. Hafız Rakım Ertür
Kaynak: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jYhxxt_
wkDQJ:https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayrettin_Belli+&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

Hazırlayan: Av.Barış ATEŞ
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AVUKATLARIN VE BAROLARIN 
SİYASİ GÜNDEME DAİR
GÖRÜŞ BEYAN ETMELERİ ÜZERİNE 

 Av. Şafak TÜRKEN

 Milattan önce Atina’da 
kurulan ilk barodan günümüze kadar 
hem barolar hem de avukatlar siyasal 
iktidarın yapısına göre itibarlı ve gıpta 
edilen bir meslek grubu olmakla adeta 
hor görülen bir meslek grubu olmak 
arasında gidip gelmiş, demokratik 
hukuk devletlerinin ortaya çıkması ile 
yargı erkinin vazgeçilmez bir unsuru 
olarak kabul görmüştür. 

(Görsel hakkında: 12 Eylül 1980 tarihinde 
İstanbul Barosu’nun kapısı mühürlenmiş, başkan 
Avukat Orhan Adli APAYDIN tutuklanmıştı. 
8251 sicil numaralı Av. Ayşe Yıldız NURYOL 
tarafından bu mühür sökülüp atılmıştır.)

 Bu nihai kabulü, kuşkusuz, 
bireyin haklarını ve hukukun 
üstünlüğünü her ne şart altında olursa 
olsun savunmaya devam eden; bu 
uğurda kimi zaman yargılamanın 
süjesi haline gelmeyi, kimi zaman 
barosunun kapısına mühür 
vurulmasını göze alan ancak hukuk 
yolundan ayrılmayan avukatlara ve 
barolara borçluyuz.

 Günümüzde avukatlık 
mesleğinin ve baroların adaletin 
ve hakkaniyetin tesisi ile hukukun 
işlerliği ve üstünlüğü için faaliyet 
gösterdiği açıkça kabul edilmektedir. 
Bu bağlamda, öncelikle 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu m. 2 hükmü 
ile Türk yasa koyucusu avukatlık 
mesleğinin amacını “…hukuki 
münasabetlerin düzenlenmesini, 
her türlü hukuki mesele ve 
anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete 
uygun olarak çözümlenmesini 
ve hukuk kurallarının tam olarak 
uygulanmasını her derecede yargı 
organları, hakemler, resmi ve özel 
kişi, kurul ve kurumlar nezdinde 
sağlamak…” olarak tanımlamış; 
avukatı ise, bu amaca erişmek uğruna 
“hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet 
hizmetine ve kişilerin yararlanmasına 
tahsis eden kişi” olarak tanımlamıştır.

 Ulusal mevzuatımızda yer 
alan bu düzenlemenin, uluslararası 
anlayışa da uygun olduğunu 
görüyoruz. Örnek vermek gerekirse, 
27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de 
toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği 
(UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilen 
TURIN ilkelerine göre avukatın rolü 
bütün kişilerin yasalar huzurunda 
korunmasını sağlamaktır. 

 Üstelik yine TURIN 
ilkelerine göre mesleklerini, bir 
yandan kendilerine emanet edilen 
menfaatleri korurken, bir yandan da 
yasaların bilinmesini, anlaşılmasını ve 
uygulanmasını gözetecek şekilde icra 
etmek avukatların hakkı ve görevidir.
Barolar bakımından getirilen bir 
diğer ulusal düzenleme ise, hukuk 

devletinin korunması için barolara 
görev ve sorumluluk yüklemekte, 
bunu adeta baroların varlık sebebi 
olarak kabul etmektedir. 

 Öyle ki, Avukatlık 
Kanunu m. 76 uyarınca barolar 
“…hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını savunmak ve korumak, …
amacıyla tüm çalışmaları yürüten …
kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşları” olarak tanımlanmış; yine 
Avukatlık Kanunu m. 95 hükmünde 
“…hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak, korumak ve bu 
kavramlara işlerlik kazandırmak…” 
baro yönetim kurullarının görevleri 
arasında sıralanmıştır. 

 Buradan da anlaşılacağı 
üzere, hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak ve bu kavramlara 
işlerlik kazandırmak baro yönetim 
kurullarına ve dolayısıyla avukatlara 
yüklenmiş bir görev, yani yasal bir 
sorumluluktur. Bunu yapma görevi 
ve sorumluluğu barolara, meclis eli 
ile, halk tarafından verilmiş olup 
toplumsal savunma makamını işgal 
eden avukatlar, aynı zamanda bir 
denetleme mekanizması olarak faaliyet 
göstermekle görevlendirilmiştir.

 Böylece siyasal iktidarı, 
yasama ve yürütme erklerini, bir sivil 
toplum kuruluşu gibi denetlemek ve 
eleştirmek baroların ve avukatların 
yalnız hakkı ve yetkisi dahilinde değil, 
aynı zamanda varlık sebebi ve topluma 
karşı yasal vazifesidir.
Bilhassa yasama ve yürütme erklerinin 
yahut yargı makamlarının hukukun 
üstünlüğü ve insan hakları kavramları 



açısından tartışmalı olan karar, eylem 
ve açıklamaları karşısında avukatların 
ve baroların bu denetim vazifesini 
yerine getirmekten kaçınması 
mümkün değildir. 

 Avukatlar ve barolar bu 
vazifelerini yalnızca duruşma 
salonlarında ve dilekçelerinde 
yaptıkları savunmalarıyla değil, tüm 
yasal ve meşru imkanları kullanarak 
gerçekleştirecektir.

 Avrupa Konseyi’nin Avukatlık 
Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler 
Hakkında 9 Numaralı Tavsiye 
Kararı’nda da “Avukatlar inanç, ifade, 
hareket, dernek kurma ve toplanma 
özgürlüğüne sahip olmalıdırlar ve 
özellikle adaletin sağlanması ve 
hukuku ilgilendiren konularla ilgili 
tartışmalarda yer alma ve hukuk 
reformları tavsiyesinde bulunma 
hakkına sahip olmalıdırlar” denilmek 
suretiyle bu husus vurgulanmıştır. 
 Yine aynı metnin şerhinde 
“…avukatların diğer bireylere 
uygulanandan daha fazla hukuki 
kısıtlamaya tabi olmadan hukukla 
ve adaletin yerine getirilmesiyle 

ilgili kamu tartışmalarında yer 
alma ve özgürce ve müdahale 
olmadan, yerel veya ulusal mesleki 
kurumlara katılma veya bu kurumları 
oluşturma haklarının olduğu…”, 
avukatların “adalet sisteminin 
işleyişini denetlemek için var olan 
veya teklif aşamasındaki mevzuat ile 
ilgili kamu tartışmalarına katılma ve 
gerekli oldukça, reform teklifi yapma 
hakkına…” sahip oldukları belirtilmiş 
ve “…her hukuk sisteminin esas 
aktörlerinden biri olan avukatlar, 
ekonomik ve sosyal hayatta meydana 
gelebilecek önemli gelişmelere kayıtsız 
kalmamalı ve hukuk sisteminin 
gelişimine önayak olabilecek her kanun 
teklifinde aktif rol oynamalıdırlar” 
denilmek suretiyle avukatların yalnız 
hukuk alanında değil, ekonomik ve 
sosyal hayatta da meydana gelebilecek 
önemli gelişmeler hakkında 
görüşlerini beyan ederek toplumsal 
ilerlemenin esas aktörleri arasında 
yer almalarının gerekliliği ve hatta bu 
tür gelişmelere karşı duyarsız bir tavır 
takınamayacakları vurgulanmıştır. 

 Bazen toplumda kimi çevreler 
tarafından tepki ile karşılansa da 

avukatlar ve barolar halihazırda 
hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda 
meydana gelebilecek önemli 
gelişmelere dair görüşlerini sıklıkla 
açıklamaktadırlar. Bu durum doğal 
olarak, siyasi gündemi yoğun olarak 
meşgul eden konularda avukatların ve 
baroların açıklamalarda bulunmaları 
sonucunu doğurmaktadır. 

 Nasıl ki avukatlık mesleğinin 
yargı erkinin vazgeçilmez bir unsuru 
olarak kabul edilmesini, her ne şart 
altında olursa olsun hukuk yolundan 
ayrılmayan avukatlara ve barolara 
borçlu isek; aynı şekilde bir gün 
avukatların hukuki, ekonomik ve 
sosyal alanlarda görüşlerini beyan 
etmelerinin ve tüm bu süreçlerin 
birer esas aktörü olmalarının 
vazgeçilmez olarak kabul edilmesini 
de her ne şart altında olursa olsun 
hukukun üstünlüğü çatısı altında 
doğru bildiğini söylemekten 
ayrılmayan ve toplumun Avukatlık 
Kanunu ile verdiği vazifeyi yerine 
getirmekten çekinmeyen avukatlara 
ve barolara borçlu olacağımızı ifade 
etmek gerekmektedir.

KIZ BAŞINA (!)  
BÜYÜK İŞLERE KALKIŞANLAR: 
Av.Irmak Nesil UZUN

TÜKD
 Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği (TÜKD), 1949 yılında 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
üniversite mezunu kadınları 
tarafından kurulmuştur. Kuruluşunun 
ardından 25.01.1954 tarihinde 
uluslararası faaliyet izni alan dernek, 
hâlihazırda “Uluslararası Üniversiteli 
Kadınlar Federasyonu’’nun (GWI) 
çalışmalarına asil üye sıfatıyla 
katılmaktadır. Türkiye’de ise derneğin 
Edirne’nin de aralarında bulunduğu 
26 şubesi bulunmaktadır. Peki ne için, 

nasıl çalışır bu kadınlar?
 Türk toplum yapısı tarihsel 
süreç içerisinde ataerkil bilinç ile 
ilerleyen, erkeğin gücünün kadının 
ise anaç ruhunun ön planda 
tutulduğu kültürel özellikleri ile 
tanımlanmıştır. Ancak; her ne kadar 
Türk-İslam toplumlarında pederşahi 
aile yapısı hâkim olsa da, bu durum 
yalnızca siyaset ve yönetim anlayışını 
etkileyebilmiştir. Eğer öyle olmasaydı, 
önemli Türk destanlarından Dede 
Korkut Destanı’nda Banu Çiçek ile 

Bamsı Beyrek’in güreşi anlatılmazdı. 
Bununla birlikte,  İslam’da erkeğin 
üstün tutulması, kadınların 
çalıştırılmaması gerektiği yönünde 
bir hükmü yoktur. Hz. Hatice’nin 
daha o dönemde tüccarlık yaptığı 
unutulmamalıdır. Tam da bu 
noktada; Türk Üniversiteli Kadınlar, 
unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi 
hatırlatmak, kadının toplumdaki 
yerini, saygınlığını ve henüz yitip 
gitmeden kendine olan güvenini 
tekrar diriltmek için varlar.
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 Toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda yapılan tüm çalışmalara 
rağmen, kadınlarımızın ciddi bir 
kısmı aile, iş veya özel hayatlarında 
ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. 
Özellikle istatistiksel veriler göz önüne 
alındığında, bu konuda ülkemizin 
durumu maalesef pek de iç açıcı değil. 
Şöyle ki; Türkiye, cinsiyet eşitliği 
açısından 144 ülke arasında 131. , 
kadınların ekonomiye katılımında 128. 
, siyasi hayattaki aktiflik bakımından 
ise 118. Sırada gelmektedir.  Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin 
kadınların her alanda topluma 
kazandırılmasını teşvik etmek 
amacıyla; kadın istihdamı, kadın 
cinayetleri, çocuk evlilikleri ve çocuk 
anneler hususlarına eğilmektedir. 
 Kadının problemlerini 
ve haklarını tartışmanın sadece 
kadınlarla ilgili değil, aynı zamanda 
bir insanlık sorunu olduğu anlayışıyla 
ilerleyen derneğin, düzenlediği 
etkinliklerin arasında burs ve 
eğitim programları yer almaktadır. 
Her ay düzenli olarak yapılan burs 
toplantılarında, dernek bünyesince 
burs almaya hak kazanan kız öğrenciler 
ile dernek yönetimi ve üyeleri bir araya 
gelmektedir. Toplantının açılışında 
öncelikle, öğrencilerin sorunları 
konuşulup neler yapılabileceği 
tartışılır, ardından eğitim durumları, 
sınavları hakkında bilgi alınır. Tüm 
bu değerlendirmelerin ardından, bir 
önceki toplantıda görevlendirilen 
dernek üyesi veya bursiyer öğrenciler, 
ülkemizde farkındalık yaratabilecek 
kadın politikaları, cinsiyet ayrımını 
düzenleyen sözleşmeler (İstanbul 
Sözleşmesi, CEDAW) gibi başlıklardan 
birini sunmaktadır. Derneğin ana 
amacı her yaş ve kesimden kadına 
ulaşmak olduğundan, ilk olarak 
öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve 
çevrelerinde yaşanan kadına yönelik 
olaylara duyarlı hale gelmeleri büyük 
önem arz etmektedir. Bu şekilde, 
küçük bir topluluktan başlayarak daha 
büyüklerine yayılacak bir ortak aklın 
ve planlama çalışmalarının temeli 
atılmaktadır.
 
 Bir diğer büyük problemimiz 
ise tartışmasız ki; kadın cinayetleri. 
Kadına yönelik şiddet;  Birleşmiş 
Milletler Meclisi tarafından 1993 

yılında kabul edilen “kadına yönelik 
şiddetin yok edilmesi bildirgesi‘’nde;  
“cinsiyete dayalı olarak gerçekleşen, 
kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik 
herhangi bir zarar ve üzüntü sonucu 
doğuran veya bu sonucu doğurmaya 
yönelik özel veya kamu yaşamında 
gerçekleşebilen her türlü davranış, 
tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi 
olarak engellenmesidir.’’ şeklinde 
tanımlanmaktadır.  Hangi şiddet 
türü olursa olsun kaç mağdur kadın, 
cesaret edip kocasından veya karşı 
cinsinden şikâyetçi olabiliyor? Kaçı 
şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma 
davası açmayı, aklından geçirmekle 
yetinmeyip soluğu aile mahkemesinde 
alabiliyor? Bununla da kalmıyor, 
kaç hâkim morluklar içerisinde 
karşısına gelen kadına, koruma 
tedbiri uygulamayı gerekli görüyor? 
Kaç savcı mağdur kadın için derhal 
dava açıyor? Kamuoyunda ve hukuk 
uygulayıcılarının nezdinde kadının 
kişiliğinin ve haklarının korunmaya 
değer bulunması için daha kaç canın 
yitirilmesi gerekiyor? Herkesçe 
bilinen ancak bir türlü söylemeye 
dilimizin varmadığı bu soruların 
cevapları aslında şiddet mağdurların 
ana sorununu oluşturmaktadır: 
çekinmek, anlatamamak, susmak! 

 Sustukça anlatamadıklarımız 
da, şiddetin dozu da arttı bu güne 
dek. Artık bizim yerimize, sözünü 
esirgemeden konuşanlar, haklarımızı 
sonuna kadar savunanlar var. TÜKD, 
kadın cinayetlerinin, kadına yönelik 
şiddetin şimdilik duyulan kısmını ve 
mahkemeye taşınanları yakından takip 
etmektedir. Açılmış olan bir dava söz 
konusu ise; davaya müdahile talebiyle, 
kadınların destekçisi olduklarını 
gösterip, yalnız olmadıklarını 
hatırlatıyorlar. Bu kısımda yer alanlar 
şanslılar, peki ya diğerleri? Türkiye’de 
aile içinde yaşanan sorunlar, mahrem 

kabul edildiğinden en yakınlara 
bile zor anlatılmaktadır. Kaldı ki, 
bunun üçüncü kişilere anlatılarak, 
şiddetin açığa vurulması imkânsız 
gözükmektedir. Ama imkansız 
değildir. Bu noktada, derneğin hedefi; 
kadınlarımızın çağdaş koşullar 
altında eğitilmesini sağlamak; yetişkin 
eğitiminin yaygınlaştırılmasına 
katkıda bulunmak, ilgili projeleri 
gerçekleştirmek ve de kadınlarımızın 
meslek sahibi olmasına destek 
vermektir. 
 Aynı zamanda, yapılan 
araştırmalar şiddetin kuşaklar 
boyunca sürmesi, çocuğun öğrenme 
yoluyla ailedeki şiddet içerikli 
davranışı rol model alması, çocuk 
eğitiminde dayağın yaygınlaşmasını 
da şiddetin nedenleri arasında 
göstermektedir. Bu sebepledir 
ki; kadınların desteklenmesinin 
yanı sıra, çocukların da konuyla 
ilgili bilinçlendirilmesi elzemdir. 
Çocukların ayrımcılığı öğrenmesi 
daha çok küçük yaşta ailenin 
cinsiyet farklılıklarına yaklaşımı 
ile başlamaktadır. Erkek çocuğun 
büyüme sürecinde; bebeğin, evde, 
misafirlikte, gittiği her yerde çırılçıplak 
dolaştırılması, çocukluk döneminde 
anne baba tarafından “hangi kızı 
alayım oğlum sana’’ söylemlerine 
başlanması, gençlik döneminde kız 
arkadaşı olan erkek çocuk tüm ailesi 
ve akrabalarından takdir görürken, 
aynı durumda kızın ailesi tarafından 
şiddete maruz kalması ayrımcılığa 
sebep olan tutumlardan yalnızca 
birkaçıdır. TÜKD, yapmış olduğu 
eğitim programları ile bazı davranışları 
mazur göstermek veya tercihleri 
açıklamak için cinsiyet faktörü 
kullanıldığında, çocuğun sınırları 
çizilmiş bir alana hapsedildiğini 
anlatmaya çalışmaktadır. Bu şekilde, 
aileler tarafından yapılan hataların 
önüne geçilmektedir. 
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 Kişinin, hiçbir şekilde 
seçimle karar vermediği biyolojik 
farklılığı sebebiyle ötekileştirilmesi, 
toplumsal hayatın her alanında kötü 
muameleye maruz kalması insanlık 
suçu niteliğindedir. Öyleyse en 
temelden, kullandığımız sözcüklerden 
başlanmalı değişime: 

BAYAN değil KADIN

KIZ BAŞINA değil TEK BAŞINA

SÖZÜNÜN ERİ değil 
SÖZÜNE SADIK

ADAMSIN değil İNSANSIN

 Bahsedilen değişiklikler, 
küçük gibi gözükse de aslında 
büyük adımlardır. Kelimelerin 
gücünü, toplumda yarattığı algıyı, 
azımsamamak gerekir. 
Cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
bakımından, kadının özgüvenini 
kazanmasını sağlayan en önemli 
etken de hiç şüphesiz ki; üretebildiğini 
ve başarabildiğini görmesidir. Çalışan 
kadın, kendini maddi yönden 
kimseye bağımlı hissetmediği 
için göz yumduğu her şeye karşı 
meydan okuyabilir. İş hayatında 

kadın istihdamını sağlayabilmek 
amacıyla, çalışmayan kadınlarımıza 
öncelikle mesleki eğitim verilmeli, 
sonrasında da ürettiklerini kazanca 
dönüştürebilmeleri amacıyla destek 
olunmalı, iş fırsatları yaratılmalıdır. Bu 
bağlamda, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği 2008 yılından bu yana her 
yıl geleneksel olarak, farklı alanlarda 
başarı gösteren kadınlarımıza “Önder 
Kadın Ödülleri’’ vermektedir. Bilim, 
sanat, medya ve spor alanında 
ödüllendirilen kadınlarımızın, gurur 
verici başarı öykülerinin duyulması 
ve hem cinslerine örnek teşkil etmesi 
bakımından etkinlik önem arz 
etmektedir. Ayrıca; dernek genelinde 
yapılan etkinliklerin haricinde, şubeler 
de kendi içinde, bulunduğu bölgenin 
ihtiyaçları doğrultusunda, kadınlara 
desteğini sürdürmekte, onların 
başarılarını paylaşmaktadırlar. Buna 
en güzel örnek kesinlikle; ilimizde 
bulunan dernek şubesinin katkısıyla, 
Valilik ve Edirne Belediyesi’nin iş 
birliği ile açılan “Kadın Emek Evi’’dir. 
Kadınlarımızın el emeği ile üretmiş 
oldukları ürün ve eseler, emek evinde 
ekonomik katkıya dönüşmektedir. 
Dolayısıyla, kendisini yalnızca ev 
işleri ve çocuk bakımıyla sınırlı gören 
kadın, zamanla ekonomik özgürlüğün 

kendisine kazandırdığı kimlik ile 
çalışma hayatında yer edinmektedir. 
 Tüm bu yapılan çalışmalar, 
projeler ve etkinliklerle varılmak 
istenen asıl nokta; kadın-erkek ayrımını 
engellemenin yanı sıra aslında insanın, 
yalnızca insan olduğu için karşı cinsine 
saygı göstermesi gerektiği anlayışını 
benimsetebilmektir. Toplumdaki kadın 
algısı ve sorunsalının düzeltilebilmesi, 
insanlar arasında dostluk, ortak 
çalışma ve yardımlaşma ile kadını her 
alanda eşit konuma getirebilmekten 
geçmektedir. Bu unsuru vurgulamak 
amacıyla; dernek GWI’nin de 
(Graduate Woman International- 
Uluslararası Üniversite Mezunu 
Kadınlar) amblemi olan “dostluk 
lambası’’ işaretini kullanmaktadır. 
 Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği Genel Merkez ve Şubeleri 
ile, Atatürk İlke ve Devrimlerini 
benimseyen, insan haklarını eşit 
bireyler olarak kullanabilen tüm 
kadınları, bu hareketin doğal birer 
üyesi kabul ederek, bugün hala 
çalışmalarını sürdürmektedir. Hiçbir 
zaman unutulmamalıdır ki; 
“Kadınlarını geri bırakan toplum, 
geride kalmaya mahkûmdur.’’ 

Mustafa Kemal ATATÜRK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

AVUKATLARLA GELİŞECEK

 Kişisel verilerin korunması, 
hukuk sistemimiz açısından hem 
yeni bir konu hem de değil. Yeni bir 
konu; çünkü bunu temel alan 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu 2016 yılında yasalaşarak 
yürürlüğe girdi. Yeni bir konu 
değil; çünkü Avrupa Konseyi’nce 
hazırlanarak 1981 tarihinde imzaya 
açılan“Kişisel Verilerin Otomatik 
İşleme Tabi Tutulması Karşısında 
Bireylerin Korunması Sözleşmesi”ni 
Türkiye, ilk imzalayan devletlerden 
olmuştur. Ne var ki, sözleşmenin 
iç hukukun bir parçası olması 

ancak 2016 yılına rastlamaktadır. 
Aradaki bu uzun boşluğun nedeni, 
sözleşmeye uyum sağlayabilecek bir 
yasal düzenlemenin hazırlanmamış 
olmasıdır. Zaman içerisinde çeşitli 
yasa ve yönetmeliklerde “kişisel veri” 
terimine rastlanmaya başlamakla 
birlikte, ilk ciddi düzenleme 2005 
yılında yürürlüğe giren ve kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak 
kaydedilmesi ve ele geçirilmesini 
düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 
135 vd. hükümleri olmuştur. 2010 
yılında ise Anayasa’nın 20. maddesine 
eklenen 3. fıkra ile kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkı temel 
haklar arasında sayılmış, hakkın 
kapsamı belirlenerek, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usullerin 
ancak kanunla düzenlenebileceği 
kuralı getirilmiştir. İşte Anayasa’da 
atıf yapılan bu kanun, aradan 
geçen 6 yıllık bir zaman sonunda 
yasalaşan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’dur. 2016 yılında 
kabul edilerek yürürlüğe giren yasa, 
bir uyumluluk süreci öngörmüş, 2018 
yılına kadar geçen iki yıllık sürede 
yasaya uyumun sağlanması için bir 
geçiş dönemi belirlemiştir. 

 Av. Arb. Aydoğan TAN

6



 Şu an itibariye bu uyum 
sürecinin dolduğu, veri koruma 
hukukunun gelişimini sürdürdüğü 
evredeyiz. Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu (KVKK), yasaya aykırılık 
hallerinde yasadan doğan yetkilerini 
kullanmakta, bazen idari para 
cezaları kesmekte ve bunları web 
sitesinde yayımlamaktadır. Esasen, 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
toplumsal farkındalığı arttıran da 
daha çok bu para cezaları olmaktadır. 
Nitekim, geçtiğimiz ay yayınlanan 
bir Kurul kararı, avukatlar arasında 
oldukça tartışılmış ve konuşulmuştu. 
Henüz kararı bilmeyenler için, borçlu 
yerine yeğenine SMS gönderen 
avukata KVKK tarafından “tek bir 
harekete bağlı iki farklı veri işleme 
faaliyeti nedeniyle” 50.000 TL 
tutarında idari para cezası kesildiğini 
belirtmekle yetinelim.

 Cezaların, kişisel verilerin 
korunması hukukunda farkındalık 
yaratmada çok daha etkili olduğu 
ortada. Gönül ister ki, kişisel verilerin 
işlenmesi ve korunması konusunda 
farkındalığımız çok daha yükselsin 
gerek -yasadaki terimiyle- ilgili kişi 
olarak ve gerekse veri işleyen ya da 
veri sorumlusu olarak kişisel verilerin 
korunmasının felsefi altyapısı, bu 

hukuk dalına neden ihtiyaç duyulduğu 
ile ilgili olarak daha fazla bilinçlenme 
sağlansın, veri korumaya gereken 
önem herkesçe verilsin. Ancak bu 
işlevi bir süre daha idari para cezaları 
yerine getirmeye devam edecek gibi 
görünüyor.

 Çeşitli mobil uygulamalarla 
yüz fotoğrafı gibi biyometrik verilerin 
paylaşıldığı, konum verilerimizin 
neredeyse kesintisiz olarak işlendiği, 
sosyal ağlarda hayatımıza dair pek 
çok detayın paylaşıldığı bir dönemde 
elbette bu verilerin korunmasına ilişkin 
önem de artıyor. Tam da bu noktada 
hem kişisel verilerin korunmasına 
dair farkındalık yaratmak anlamında, 
hem de veri koruma hukukunun 
gelişiminde biz avukatlara çok önemli 
görevler düşüyor. Burada avukatların 
kişisel verilerin korunması konusunda 
uzmanlık kazanması, her bir avukatın 
veri koruma hukukçusu olmasından 
bahsetmiyorum. Kastettiğim, kişisel 
verilerin korunması hukukunun, 
uygulayıcılar olan avukatlarla gelişim 
göstermesi, yasaya dair farkındalığın 
bizlerce topluma anlatılabilme 
potansiyeli. 

 Peki avukatlar olarak kişisel 
verilerin korunması hukukunun 

gelişimine nasıl katkı sağlayabiliriz? 
Öncelikle müvekkillerinin haklarını 
koruyan ve gözeten bir meslek 
olarak avukatlar, veri işleyen, veri 
sorumlusu sıfatını haiz gerçek ve 
tüzel kişi müvekkillerini bu konuda 
bilgilendirmekle işe başlayabilir. Bu, 
aynı zamanda meslek kuralları gereği 
de bilgilendirme yükümlülüğü olarak 
karşımıza çıkıyor. 6698 sayılı yasa, 
alt düzenlemeleriyle birlikte veri 
sorumlularına önemli yükümlülükler 
getiriyor. 

 KVKK’nın 31.05.2019 tarih ve 2019/166 sayılı kararı
  Ödemelerin Kişisel Veriler ile Yapıldığı Shiru Cafe, 
https://pazarlamasyon.com/odemelerin-kisisel-

veriler-ile-yapildigi-shiru-cafe/

 6698 sayılı kanun anlamında 
ilgili kişi sayılan gerçek kişi 
müvekkillerimize kişisel verilerin 
öneminden bahsedebilir, verilerinin 
gizliliğinin önemini anlatabiliriz. 
Verinin çok büyük öneme sahip 
olduğu ve önem kazanmaya devam 
ettiği, iş modellerinin giderek veri 
ile çalışmaya doğru evrildiği, kişisel 
veriler ile bir kafe’de ödeme dahi 
yapılabilen bir çağdayız . Avukat, 
toplum içerisindeki konumu gereği, 
kişisel verilerin önemi konusunda 
farkındalık yaratılmasında öncü bir 
rol üstlenebilir. Kanun tanımıyla 

7



ilgili kişi, yani veri sahiplerinin 
verilerinin korunmasını isteme 
haklarının Anayasa ile güvence altına 
alındığını, verilerinin korunması 
için bir yasa ve alt düzenlemeler 
ile birlikte bir de Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu adında bağımsız 
bir kurum bulunduğunu, verilerinin 
işlenip-işlenmediği, hangi verilerinin 
nasıl işlendiğini, yurt içi veya yurt 
dışına aktarılıp-aktarılmadığını 
öğrenme, hatalı işleme olmuşsa 
düzeltme isteyebileceği, kişisel 
verilerinin silinmesini ve yok 
edilmesini isteyebileceği, verilerinin 
işlenmesine ilişkin rızasını her 
zaman geri alabileceğine ilişkin 
haklarının bulunduğunu, veri ihlali 
oluşması durumunda zararının 
giderimi de dahil olmak üzere dava 
açma, veri sorumlusuna başvuru 
ve sonrasında KVKK’ya şikayetçi 
olma hakları olduğunu anlatma 
işlevi yine en iyi biçimde avukatlarca 

yerine getirilebilecektir. Örneğin, 
KVKK, yeni bir kararında  ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın telefon 
numarasından reklam amaçlı 
aranması nedeniyle bir yatırım 
şirketini 75.000 TL idari para cezası 
ile cezalandırdı ve ilgili kişiye TCK 
m. 136’da düzenlenen verileri hukuka 
aykırı olarak verme veya ele geçirme 
suçu ile ilgili bilgi verilmesine dair 
karar oluşturuldu. Pek çok yurttaş, 
eminim ki gelen izinsiz e-postalardan, 
SMS’lerden ve telefon çağrılarından 
bıkmıştır. Yine bununla ilgili kişi 
haklarına ilişkin farkındalık, yine 
avukatlarca oluşturulabilecektir.

 Bunların dışında elbette 
kişisel verilerin korunması hukuku 
alanında aktif biçimde çalışarak gerek 
müvekkilleri adına ve gerekse kendi 
adlarına veri sorumlularına başvuru 
yapmak suretiyle hangi verilerinin ne 
amaçlarla toplandığı, nasıl işlendiği, 

aktarım yapılıp-yapılmadığına ilişkin 
bilgi talep etmek, gelen cevaba 
göre gerektiği takdirde KVKK’ya 
şikayetçi olmak, veri sorumlusu 
müvekkillerine danışmanlık vermek, 
riskleri aktarmak, veri envanterleri 
çıkarmak, VERBİS kayıt işlemlerini 
tamamlamak ve yasadan doğan hak 
ve yükümlülükler konusunda aktif 
biçimde hukuksal destek sağlamak 
sayılabilir.
 Verinin değeri artmaya 
devam ettikçe, veri koruma hukuku 
da gelişecek, önem kazanmaya 
devam edecek. Verilerimiz, her gün 
kullandığımız servislerle yoğun 
biçimde yurt dışına çıkarken, bu 
verilerin değerinin kavranması ve 
korunmasında da bir yurttaş olarak 
tüm meslektaşların önemli bir misyon 
taşıdığı kanaatindeyim.

 KVKK’nın 08.07.2019 tarih ve 2019/204 sayılı kararı
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30 MAYIS 2019  TARİHİNDE AÇIKLANAN 
YARGI  REFORMU STRATEJİ BELGESİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Av. Barış ATEŞ

 30 Mayıs 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 
2019-2023 yılları arasındaki dönemi 
kapsayan süreç için getirilmesi 
planlanan Yargı Reformu Strateji 
Belgesi hakkında kamuoyuna 
açıklamalarda bulunmuştur.

 “Yargıda Reform” 
söylemlerinin Cumhurbaşkanı 
tarafından dillendirilmesi 
yargısal alanda işlerin yolunda 
gitmediğinin itirafı anlamına da 
gelmekte. Birbirinden farklı önceki 
yargı paketleriyle ve kanunsal 
düzenlemelere, bu düzenlemeler gereği 
gerçekleştirilen uygulamalara rağmen 
yargısal sorunların artarak devam 
etmesi Cumhurbaşkanı tarafından 
yapılan açıklamaları daha önemli bir 
hale getirmekte.

 Edirne Barosu 1923 
Dergimizin bu ilk sayısında 30 Mayıs 
2019 tarihinde açıklanan Strateji 
Belgesi üzerinde durarak konuyu 
mümkün olduğunca ele almaya 
çalışacağız.
 Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından 
bir gün önce 29 mayıs 2019’da 
Brüksel’de Avrupa Birliği Türkiye 
Delagasyonu’nca yayımlanan 
raporda,  “Cumhurbaşkanlığı sistemi 
yürütmeyi tümüyle kontrolü altına 
aldı ve kamu yönetiminde önemli 

atamaları kendisine bağlayarak, 
kamu idaresini siyasallaştırdı. Yasama 
kurumu Parlamento zayıflatıldı. Yargı 
Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ciddi 
biçimde yara aldı.” ifadeleri yer almıştı.

 18 Temmuz 2018 tarihinde 
OHAL rejimi son bulmasına rağmen 
“OHAL rejiminin birçok unsurunu üç 
yıl süreyle muhafaza etmeye yönelik 
bir kanunun TBMM tarafından 
onaylanarak hak ve hürriyetlerin 
sınırlandırılması, hükümet tarafından 
atanmış il valilerinin yetkilerinin 

genişletilmesi nedeniyle belli 
temel hakların kısıtlandığı, OHAL 
kapsamında çıkarılan KHK’lar 
sonucunda kamu görevliliğinden 
ihraç edilen kişiler hakkında yapılan 
incelemelerin duruşma yapılmaksızın 

gerçekleştirilmesinin usule dair bir 
güvence vermemesi, hali hazırda 
birçok kişinin haklarında henüz 
iddianame bile düzenlenmeksizin 
gözaltında veya tutuklu olması, 
OHAL kapsamında kapatılan hak 
temelli kuruluşlara, el konulmalar 
[malları] hususunda herhangi bir 
hukuki çözümün olmaması, bireysel 
cezai sorumluluğunun ancak güçler 
ayrılığı ilkesine, tam bağımsız bir 
yargıya ve her bireyin adil yargılanma 
hakkına tam saygı gösterilmesi 
yoluyla sağlanabileceği, yeni başkanlık 

sisteminde gücün yürütmenin elinde 
toplandığı, TBMM’nin yasama ve 
denetim işlevlerinin büyük ölçüde 
kısıtlandığının ifade edilmesinden 
hemen bir gün sonra olan 30 Mayıs 
2019 tarihinde Cumhurbaşkanı 
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tarafından Yargı Reformu Strateji 
Belgesi’nin açıklanmış olması 
tesadüfen yapılan bir açıklama olmasa 
gerekir.
 Neredeyse tüm yargısal 
reform paketlerinde her dönem 
aynı konular hakkında açıklamalar 
yapılması aslında sorunların varlığını, 
varlığının tespit edildiğini, sorunların 
artarak devam ettiğini ortaya 
koymakla birlikte şimdiye kadar aynı 
sorunların çözümlenmemiş olduğu 
dikkate alındığında son açıklanan 
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 
sözde değil de özde uygulanıp 
uygulanmayacağını da şüpheli hale 
getireceği kanaatindeyiz.

 Buna rağmen Strateji 
Belgesi’nde Temel Hak ve 
Hürriyetleri ilgilendiren konularda, 
ifade özgürlüğünü ilgilendiren 
yargı kararlarına karşı kanun yolu 
güvencesinin arttırılacağının, Anayasa 
Mahkemesi’nin bireysel başvuru 
üzerinden verdiği ihlal kararlarının, 
usul kanunlarında yargılamanın 
yenilenmesi sebebi olarak yer 
almasının sağlanması, belirli bir 
mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar 
için coğrafi teminat getirilmesi, Adalet 
Bakanı’nın, gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde hakimleri başka bir 

yargı çevresinde geçici görevlendirme 
yetkisinin -buna “sürgün” demek de 
mümkündür- kaldırılması, HSK’nın 
disiplin kararlarına karşı yargısal 
denetim mekanizmasını genişletilecek 
olması ve yargı etiğinin güçlendirilecek 
olmasına dair açıklamaların yerinde 
olduğunu ifade etmek mümkündür.

 Strateji Belgesi’nin içeriğinde 
yer alan ve “SAVUNMA HAKKININ 
ETKİN KULLANIMININ 
SAĞLANMASI” başlığı altında 
gerçekleştirilen açıklamalar, adı 
geçen belgede avukatlık mesleğine 
ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan 
düzenlemelerle ilgilidir. Bu anlamda 
hukuk fakültelerinde eğitim alan 
hukuk fakültesi öğrenci sayılarının 
gözden geçirilmesi, hukuk eğitiminden 
sonra ayrı bir genel sınavın 
(Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) 
yapılması, avukatlık hizmetinden 
alınan vergilerde indirim yapılması, 
avukatların da bazı kamu görevlileri 
gibi belirli bir kıdeme eriştikten sonra 
mesleklerinin icrası açısından zorunlu 
bir ihtiyaç olan hususi damgalı pasaport 
edinme hakkına (yeşil pasaport) 
sahip olmalarının sağlanması için 
çalışmaların yapılması, avukatların 
bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin 
yasal yetkilerinin genişletilmesinin 

sağlanması, hukuki güvenliğin 
artırılması için bazı iş ve işlemlerin 
avukat aracılığıyla yapılmasının 
sağlanması,  kamu avukatlarının 
çalışma koşullarına ve özlük haklarına 
yönelik iyileştirme faaliyetlerinin 
yapılması gibi düzenlemelerin olumlu 
kabul edilmesi gerekliliği vardır.

 Yine Hakim Yardımcılığı, 
Savcı Yardımcılığı ve Noter 
Yardımcılığı olarak ifade edilen yeni 
kurumlar oluşturularak avukatların 
dışında hakim, savcı ve noter 
yardımcılığı için de gerçekleştirilecek 
olan hukuk mesleklerine giriş 
sınavında başarılı olan hukuk fakültesi 
mezunları ile belirli bir süre avukatlık 
yapanların başvurabilecek olması, 
ÖSYM tarafından yapılacak sınavdan 
yeterli puan alanların doğrudan 
avukatlık stajına başlayabilmeleri; 
hakimlik, savcılık ve noterlik için 
ayrıca mahsus sınavların yapılacağı, 
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın, 
düzenlemenin yapıldığı tarihten sonra 
hukuk fakültelerine giren öğrenciler 
için uygulanmasının öngörüldüğü, 
hizmet içi eğitimlerin arttırılarak 
devam etmesi öngörülürken hizmet 
içi eğitimlerin hakim ve savcıların 
terfilerinde dikkate alınan kriterlerden 
biri olacağı üzerinde durulmuştur.
İstinaf mahkemelerinin sayısının 
15’e çıkarılması, uzmanlık gerektiren 
çevre, imar ve enerji gibi alanlarda 
özel mahkemelerin kurulması, 
büyük havalimanlarında SEGBİS 
üzerinden ifade ve beyan verme 
imkanının sağlanacak olması, Asliye 
ceza mahkemelerinde duruşma 
savcılığı uygulamasına yeniden 
geçileceği, mahkemeler anlamında 
başlayan “Hedef Süre Uygulaması”nın 
Adli Tıp Kurumu bakımından da 
hayata geçirilmesi, mahkemeler ile 
Cumhuriyet savcılıklarının mekânsal 
olarak ayrılmalarının sağlanması 
gibi alt konular “Performans ve 
Verimliliğin Arttırılması”na yönelik 
açıklamalar kapsamında yer almıştır.

 Türkiye’de bulunan 
yabancıların adalete erişiminin 
güçlendirilmesi amacıyla yabancı 
şüpheli ve sanıklara isteği aranmaksızın 
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müdafi tayin edilmesi uygulamasının 
değerlendirilecek olması, kadın 
hakları, ailenin korunması ve kadına 
karşı şiddet ve aile arabuluculuğu 
konusunda dikkate alınacak en önemli 
bağlayıcı Belge İstanbul Sözleşmesi’nin 
ayrıca dikkate alınacağı, dava açma ve 
kanun yoluna başvuruda farklı süreler 
gözden geçirilerek sürelerin mümkün 
olduğunca yeknesak hale getirilmesi, 
adli yardıma e-Devlet üzerinden 
başvuru imkanı getirilecek olması, 
adliyelerde tanık bekleme odaları 
oluşturulması, tanık davetiyelerine 
tanık bilgilendirme metni konulması 
gibi yeniliklerin varlığı dikkati 
çekmektedir.

 Strateji Belgesi’nde Ceza 
Adaleti Sisteminin etkinliğinin 
artırılması başlığı altında uzlaştırma 
dışında, kovuşturma öncesi eleme 
yöntemlerinden olan ön ödeme ve kamu 
davasının açılmasından ertelenmesi 
müesseselerin, şikayete bağlı suçların 
kapsamının genişletilmesi,“Hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması” 
kararlarına karşı başvurulan kanun 
yolu uygulamasının adil yargılanma 
hakkı çerçevesinde gözden 
geçirilmesi, çocuklara özgü uzlaştırma 
ve kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi, şiddet içermeyen bazı 
suçlardan hükümlü olan yaşlı, 
hamile ve çocukların cezalarının 
infazının elektronik izleme merkezi 
aracılığıyla evde gerçekleştirilmesine 
(ev hapsi/elektronik kelepçe 
uygulaması) imkan tanınması, 
cezaevinde bulunan hükümlü ve 
tutukluların; yakınları ile görüntülü 
görüşmesi, elektronik dilekçe arzı 
gibi yeni uygulamaların getirilmek 
istenmesi, denetimli serbestlik 
hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerin 
takibinde biometrik imza gibi yeni 
yöntemlerin geliştirilmesi, adli 
sicil arşiv kayıtlarının silinmesinin 
ayrı bir mahkeme kararına ihtiyaç 
duyulmaksızın gerçekleştirileceği ve 
silinme sürelerinin de kısaltılması 
öngörülmektedir.

 Hukuk yargılamaları ile idari 
yargılamalar konusunda da bir kısım 
değerlendirmelerin yer aldığı Strateji 
Belgesi’nde SEGBİS uygulamasının 

hukuk yargılamalarında da yaygın 
şekilde kullanımının sağlanması, 
hukuk yargılamalarında Asliye 
Hukuk Mahkemeleri nezdinde 
yer alan yargılama faaliyetlerinin 
Sulh Hukuk Mahkemelerine oranla 
2/3 oranındaki fazlalığı karşısında 
asliye hukuk mahkemeleri aleyhine 
oluşan dengesizliğin asliye hukuk 
mahkemeleri ile sulh hukuk 
mahkemeleri arasındaki görev 
ayırımının yeniden belirlenmesi 
gerekliliği, bazı çekişmesiz yargı işleri 
ile henüz davanın açılmamış olduğu 
dönemle sınırlı olmak üzere delil 
tespitlerinin noterlikler tarafından 
da yapılabilmesinin sağlanması, 
davaya cevap vermeyen ya da yapılan 
işlemlere katılım iradesi göstermeyen 
davalıya, sözlü yargılama sırasında 
ve hüküm için tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmasını 
sağlamak amacıyla tekrar davetiye 
gönderilmesi uygulamasına son 
verilmesi, idari yargılama usulüne 
ilişkin disiplin dosyaları, hizmetin geç 
işlediği veya hiç işlemediği iddiaları 
nedeniyle açılan tam yargı davaları 
gibi davalarda tanık dinlenmesine 
imkan verecek yasal değişiklikler 
yapılması, çocuk teslimi ve çocukla 
kişisel ilişki kurulması hakkındaki 
işlemlerin icra müdürlüklerinin 
görevi olmaktan çıkartılarak bu 
işlemlerin harç alınmaksızın uzmanlar 
vasıtasıyla yapılmasının sağlanması, 
sanal icra dairesi uygulamasına 
başlanması, sadece elektronik 
ortamda satış yapılması ve gazete 

ilanının kaldırılması suretiyle takip 
masraflarının azaltılması, ihaleye 
katılımı ve satış bedelini artırmak 
amacıyla, teminat oranının indirilmesi 
ve borçluya, haczedilen malını 
satma hakkının tanınması, alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden 
biri olarak uygulanmaya başlayan 
Arabuluculuk kurumu ile ilgili 
olarak tüketici uyuşmazlıkları gibi 
alanlarda arabulucuya başvurunun 
dava şartı haline getirilmesi, 
mahkeme temelli aile arabuluculuğu 
uygulamasının getirilmesi, kamunun 
taraf olduğu uyuşmazlıklar ile farklı 
kurumlar arasında kamu hukuku 
ve özel hukuktan kaynaklanan 
uyuşmazlıklarda, sulh müessesesine 
başvurunun zorunlu hale getirilmesi 
gibi yeni kavram ve kurumlara da yer 
verilmiştir.

 Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ise 
çeşitli tarihlerde ve çeşitli mecralarda 
konuya ilişkin açıklamalarda yargı 
reformu strateji belgesine Barolar 
olarak destek verildiğini, belgede 
adı geçen düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi halinde gerek avukatların 
gerekse de vatandaşların sorunlarının 
çözümlenmesine yardımcı olacağını, 
yargıyı güvenilir kılmanın ve adalete 
erişimin önündeki engellerin 
kaldırılması gerekliliğinden hareketle 
adı geçen reform pakedinin yasalaşması 
için tüm desteği vereceklerini beyan 
etmiştir.
Yargı Reformu Strateji Belgesi 
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içeriğinin tekrarlanan sorunların 
yeniden gündeme getirilmesinin 
reform sayılmayacağı, bu anlamda 
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin 
geçmişin enkazının üzerine atılmış 
bir makyajdan ve mevcut vaziyetin 
itirafından ibaret olduğuna ilişkin 
açıklamaların varlığı, gözaltılar, 
tutuklamaların çokluğu karşısında   
dikkat çekici  isimler verilen metinlerin 
hiçbir anlam  ifade etmeyeceği, adı 
geçen reform paketinin TBMM 
çatısı altında yapılması gerekirken 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
yapılmış olması, uygulamada 
mahkemece bir tutuklunun tahliyesine 
karar verilmesine rağmen ama 
kişi henüz cezaevi kampüsünden 
çıkarılmadan savcının itirazı üzerine 
yine mahkemenin kararına bağlı olarak 
tutuklama kararı verilmesi gibi pek çok 
örneğin varlığı halinde kağıt üzerinde 
yazılı olan hak ve hürriyetlerin pek de 
bir anlam ifade etmediği bir ortamda 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi 
Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu 
ve İnfaz Kanununda evrensel hukuk 
norm ve uygulamaları dikkate alınarak 
değişikliklere gidilmesi gerekliliği, 
tutuklamanın araç olarak kullanıldığı 
bir sistemde aynı şeyleri tekrar etmenin 
bir anlamı olmadığı, tutuklamanın 

zaten istisnai olması gerekliliğinin 1 
Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
Ceza Muhakemesi Kanununda ifade 
edilmiş olmasına rağmen uygulamanın 
bu yönde gelişmediği bir ortamda 
yargısal paketlerin açıklamasının da 
önemsiz olduğu, yargı bağımsızlığının 
sağlanması için öncelikle Hakim ve 
Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının 
değiştirilmesi gerekliliği ortada 
bulunmasına rağmen bu konuda hiçbir 
açıklama ve değişikliğe gidilmemesi, 
mevcut durumda HSK’nın Başkanının 
Adalet Bakanı olarak varlığını devam 
ettirmesi ve bu anlamda Adalet 
Bakanı’nın kurulda yer almamasına 
ilişkin herhangi bir ifadenin yer 
almaması, HSK üyelerinin büyük 
ölçüde Cumhurbaşkanı tarafından 
seçildiği bir ortamda iktidarın veya 
iktidara gelecek olanların bu kurul 
üzerindeki gölgesinin kalkması 
gerekliliği üzerinde durulmamış 
olması, ceza yargılaması alanında 
uygulanan, hukuk yargılaması 
alanında ise uygulanması planlanan 
SEGBİS sisteminin yargılama hukuku 
bakımından getirdiği sorunlar 
üzerinde durulmaması ve özellikle 
ceza yargılamasının temel ilkelerinden 
biri olan “Yüz yüze Yargılama 
İlkesi”nin önemli derecede ihlal 

edilmesi nedeniyle ortaya çıkan insan 
hakkı ihlallerinin varlığının dikkate 
alınmaması gibi noktalar ise adı geçen 
Reform paketine yönelik getirilebilecek 
temel eleştiri noktaları olarak ortaya 
çıkmaktadır.
Birbirinden oldukça farklı alanlarda, 
konularda ve kapsamlı bir biçimde 
kaleme alındığı anlaşılan Yargı Reformu 
Strateji Belgesi kapsamında yer alan 
açıklama, hedef ve taahhütlerin yerine 
getirilip getirilemeyeceğini, yerine 
getirilecekse de ne kadarının yerine 
getirileceğini hep birlikte yaşayarak 
göreceğiz. 

 Umut edilir ki 30 Mayıs 
2019 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan Yargı Reformu Strateji 
Belgesi ülkemizin demokratik 
hukuk devleti olarak gelişimine 
katkı sağlar, gerek mesleğimizde 
gerekse de hukukun diğer alanlarında 
karşı karşıya kaldığımız sorunların 
ortadan kaldırılmasına hizmet ederek 
ülkemiz hukuk uygulamasında ve 
toplumumuzda karşılığını bulur.

 Başka Yargı Reformu 
paketlerinde aynı sorunlarla karşı 
karşıya kalmamak dileğiyle.
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 Komisyonumuz; asgari hayvan 
haklarının belirlenmesi, bu hakların 
korunması ve bu haklara yönelik ihlallerin 
önlenmesi amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmekte; gerektiğinde ilgili kişi 
ve mercilerle işbirliği yaparak Edirne 
Barosu’nu temsil etmeyi amaçlamaktadır. 
Hayvan hakları ihlalleri her ilde farklılık 
arz etmekle birlikte, sizlere Edirne 
İlinde sıklıkla yaşadığımız ihlallerden, 
karşılaşılan ihlallerle ne şekilde mücadele 
ettiğimizden ve faaliyetlerimizden 
bahsedeceğiz.
 Sokak hayvanlarının barınma 
ve beslenme ihtiyaçları ilimizde 
gözlemlediğimiz ve tecrübe ettiğimiz en 
önemli sorunların başında gelmektedir.  
Özellikle ilimizde çetin geçen kış 
aylarında sığınacak yer bulamayan pek 
çok sokak hayvanı hem açlığa hem de 
soğuğa dayanamadığı için donarak 
yaşamını kaybediyor. 
 Sokak hayvanlarının bu 
sorununun çözümü ne yazık ki pek çok 
insanın düşündüğünün aksine, 5199 
Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
6/4 maddesi uyarınca; sahipsiz veya 

güçten düşmüş hayvanların en hızlı  
şekilde yerel yönetimlerce  kurulan 
veya izin verilen hayvan bakımevlerine 
götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların 
öncelikle söz konusu merkezlerde 
oluşturulacak müşahede yerlerinde 
tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde 
kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite 
edilen hayvanların kaydedildikten sonra 
öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları 
esastır. Bu sebeple barınaklar sanıldığının 
aksine geçici bir çözüm sağlamaktan öteye 
geçememektedir. Belediyeler ise çözümü, 
toplu hayvan itlafında veya hayvanları 
şehirlerden sürgün etmekte bulmaktadır. 
Geçtiğimiz aylarda, Kırklareli’nin 
Lüleburgaz ilçesinde yaşanan 300 köpeğin 
kaybolduğu iddiası ise belediyelerin 
sokak hayvanlarına bulduğu insanlık dışı 
çözüme somut bir örnek teşkil etmektedir.  
 Edirne Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonu olarak, ilimizde yaşanan 
sorunlarla mücadele ederken ve 
etkinliklerimizi gerçekleştirirken sosyal 
medyayı da aktif olarak kullanmaya önem 
veriyoruz. Öncelikli amacımız sesimizi 
daha çok insana duyurmak ve böylelikle 

hayvan dostu destekçilerimizle etkileşim 
içerisinde bulunarak faaliyetlerimizi 
genişletmek. Amaçladığımız bir 
diğer husus ise belli aralıklarla sokak 
hayvanlarının beslenme ihtiyacını 
karşılayabilmek. Bu konuda başlatmış 
olduğumuz, mama bağışı etkinliğimiz 
ise devam etmekte. Etkinliğimizin 
sonlanmasının akabinde ise düzenli 
aralıklarla toplanan mamaların sokak 
hayvanlarına dağıtımını sağlayacağız. 
 Hayvan Haklarına önem veren, 
hayvanlar adına aktif olarak çalışmak 
isteyen ve hayvanların da canı olduğunun 
bilincinde olan meslektaşlarımızın 
da komisyonumuza katılmasından 
mutluluk duyacağız. Hayvan 
Hakları Komisyonumuz tarafından 
gerçekleştirilen etkinliklerden haberdar 
olmak için ise (hayvanhaklari.edirne) 
kullanıcı isimli instagram hesabımızı 
takip edebilirsiniz. Bizlere derginizde yer 
vererek hayvanların sözcüsü olmamızı 
sağladığınız için sizlere de komisyonumuz 
adına teşekkür ederiz.

HAYVAN HAKLARI 
KOMİSYONU’NDAN 

Av.Cansın ÇOĞAL & Av.Can ÖZOCAK

MESAJIMIZ VAR!
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GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ İLE SÖYLEŞİ

Av. Görkem TAN

 Baromuzca alınan  25.01.2019 
tarihli karar uyarınca kurulan ve yönergesi 
hazırlanan Genç Avukatlar Meclisi, amaç 
itibariyle kendilerinin de yönergenin 
4. maddesinde ifade ettiği gibi; ‘’Edirne 
Barosu’na kayıtlı genç avukatların 
baro yönetimi nezdinde temsilini, 
mesleki, ekonomik sorunları ile mesleki 
problemlerinin sorunsuzca yönetim 
organlarına iletilmesini ve meslektaşlar 
arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi 
ile sosyal kültürel faaliyetlerle birliktelik 
ve dayanışmanın gelecekte de devamlı 
olmasının sağlanması, genç avukatları 
ilgilendiren konularda baro nezdindeki 
komisyonlara, kurullara ve merkezlere, 
yargılama ve uzlaşma görüşmelerine 
temsilci gönderilmesi, mesleki eğitim 
faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması, 
yargı organları, adliye personeli ve kamu 
kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin 
tartışma ortamı oluşturması ve buna 
dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin 
sunulması, genç avukatların yönetime 
ve sorunların çözümüne etkin olarak 
katılımların sağlanması.’’ şeklinde varlık 
göstermektedir. 
 Mesleğe başlarken, özellikle de 
eğer tercihimiz serbest çalışarak avukatlık 
yapmak ise,  şartlarımız; söz gelimi, gelir 
durumu, potansiyel teşkil edecek bir 
müvekkil çevresi, ofis sağlama koşulları vs 
gibi  imkanlarımız her genç meslektaş için 
eşit olmuyor.  Kimimiz, ailesinin sağladığı 
kurulu düzen, tüm imkan ve iş çevresi ile 
mesleğe adım atarken, kimimiz ise tamamen 
tek başına çabalayarak varoluş mücadelesi 
verirken bir yandan da mesleğin kendi 
içinde mevcut sorunlarıyla yüzleşiyor.  Bu 
nedenle böyle bir dayanışmaya ihtiyaç vardı 
ve diliyoruz bu meclis her sene yenilenen 
koşullarıyla hep daha iyiye giderek kalıcı 
olur,   umut verici  ve çözüm getiren 
kararlarıyla daha faydalı noktalara gelir.
 
 Genç Avukatlar Meclisi, sadece 
kendisine odaklı kalarak dar kapsamda 
bir çözüm sağlayıcı görevi görmüyor. 

Onların sosyal dayanışmaya dayalı projeleri 
de var. Biz de ilk sayımızda kendileriyle 
biraz konuşalım, tanış olalım istedik ve 
kendilerine birkaç soru yönelttik:

 -Öncelikle Meclisin ilk kadrosu 
olma özelliğiniz var. İlk olmak hem çok 
güzel, onur verici ve hem de zordur. Geçmiş 
uygulamalardan yardım alma şansınız 
olmadan kendi emsal çalışmalarınızı 
yaratıyorsunuz. Bu anlamda, başladığınız 
günden yana neler yaşadınız neler 
hissettiniz? İlk bir araya geldiğiniz olağan 
toplantınızda  ‘’ peki şimdi ne yapıyoruz?’’ 
sorusuna yanıtlarınız neler oldu?

 *Öncelikle dergide Meclisimize 
de yer verdiğinizden dolayı çok teşekkür 
ederiz. İlk meclise seçilmiş olmak bizim 
için büyük bir onurdu. Zor olduğunu 
kabul etmekle birlikte aslında bu görev için 
hazırlıksız değildik. Her birimiz seçime 
hazırlık döneminde projelerimizle ilgili 
kapsamlı çalışmalar yapmıştık. Bu nedenle 
seçildikten sonra neler yapacağımızla ilgili 
çok fazla soru işaretimiz bulunmamaktaydı. 
Üstlendiğimiz görevin bilincindeydik. 

 Genç Avukatlar Meclisi, Edirne 
Barosu için ilk olmakla birlikte Türkiye’de 
birçok baroda hâlihazırda örnekleri 
görülmekteydi. Seçim öncesinde de 
bu meclislerin çalışmalarını incelemiş 
ve kendileri ile iletişime geçmiştik. 

Bu sorumluluk bilinci ile birlikte ilk 
toplantımızda projelerimiz ile ilgili somut 
kararlar almaya başladık.

 Gündeminize alarak  Edirne 
Barosu Yönetimine sunduğunuz ve somut 
çözüm ürettiğiniz konulardan bahseder 
misiniz?

 *İlk olarak bizden sonra gelecek 
genç avukat meclisi üyelerini düşünerek 
kalıcı bir zemin hazırlamamız gerektiğini 
düşündük. Bu amaçla Genç Avukatlar 
Meclisi’ne ait çalışmaların ve toplantıların 
yapılabilmesi için uygun bir yer ve 
gereçlerin temini, Meclisimizi temsil eden 
logo, genç meslektaşlarımızın ihtiyaç ve 
sorunlarına uygun yönerge değişikliği ile 
meclisimizin temellerini atmaya çalıştık. 
Genç meslektaşların arasındaki iletişimi 
kuvvetlendirmek adına sosyal medya 
hesapları açıldı. Devamında Edirne barosu 
genç avukatları ve hatta tüm avukatlar için 
kalıcı olacak Edirne barosu bünyesinde 
kütüphane kurulması için talepte bulunduk. 
Talebimizin yönetim kurulu tarafından 
kabulü ile birlikte TBB ile iletişime geçilerek 
proje hazırlanmaya başlandı. Çok kısa süre 
içinde Edirne Barosu binasının üst katında 
kütüphanemizin kullanıma açılacağını ümit 
ediyoruz.
 Tespit ettiğimiz sorunlardan 
biri genç meslektaşlar arasındaki iletişim 
problemiydi. Bu problemin çözüme 
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kavuşabilmesi için genç avukatlar arasında 
birçok etkinlik düzenledik. 

 Yine en başından beri amacımız 
olan ve genç meslektaşlarımız için yararlı 
olacağını düşündüğümüz Genç Ofis 
Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalar 
yaptık. Hazırladığımız raporu Edirne 
Barosu yönetim kurulu’na sunduk ve kabul 
edildi. Genç Ofis’in açılmasını bizler de 
heyecanla bekliyoruz.
Genç avukatlar başta olmak üzere tüm 
meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde 
kırtasiye ürünlerinde indirim sağlanması 
için çalışmalarımız devam etmektedir.

 Mevcut bir Sosyal Dayanışmaya 
dayalı projeniz var mı, varsa ne durumda, 
neler yapılıyor, bu konuda neler yapılsın 
istiyorsunuz?

 *Sosyal dayanışma ile ilgili gönül 
verdiğimiz bir projemiz bulunmakta. 
Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Özel Eğitim 
Engelliler Yaşam Merkezi’nde bulunan 
öğrencilerin ihtiyaçlarının meslektaşlar 
tarafından alınarak tarafımıza ulaştırılması 
akabinde bu Kuruma iletilmesi tarafımızca 
sağlanacaktır. Meslektaşlarımız ihtiyaçların 
neredeyse tamamına yakın bir kısmını 
karşıladı. Yeni eğitim ve öğretim yılında ilk 
projelerimizden biri hediyelerimizi ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmak olacak.

 Meclis gündemine gelen 
gelmeyen, mesleğin henüz başında 
meslektaşlardan en çok aldığınız tavsiye, 
şikayet vs neler? En çok hangi konuda 
çözüme kavuşmayı diliyorlar gençler?

 *Aslında biz meclis olarak genç 
meslektaşlarımızdan daha fazla talep 
gelmesini bekliyorduk. Ancak ne yazık 
ki gündemimizin çok az bir kısmını genç 
meslektaşlarımızın taleplerini oluşturuyor. 
Bu taleplerin büyük bir çoğunluğunu CMK 
sorunları teşkil etmektedir.

 Baro Yönetimi ile tamamen 
entegre mi çalışıyorsunuz, yoksa alınan 
kararlar ve talepleriniz için mücadele 
ettiğiniz noktalar oluyor mu?

 *Öncelikle meclisimizin almış 
olduğu kararlar tavsiye niteliğindedir. 
Nihai kararı Edirne Barosu Yönetim 
Kurulu vermektedir. Bu doğrultuda 
bizler yürütme kurulu olarak gerek genç 
meslektaşlarımızın taleplerini, gerekse 
meclisimizin almış olduğu diğer kararları 
Yönetim Kurulu’na iletiyoruz. Yönetim 
Kurulunun değerlendirmelerini ve 
vermiş olduğu kararları takip ediyoruz. 

Reddedilen taleplerimizi görüşmek ve ortak 
çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde 
bulunmak üzere zaman zaman Yönetim 
Kurulu toplantısına katılarak taleplerimizi 
sözlü olarak da iletiyoruz. 

 Avukatların özlük haklarına 
ilişkin sizce en aciliyet arz eden sorunlar 
nelerdir? Yürütülen başarısız politikalar 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

 *En aciliyet arz eden sorunların 
başında bağlı çalışan avukatların yaşadığı 
ücret ve buna bağlı olarak gelişen 
problemler olduğunu düşünüyoruz. 
Maalesef genç meslektaşlarımız çok 
düşük maaşlarla çalıştırılmakta ve hatta 
birçok meslektaşımız daha kıdemli 
meslektaşımızın ofisini masrafsız olarak 
kullanması karşılığında maaş ödenmeden 
çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte serbest 
çalışan meslektaşlarımız ağır vergi yükü 
ve yüksek Bağ-kur primi ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu hususlar bizim çözüme 
muhtaç olarak gördüğümüz en büyük 
sorun. 

 Başarısız politikalarından 
mesleğimiz doğrudan etkilenmektedir. 
Bu başarısız politikalar neticesinde 
mesleğimizin toplum nezdinde itibarı 
azalmaktadır. Hukuk fakültesi sayısının 
artması, hukuk fakültelerinde niteliksiz 
eğitim verilmesi, buna bağlı olarak 
mezun sayısının da artması, istihdam 
politikasının olmaması, avukatlığa giriş 
sınavının halen yasalaşmamış olması, kamu 
kurumlarından bilgi ve belge temininin 
zorlaşması, soruşturma dosyalarının 
avukata inceletilmemesi, avukatlığın 
adaletin asli kurucu unsurlarından 
değil de tali unsurlarından biri olarak 
görülmesi, mesleğini icra etmesi sebebiyle 
savunma makamının kötü muamelelere 
maruz bırakılması akla gelen ilk örnekler 
arasındadır.
 

 Stajyer Avukatlar, meslek 
grupları içinde en savunmasız ve 
güvencesiz staj grubunda yer alıyor. 
En azından biz orta yaşlıların aklında 
öyle kalmış. Son yıllarda bu durumda 
olumlu gelişmeler var mı yoksa hala staj 
eşittir maliyetsiz işçilik ve hakkaniyetsiz 
çalışmalar mı demek?
  
 -Sayısı gün geçtikçe artan stajyer 
avukatların problemleri de sayıları ile 
orantılı olarak artmaktadır. Ve maalesef 
ki stajyer avukatlık maliyetsizlik işçilik 
ve hakkaniyetsiz çalışmalara eş değer 
görülmektedir. Biz stajyer avukatları 
da meslektaş olarak kabul ederek genç 
avukatlar meclisine dahil edilmeleri 
yönünde yönerge değişikliği yaptık. Şu an 
stajyer avukatlar da aynı genç avukatlar gibi 
meclisimizin doğal üyesidir. Diğer meslek 
grubu stajyerleri gibi stajyer avukatların  da 
ücret alabilmesi için mevzuat değişikliği 
yapılması gerekmektedir.

 Son olarak, sizler gibi bir sonraki 
Genç Avukatlar Meclisinde yer alacak 
arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz ve 
dilekleriniz  nelerdir? 

 *Kendilerine güvenmelerini, 
özverili olmalarını, bu süreçte hem zaman 
tanımalarını hem de zaman ayırmalarını, 
mücadele etmelerini, motivasyon 
yaratmalarını ve cesaret göstermelerini 
öneriyor şimdiden başarılar diliyoruz. Son 
olarak, bizlere dergide yer vererek kendimizi 
ifade etmek için baromuzda böyle bir mecra  
sunduğunuz için teşekkürler Görkem.

 Evet Genç Avukatlar Meclisimiz 
böyle düşünüyor. Ben kendilerine bu güzel 
yanıtlar  için teşekkür ediyor, her zaman 
yanlarında olduğumu, olduğumuzu bir kez 
de dergimiz aracılığıyla ifade etmekten onur 
duyuyorum. Umarım sevgili okuyucular 
için de doyurucu bir söyleşi olmuştur. Yeni 
sayılarımızda da genç meslektaşları başarılı 
nice hikayede dinlemek ümidiyle.
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 Genel olarak hangi 
uygulamalarda malpraktis (doktor 
hatası) davaları ile karşılaşıyorsunuz?

 Genel olarak cerrahi uygulama 
olan branşlarda malpraktis davaları ile 
karşılaşılmaktadır. Özellikle genel cerrahi, 
ortopedi, beyin sinir cerrahisi ve KBB 
branşlarında sıklıkla görülmektedir. 
Beyin sinir cerrahisinde genelde fıtık 
ameliyatlarında, KBB de ise burun 
(rinoplasti) ameliyatlarında sıklıkla 
hastalar malpraktis davası açabilmektedir.

 Hekimlerin ceza hukuku 
yönünden sorumluluğu nelerdir? 

 Hekimler hakkında tıbbi 
uygulama hataları nedeniyle ceza 
yargılaması, ortaya çıkan sonucu ölüm ya 
da yaralama olmasına göre TCK 85 ve TCK 
89 maddelerine göre yapılmaktadır. Yani 
hekimler hakkında taksirle yaralama veya 
taksirle ölüme neden olma fiillerinden 
yargılanmaları yapılmaktadır.

 Hekimin klinik uygulamalarda 
sorumluluktan kurtulması için bazı 
kurallara uyması gerekmektedir. 
Bunlardan özet olarak bahsedebilir 
misiniz? 

 Hekimin sorumluluktan 
kurtulabilmesi için tıp biliminin 
gerekliliklerini yerine getirmiş olması ve 
hekimlik mesleğinin gerektirdiği dikkat 
ve özen yükümlülüğüne uygun davranmış 
olması gerekmektedir.

 Hasta haklarından bize biraz 
bahsedebilir misiniz? Herhangi yasal 
bir düzenlemesi var mı? 

 Hasta hakları 01.08.1998 
tarihli, 23420 sayılı resmî gazetede 
yayımlanan hasta hakları yönetmeliği ile 
düzenlenmiştir. Yönetmeliğin amacı 1. 
Madde de düzenlenmiş olup şu şekildedir;
 “Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; temel 
insan haklarının sağlık hizmetleri 

sahasındaki yansıması olan ve başta 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, 
diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki 
metinlerde kabul edilen “hasta hakları”nı 
somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti 
verilen bütün kurum ve kuruluşlarda 
ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında 
sağlık hizmeti verilen hallerde, insan 
haysiyetine yakışır şekilde herkesin 
“hasta hakları”ndan faydalanabilmesine, 
hak ihlallerinden korunabilmesine ve 
gerektiğinde hukuki korunma yollarını 
fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları 
düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.”

 Aydınlatılmış onamı bize biraz 
anlatır mısınız?

 Doktorun, hastasına hastalığına 
ilişkin tüm bilgileri, tedavinin tüm 
aşamalarını, tedavi sonrasında 
oluşabilecek tüm ihtimalleri, doğabilecek 
komplikasyonları anlayacağı bir şekilde 
anlatması ve bu açıklamalar üzerine 
herhangi bir tedavi veya müdahale için 
rıza verilmesidir. Yüzeysel açıklamalar 
üzerine verilen bir rıza, hukuken 
“aydınlatılmış onam” sayılmaz.
Alınacak bu rızayla birlikte, tıbbın tüm 
gerek ve kuralları uygulanarak yapılan 
tıbbi müdahale hukuka uygun hale 
gelecektir.

 Kimler tıbbi müdahaleye rıza 
verme yetkisine sahiptir? 

 Yargıtay’a göre, “Kişiler kendi 
vücutları üzerinde ayrık durumlar hariç, 
ancak kendileri tasarrufta bulunabilir 
ve tehlikelere karşı yine kendisi karar 
verebilir. Tıbbi müdahalelerde de bu 
genel kuraldan ayrılmamak gerekir. 
Tıbbi müdahaleler ve hekimin girişeceği 
diğer eylemler kişinin sağlığını, vücut 
bütünlüğünü ilgilendirdiği, muhtemel 
tehlikeleri meydana getirici nitelikte 
olduğu için, bunların gerçekleştirilmesine 
karar verme yetkisi hekime değil, 
müdahalelere maruz kalacak kişiye 
(hastaya) aittir”.

Rıza açıklaması ayırt etme gücüne sahip 
hastalar bakımından bizzat verilecektir. 
Ayırt etme gücü, hastanın ‘yaşının 
küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara 
benzer sebeplerden biriyle akla uygun 
davranma yeteneğinden yoksun olmayan 
onay verenin, önerilen tıbbi müdahalede 
karşılaşabileceği ya da reddettiğinde 
doğabilecek sonuçları makul şekilde 
anlama ve değerlendirme yeteneğine 
sahip olması halidir’. Ayırt etme gücüne 
sahip küçükler bakımından onların rızası 
ile kanuni temsilcilerinin rızası aynı anda 
alınacaktır. Buna karşın ayırt etme gücüne 
sahip olmayan hastalar bakımından rıza 
kanuni temsilcilerinden alınacaktır. Hasta 
velayet altında ise, rıza, anne-babadan, 
vesayet altında ise vasiden rıza, vesayet 
makamı sulh hukuk hakiminden ise izin 
alınacaktır.

 Rızanın aranmayacağı haller 
var mıdır? 

 Hukukumuzda her kuralın 
istisnası olduğu gibi tedaviye rıza 
vermenin de istisnaları vardır. 
 Tıbbi müdahalede genel kural, 
hastanın rızasının alınması olsa da rızanın 
aranmayacağı haller de Yönetmeliğin 
çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. 
Örneğin 31. Maddeye göre; hastaya 
tıbbi müdahale yapılırken, işlemin 
genişletilmesi gereği doğduğunda ve 
müdahale genişletilmediği takdirde 
hastanın bir organının kaybı veya 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine 
yol açabilecek zorunluluk hallerinde rıza 
olmadan da müdahale genişletilebilir.
24/1: ‘Tıbbi müdahalede, küçük veya kısıtlı 
bulunan hastanın ifade gücünün olmadığı, 
velisinin veya vasisinin bulunmadığı veya 
hazır olmadığı hallerde, rıza aranmaz.’

 Herhangi bir konuda alınmış  bir 
izne dayanarak yapılan tıbbi bir operasyon 
esnasında öngörülmeyen bir durumla 
karşılaşılırsa ne yapılmalıdır? İzin alınmış 
konu dışında, hastanın muvafakati 

MALPRAKTİS DAVALARI VE SAĞLIK HUKUKUNA DAİR 
GENÇ MESLEKTAŞIMIZ Av. Mustafa KURTAR İLE SÖYLEŞİ

Stj.Av.Aybike ŞİMŞEK
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kapsamını aşan yeni bir operasyon 
gerekiyorsa ne yapılacaktır?  
 Özellikle bayıltılarak 
gerçekleştirilen önemli ameliyatlarda 
hasta uyandırılıp rızası mı alınmalı, yoksa 
rızası alınmadan gerekli müdahale mi 
yapılmalıdır?
 Maddeye göre; hastaya 
tıbbi müdahale yapılırken, işlemin 
genişletilmesi gereği doğduğunda ve 
müdahale genişletilmediği takdirde 
hastanın bir organının kaybı veya 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine 
yol açabilecek zorunluluk hallerinde rıza 
olmadan da müdahale genişletilebilir.
24/7: ‘Hastanın rızasının alınamadığı, 
hayati tehlikesinin bulunduğu ve 
bilincinin kapalı olduğu acil durumlar 
ile hastanın bir organının kaybına veya 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine 
yol açacak durumun varlığı halinde, 
hastaya, tıbbi müdahale rızaya tabi 
değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi 
müdahale yapılarak durum kayıt altına 
alınır. Mümkünse, orada bulunan yakını 
veya kanuni temsilcisi, mümkün değilse, 
tıbbi müdahale sonrası hastanın yakını 
veya kanuni temsilcisi bilgilendirilir.’

 Salgın hastalık mağduru kişiler, 
akıl hastaları, alkol ve uyuşturucu madde 
bağımlılarının, açlık grevi ve ölüm orucu 
eylemlerinde bulunanların tedavisi ve 
delil elde edilmesi amacıyla, ilgilinin rızası 
alınmaksızın tıbbi müdahale yapılabilir.

 Özel Hukuk ve Ceza Hukuku 
Açısından Hekimlerin Gebeliklerin 

Sonlandırılmasından Kaynaklanan 
Sağlık Personelinin Hukuki 
Sorumluluğu nedir? 
 Hekimlerin gebeliklerin 
sonlandırılmasından kaynaklanan cezai 
ve hukuki sorumlulukları söz konusu 
olmaktadır. Cezai sorumluluk açısından 
en önemli düzenleme Türk Ceza 
Kanunu’nda 99. Maddede düzenlenmiş 
olan Çocuk Düşürtme suçudur. 
Gebeliğinin sonlandırılması nedeniyle 
hasta bir zarara uğramış ise ayrıca hekimin 
hukuki sorumluluğuna gidilerek koşulları 
varsa tazminat talep edilebilmektedir.

 Kadının rızası olmak kaydıyla 
on haftaya kadar olan gebeliklerde 
çocuğun düşürülmesi suç değildir. 
Peki bu durumun istisnaları var mıdır?  
10 haftayı geçen gebeliklerde gebelik 
sonlandırılırsa, bunun kadın ve doktor 
açısından cezai sorumlulukları nelerdir ?

 Tıbbi zorunluluk bulunmadığı 
halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik 
süresi on haftadan fazla olan bir kadının 
gebeliğini sonlandıran kişi, iki yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 
durumda, gebeliğinin sonlandırılmasına 
rıza gösteren kadın hakkında bir yıla 
kadar hapis veya adlî para cezasına 
hükmolunur. Bu fıkrada yazılı fiil kadının 
beden veya ruh sağlığı bakımından bir 
zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi 
üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne 
neden olması halinde, dört yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 Gebelik hastane ortamı dışında 
uzman olmayan hekimlerce sona 
erdirilirse ne olacaktır? Hangi yaptırım 
uygulanacaktır?
Bu durumda TCK m.99/5 hükmü 
uygulama alanı bulacaktır. “Rızaya 
dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı 
doldurmamış olan bir kadının çocuğunun 
yetkili olmayan bir kişi tarafından 
düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer 
fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından 
işlendiği takdirde, bu fıkralara göre 
verilecek ceza, yarı oranında artırılarak 
hükmolunur”.

 Ötenaziden bize biraz 
bahsedebilir misiniz? Ötenazi yapan bir 
doktorun cezai sorumluluğu var mıdır?

 Ötanazi, bir kişinin veya 
bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının 
dayanılamayacak durumda olarak 
algılanması sebebiyle, doktor kontrolünde 
ölümcül enjeksiyon yapılarak, yüksek 
dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam 
destek ünitesinden ayırarak yaşamını 
sonlandırmaktır.
Ötanazi Türkiye’de yasal değildir. 
Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’na göre, hastaya ötanazi 
uygulayan fail (hekim), tasarlayarak 
(taammüden) adam öldürme hükümlerine 
göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet 
(ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır.

 



 Dünyada ötenazinin yasal 
olduğu Belçika, Hollanda, Lüksemburg, 
Kanada ve Avustralya gibi  ülkeler var. 
Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal 
hale getiren ilk ülke. Ayrıca ABD´nin 
Washington, Oregon, Montana ve 
Vermond eyaletlerinde de aktif ötenazi 
uygulanabiliyor. Sizce bizim ülkemizde 
de ötenazi yasallaştırılabilir mi? 

 Ülkemizde ötenazinin 
yasallaştırılabileceğini sanmıyorum. Her 
ne kadar demokratik bir Cumhuriyet 
olsak da nüfusumuzun büyük çoğunluğu 
Müslümanlardan oluşmaktadır. İslam’a 
göre, insan Allah tarafından yaratılmıştır 
ve hayat ona Allah tarafından 
bahşedilmiştir. Bu sebeple insanın kendi 
canı üzerine karar verebilme hakkı yoktur, 
bu hak ancak Allah’ındır.  Bu nedenle 
İslam dininde intihar ve ötanazi yasaktır.

 Türkiye’de gizli ötenazi 
uygulanıyor mu? 

 Türkiye’de pasif ötanazi 
uygulaması olduğunu düşünmekteyim, 
Pasif ötanazi - dolaylı (endirekt) bir 
uygulama söz konusu olup, hastayı 
hayatta tutan makineler kapatılır ya da 
geçici - kısmi tedaviye yönelik ilaçların 
verilmesi kesilerek, ağrının giderilmesi 
dışında bir tedavi uygulanmaz. Halk 
arasında hastanın fişini çekmek diye tabir 
edilen uygulamanın pasif ötenazi olarak 
değerlendirilebileceği kanaatindeyim. 

 Türk Hukukunda nakil 
amacıyla canlı vericilerden organ ve 
doku alınması ve bunların ticaret yasağı 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

 Hukuken geçerli bir rıza 

olmaksızın bir insandan doku veya organ 
alma, organ veya doku satın alma, satma, 
satılmasına aracılık etme, hukuka aykırı 
elde edilmiş organ veya dokuyu saklama, 
nakletme veya aşılama, belli bir çıkar 
karşılığında organ veya doku teminine 
yönelik olarak ilan veya reklam verme veya 
yayınlama organ ve doku ticareti suçunu 
oluşturmaktadır. Toplumumuzun büyük 
bir çoğunluğu ne yazık ki gerekli eğitim 
seviyesinde olmadığından, kandırılmaya 
ve dolandırılmaya müsait olduklarından 
organ ve doku ticaretinin yasak olması 
gayet yerinde bir düzenlemedir.

 Yüksek Sağlık şurasının siz ve 
meslektaşlarınıza olan tutumu nasıl? 
Genelde doktor yanında mı tutum 
sergiliyorlar yoksa hasta yanında mı?

 Yüksek sağlık şurası genellikle 
hekimlerin lehine rapor düzenlemektedir. 
Bunun nedeni tıp bilimini tam bilmeyen 
hukukçu ve hastaların en ufak bir olayda 
malpraktice olduğu düşüncesi ile hukuki 
yollara başvurmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum. Zira zaten malpraktice 
olmayan uygulamalarda yüksek sağlık 
şurasının da aksine bir görüş bildirmesi 
beklenemez. Ayrıca en ufak bir işlemin 
malpraktice olarak değerlendirilmesi 
hekimlerin mesleklerini ifa ederken daha 
çekimser davranmalarına neden olacağını 
düşünmekteyim.

 Ameliyat esnasında 
yaşanan mesela hastanın bedeninde 
unutulabilen ameliyathane gereçlerine 
ilişkin sıkıntılarda hastanın hukuki 
koruması nedir? Hukuki sorumluluk ne 
boyuttadır?
 
 Ameliyat esnasında hastada bir 

malzeme unutulması malprakticedir. 
Dolayısı ile malpraktice nedeni ile maddi 
manevi tazminat hakları olacaktır. Ayrıca 
bir yaralanmaya veya ölüme neden 
olmuş ise cezai sorumluluğu da olacaktır. 
Kısaca hekimin hem hukuki hem de cezai 
sorumluluğuna gidilebilecektir.

 Estetik operasyonlarda beğeni 
ve güzellik çok göreceli kavramlardır, 
hasta yapılan operasyonu beğenmediği 
takdirde doktor, hastane ve hasta 
açısından hukuki süreç nasıl gerçekleşir? 

 Estetik operasyonlarda sonuç 
daha çok sübjektif olduğu için hastalar en 
ufak bir beğenmeme durumunda doktor 
ve hastane açısından hukuki yollara 
başvurabiliyor. Estetik operasyonlarda 
doktor ile hasta arasında ilişkinin eser 
sözleşmesi mi yoksa vekalet sözleşmesi 
mi olarak değerlendirileceği yönünde 
tartışmalar vardır. Her iki halde de 
bir malpraktice olması durumunda 
doktorun maddi ve manevi tazminat 
yükümlülüğü olacak ve şartları oluşmuşsa 
cezai olarak sorumluluğu doğacaktır. 
Hastane açısından ise adam çalıştıranın 
kusursuz sorumluluğu nedeni ile maddi 
manevi tazminat açısından müteselsil 
olarak sorumlu tutulabilecektir. Cezaların 
şahsiliği ilkesi gereğince hastane açısından 
ceza hukuku bakımından herhangi bir 
sorumluluk olmayacaktır.

 Av. Mustafa KURTAR :  Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2012 yılında 
mezun olmuştur. 2013 yılında avukatlık ruhsatını 
aldıktan sonra 2014 yılında Kurtar Hukuk ve 
Danışmanlık Bürosunu kurmuş olup mesleğini 
burada icra etmektedir. Sağlık hukukuna ilk 
müvekkillerinden olan özel bir hastane sayesinde 
yönelmiştir.
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 Gündeme duyarlılığıyla 
tanıdığım kadın meslektaşımız avukat 
sayın  Esin Kılıç’ın İstanbul Barosu 
Avukat Hareketi organizasyonunda yer 
alan bir yazısında değindiği çok mühim 
bir konudan yola çıkarak kendisiyle 
konuşmak istedim.

 -Yazmış olduğunuz yazıda 
“Çocukların cinsel istismarcıları, ayrı bir 
sabıka kaydında yer alsın ve bu kayıtlar 
erişilebilir olsun; istismarcıların, 
çocuklara ulaşabilecekleri alanlarda 
çalışmalarının önüne geçilsin. Çağrısı 
yapıyorum.” cümlenizi okudum. 
Ciddiye alınması elzem, sağduyulu ve 
akılcı bir fikir. Neler yapılabilir, neler 
yapıldı bu konu hakkında?
 
 Çocuğunun cinsel saldırıya 
uğraması her ebeveynin korkulu rüyası 
haline geldi. Ama korkmak ve kahrolmak 
çocuklarımızı korumuyor.
Çocuk istismarcıları için öngörülen 
hapis cezaları, caydırıcı olmadığı gibi, bu 
soruna kalıcı bir çözüm de getirmiyor. 
Zira, özellikle pedofilinin tedavisi yok. 
Kimyasal hadım gibi seçenekler tedavi 
edici olmadığı gibi, bu suçluların benzer 
suçları işlemesine engel olmuyor.
Hapis cezasının bir pedofili ıslah etmesi 
mümkün değil. Bu suçlar, hapis cezasını 
tamamlayarak tahliye edilmiş aynı failler 
tarafından tekrar tekrar işleniyor ve 
mağdurları savunmasız çocuklar. Öyle ki, 
kimi faillerin, cezaevinden tahliye edildiği 
gün bir çocuğu istismar ettiği vakıaların 

sayısı hiç az değil.
 Üstelik cinsel suçlar, cinayet, 
tehdit, alıkoyma, işkence, yaralama gibi 
pek çok suçu da beraberinde getirebiliyor.
Ancak ve ancak, bu failler için ömür boyu 
sürecek yasaklarla bu soruna kalıcı bir 
çözüm getirilebilir.
 ABD ve pek çok Avrupa ülkesinde 
olduğu gibi; Cinsel istismarcıların 
çocukların bulunduğu eğitim kurumları, 
yuvalar, ıslahevleri, hastaneler, park ve 
bahçeler gibi ortamlarda çalışmasının, 
çocukların bulunduğu bu ortamların 
yakınlarında ikamet etmesinin, 
çocukların bulunduğu park, yuva, okul 
gibi alanlara yaklaşmasının, 150 metre 
gibi bir sınır belirleyerek yasaklanması ve 
bu yasakların ihlali için cezai müeyyideler 
getirilmesi somut bir adım olacaktır. 
 Bu somut adımı atabilmek içinse, 
çocuk istismarcıları için ayrı bir sabıka 
sicil sisteminin kurulması şart.
 Bu sicil kayıtlarının ilgili 
kurumlara açık tutulması suretiyle, 
çocuklara yönelik tüm kurumları, işe 
alımlarda bu sicil kayıtlarını kontrole 
zorunlu kılmak da mümkün.
 Çocuklara yönelik kurum 
ve kuruluş çevrelerinde yapılacak 
rutin güvenlik kontrolleriyle, denetim 
mekanizmasını işletmek de öyle.
Bu somut adımları atmak 
zorundayız.  
 Çünkü; Çocuklara karşı 
işlenen cinsel suçlar, çocuğun sadece 
bedeninde değil, psikolojisinde de, sadece 
bugününde değil, yarınında da, sadece 

çocuğun kendisinde değil, ailesi, çevresi, 
çocuğun gelecek nesillerinde de korkunç 
ve onulmaz yaralar açıyor.
 Bu cinsel suçlular için ileri 
sürülecek hiçbir hak ve özgürlük iddiası, 
böylesi bir yıkıcılıkla kıyaslanamaz. 

 Av. Esin Kılıç Hakkında
 İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olan Esin KILIÇ, 
serbest avukatlığın yanı sıra, arabulucu 
ve uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. 
Çocuk istismarcılarının kayıt altına 
alınması ve çocuklardan uzak tutulması 
için başlattığı kampanyalar binlerce insan 
tarafından desteklenmiştir. Bireysel olarak 
çocukların eğitimine destek çalışmalarıyla 
ilgilenen Esin KILIÇ, bir kız çocuğu 
annesidir. 2019 Yılı Baro Seçimlerinde 
Avukat Hareketi Yönetim Kurulu Adayı 
olan Esin KILIÇ’ın özellikle çocuk 
istismarı ve kadına karşı şiddete ilişkin 
yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Av. ESİN KILIÇ’A SORDUK...
Av. Görkem TAN
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 Son yıllarda ülkemizde 
gastronomi alanına yoğun bir ilgi var. 
Sosyo-ekonomik olarak ayırdığımız tüm 
toplum katmanlarında yemek yapma 
ve yemek yeme önemli bir merak ve 
uğraş konusu. Öyle ki yıllardır sporda 
ve müzikte hasret kaldığımız dünya 
yıldızının bir kasap olması da; genelde 
politikacılarda aradığımız özelliklere 
sahip eğitimli, yabancı dil bilen, her 
söylediğine itibar edilen, her söylediği 
polemik konusu yapılan birinin gurme 
olması da tesadüf değil. Üstüne bir 
de televizyonlardaki yemek üzerine 
çeşit çeşit programlar, sosyal medyada 
yemek üzerine açılan hesaplar, yapılan 
paylaşımlar, sinirli ama bilim adamı 
edasından asla taviz vermeyen karizmatik 
şeflerin tanınırlığının artması meseleyi 
sosyolojik bir konu haline çoktan getirdi 
bile. İşte işin içine sosyoloji girdiğine göre 
artık hukuk da gardını almalı ve bu akıma 
nasıl bir tepki verileceği, ileride oldu 
da bir uyuşmazlık çıkarsa ne yapılacağı 
bence şimdiden tartışılmalıdır.
 Aslında coğrafyamızda 
yüzyıllardır yemek kültürü çok sağlam 

temellere dayanmakta. Ülkemizin 
çeşitli yörelerinde çok zengin mutfaklar 
mevcut. Bizim de burada tartışacağımız 
husus hukukta gastronomiye ve yemek 
kültürüne ait izler var mı? Tersten ve 
doğru şekilde sorarsak gastronomide 
hukuka yer var mı?
 Öncelikle yenilebilir ürünlerle 
ve yemeklerin güncel hukukta kendine 
karşılık bulduğu ilk yer tabii ki 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu. Bu kanun 
kapsamında coğrafi işaretler ve geleneksel 
ürün adları koruma altına alınmıştır. 
Coğrafi işaretler kanunda, belirgin 
bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 
bakımından kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş 
ürünü gösteren işaretler olarak 
tanımlanmaktadır. Yine coğrafi işaretler 
kendi içerisinde “menşe” ve “mahreç” 
olarak ikiye ayrılır.
 Menşe, coğrafi sınırları 
belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai 
durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm 
veya esas özelliklerini bu coğrafi alana 
özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin 

tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde 
gerçekleşen ürünleri kapsar. Örneğin; 
Antep Fıstığı, Malatya Kayısısı, Kayseri 
Pastırması, Maraş Dondurması hep menşe 
adı taşımaktadırlar. Mahreç ise coğrafi 
sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya 
ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri bakımından 
bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, 
işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az 
biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları 
içinde yapılan ürünleri kapsamaktadır. 
İşte burada verilecek örnekler ise Adana 
Kebabı, Siirt Büryan Kebabı, Mersin 
Cezeryesi, Gaziantep Baklavası’dır. 
İşte örnekleri ve sayıları her geçen gün 
çoğalan umarız ki çoğalacak olan bu 
ürün ve yemekler kanun kapsamında 
korunmaktadır. Bu koruma bu ürünler 
temelinde genel olarak ticari bir koruma 
sağlamakta. Bu ürünlerin üreticileri, 
işleyicileri veya yemeği yöresel olarak 
usullerine uygun şekilde tüketiciye sunan 
kişiler, kurumlar hatta devlet organları bu 
korumadan yararlanmaktadır.
 Yöresel ürünlerimiz için durum 
böyleyken, böyle özel korumalardan 

 Yemek Tarifleri Telif Hakkı Kapsamında Korunabilir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi “Pechu Sandwich ” Kararı, Önder Erol Ünsal , 
26 Ağustos 2015 
https://www.google.com/amp/s/iprgezgini.org/2015/08/26/yemek-tarifleri-telif-hakki-kapsaminda-korunabilir-mi-a-b-d-temyiz-
mahkemesi-pechu-sandwich-karari/amp/(Erişim Tarihi:23.09.2019)

ŞEFLERİN GÜNAHI NE?

GASTRONOMİYE 

HUKUKİ BİR YAKLAŞIM: 

Av. Hamza Mert HAZIR
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faydalanamayan ve faydalanma imkanı 
bulunmayan artık günlük yaşantımızın 
bir parçası olmuş imza sahibi belli özel 
yemek tarifleri, şeflerce hazırlanan harika 
sunumlar nasıl bir hukuki korumadan 
faydalanır? Maalesef bu tür durumlar için 
özel bir hukuki koruma yok. Yalnızca ünlü 
restoran, lokanta, zincir sahipleri veya 
bünyesinde çalıştırdığı şeflerce hazırlanan 
yemek isimleri (tabii ki şekil, görünüm de 
bu ismi temsil ettiği için) marka olarak 
tescil ettirilip korunmakta. Ancak yemeğe 
asıl işlevini veren, tarif ve  şefin imza 
olarak tabir edilen dokunuşlardır.
 İşte burada var olduğuna 
inandığımız  bir estetik değer varsa bu 
telif korumasından faydalanabilir mi, 
faydalanamaz mı, temelinde hukuki 
sorunumuzu belirlemek gerekir. 
Ülkemizde bu soruna çözüm olmadığını 
kesin olarak belirtmekle beraber dünyada 
da durumun çok da farklı olmadığını 
söylemekte fayda var. 
 İlk olarak Anglo-Sakson 
yaklaşımına baktığımızda, Amerika 
Birleşik Devletleri 1. Bölge Temyiz 
Mahkemesi, 21 Ağustos 2015 tarihinde 
verdiği kararda, yemek tariflerinin telif 
hakkı ile korunamayacağı yönünde ilk 
derece mahkemesi kararını onaylamıştır. 
Burada hukuki uyuşmazlık, Norberto 
Colom Lorenzana adlı aşçının SARCO 
adlı firmada çalışırken yaptığı ve firma 
tarafından marka olarak tescil edilen 
“Pechu Sandwich” adlı ürünün firmadan 
ayrıldıktan sonra kendi tarifi olduğunu 
ve sandviçi kendi yarattığını öne sürerek 
yüklü bir para talep etmesi üzerine 
şekillenmiştir.  Ancak yargı makamları 
böyle bir talebi kabul etmemişler ve 
yemek tariflerini koruma statüsünde 
bulunmadığını belirtmişlerdir.
 Bir diğer uyuşmazlık konusu 
ise Hollanda’da üretilen krem peynir ve 
taze otlu bir sosun tadına yönelik açılan 
davayla ilgili olmuştur. Bir perakendeci 

tarafından üretilen peynir 
sosu, satın alınarak bir 
şirket tarafından tescil 
edilmiş, daha sonra başka 
bir şirket tarafından 
benzer bir ürün 
üretilmiş. Konu ilk tescili 
yapan firma tarafından 
yargıya taşınmış ancak 
uyuşmazlık Hollanda 
mahkemelerince Avrupa 
Adalet Divanı’na kadar 
getirilmiş. Adalet 
Divanı burada gıda 
ürünlerinde lezzetin 
telif hakkı korumasına 
alınamayacağı yönünde 
hüküm kurmuştur. 
 Bu iki karara 
da baktığımızda; 
ortaya çıkan durum 
klişeleşmiş şekilde 
kolanın, zincir restoran 
hamburgerlerinin çok 
gizli olduğu kulaktan 
kulağa yayılan tarifleri çok korunaklı 
kasalarda kalmaya ve bir sır olarak 
saklanmaya devam edecek. Zira el lezzeti 
ve sunumlar ilk bakışta insana estetik 
gelen ögeler olsa da her insan için farklı ve 
bağımsız bir durum yaratması, tespitinin 
mümkün olmaması ve genel geçer 
bir tanıma sokamama, tat duyusunun 
ulaşılabilirliğinin ve somutlaştırmanın 
imkansız olması gibi problemler burada 
mevcut.
 Şeflerin yemek tarifi ve 
gastronomik bilgiler içeren kitaplar 
yazıkları da bir gerçek. İşte burada da 
telif yasaları kapsamında eser sahipleri 
ve eserleri de korumadan faydalanmakta. 
Ancak burada da bizi paradoksa iten 
durum tarifleri yapılsın ve bilinsin diye 
paylaşmaları. Zaten burada kendileri 
paylaştıkları için salt tarif yönünden 
herhangi bir korumadan faydalanmaları 

mümkün değil. 
 Son olarak şefler için durum; 
üretmek ve ürettiklerinin insanlar 
tarafından beğenilmesi penceresinden 
bakıldığında oldukça keyifli. Kendi 
yemeklerine fiyakalı bir isim 
bulduklarında bunu ya kendileri yada iyi 
bir sözleşme karşılığı bağlı  çalıştıkları 
şirket veya kişilerce marka olarak tescil 
ettikleri takdirde şimdilik mevcut hukuk 
düzeni onlar için yeterince kalkan vazifesi 
görecektir. Kim bilir belki de el lezzetini 
ve sunum estetiğini ayırt edici bir yapay 
zeka, hukuki koruma ihtiyacı doğurur.
 Dizi veya sinema oyuncusu gibi 
ekranlarımızı süsleyen, bıçağını Pele’nin 
topla oynaması gibi sallayan, tavasından 
havalı alevler çıkaran şeflerimiz de, şaka bir 
yana, uzun saatler ve emekler harcayarak 
geçirdikleri mutfakta ürettiklerini ve 
dillere destan imza yemeklerini tüketiciye 
sunmakla ve kendilerine duyulan 
sempatiyle yetinmeye devam edecekler.

Bilgi için, https://ednh.news/eu-court-the-taste-of-food-products-cannot-be-copyrighted/
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TEK BAŞINA 
SEYAHAT ETMEK: SIRBİSTAN
Av.Ezgi YILDIRIM

 Özgürlüğü en derinlerde 
hissetmek.. Kendine yaklaşmak adım 
adım.. Büyük bir heyecan ve şaşkınlıkla..
 “Tek başına seyahat etmenin 
hissettirdiği şeyler senin için nedir?” 
sorusunu soran birine bu üç cümleyi 
söylerdim. Birçok ülke ve şehir gezmiş 
biri olarak, yalnız çıktığım ilk yurt dışı 
seyahati olduğu için Belgrad beni en çok 
heyecanlandıran gezi olarak hep aklımda 
kalacak. Aklında soru işareti olan, “nasıl 
yaparım?” diye soran herkese sadece 
“yapın!” derim. Yazının içeriğinde de 
uzunca bahsedeceğim ve dileyeceğim ki 
kendinizle baş başa kalmak için, kendinize 
vereceğiniz en güzel hediye için lütfen geç 
kalmayın!
 2016 yılının ekim ayında 
yalnız başıma Sırbistan’a gittim. Ünlü 
şehirlerinden Belgrad ve Novi Sad’ı 
gezdim. Tek başına seyahat etmenin 
verdiği heyecan duygusu inanılmazdı. 
Başka bir ülke, başka bir şehir ve tamamen 
yabancı bir dil. İngilizce bilen insanları 
gördüğümde nasıl sevindiğimi sizlere 
anlatamam.
 Ancak tek başına yurt 
dışına seyahat etmenin yurt içindeki 
seyahatlerden biraz daha farklı bir 
deneyim olduğunu söylemeliyim.  Bu 
geziye yalnız gitmemin sebeplerinden 
biri de hiç kimsenin programının 
gitmek istediğim tarihe uymamasıydı. 
Ben de hazır bilet bulmuşken daha fazla 
ertelemeden kendi planımı kendim 
yapmaya karar verdim. 

 Sırbistan Türk vatandaşlarından 
vize istemeyen ülkelerden olduğu için 
vize süreci konusunda endişem olmadı. 
Pasaportum ve bavulumla birlikte gitmeye 
hazırdım. 

 1 saat 25 dakikalık uçuşun 
ardından uçak alçalıyor ve Belgrad’ın bir 
süredir haritalardan bakarak ezberlediğim 
kuş bakışı halini gökyüzünden 
görüyorum. Neyin nerede olduğunu o 
an kolayca kafamda canlandırıyorum 
ve kendimi ilerleyen günlerde bu sözün 
pişmanı edeceğimden habersiz olarak 
içimden “Amma da küçük şehirmiş!” 
diyorum...
 Öncelikle belirteyim gideceğiniz 
şehre ilk adaptasyon için önceden “Here 
Maps” uygulamasını indirmenizi tavsiye 
ederim. Bu uygulama gezi boyunca hayat 
kurtarıcı oldu diyebilirim. Offline harita 
olmasına rağmen neredeyse şehirdeki tüm 
cafe & lokanta isimleri de çıkıyor. Böylece 
hiçbir yerini bilmediğiniz bir ülkede/
şehirde olmanın verdiği hafif tedirginliği 
de bu sayede atlatabiliyorsunuz.
 Kalacağım yere varıp yerleştikten 
sonra hiç vakit kaybetmeden dışarı 
çıkıyorum. 
 Kalemegdan Belgrad’ın 
tarihi simgelerinden biri. Şehri savaş 

zamanlarında koruyan kale, şehrin 
savunulmasında büyük rol oynamış birçok 
yapıyı da içinde barındırıyor. Sava ve Tuna 
nehirlerinin kesiştiği bölgeyi en tepede 
durup izlemek ne büyük keyif…  İçeride 
birçok heykel ve şelale de bulunuyor. Her 

birine hayran kalarak yürümeye devam 
ediyorum.
  Kalemegdan çıkışına kadar 
yürüdükten sonra Knez Mihailova 
caddesinden yürüyerek Studenski Park 
yakınlarında bulunan “Roggenart” isimli 
bir fırına girip kendime üzümlü ve 
tereyağlı harika bir çörek alıp çıkıyorum. 
Diğer yandan, aklımda hala öğlen yemek 
istediğim Belgrad’ın meşhur et yemekleri 
var.. Belirtmekte fayda var, Belgrad’da 
fırınlara “pekara” deniliyor ve aklınızın 
alamayacağı kadar fazla çeşit tatlı ve tuzlu 
yiyecek görünce kendinize zor hakim 
olabilirsiniz ! 
 Çöreğimi yedikten sonra 
sokaklarda gezerek farkında olmadan 
Skadarlija (Skadarska) Caddesine 

varıyorum ve şehrin bohem yüzüyle 
karşılaşıyorum. Arnavut kaldırımlı, 
birbirleriyle yarışarak müşteri kapmaya 
çalışan lokanta çalışanları arasından 
sıyrılarak caddeyi bitirip karşıya 
geçiyorum ve sol tarafta büyük bir kilise 
olduğunu fark edip içeri giriyorum. 
Belgrad mimarisiyle de size sürprizler 
yapabilen bir şehir..
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 Yemek vakti gelince Drama 
isimli lokantada değişik isimleri olan 
ancak genelde “cevapcici” denildiğini 
öğrendiğim köfteden sipariş ediyorum.  
Söylemeden geçmeyeyim porsiyonlar 
oldukça doyurucu. Sonra bu yorgunluğun 
üzerine aynı zamanda beğendiğiniz 
kahve çekirdeklerini satın alabileceğiniz 
“Koffein” isimli cafe’de kendime bir 
latte ısmarlıyorum ve çilekli granola 
bar eşliğinde afiyetle içerek çektiğim 
fotoğraflara bakıyorum.

 Ertesi gün önceden kayıt 
yaptırdığım ücretsiz yürüyüş grubuyla 
Parlamento binasını, devlet başkanlığı 
binasını, Skadarska caddesini, Nikola 
Pasic meydanına ismini veren siyasetçi 
Nikola Pasic’in evini, Cumhuriyet 
meydanını, Knez Mihailova caddesini 
ve Kalemegdan’ı geziyoruz. Bu yürüyüş 
gruplarıyla hızlı bir tur yaptığınızda, 
gezdiğiniz şehir hakkında bilmediğiniz 
önemli bilgileri gezi rehberinden 
öğrenmiş olarak her bir yeri daha sonra 
kendi başınıza ve daha detaylı olarak 
gezme imkanına kavuşuyorsunuz. Bu 
ücretsiz rehberli yürüyüş turlarına pek 
çok şehirde katılmak mümkün.  

 Üçüncü güne Sırbistan Tarih 
Müzesi’yle başlıyorum. Bilet alırken 
öğreniyorum ki içeride Aziz Sava 
Nemanja ve Sırp-Amerikan bilim adamı 
Mihajlo Pupin ile ilgili sergiler varmış.  
En çok da yürüyüş gurubu ile yaptığımız 
tur sırasında hakkında çok şey anlatılan 
Mihajlo Pupin’in icatlarını bizzat görecek 

olmak beni mutlu ediyor. Kulaklığımı 
takarak gezmeye başlıyorum. İnteraktif 
bir sergi olduğu için sizin katılımınızı 
bekleyen bazı bölümler var. Mesela 
röntgen makinesine girip temsili olarak 
iskeletinizi gösteren bir oda, üzerine 
çıkınca karşı duvarda bulunan özgürlük 
anıtını hareket ettiren bir platform, siz 
yanından geçerken çalan ankesörlü bir 
telefon ve açtığınızda Mihajlo Pupin’in size 
merhaba demesiyle önünüzdeki duvarda 
konuşma sesinizin frekanslarının hareket 
ettiği bir bölüm.. Ardından oturduğunuz 
salıncakta sallanırken gökyüzünün ileri 
geri hareket ettiğini gösteren bir karanlık 
oda..

 Sergiden sonra müzeden çıkıp 
Tasmajdan’a (Taş Meydan) kadar yürüyüp 
St. Mark’s kilisesine gidiyorum. Burası 
oldukça büyük ve gösterişli, hemen 
yanında Rus Ortadoks kilisesi yer alıyor. 
 Buraları gezdikten sonra da ünlü 
Sırp mucit Nikola Tesla’nın müzesine 

gidiyorum. Burası, üzerine apayrı bir yazı 
yazılabilecek güzellikte bir yer. Burada 
kendi icadı olan Tesla Bobini testine de 
katılıyorum bir heyecanla.

 Müzeden çıkıp Aziz Sava 
Katedraline gidiyorum ancak içerisi 
tadilatta olduğu için dışarıdan bakmakla 
yetinmek zorunda kalıyorum. İnanılmaz 
heybetinin beni çok etkilediğini 
söylemeliyim. Beni bu şekilde etkileyen 
diğer iki yapı da Floransa’daki Duomo 
(Santa Maria Del Fiore) ve Viyana’daki 

Aziz Stefan Katedrali (Stephansdom) 
olmuştu.
 Diğer günlerimi de kendim 
için alışveriş yaparak, lokallerin gitmeyi 
sevdiği yerleri gezerek ve canlı yerel 
müziklerin olduğu bir yere giderek 
değerlendirmeyi tercih ediyor ve ilk defa 
tek başıma seyahat ettiğim Belgrad gezim 
bu şekilde sona eriyor.. Umarım sizler 
için de ufuk açıcı ve sık sık başınızı alıp 
gitmeye teşvik edici bir yazı olmuştur.  
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 Stres, maalesef hayatın 
her alanında bizimle olan, vücudu 
ve ruhsal durumu etkileyen, yaşam 
kalitesini düşüren, ileride yaşanabilecek 
hastalıkların oluşmasına sebep olan bir 
durumdur. Gelmek bilmeyen duruşma 
saatleri, sorunlu müvekkiller, mali 
sorunlar ve sürekli bir gergin olma hali 
size de hiç tanıdık geldi mi? 
 İşin uzmanları da stresin 
kanserden kilo sorununa, kalp krizinden 
felce, gastritten kolite her şeyle ilgisi 
olduğunu söylüyor. Dahası taşikardi 
atakları, uyku sorunları, tansiyon düşme 
veya yükselmeleri, baş dönmeleri, kulak 
çınlamaları kısacası aklınıza gelen pek çok 
şey stresten kaynaklanabiliyor.
 Peki stresin üstesinden gelmeyi 
başarabilir miyiz? Stresi tamamen yok 
etmemiz mümkün olmasa da, onu 
yönetmeyi öğrenebiliriz. 
 Bunun için birçok yöntem var: 

 1. Meditasyon Yapın 
 Meditasyon çok iyi bir 
rahatlatıcıdır ancak bazen bunu 
yapmak için uygun ortam ve zaman 
bulunamayabilir. Ofisinizdeki masada 
10-15 dakikalık minik bir tatil 
yapabileceğinizi biliyor muydunuz? 
Sadece gözlerinizi kapatın, diyaframdan 
derin birkaç nefes alın ve kendinizi bir 
deniz kenarında düşleyin. Güneşin o 
yakıcı sıcaklığını hissedin. Dalgaların 
rahatlatan seslerini dinleyin. Havadaki 
deniz kokusunu içinize çekin. Kendinizle 
stres arasına biraz mesafe koyun. Günde 
birkaç dakika süreli bu “tatil araları” 
size çok yardımcı olabilir. Özellikle 
düzenli yapmayı başarabilirseniz.  Ayrıca 
meditasyon yaparken size iyi gelen bir 

meditasyon müziği de dinleyebilirsiniz. 
(orman ve kuş sesleri, su sesi gibi.)
 2. Liste Yapın 
 Bir avukatın bir sürü planı ama 
çok az zamanı vardır. Stresi yenmek için 
önceliklerimizi belirlemeyi öğrenmemiz 
gerekiyor. Her günün başlangıcında ya da 
bir gün önceden ertesi günün yapılacaklar 
listesini hazırlayın. Bu şekilde bütün 
işlerinizi zamanında bitirebilir ve 
kendinizi daha başarılı hissedebilirsiniz.

 3. Başkalarına Yardımcı Olun
 Gönüllü olun. Yalnızlık duygusu 
endişelerinizi artırır. Başkalarına 
yardımcı olmak ise başarı duygusu ve 
kendine saygıyı aşılar. Ayrıca başkalarının 
dertlerini görünce kendi dertlerinizin 
ne kadar da önemsiz olduğunu 
anlayabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor 
ki, yardımlar yapan, gönüllü olarak 
vakıflarda çalışan insanlar stresten daha 
uzak yaşıyor. 

 4. Müzik Dinleyin
 Çok mu streslisiniz? En 
sevdiğiniz müziği açın ve kendinizi 
vererek bir kaç dakika dinleyin.
Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılar 
kişinin sevdiği müzikleri dinlemesinin 
kan basıncını düşürdüğünü söylüyor. 
Sevdiğiniz bir müziği dinlemek sadece 
sizi rahatlatmıyor, aynı zamanda kalbinize 
de iyi geliyor.
 5. Egzersiz Yapın 
 Stresten kurtulmak, ruh 
sağlığımız ve beden sağlığımız için 
değişmeyen en temel kurallardan biri, 
egzersiz. Egzersiz yapmak seratonin 
hormonu salgılanmasına neden olur, 

enerji verir ve stresi yenmenize yardımcı 
olur. Her sabah düzenli yürüyüş yaparak 
stresin kötü etkilerinden kurtulabilirsiniz. 

 6. Bir Hobi Edinin
 İnsanın mesleği dışında başka bir 
şeyle ilgilenmesi, kafasının dağılmasına ve 
dinlenmesine neden oluyor. Her insanın 
muhakkak severek yapabileceği bir şeyler 
vardır. Kendinize en uygun hobiyi bulun 
ve gecikmeden harekete geçin. 

 7. Su İçin
 Masanızda daima su bulundurun 
ve sık sık için. Stres altında olduğunuzdan, 
daha fazla terlersiniz ve ağzınız kurur. Su 
içerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. 
Su içmekte zorlananlardansanız, o 
zaman suyu farklı meyve ve sebzeler ile 
tatlandırabilirsiniz. 
 8“Hayır”Deyin
 Bazen sınırlarınızı çizmek 
zorunda kalabilirsiniz. Aşırı stres altında 
olan insanlar genellikle kendilerini ifade 
edemezler ve her şeyi yutarak, “Bunu 
yapmak istemiyorum” veya “Yardıma 
ihtiyacım var” demek yerine bütün işleri 
kendi başlarına halletmeye çalışırlar! 
Böylece kaldırabileceklerinden çok daha 
fazlasını yüklenirler. Stresle mücadeleye 

STRES İLE BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ
Av. Aylin Arıkan
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“iş yükünüzü azaltarak” başlayın. Ayrıca 
stresten uzak kalmak istiyorsanız, yapmak 
istemediğiniz her şeye “hayır” diyebilmeyi 
de öğrenin.
 9. Sevdiklerinize Zaman Ayırın
 Sosyalleşmek, sevdikleriniz ile 
güzel vakit geçirmek size iyi gelecek ve 
sizi rahatlatacaktır. Haftada en az 1-2 gün 
sevdikleriniz ile buluşun ve birlikte sizi 
mutlu edecek, gülümsetecek konulardan 
konuşun.  Kültürel ilişkilerini önemseyen, 
geliştirenlerde stres daha az olur.

 10. Koklayın
 Masanızda bir elma veya limon 
bulundurmak sinirlerinizi yatıştırabilir. 
Vanilya ve lavanta kokusunun da 
rahatlama sağladığına dair kanıtlar vardır. 
Limon kolonyaları veya vanilyalı kokuların 
yanında daha birçok kokudan (okaliptüs, 
ylang-ylang) bu amaçla yararlanabilirsiniz. 
Çalışma ortamınızda mutlaka size iyi 
gelecek bir koku bulundurun.  
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	 Beklemek	yaşamın	değişmez	kaderidir.		Çok	beylik	bir	cümle	oldu	farkındayım	ancak	

haksız	değil.	Öyle	ya,		doğacak	günleri,	çocukları	ve	ayları,	çıkılacak	tatilleri,	yatacak	maaşları,	

banka	 gişesine	 dirseğimizi	 dayayacağımız	 an’ı,	 	 sevdiğimiz	 bir	 filmin	 vizyona	 girmesini,	

özlediklerimize	sarılma	vaktini,	kalkacak	vapurları,	trenleri,	otobüsleri,	alınacak	tüm	yolları	

bekleriz.	Bekleriz	ki	bazen	umut	bazen	sıkıntı	ve	endişeyle.	Ve	biz	avukatlar	olarak	belki	en	

çok	duruşmamıza	girmek	 için	adliye	koridorlarında,	avukat	bekleme	odalarında	bekleriz.	

Bu	bekleyişlerde	içilen	çaylar	ve	kahveler	küçük	neşeli	mide	sorunlarına	önayak	olurken,	

o	esnada	edilen	sohbetler	de	vakti	saati	hızlandırır.	Gönül	isterdi	ki	hep	kitaplar	bitirelim	

bu	 duruşma	 aralarında,	 bekleme	 odalarımızda	 kitaplıklar	 olsun.	 Ancak	 ayaküstü	 edilen	

yüzeysel	sohbetler	kitap	okumaya	yeğlenir	genelde.	Dergimizin	bu	köşesinde	de	,	hani	olur	

ya,	belki	bir	kitap	önerisi	aklınızı	çeler	de,	duruşma	arası	aynı	kitabı	okuyan	meslektaşlar	o	

tevafuk	ile	bir	araya	gelir	ve	sohbete	dalar.		Avukat	cübbelerinin	ardından	edebiyat	kendine	

yer	açar..

İyi	okumalar!..

Görkem

İKİ DURUŞMA 

ARASI 

BİR EDEBİYAT 

MOLASI
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 Henüz yedi veya sekiz 
yaşlarındaydı. Yedi tepeli şehirde evinin 
arka penceresinden kafasını sola çevirince 
gördüğü denizin, küçücük bedenine 
verdiği huzuru seviyordu. Evine giden 
yolda yürürken mangal kokusu geliyorsa 
burnuna ve deniz ile gökyüzünün tekdüze 
maviliğine rengarenk uçurtmalar eşlik 
etmeye başlamışsa yaz geliyor demekti. 
Pek çok kez uçurtma uçurmuştu aslında 
ama bir kez gördüğü o kocaman sarı 
kırmızı uçurmaya hayran kalmıştı. Tek 
hayali olmuştu o uçurtmayı bir kez 
uçurmak. Ağustos’un ortasıydı. Hayatı 

boyunca böyle bir sıcak görmemişti. Sanki 
bedeni durduğu yerde ateş alacak gibiydi. 
Babası geldi yanına; “haydi gel” dedi 
tuttu elinden. “Nereye gidiyoruz?”  diye 
soramadan kendisini kırtasiyede buldu. 
Özenle seçtiler sarı kırmızı kağıtları. 
Babasının yaptırdığı çıtaları aldılar 
marangozdan. Kalbi güm güm atarken 
oturdular evin salonuna; annesinin 
getirdiği yemeği bile yemeden, bir 
dakika durmadan başladılar hayalindeki 
uçurtmayı yapmaya. “Kuyruğu böyle uzun 
olsun” diye bağırdı ellerini iki yana açarak. 
Güldü babası, “çok daha uzun yapacağız” 

dedi. Gözleri kapanmaya başlayınca 
aldılar ve yatağına götürdüler. Annesi 
henüz dokuz aylık kardeşini de uyutup 
babasının yanına geldi. Beraber bitirdiler 
o kocaman, sarı kırmızı uçurtmayı. 
Gerçekten hayalindeki gibi upuzun bir 
kuyruğu vardı üstelik. Sabah uyandığında 
kimbilir ne kadar sevinecekti. Hemen 
sahilde almak isteyecekti soluğu. 

 Saat neredeyse gece iki buçuktu. 
Küçük kardeşinin mamasını hazırlayıp 
yedirdi anne ile baba ve daha sonra bütün 
aile huzurla uykuya daldı. Saat 03:02… 
Önce korkunç bir gürültü duyuldu. 
Bütün aile fırladılar yataklarından. 
Koşarak annesi, babasının yanına gitti. 
Küçük kardeşi ağlamaya başlamıştı. 
Neler oluyordu. “Elektrikler yok” dedi 
babası. Ve bir anda bir gürültü daha 
duyuldu. Korkunç bir toz bulutu kapladı 
her yanı. Lunaparkta gondola binmek 
gibiydi, o sesi oldum olası hiç sevmezdi. 
Babası, kardeşini kucakladı. Annesine 
döndü ve şu sözler döküldü ağzından: 
“Kızımızı al. Yerde emekleyerek ilerleyin. 
Bina yıkılıyor. Hakkını helal et.” Anne 
ağlamaya başlamıştı. Ne yapacağını 
bilmez şekilde kızı aldı yanına. Henüz 
yedi sekiz yaşlarında, sabah uçuracağı 
uçurtmanın hayalini kuran o küçük kız 
annesine bağırıyordu: “Anne terliklerimi 
giymedim dışarıya çıkmayalım”. Sonra bir 
gürültü daha duyuldu… 

 Babam hayatında ilk defa 
haksız çıkmış, binamız yıkılan binaların 
enkazları arasında zor da olsa ayakta 
kalmayı başarmıştı. Evin içini kaplayan, 
yanıbaşımızdaki toz duman tam yirmi 
yedi kişiye mezar olmuştu. O gece 

SESSİZLİĞİ DUYAN VAR MI?

Av. Özge HAZIR

28



dışarıya çıktığımızda karşılaştığımız 
manzara bugün hala aklımızdadır… 
Kırk beş saniye… Yalnızca kırk beş 
saniyeydi. Dört bir yanda… O çığlıklar… 
Günün sıcaklığının yerini alan buz gibi 
soğuk hava… Sanki koskoca bir morgun 
içinde yaşar gibi… Biz her şeye rağmen 
şanslıydık, biz hayatta kalanlardık. Tarih 
17 Ağustos 1999... Yer, televizyonların, 
“İstanbul’da felaket” başlıklı haberlerindeki 
enkaz görüntülerinin sahibi Avcılar’dı. 
Kilometrelerce öteden gelen depremin 
yerle bir ettiği bir yer. Üzerinden tam 
20 yıl geçmiş ama sanki dün gibi hala… 
Sekiz yaşında bir çocuğun anıları nasıl 
bu kadar net olabilir ki? Sanki bir film 
izler gibi...  Belki de bir insanın hayatında 
görebileceği en güzel gecenin, uzansa 
tutabilecekmiş gibi yakın yıldızların, 
aslında bir felaketin anahtarı olduğunu 
kimse bilemezdi. Uçurtma uçurmayı 
planladığım sahilin sonraki dört buçuk ay; 
“evim” olacağını nereden bilebilirdim ki? 
Hastalığın, yağmanın, sefaletin ortasında 
bir avuç toprak evimiz olmuştu. Annem, 
babam, ben ve dokuz aylık kardeşim… Ve 
bizim gibi binlercesi… 

 O günleri yaşayan her çocuk 
farklıdır biraz. Çünkü kimsenin bilmediği 
pek çok şeyin anlamını bilir. Ailesini, 
arkadaşlarını, komşularını bırakmıştır 
enkaz altında. Belki hayatta kalacak 
kadar şanslıdır ama dün yanından geçtiği, 
altındaki bakkala gittiği binanın yerle bir 
olduğunu görecek kadar da şanssız... Çok 
iyi bilir yaşamla ölüm arasındaki ince 
çizgiyi. Bugün var olan şeyin yarın olmama 
ihtimalini çok iyi bilir. Sevdiklerine onun 
için yarın göremeyecekmiş gibi sarılır. 
Telefonu kapatırken, “hoşçakal” der her 
seferinde, veda edermiş gibi... 

 Çok iyi bilir hayatların, 
apartmanların ve koskoca bir şehrin birkaç 
saatte nasıl değişebileceğini. Şükretmeyi 
de iyi bilir. Gerçek yardımlaşmayı da... 
Dünya’da iyi insanlar olduğunu da iyi bilir. 
Hiç tanımadığı insanların hayatları için 
kendi hayatlarını riske atan o koca yürekli 
kahramanları da… Yani inanır o günlerin 
çocukları süper kahramanlara.

 Kötüleri de bilir o günlerin 
çocukları; cesetlerin kollarını kesip bilezik 
toplayanları, fırsattan istifade suyu bile 
ederinin iki katına satanları; sahilde yerde 
yatarken, sabah koşusunu üzerimize basa 
basa yapanları, yardım kamyonlarından 
ekmek alırken bile hakkından fazlasının 

peşinde olanları… Ama her şeye rağmen 
iyilerin kazanacağını da bilir o günlerin 
çocukları. 
 
 “Sesimi duyan var mı?” 
çığlıklarını televizyonlardan değil, 
zihninden, kendi kulaklarından hatırlar 
o günlerin çocukları. O sesi duyup da 
cevap vermemeyi… Çaresizliği… Ceset 
kokusunun nasıl bir şey olduğunu da 
bilir. Küçücük elleriyle, belki birinin 
sesini duyarım da yardım ederim 
diye; ailesine isyan edip koştuğundan 
yıkıntıların ortasına, kimsenin beş dakika 
dayanamadığı, tişörtünü kafasına kadar 
çekse bile kurtulamadığı o kokuyu hala 
burnunun ucunda hisseder zaman zaman. 
Enkazların nasıl kaldırıldığını da iyi bilir 
o günlerin çocukları. Yıkılan binanın 
üzerinde kalan bir oyuncak bebeğin bile 
hüzünle bakabileceğini de... Gözleriyle 
görmüştür, kulaklarıyla duymuş, 
koklamıştır. Tüm benliğiyle hissetmiştir 
felaketi. 

 Hasarlı ve az hasarlı binaları 
ayırt etmek için koyulan mavi çarpı - 
kırmızı çarpıları çok iyi bilir, o çarpıların 
kaşla göz arasında nasıl değiştirildiğini 
de... Çadırda yaşamayı da iyi bilir, reçel 
kamyonlarının ne demek olduğunu da... 
Okulun “tadilatta” olmasının ne demek 
olduğunu iyi bilir. Sonraki birkaç ay 
okulda aldığı rehabilitasyon derslerinin 
aslında birkaç oyundan çok daha fazlası 
olduğunu da… Boynunda ölürse kim 
olduğu anlaşılsın diye adını soyadını kan 
grubunu yazdığı bir künye taşımayı da… 
Bir binadan kaçmak için kaç saniyesi 
olduğunu hesaplamayı da... 

 O yüzdendir ki o günlerin 
çocukları gittiği her yerin acil çıkışlarını 
öğrenir ilk. Belki hala hazırda duran bir 
deprem çantası bulundurur bir köşede. 
Mutlaka evin bir köşesini gözüne 
kestirmiştir, olur da deprem olursa burada 
saklanırız diye.

 Ama aynı zamanda bunlarla 
birlikte çok önemli bir şeyi daha 
bilir o dönemin çocukları; insanların 
hayatlarıyla oynayanın deprem değil, 
gözünü para hırsı bürüyenler olduğunu 
da! Üç beş kuruş fazlası için hayatları hiçe 
sayanları da… 

 Benim yaşadığım ev yıkılmadı, 
ailemin kılına zarar gelmedi ama bazen 
üçüncü göz olduğunuzda etrafınızda olup 

bitenleri daha geniş bir açıdan görebilir, 
daha iyi idrak edebilirsiniz. 

 Gelelim sadede... Bunları 
anlatıyorum çünkü merkez üssü İstanbul 
olmayan bir depremin İstanbul’a etkisi 
en basit haliyle buyken başına “büyük” 
getirme gereği duydukları deprem bunun 
kat ve kat fazlası olacaktır ve o gün 
geldiğinde bu anlattıklarımdan çok daha 
fazlası yaşanacaktır. İstanbul’da yaşamıyor 
dahi olsanız deprem; Türkiye’nin bir 
gerçeğidir ve hepimizi ilgilendiren 
toplumsal bir meseledir. Çünkü toplum 
olarak hala ders almadığımız pek çok 
konudan biri de ne yazık ki depremdir.

 Bakıyorum haberlere arada 
sırada yeni çalışmalar nedir ya da en 
azından vardır bir çalışma diye. Ama 
geçen onca seneden bu yana değişen 
hiçbir şey yok. Yanımızdaki yıkılan 
binaların hala tam temizlenmemiş 
enkazlarının üzerine yapılan yeni binalar 
dışında tabi... O günden bu güne hala 
insanların, toplumun bilinçlendirilmesi 
bir yana hala toplanma yerleri, sığınaklar 
yapmak, erken uyarı sistemleri üzerinde 
çalışmak yerine toplanma yerlerini 
binalarla doldurup ceset torbaları sipariş 
ediyoruz. Yani ölecek kadar şanslıysak 
eğer torbalarımız ve üzerine kireç 
dökülecek toplu mezar yerlerimiz hazır. 
Peki ya şanssız olanlarımız? 

 Ben o gün hep hayalini 
kurduğum sarı kırmızı uçurmaya 
sahiptim. Ama o uçurtmayı hiç 
uçuramadım. O günden sonra yıllarca 
uçurtmalara bakamadım bile. Gözlerimi 
kaçırdım, bulutlara baktım, aya baktım, 
güneşe baktım onların yerine. Deniz ile 
gökyüzünün tekdüze maviliğine eşlik eden 
rengarenk uçurtmaların sahiplerinin bir 
çoğu ise bir daha hiç gökyüzü göremedi. 
Küçücüklerdi. Günahsızlardı. 

 Bazen hiç uçuramadığın 
uçurtmanın kuyruğuna takılan 
çocukluğundur yıkılan. Bazen pembe 
düşlerle süslü geleceğin ve bazen o 
kısacık hayatının ta kendisi. O günü 
yaşayan her çocuk yaralıdır biraz biraz. 
Her çocuk erkenden büyümüş. O gün 
bazı çocukların erkenden büyüdüğü 
gündü. Bazılarının ise sonsuza dek çocuk 
kaldığı. Ve o gün denizin ve gökyüzünün 
yalnızlığa gömüldüğü, uçurtmaların 
öksüz kaldığı gündü. Ve bugün hala o 
sesi kimselerin duymadığı gün. 
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  Hikâye, Christoph Martin Wieland’ın “Abderalılar - Eşeğin Gölgesi Davası” adlı kitabından tarafımca özetlenmiştir. Abdera, Yunanistan’ın Gümülcine dolaylarında, 
Avdhira kentinin bulunduğu yerde, MÖ 6. YY’da Batı Anadolu’dan gelen Teos halkının kurduğu bir şehir devletidir. Abderalılar, Eski Çağ’ın yergi ve taşlama yazarlarına 
sık sık konu olmuş, günümüzde ülkemizdeki Karadenizli fıkraları ve hikâyeleri benzeri pek çok fıkra ve hikâye, o dönemlerde Abderalılar hakkında üretilmiştir. 
Eserin ana teması, bağnazlık, dogmacılık, tutuculuk, dar kafalılık, bilgi sahibi olmadan görüş sahibi olmak gibi konularla ilgili taşlamalardır. Çeşitli bölümlerde 
Abdera’nın felsefesi, devlet yönetimi, hukuk sistemi ve mahkemeleri, tiyatrosu ve sanat hayatı, akademisi ve bilim dünyası konularında bilgi edinen okuyucu, (Haldun 
Taner’in aynı adlı ünlü oyununa da esin kaynağı olan) “Eşeğin Gölgesi Davası” bölümünde, bir hukuk parodisine tanıklık eder.

 Abdera’da yaşayan Struthion 
adlı bir dişçi mesleğinde tek kişi olmanın 
avantajı ile Ülkeyi baştanbaşa dolaşıp 
hastalara şifa dağıtıyordu. Her ne kadar 
kendisi dişçi ise de her türlü hastalık 
için ilaçları da mevcuttu. Hem ilaçlarını 
hem de kendini taşıyan bir de eşeği 
vardı. Ancak tam da komşu kasabadaki 
panayıra gidecekken eşeğinin doğuracağı 
tuttu. Bu durumda tek çare bir eşek 
kiralamaktı. 
Struthion bir eşek kiraladı ve yola 
koyuldu. Anlaşma gereği, ilk konak 
yerinden geri getirmek üzere eşeğin 
sahibi de birlikte gelmekteydi. Mevsim 
yaz, hava çok sıcak ve etrafta tek bir ağaç 
dahi yoktu.

 Struthion sıcaktan bunalmıştı. 
Eşekten indi ve şöyle çaresizce etrafına 
bakınırken birden eşeğin gölgesini gördü 
ve oraya oturdu.
 “Sıcaktan bayılmak üzereyim, 
biraz şuracıkta, gölgede oturayım” dedi. 
Eşeğin sahibi hemen “Ama beyim, ben 
size yalnızca eşeği kiraladım, gölgesini 
değil!” diye çıkıştı. 
 Dişçi “şaka ediyorsun herhalde, 
eşekle gölgesi beraber gider, bu böyledir” 
dedi.

 “Hayır, eşek başka şeydir gölgesi 
başka, size eşeği kiraladım, gölgesini de 
kiralamak istiyorsanız onun için ayrıca 
para vermelisiniz” diye diretti.
Böylece eşeğin gölgesi konusunda, 
bir tartışma başladı. Dişçi, parayı 
vermeyince, Abdera’ya geri dönüp, olayı 
yargıca anlatmaya karar verdiler. 
 Yargıç, Plippides tarafları 
dinlemeye başladı.
 Dişçi olayı anlattı ve “Eşekle 
gölgesi beraber gider, eşeği kiralayan 
neden onun gölgesinden faydalanmasın 
ki” dedi.
 Yargıç, “Evet, gölge eşeğin 
parçası sayılır, açık bir şey bu” deyip, 
sözü eşeğin sahibine Anthrax’a verdi.
Anthrax, “Sayın Yargıç, ben eşeğimi 
Dişçi’ye kendisini ve yükünü taşısın diye 
kiraladım ama güneşin altında eşeğimi 
durdurup gölgesinden yararlanmak 
istedi. Gölgesinde birisi otursun diye 
eşeğim neden güneşin altında kalsın ki, 
bana eşeğin parasını ödedi ama gölgesi 
için ödeme yapmak istemedi. Eşek başka 
şey gölgesi başka” dedi.  
 “Evet, bu da doğru” diye 
mırıldandı yargıç ve ekledi, “bu 
durumda yapacağınız en iyi şey aranızda 
anlaşmaktır. Dişçi yarım drahmi versin 

anlaşın.”
 Ama Dişçi şiddetle itiraz etti 
ve anlaşamadılar. Yargıç ne yapacağını 
şaşırdı, zaman kazanmak için “eşek 
nerde?” diye sordu. “Dışarıda” cevabını 
alınca “içeri alın” talimatı verdi”
Eşek içeri alındı Yargıcın çabaları ile 
taraflar yumuşamaya başlamıştı ki, 
Abdera’nın en ünlü dava vekilleri , 
Physignatus ve Polyphonus çıkageldiler. 
İşte o an her şey yeniden başladı.
 Dava vekillerinin devreye 
girmesi ile anlaşma ümidi ortadan 
kalkınca, yargıç duruşma için gün 
belirlemek zorunda kaldı. Eşek de 
Abdera’nın resmi ahırına kondu.
Artık sorun, Dişçi ve Eşek Sahibi’nin 
sorunu olmaktan çıkmış, bütün 
Abdera’nın sorunu olmuştu. Kısacası, 
eşeğin gölgesi artık bütün bir kentin 
üzerine düşmüştü!
 Abdera halkının, yarısı 
Dişçi’yi diğer yarısı da Eşek Sahibi’ni 
destekliyordu. Dişçi’yi destekleyenler 
“Eşek Partisi”, Eşek Sahibi’ni 
destekleyenler ise “Gölge Partisi” olmak 
üzere iki gruba ayrıldı. Dişçi, doktor 
olması nedeniyle, insan tamircisi, tamirci 
olması nedeniyle de, kunduracılar 
loncasına üyeydi. Böylece Kunduracılar 

Av. Fatih ALTUN

EŞEĞİN GÖLGESİ 
DAVASI
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  O zamanlar Abdera’da bazıları, dalavereli işleri dürüst işmiş gibi göstermek sanatından para kazanırlar, geçinip giderlerdi. Bunlara dava vekili deniyordu. Dava 
vekilleri, sadece iki numara çevirir ya gerçeği saptırırlar ya da yasaları kendi amaçlarına göre yorumlarlardı. Bu yaşayış tarzı gayet kazançlı olduğundan, zamanla o 
kadar çok sayıda işsiz güçsüz kişi bu mesleğe yöneldi ki, nüfusun yirmide biri dava vekilliği yapmaya başladı. Fakat sayı artıp iş azalınca, çoğu bir incir karşılığında 
kendilerinden istenen her şeyi söylemeye hazır hale geldi. Adamların artık sadece incirle yaşamaları söz konusu olmadığından da hukuki davalara yol açacak normal 
vesileler de yetmez olmuştu.

Loncası’nın desteğini aldı. Gariban olan 
Eşek Sahibi ise Başrahibin himayesine 
sığındı. 
 Abdera’da adaletin gidişi 
zikzaklı, hızı da bir sümüklü böcek hızı 
olduğu için davalar yıllarca sürerdi. 
Ancak halkın ilgisi sebebi ile bu dava 
dört ay içinde bitti. 
 Mahkeme günü geldi, eşeğin 
gölgesinin, ticaret konusu olup 
olmayacağı, satılıp satılamayacağı, 
hatta miras kalıp kalamayacağı şeklinde 
tartışmalar yapıldı ve sonuçta sekize karşı 
on iki oyla, Dişçi’nin eşeğin gölgesini 
kullanma hakkı olduğuna karar verildi. 
Mahkemenin aldığı kararı beğenmeyen 
davacı vekili konuyu Abdera Meclisine 
götüreceğini haykırdı ve davayı Büyük 
Meclis’e taşıdı
 Bunu üzerine, partiler 
arasındaki çekişme daha da büyüdü. 
Dava artık bir devlet meselesi haine geldi. 
Öyle ki,  Lonca Başkanının,  “dava ile 
demokratik düzenin ortadan kaldırılmak 
istendiği” iddiası bile kabul gördü.
Dişçi’nin dava vekili savunmasını 
şöyle tamamladı: “Müvekkilim eşeği 
kiralamakla, doğal olarak gölgesini de 
kiralamıştır. Bu tıpkı aldığımız bir müzik 
aletinin çıkardığı sese de ayrıca para 
vermemize benzer. Böyle bir şey olamaz.” 
Savunma şırası Eşeğin Sahibinin vekiline 
geldi.
 “Saygıdeğer Baylar, biz bir 
eşek kiralarken, gölgesini de kiralayıp, 
kiralamadığımızı düşünmeyiz. Ama dişçi 
gibi, kavurucu güneşin altında, tarlanın 
ortasında, eşekten inip de, sırf dinlenmek 
için, bu zavallı hayvanı sıcakta durmaya 
zorlarsak, işte o zaman iş değişir.” dedi.
Ve davada sona gelindi.
 Karar günü ahır görevlileri 
bu kargaşanın ana sebebi eşeğin de 
Mahkemeye götürülmesinin uygun 
olacağını düşüp, hayvanı tımar ettiler, 
kafasına çiçekler koydular ve her tarafını 
kurdelelerle süslediler.

 Eşeğin gelişini görenlerden biri, 
“hey eşeğin kendisi geliyor” diye bağırdı. 
“Yargıçlara yardım edecekmiş!” dedi bir 
başkası. “Başımıza bu işleri açacağına 
kurtlar yeseydi seni!” dedi öfkeli biri. 
“Haydi şunun hesabını görelim” diye 
bağırınca bir diğeri, kalabalık bir anda 
eşeğe saldırdı ve zavallı eşeği iki dakikada 
parçaladılar.
 Bu vahim olaydan sonra 
Nomophylax “Tanrıya şükür, tüm bu 
sorunların kaynağı olan eşek artık yok 
ve eşek artık olmadığına göre, gölgesi 

için konuşmanın da faydası yok!” deyip, 
“davanın sonlanmasına, dava masrafları 
ile tarafların zarar ziyanlarının 
devlet bütçesinden karşılanmasına, 
tarafların sonsuza dek bu konuda 
konuşmamalarına” dair karar verilmesini 
teklif etti. Zavallı eşek için ise, “büyük ve 
zengin bir cumhuriyetin bir eşek gölgesi 
uğruna nasıl yıkılacağını gösterdiğinin 
ebedi hatırası olarak, bir anıt dikilsin” 
dedi. 
 Bu tekliflerin tamamı Meclis 
tarafından kabul edildi! 
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 Mary Costello, İrlanda’nın 
bağrından bir demet gül değil, kırılgan 
bir gelincik toplamış da düşmüş satırlara. 
Önce kadim toprakların el değiştirişini, 
anılarını dinliyoruz yazarın kaleminden. 
Ardından yol ayrımları başlıyor ve 
hikaye Lohan arazisinden New York’un 
keşmekeşine uzanıyor.

 3. tekil şahsın ağzından 
tanık oluyoruz Tess’in hikayesine; 
içinde büyüyen dünyanın kederlerine, 
çocukluğuna, gençliğine, orta yaşına 
ve sonunda geçkinliğine.  Ailenin 
kocaman güçlü bir çınar olarak hayata 
başladığı zamanların, o ışıltılı ilk 
vakitlerinin ardından gelen gürültülü 
fırtınanın, ağacın köklerini alaşağı edişini 
hissediyoruz tüm kalbimizle. Öyle ya da 
böyle hepimizin sahip olduğu en gerçek 
şey köklerimizdir ve bu hayata tutunmaya 
çalışan kökleri bazen bir tek kusursuz 
an kırabilir. O an bir annenin kaybıdır 
ya bazen, Tess için de öyle oluyor. İçine 
kapanık, kolay uyum sağlayamayan, 
ürkek bir çocuk olan Tess’in ruhunda, 
tüm evrene dair geçirgen, handiyse ilahi 
bir ışık olduğunu anlıyoruz. Kimi sevse, 
hissediyor tüm kalbiyle. Bu yüzden çok 
az kişiye bağlanabiliyor ve korkunç bir 
yalnızlığı, manastırda yaşayan bir rahibe 
vecdiyle buyur etmiş oluyor hayatına.

 ‘’… Ama acısının tınısında öyle 
bir şey var ki büsbütün korkunç değil. 
Acısının hakiki, berrak ve arındırıcı bir 
yanı var ve Tess de bu yüzden içinde ona 
tahammül etme isteği buluyor. Bir sınav 
bu, kırıp geçmesi gereken bir duvar.’’

 Yazar betimlemenin gücünü 
ustalıkla kullanıyor ve bu da kelimeleri 
elle tutulur; hissedilir kılıyor. Kitabı 
bir bütün olarak görmeyi başarınca da, 
karakterlerin her birinin, aynı nihai 
amaçla uzay boşluğunda salınan ve 
birbirlerini her seferinde teğet geçen 
uydulardan farksızken, Tess’in içinde 
büyüyen dünyanın bazı özel ruhlarla 
temasının, ‘tutulma’ etkisini anlıyoruz. 
Aşkı içinde büyütüyor, tıpkı toprak gibi, 
tıpkı annesi gibi, ablası gibi.. Altı kardeşler 
ancak tek bir ablasıyla özel bir diyalog 
geliştirebilmiş. Etrafında onlarca erkek var, 
ancak bir tekine yürekten bağlanabilmiş. 
Bu da karakterin köksüz bağsız değil 
ancak zor tutunur yanının altını çiziyor. 
İçinde saklı bir benlik hapsetmiş. Nitekim 
Tess, hemen her buhranda da bu yönüyle 
yalnızlaşıyor. Sanki yazarın romanında 
okuyucuya asıl ikram etmek istediği de, 
karakterin ruhunun bu başkalığı oluyor.
Annenin, ailenin kökleri, babanın ise o 
kökleri toprakla bütünleştiren, büyüten 
güneşi olduğunu anlatıyor Costello. 
Hikayenin başladığı İrlanda’da, geniş bir 
araziye kurulu çiftliklerinde geleneksel 
bir hayat sürmekte olan ailenin, annenin 
ölümüyle başlayan dağılıp, çözülme 
sürecini, sevdiği kadının gidişinin yasıyla, 
sıcaklığını kaybeden bir güneş olan 
babanın batışı izliyor.
 Kurgu muazzam süratle ilerliyor. 
Dikkati dağınık yahut takıntılı bir 
okuyucuyu yoracak hızda üstelik. Öyle ki, 
bölüm geçişlerini dahi saymazsak, satır 
aralarında yıllar geçiveriyor bir solukta.

 ‘’… Elini kalbine götürdü. Ev 
gitmiş, toza dönmüştü. Toprak ölümcül 

bir yara almıştı.’’
 Camdan bir küre gibi nazenin 
ve kırılgan ruhu Tess’in değişmeyen 
tek yazgısı. Kitabın merkezinde öylece 
duruyor. Hikaye, bu merkezin uydusu gibi, 
olanca tutkusuyla yol alıyor. Biyografik 
bir bakış açısıyla ilerleyen yazar, esasında 
oldukça tanıdık sancıları anlatıyor. 
Başkarakter Tess’in, annesinin ölümünün 
ardından kısa süreli dilsiz kalışını, 
adeta annenin gidişiyle yuvaya çöken 
sessizliğin metaforu olarak kullanıyor. 
Büyük ablaların birer birer evlendirilerek, 
tıpkı anneleri gibi çok çocuklu bir aileye 
dönüşmeleri, ölüme karşı bir başkaldırı 
çabası halini alıyor. Yuvadan kanadı kırık 
uçan iki yalnız kuş olan Tess ve Oliver’ın 
akıbetleri de, satır aralarında, düzene 
karşı direnç göstermenin hayat tarafından 
kabul görmeyeceğini fısıldıyor. Tüm bu 
geniş aile idealinin aksi düzleminde, 
Tess’in dostluğunu kazanmış tek kardeşi 
olan Claire’in, sağlıksız aile hayatı; 
kocasının tekinsizliği, Tess’e yolladığı 
mektuplarda kendini ele veren yalnızlığı 
ile ortaya çıkıyor. Asıl olanın evlenmek ve 
çoğalmak değil, sevgi, merhamet ve uyum 
olduğu incelikle vurgulanıyor. Dışarıdan 
bakınca bekarların gıpta ettiği mutlu 
evli çiftlerin, baş başa kaldıklarında iki 
yalnız yabancıya dönüşebildiği günümüz 
şartlarında düşününce de , yazarın 
oldukça gerçekçi ve tutarlı davrandığını 
anlıyorum.

 Kadınların yalnızlık sızılarını 
ters yüz eden iki şeyden biri aşksa eğer, 
okuyucu aradığını bulamayacak. Çünkü 
Tess Adem’ini kaybetmiş bir Havva. Lakin 
ikincisi ‘’anne olmak’’ ise, tam isabet. Tek 

İÇİMDE BÜYÜYEN DÜNYA 
Mary  Costello
Görkem Tan
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umudu bir an evvel tanrının cennetine 
kabul edilmek olan Tess’i hayata 
karıştırıyor. Öyle ki, kendinde noksan 
bulduğu her şeyi yeniden sevmeye, 
yaralarını ‘annelik’ merhemiyle sarmaya 
başlıyor. Sevgisini koşulsuzca verebilmek 
ve karşılığını görmek onu iyi ediyor. 
Gelgelelim, yalnız kadın, anneliğiyle 
çoğalsa, hayata bağlansa da, dünyanın 
neresinde olursa olsun bir çocuğu babasız 
büyütmenin yaralarından da payını 
fazlasıyla alıyor. Sevgisinin deva olmadığı 
‘babasızlık’ sancılarını, empati tanrıçası 
Tess, oğlunun gözleriyle ve kalbiyle 
görüp anlatıyor. Bu haliyle bile, ‘’kadın 
olmak’’ yalnızlığının esasında coğrafyalar 
üstü olduğunu vurguluyor. Bu sebeple 
çevirisi yapılan her dilde okuyucusuna 
dokunabilecek etkiye sahip.

 Costello, imgelem gücü yüksek 
ve çarpıcı bir karakter doğurmuş. 
Geçmişle bağını koparmayan, ailesinden 
uzak yalnız bir kadının hayata tutunma 
gayretini de, İrlanda gelenekselliğinden, 
Amerika’nın uçarı ve özgür sokaklarına 
taşımış. Ve böylece, hayatın orta yerinde 
çocuğundan başka tutunacak dalı olmayan 

her kadının kolayca içine girebileceği bir 
hikayenin kapısını da açmış.
 Yalnız çıkılan yolculuklar, yalnız 
yenen yemekler, yalnız girilen yataklar ve 
böylece sona eren günler boyunca kadın, 
kendini tanımak, özünü dinlemek fırsatı 
bulabildiği gibi, aidiyetlik açlığı içinde 
dalından kopmuş bir güz yaprağı gibi 
oradan oraya da savrulabiliyor çaresiz. Bu 
yoksunluk halini bir kadının kaleminden 
en mahrem ve en gerçek haliyle okumak 
fırsatını da romanına sığdırmayı pekala 
başarmış yazar.
 Tüm bunları yaparken, 200 
sayfaya koca bir hayatı sığdırmak 
kolay olmasa gerek. Bu sebeple de hızlı 
geçişlerle hikayeyi büyüten yazar, metnin 
içine yerleştirdiği küçük hikayeleri 
başıboş bırakmış. Söz gelimi, tam merak 
uyandıran bir yan karakter ortaya 
çıktığında, onu orada öylece bırakıp 
gitmiş. Ana karakter Tess’i bambaşka bir 
yer ve zamandan anlatmayı sürdürmesi 
de, haliyle , okuma esnasında kopukluğa 
sebep oluyor.
 Yine de, okuduğum pek çok kitap 
bittiğinde içimde kalan o tanıdık, yarım 
kalmışlık hissini, ‘’Akademi Sokağı’nda 

kaybediyorum. Öyle ki, kitaba orijinal 
adını veren o sokakta sükunetle oturup, 
çocukluğuma dair sığınabileceğim bir 
gün arıyorum zihnimde. Sanıyorum ki, 
okurken, dikkat ve sağlam gözler kadar, 
hasretten anlayan bir kalbe de ihtiyacı 
olacak okuyucusunun.

KİTAP / FİLM ÖNERİLERİ

 Ian Mcewan tarafından kaleme alınmış “Çocuk Yasası” nı, yky’ndan Roza Hakmen çevirisinden 
muhakkak okumalı “anlam” arayan edebiyat sevenler. Bir yüksek mahkeme yargıcının baktığı o en yüksek 
noktadan, kırılgan hayatın içinde çocukların nasıl örselendiği, nasıl kendileri olmalarına izin verilmediği, 
haklarında, üstelik kendilerinden habersiz kurulan hükümlerin gölgesinde nasıl büyümeye çabaladıklarını 
okudum. Hikaye bambaşka bir kültürde olsa da, dünyanın her yerinde aynı kalan şey “çocuk masumiyeti” 
bunu yeniden kavramak, üzerinde düşünmeyi sağlıyor.

 “… Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve eğer aydınlatılmamışsa, 
iyi niyet de kötülük kadar zarar verebilir. insanlar kötü olmak yerine daha çok iyidir ve gerçekte sorun 
bu değildir. Ancak insanlar bir şeyin farkında değillerdir, şu erdem ya da kusur denen şeyin; en umut 
kırıcı kusur, her şeyi bildiğini sanan ve böylece kendine öldürme hakkı tanıyan cehalettir. Katilin ruhu 
kördür ve insan her tür sağduyudan yoksunsa güzel aşk ve gerçek iyilik diye bir şey olamaz.” Bir şehri esir 
alan veba ile başlayan buhranlı karantina günlerinde bize neler oluyor, varoluş sancısını insan en yakın 
çaresizlikte mi duyumsar sorularına yanıt kabilinden bir kitap. 

 Meksika Edebiyatında hissedilen tutku,  renk cümbüşü, yoğunluk ve hareket, kendi ülkesinden 
dünya edebiyatına  böyle güzel bir kitap hediye eden kadın yazar Esquivel’in Lupita’sında da fazlasıyla 
güzel işlenmiş. Yalnız ve zayıflıklarını yenmeye çalıştıkça bocalayan bir kadın olan Lupita’ya  hikayenin 
başlarında önyargı ile yaklaşsanız da, kanlı canlı hayal edip, hissedince Lupita’yı sevmemek mümkün 
değil.  Çünkü Lupita, haksızlıkları, zulmü, karanlığı ve sahtekarlığı hiç sevmiyor. Lupita dans etmeyi, örgü 
örmeyi, işleme işlemeyi, soru sormayı, bağlantı kurmayı, parçalardan bütünü var etmeyi, aşık olmayı, 
sevilmeyi, emek vermeyi, ışığı ve evrenin tüm sevgisini kalbinde hissetmeyi seviyor. Onunla henüz  
tanışmayanlara öneriyorum.

ÇOCUK YASASI/Ian Mcewan

Veba -Albert Camus

Lupita Ütü Yapmayı Seviyordu 
/Laura Esquivel
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 Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos filmlerinde sıkça 
kullanılan metaforlar bizi film içinde benzer eleştirilere götürür. Genelde 
basmakalıplaştırılarak anlamı ve içi boşaltılan ‘’Aile, evlilik, tek eşlilik’’ 
kavramlarına epey ağır göndermeler sunan yönetmen, Köpekdişi’nde 
de içi boşaltılarak vahşileştirilmiş bir toplum figürü haline gelen bir aile 
kurgusu üzerinden vurucu mesajlar veriyor. Aile bireylerinin her biri 
aslında yekün halinde bakıldığında kapitalist toplum şemasında birer 
figür olarak karşımıza çıkıyor. Sadece zaman geçirmek ve eğlenmek için 
değil, üzerine düşünmek için izlenecek filmlerden. Bu film ile Lanthimos 
ile tanışacaklara, yönetmenin diğer filmlerini de şiddetle öneririm.

 Danimarka yapımı “Adams Apples’’ bir film gibi görünse de, bence, yaratılış, kötülük, 
şeytan, insan, merhamet, tanrı kavramlarını gözümüze sokmadan ve bambaşka açılarla anlatan 
bir absürd masal. İzlerken içine çeken, anlamları, öğretileri sorgulatan, sarsan bittiğinde ise 
kendine hayran bırakan bir film. Patlamış mısırla da izlenebilir elbette ancak bazı sahnelerde 
eliniz mısır kasesi ve ağzınız arasında asılı kalabilir uyarayım. 

 2014 yapımı bir İsrail filmi olan Zero Motivation, İsrail ordusunda askerlik 
hizmetine başlayan kadınlar koğuşu ekseninde orduyla, militarizmle dalga geçerken,   
askeri tutumlar altında buhran ve hayal kırıklıkları yaşayan kadınların da bu düzendeki 
yerlerini vurgulamaktan geri kalmıyor. Zohar’a hayat veren Dana Ivgy tam bir karakter 
oyuncusu.  Zeitgeist filmler kategorisinde kabul edilen bu film konu itibariyle kadınların 
askerlik yapmadığı ülkemiz bakış açısıyla boşlukta kalacak da sanılmasın. Yarattığı mizah, 
loser hikayesi, eleştiri ve çağımız insanının küçük menfaat hesapları oldukça tanıdık. 

 Başlık yanıltıcı olmasın 
sonbahar romantizmine kapılıp 
da, havada uçuşan ve ahenk içinde 
yere düşen hazan yapraklarından 
bahsetmeyeceğim.   
 Pencere, battaniye, cama vuran 
damlalar, kitabı ve elinde kupasıyla 
duygusal anlar yaşayarak sosyal 
medyada salınan kızları artık pek ciddiye 
almıyoruz. Popüler olan, popülere 
hizmet eden her figüre karşıyız. Bir süre 
sonra bu karşı çıkışımız da düzenin 

parçası olunca işler karışacak ama olsun.  
Mühim olan yazın yapılan doğalgaz 
zamlarıyla gerilecek sinirleri, anksiyeteyi 
yatıştırmak.  
 Sonbaharın nezlesi, öksürüğü, 
kasveti, soğuğu bol olsa da, bizlere 
yaptığı tek güzellik, turuncu tonlarla 
iklimi şenlendiren ağaçları değil. Bir 
de, yazın duran, monotonlaşan sanatı, 
hareketi yeniden canlandırması var. 
Devlet tiyatroları, Şehir Tiyatroları 
perdelerini açar, kitap fuarları stantlarını 

kurar, sıcacık sinema salonlarında 
birkaç saatlik güzel hisler vaad eden 
filmler birer birer vizyona girer.  Şehre 
hem hüzün hem de iyilik aynı anda 
gelir, umutlanırız. 
 Birkaç film işaretledim sizler 
için, belki şehre gelen film bir güzel 
orman olur yazılarda. Gülümse (bu kısmı 
Sezen Aksu dinleyerek okursak iyice 
havaya gireriz)

MEVSİM SONBAHAR OLUNCA...
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 Başrolde başarılı genç oyuncu Aras Bulut İynemli’nin olduğu bu güzel filmde, 7 yaşındaki 
kızı ile aynı zeka yaşında bir babanın adalet arayışı konu edilmiş. Fragmanları yayınlanmaya 
başladı ve görünen o ki Aras Bulut yine kendine hayran bırakacak. 11 Ekim’de vizyona girecek 
şimdiden aklınızda notu olmalı derim. 

 Filmografisi gayet zengin olsa da aklımızda hep ejderhaların annesi olarak yer 
etmiş başarılı oyuncu Emilia Clarke’ın başrolde olduğu bu romantik komedi türü film de 
28 Kasım’da vizyona giriyor. Ülkemizde “Bir Şans Daha” adıyla çıkacak Londra’da geçen  
filmde sevimli oyuncu Clarke, bir dükkanda Elf olarak çalışan bir kadını oynuyor ve bence 
2019’un yeni yıl ruhuna en yakışan, içimizi ısıtan  filmi olacak. 

 2017’de kaybettiğimiz Dünya Şampiyonumuz ve seksenli yıllarda yılın haltercisi seçilerek 
defalarca başarılara imza atan milli halterimiz, nam-ı diğer cep herkülü Naim Süleymanoğlu’nun 
hayatının anlatıldığı filmde , başrolde tanıdık genç bir isim  yer alıyor.  Genç oyuncu Hayat Van Eck, 
Hakan Günday’ın romanından sinemaya uyarlanan “Daha’’ filminde “Gaza’’ karakteri ile kendine hayran 
bırakmıştı.  Bu film de izlemeye değer görünüyor.

 William Sheaspeare’in Hamlet’ine sürreal bir yorum katarak 
tiyatroseverlerle buluşturan İstanbul Şehir Tiyatrosunda bu oyunu 2-31 
Ekim tarihleri arasında yer alan gösterimlerini yakalayarak görebilirsiniz. 
Yine Moliere’in meşhur “Hastalık Hastası’’ adlı oyunu da Haldun Taner 
ve Muhsin Ertuğrul sahnelerinde 23-26-30 Ekim tarihlerinde gösterimde 
olacak. 

7. Koğuştaki Mucize

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Oyuncuların er meydanı sayılan Tiyatro’dan 
uzak kalmadığınız bir sonbahar olsun isterseniz birkaç öneri: 

Last Christmas

Sinema & Tiyatro
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 Rekabete sürüklenen insanların kapitalizm çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü 
anlatan Vahşi Batı’da kutsal aile kavramı da irdeleniyor.

 Tüketmenin bencillliğini, paylaşmanın samimiyetine tercih eden 
günümüz insanına yüzleşme şansı veren güzel bir oyun 16-19 Ekim İstanbul 
GOP Sahnesinde oynanacak. 

 Bizim şehir ve devlet tiyatromuz olmadığı için en yakın lokasyon 
İstanbul’dan öneriler verdik. Sanat için yola revan olanlara ilham olması dileğiyle. 

 Her sonbahar olduğu gibi Tüyap yine büyük bir kitap fuarı ile 
kapılarını açıyor. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı , 2 Kasım – 10 Kasım 
2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde okuyuculara yine 
zengin bir fuar ve bol indirimli günler sunuyor olacak. 

 Edirne Global Garden davet bahçesinde gerçekleşecek 
konserler de güzel bir seçenek olabilir.  Festivalde Haluk Levent, 
Duman ilk göze çarpan sanatçı ve gruplardan oldu.

Fuar ve Etkinlikler
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DEVLET TİYATROLARI 

EDİRNE’DE
 2019 yılının mart ayında 
ulusal basın ve sosyal medyada yer alan 
haberler kapsamında Edirne’de devlet 
tiyatrosu kurulması için bakanlıktan 
onay çıktığının belirtilmesinden sonra 
tiyatronun kurularak faaliyete başlaması 
konusunda çalışmalar yapıldığına ilişkin 
haberler sosyal medyada yer almaya 
başladı.
 Yeni tiyatro sezonuna hazırlık 
kapsamında 2019-2020 sezonu sahne 
oluşturmak adına Edirne DT adlı 

facebook sosyal medya sayfasında 
Edirne Devlet Tiyatrosunun yeni 
sezonda perdelerini açacağı ve bu amaçla 
çalışmaların gece-gündüz devam ettiği 
belirtilmiştir. 
 Sosyal medya hesabında yer 
alan fotoğraflarda Devlet Tiyatroları 
Edirne Sahnesi’nin yeni sezon 
hazırlıklarına Ekmekçizade Ahmet 
Paşa Kervansarayı’nda başlandığı 
ve hazırlıklara devam edildiği 
anlaşılmaktadır.

KAYNAK :NTV

ULUSLARARASI BALKANLAR 

ve İSLAM SEMPOZYUMU 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev 
sahipliğinde ve Balkan Kongre Merkezi’nde Uluslararası 
Balkanlar ve İslam Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
 3 – 4 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 
ve Balkanlarda İslam varlığı konusunda açıklamaların 
yer alacağı sempozyum programında Balkanlarda Bir 
Arada Yaşayabilmenin İmkânı Üzerine, Aliya İzzetbegoviç 
Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi (Çok kültürlülük) 
üzerine çalışmalar ile Türkiye’de Yüksek Öğrenim Görmüş 
Balkan Ülkelerindeki İlahiyatçıların Sosyo-Ekonomik 
ve Meslekî Problemleri gibi konular sempozyumda yer 
alacak olan başlıca konu başlıklarından bazıları olarak göze 
çarpmakta.
 Ayrıntılı bilgi ve sempozyum programına 
https://bys.trakya.edu.tr/file/open/84281655 adresinden 
ulaşabilmek mümkündür.
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“ANNE FRANK – GÜNÜMÜZ İÇİN 
BİR TARİH” SERGİSİ AÇILIŞI

29 EYLÜL 2019 – 3 KASIM 2019 TARİHLERİ 
ARASINDA EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU’NDA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 1930 ile 1945 yılları arasındaki 
dönemi kapsayan, fotoğraflar ile Türkçe-
İngilizce metinleri içeren ve 34 panelden 
oluşan sergi, Anne Frank’ın trajik 
yaşamını ele alırken, arka planda Nazi 
rejiminin yükselişi ve Holokost’a (Yahudi 

soykırımı) yol açan süreçler, Nazilerin 
başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca 
insana yönelik gerçekleştirdiği zulüm ve 
bu dönemden çıkarılması gereken derslere 
odaklanmaktadır. Anne Frank’ın hatıra 
defterinden yapılan alıntılar ve Frank 

ailesinin fotoğrafları, ziyaretçilere bu trajik 
öyküyü anlamalarında rehberlik edeceğinin 
ifade edildiği etkinliğe ilişkin ayrıntılara 
https://www.sehak.org/2019/08/edirnede-
anne-frank-gunumuz-icin-bir-tarih-
sergisi-acilisi/ adresinden ulaşılabilir.

EFOD (EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ) TFSF 
(TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATLARI FEDERASYONU) 

ONAYLI FOTOĞRAF KUPA YARIŞMASI DÜZENLİYOR

 Efod (Edirne Fotoğraf Sanatı 
Derneği) büyük usta Mimar Sinan’ı 
anmanın yanı sıra, EFOD’un bilinirliğinin 
daha da arttırılması, fotoğrafçıların 
bütünlüğü olan proje çalışmasına 
özendirilmesi faaliyetleri kapsamında 
TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatları 
Federasyonu) onaylı fotoğraf kupa 
yarışması düzenliyor. Çalışmaya son 
katılım tarihi 10 Aralık 2019.

www.efod.org.tr adresinde yer alan 
yarışma şartnamesinde yarışmaya 
katılımın siyah beyaz veya renkli 
dijital fotoğraflarla, online olarak 
gerçekleştirileceği, konusunun serbest 
olmakla birlikte yaşamdan kesitler içeren 
bu fotoğraflarda mimari yapılardan 
doğaya, evlerden sokaklara varan geniş 
bir yelpazede yaşamdan dolayısıyla, 
insandan izler aranacağı, herhangi 

bir teknik sınırlamanın da olmadığı 
yarışmaya 6 fotoğraflık bir portfolyo ile 
katılımcıların başvurulacağı yarışma 
sonucunda parasal ödül verilmemekle 
birlikte dereceye girenlerin kupa ödülü 
ile ödüllendirileceklerine ilişkin ayrıntılar 
https : / /w w w.t f s fonay l iyar ismalar.
o r g / s a r t n a m e l e r / 2 0 1 9 / 2 0 1 9 - 0 6 2 
ONAYLI_EFOD_MIMAR_SINAN_
KUPASI_22_08_2019.pdf adresinde.

23. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI 
VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 Trakya Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi tarafından Balkan Yerleşkesi’nde 
6-7-8 Kasım 2019 tarihlerinde 23. 
Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları 
ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 
düzenlenecek.
 Ege Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nün önderliğinde ilk olarak 
1997 yılında gerçekleştirilen ve her yıl 
ülkemizdeki bir üniversitenin Sanat Tarihi 
Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğin 

22. si geçtiğimiz yıl Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilmişti. 
Sempozyum zengin bir tarihe geçmişi ve 
kültür birikimine sahip ülkemizde, Orta 
Çağ’dan günümüze sanat tarihi kapsamında 
arkeolojik kazı, yüzey araştırması, mimari 
araştırmalar, müze araştırmaları, malzeme, 
teknik ve restorasyon çalışmalarına yer 
vermekte olup Trakya Üniversitesi adı geçen 
etkinliğe 3 kez ev sahipliği yapacak. Ayrıntılar 
https://uotk.trakya.edu.tr/ adresinde.
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EDİRNE 7. KİTAP FUARI BAŞLIYOR
 İlimizde Edirne Belediyesi’nin 
katkılarıyla hazırlanan kitap fuarlarının 
yedincisi 11 – 20 Ekim 2019 tarihleri arasında 
yapılacak.
 Bu yıla kadar gerçekleştirilen Edirne 
Kitap Fuarlarının tamamı  A y ş e k a d ı n 
Semti’nde yer alan Ekmekçizade Ahmet 
Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirilirken bu 
yılki kitap fuarı Ekmekçizade Ahmetpaşa 
Kervansarayı’nın muhtemelen Edirne Devet 

Tiyatroları Sahne Binası için hazırlanması 
nedeniyle eski yerinde yapılmayacak.
 11-20 Ekim 2019 tarihli Edirne 7. 
Kitap Fuarı’nın yapılacağı yer Öztaş Global 
Garden adresinde yapılacaktır. Edirne girişi 
olin kavşağı yolu üzerinde bulunan Öztaş 
Global Garden, Edirneli kitapseverleri 
karşılayacaktır. Gazeteci/Yazar İsmail 
Saymaz’ın onur konuğu olacağı 7. Kitap Fuarı 
bu yıl 48 yayınevine ev sahipliği yapacak.



 2019 yılı Ekim ayında Edirne 
Pena Performans Hall’de Feridun 
DÜZAÇAĞ ve Demir DEMİRKAN’ın 
konserleri gerçekleştirilecek.
5 Ekim 2019 saat: 22.00’da Feridun 
DÜZAĞAÇ sahne alacak olup 23 

Ekim 2019 saat: 22.00’da ise Demir 
DEMİRKAN sahne alacak. Ayrıca Türkçe 
Rap’in müzik alanında bilinen Sagopa 
Kajmer de dinleyicileri ile birlikte Edirne 
Fly Pub Bistro sahnesinde bir araya 
gelecek. 20 Aralık 2019’da saat: 20.00’de 

gerçekleştirilecek, haberde geçen tüm 
konserlere ilişkin biletlerin http://www.
biletix.com/etkinlik/YKV82/ISTANBUL/
tr adresinden temin edilebilmesi 
mümkündür.

2019 YILI EKİM AYI İÇERİSİNDE PENA PERFORMANS HALL’DE 

FERİDUN DÜZAĞAÇ, DEMİR DEMİRKAN ve SAGOPA KAJMER 

KONSERLERİ VERİLECEK. SAGOPA KAJMER’İN KONSER 

PROGRAMI İSE 20 Aralık 2019 FLY PUB BİSTRO’DA.
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Dünden Bugüne...

 Edirne Barosu 1923 Dergisi 
olarak bu sayfalarımızda sizleri 
Edirne Barosu’nun geçmişinde 
yaşanılanları bugüne ve bizden sonra 
gelecek kuşaklara aktarmaya çalışarak 
Baro’muzun dünü ile bugünü arasında 
bir köprü oluşturmaya çalışacağız.
Bunu yaparken bir yandan bazı bilgiler 
aktaracağız; bir yandan bakışlarınızı, 
meraklarınızı, dikkatlerinizi yazımıza 
konu fotoğraflara çekmeye çalışacak; 
bir yandan da yazı ve yazıya dayanak 
yaptığımız fotoğraflardan hareketle 
dünün anılarını gün yüzüne çıkararak 
yüzlerimize tatlı bir tebessüm 
yerleştirmeye çalışacağız.
 Bu sayımızda ilk olarak 
sizleri 1977 – 1978’li yıllara götürmek 
istiyoruz. Bu tarihlerde Türkiye Barolar 

Birliği Yönetim Kurulu toplantılarından 
birini Edirne’de ve Baro’muzda ilk defa 
gerçekleştirmiştir.
 Dönemin Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı duayen meslektaşımız 
ve ülkemizin önde gelen avukat/
hukukçularından Av. Prof. Dr. 
Faruk EREM (merhum), Edirne 
Barosu Başkanı’mız ise iki yıl önce 
kaybettiğimiz Üstadlarımızdan Av. 
Sebahattin ŞENVELİ (merhum)idi.
 O tarihlerde gerek Türkiye 
Barolar Birliği’nin kuruluşunun 
henüz 10. yılını doldurmamış olması 
gerekse de ülkemizdeki Baro sayısı 
ile meslektaş sayılarımızın bugüne 
oranla daha az olması gibi nedenlerle 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
toplantılarının bazıları illerimizdeki 

Baro’larda gerçekleştirilmiştir.Özellikle 
mesleğimize ilişkin sorunların yerinde 
ve ilk elden tespiti, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu tarafından il 
barolarımızın ve yetkili kurullarının 
onore edilmesi bakımından yapılan 
faaliyetin olumlu olduğu ortadadır.
 Toplantıya, O güne, 
fotoğraflara ilişkin bilgileri ve o 
güne ilişkin unutulmayacak bir anıyı 
Üstadımız Av. Rifat ÇULHA’dan 
aktarıyoruz.
 “Yazıya konu edilen toplantı 
ve toplantıya ilişkin fotoğrafların 
TBB Yönetim Kurulu toplantısının 
Baro’muzda ilk olarak gerçekleştirilmesi 
bakımından tarihsel bir belge 
niteliğinde olup gerçekleştirilen bu 
toplantı aynı zamanda TBB yönetim 

Soldan-Sağa: Av. Ehad VARDAR (merhum), Hakim ?, Av. Fuat ERÇETİN, Av. Nazmi KARABİNA (merhum), Av. Prof. Dr. Faruk 
EREM (merhum) (Dönemin TBB Başkanı), Av. Sebahattin ŞENVELİ (merhum) (Dönemin Edirne Barosu Başkanı), Av. Mehmet 
TAŞKIN (merhum), Av. İbrahim KARAKOÇ, Av. Saim MUTLU (merhum), Av. Göksen OLGAÇ, Av. Şinasi MORTAŞ (Uzunköprü), 
Av. Rifat ÇULHA, Av. Orhan TÜLÜMEN
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Ayaktakiler – Soldan Sağa: ?, Av. Göksen OLGAÇ, Av. Rifat ÇULHA, Av. Mehmet TAŞKIN (merhum), Nail ? (Baro kalem görevlisi), ? 
(TBB Yönetim Kurulu Üyesi), Av. Gülsüm ÇAĞLAYANGİL (TBB Yönetim Kurulu Üyesi), ?, Av. Saim MUTLU (merhum), Av. Orhan 
TÜLÜMEN (Önceki dönem Edirne Barosu Başkanlarından), ? (TBB Yönetim Kurulu Üyesi), ? (TBB Yönetim Kurulu Üyesi) 
Oturanlar – Soldan Sağa: Av. Fuat ERÇETİN, Av. Sebahattin ŞENVELİ (merhum) (Dönemin Edirne Barosu Başkanı), Av. Prof. Dr. 
Faruk EREM (merhum) (Dönemin TBB Başkanı), ? (TBB Yönetim Kurulu Üyesi), ? (TBB Yönetim Kurulu Üyesi), Av. Ehad VARDAR 
(merhum), ? (TBB Yönetim Kurulu Üyesi), ? (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)  

kurulu tarafından Baro’muza yönelik 
önemli bir jesttir. 
 Yazı konusu fotoğrafların 
biri aynı günün gündüzüne diğeri de 
gecesine ilişkin çekilmiş fotoğraflardır. 
Gündüz çekilen fotoğraf halen iki 
köprü arasında bulunan askeri gazino 
karşısında ve Meriç Nehri kıyısındaki 
Edirne Öğretmenevi Sosyal Tesisi’nde 
çekilmiştir. 
 Günün en unutulmaz 
anılarından biri ise yemek yenileceği 
sıralarda olmuştur. Vakıa ki misafirlere 
yemek ikram etmek gereklidir. Bu 
yönde de hazırlıklara başlanmıştır. 

Yemekte Kuzu Çevirme yapılacaktır. 
Ancak önemli bir sorun vardır. Saat 
13.30’da yenilmesi planlanan kuzu 
çevirmesini yapacak olan usta işlere 
saat 11.30’da başlamıştır. Acaba kuzu 
çevirme ustası iki saatte kuzu çevirmeyi 
yapabilecek midir? Sonuç? Kesinlikle 
hayır. Peki çözüm? Hemen işe giriştik. 
Av. Fuat ERÇETİN, ben ve Av. Saim 
Mutlu (merhum) önce pişmeye 
çalışan kuzuyu bulunduğu yerden 
çıkarıp parçaladık ve pişirmeye hazır 
hale getirmeye çalıştık. Peki nerede? 
Bulduğumuz tenekeleri sac haline 
getirerek sacın üstünde. İşte sizlere 

Sac’da, Teneke’de Izgara Kuzu. Aslında 
bu durumun herkes farkındaydı buna 
rağmen gösterilen üstün gayretler 
olumlu karşılanıyordu. Neyseki yemek 
masalarında meşhur Edirne Peyniri’miz 
ile salatalar içerisinde bolca ve lezzetli 
domatesler vardı. Özellikle piştiği 
sanılan etlerin(!) masaya gelmesi 
ve yenilmeye çalışılmasıyla birlikte 
yemeği yiyenlerin çene, diş yapılarında 
telafisi güç ve imkansız zararlar ile 
diş, çene, ağız ve yemek borularının 
sağlamlığının da latife’den test edildiği 
unutulmaz bir gün olmuştur bizler 
için.” 

Hazırlayan: Av. Barış ATEŞ

Sonraki sayımızda görüşmek dileklerimizle…
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 Dergimizin ilk sayısının sonuna geldik. Bu ilk sayı bizim için 
hem umut hem heyecan verici bir deneyimdi. Edirne Barosunun ilk 
‘Baro Dergisi’ olmanın haklı gururunu yaşarken kuşkusuz eksikler-
imiz, hatalarımız da olmuştur. Bir hayalimiz vardı ve bu hayali birlikte 
gerçekleştirirken bize destek olan, bizi motive eden, yayın kurulumuz 
ile çıktığımız dergicilik yolunda, acemice ama inançla hareket ederek 
böyle bir sayı çıkardık. 

 Bundan sonraki sayılarımızda, çıtanın hep daha yukarılara taşınağı-
na  dair inancımız tamdır.  

 Bu sayıda yazıları, fikirleri ve ayırdıkları değerli zamanlarıyla 
dergimiz için emeğini esirgemeyen meslektaşlarımıza, başka barolardan 
dergimiz için kalemini, bilgisini bizlerle paylaşan meslektaşlarımıza, 
bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Baro Başkanımıza, Yönetim  
Kurulumuza ve dizgi/yayında emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarımıza, 
gönülden teşekkürü bir borç biliriz. 

 Dileriz ki, bu mütevazi ve iyi niyetli çabalarımız olumlu karşılanır 
ve katılımı teşvik eder. Yazıları, fikirleri, belki yağlıboya tabloları belki  
şiirleri, karikatürleri, fotoğrafları olan pek çok meslektaşımızın var  
olduğuna inanıyor ve o saklı cevherlerin de dergimizde bizimle birlikte 
olacağı umuduyla bir sonraki sayıda görüşmek üzere diyoruz.

 Sağlıcakla kalınız…

 EDİRNE BAROSU 1923 DERGİSİ






