




2019 senesini uğurlarken içimize ateş düşüren bir acıyla yandık.  
Henüz mesleğinde çiçeği burnunda genç meslektaşımız, 

kardeşimiz, oğlumuz, arkadaşımız Avukat Hakan Çağıl 
Taşdelen’i elim bir kaza sonucu 3 Aralık 2019 günü kaybettik. 
Ebediyete intikal eden meslektaşımızın yeri kalbimizde baki 

kalacaktır. Bıraktığı cübbesi, hayalleri, umutları Edirne Barosu 
var oldukça hep aramızda olacaktır. Anısını sevgiyle, özlemle 
yaşatacağımız sözünü buradan da verirken, başta ailesine ve 

tüm yakınlarına tüm kalbimizle taziyemizi sunuyoruz.

Av. Hakan Çağıl TAŞDELENAv. Hakan Çağıl TAŞDELEN
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EDİRNE  BAROSU YAYINLARI
Bu derginin her türlü yayın hakkı Edirne 
Barosu Yayınları’na aittir. Yayınevinin yazılı 
izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı 
geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir 
şekilde derginin tümü veya bir kısmı herhangi 
bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

UYARI: 
Dergide yer alan yazılar yazarların kişisel 
görüşünü yansıtır. Yazının akademik usullere 
uygun olup olmaması yazarın sorumluluğudur. 
Kaynak göstermek kaydıyla yazılardan alıntı 
yapılabilir.
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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, taahhüt ettiğimiz 
üzere, Edirne Barosu Dergisinin ikinci 
sayısını sizlere sunmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Bu heyecanımız her yeni sayı 
sizlerin beğenisine sunulduğu müddetçe 
devam edecek. Çünkü burada bir emek var, 
mücadele var, katkı var, duygu var. Bu sayıya 
da katkı sunan meslektaşlarımıza ve yine 
geceli gündüzlü çalışan dergi kurulumuza 
tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. 

 Dergimizin, ilk sayısı ile ilgili 
sizlerden ve kamuoyundan gelen eleştirileri 
aldık, not ettik, hatalarımızı gördük, 
eksiklerimizi tespit ettik ve de ikinci sayıda 
minimum hata için maksimum özen 
gösterdik. Dergi çıkarmanın ne kadar zor 
olduğunu, mutfakta pişirilen iyi bir yemeğin 
en önemli unsurlarının kaliteli malzeme ve 
bu malzemelere değen el olduğunu ve bu 
elin de tecrübeli olması gerektiğini gayet 
iyi anladık. Gerçekten de sayılar çıktıkça, 
tecrübemiz arttıkça, daha doyurucu, 
minimal hataya odaklı çalışmalarımızın 
meyvelerini alacağımızı umuyorum.

 Aradan geçen üç aylık süreç 
içerisinde tabi ki birçok şey yaşadık. Ancak 
bizleri çok derinden yaralayan bir hadiseye 
hep birlikte üzüldük, acıyı paylaştık. 
Baromuza kayıtlı olan ve de mesleğini 
Keşan’da ifa eden meslektaşımız Av. Hakan 
Çağıl Taşdelen’i elim bir kaza sonucu 
maalesef kaybettik. Olayı ilk duyduğumuz 
andan itibaren sürecin içerisinde bulunduk, 
ailesinin yanında bulunarak güç ve destek 
vermeye çalıştık. Meslektaşımızdan 
umudumuzu kesmedik, bir yerden bize 
seslenmesini, ses vermesini bekledik. 
Süreç uzadıkça tabi ki duygular ve acılar 
derinleşmeye, kaygılar ve hassasiyetler 
artmaya, bunun sonucu olarak da doğal 
olarak farklı teoriler ortaya çıkmaya başladı. 
Meslektaşlarımızın birçoğu duydukları 
derin üzüntü ve hassasiyetleri nedeni ile 
en ufak bir açık kapı kalmaması, en küçük 
noktanın dahi atlanmaması için bizimle 
sürekli iletişim halinde kalarak görüşlerini 
dile getirdiler. Süreç içerisinde beni de 

arayarak bir ihtiyacım olup olmadığını 
hep sordular, yanımda bulundular, ailenin 
yanında bulundular, her türlü yardıma 
hazır olduklarını dile getirdiler. Sağolsunlar, 
varolsunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum.

 Sürecin sonunda beynimizde ve 
kalbimizde düşündüğümüz ancak bir türlü 
konduramadığımız, dillendiremediğimiz, 
zaman geçtikçe azalan umutlarımıza rağmen 
haykıramadığımız, içimize atıp, sessizliğe 
terk ettiğimiz acı gerçeği öğrendik. Duymaz 
olaydık, öğrenmez olaydık. Duysak da 
böyle duymasaydık. Böyle öğrenmeseydik. 
Meslektaşımızı, kardeşimizi, delikanlımızı 
maalesef ki kaybettik. Hayatının baharında 
sonsuzluğa uğurladık. Yaşananların en 
başından sonuna içinde olan, duyguları 
ve acıları bizzat yaşayan, gözlemleyen ve 
derinden hisseden biri olarak hayatımda 
yaşadığım en travmatik dönemlerden birini 
geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Çok 
derinden etkilendiğim bu olayın bana kattığı 
tek olumlu yan, Edirne Barosu’nun ve bu 
onurlu baronun onurlu ve insani üyelerinin 
bir araya geldiğinde, kenetlendiğinde 
gücünü ne kadar hissettirdiğini ve de bu 
gücün her sorunu çözebileceğine dair 
inancımı sağlamlaştırması idi. Böyle bir 
baronun mensubu olmaktan onur ve gurur 
duyuyorum. 

 Başında da söylediğimiz gibi, 
meslektaşımız, kardeşimiz unutulmayacak, 
unutturmayacağız. Bu vesile ile kendisine 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza 
sabırlar diliyorum. Edirne Barosu adına 
yaptığımız açıklamada da ayrıntılı ve 
de detaylı belirttiğimiz şekilde, konu 
ile yakınen ilgilenen ve telefonla iki kez 
arayarak bilgi edinen ve de hızlanması 
için de ilgili kurumlarla irtibat kuran 
Sayın Adalet Bakanımız Av. Abdülhamit 
GÜL’E şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi 
sunuyorum.

 Türkiye Barolar Birliği Başkanımız 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na da süreç 

içerisindeki katkı ve ilgisinden dolayı ayrıca 
teşekkür ediyorum.  

 Açıklamada da belirttiğimiz 
üzere, süreç içerisinde bizlere destek olan 
tüm resmi ve özel kurumlara, mülki ve 
idari amirlere, derneklere, halkımıza, 
gazetecilerimize bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

 Değerli meslektaşlarım, yönetim 
kurulumuz, sizlerden aldığı güç ve yetki 
ile 2020 yılında da, yeni gelişmeler ve 
yasalar kapsamında yapılması gereken 
tüm eğitimleri her ay düzenli olarak 
gerçekleştirmeye devam edecektir. 
Bu eğitimleri ve takvimi, baromuzun 
güncellenen internet sitesinden gün ve 
gün takip edebilirsiniz. Baromuzla ilgili 
yapılan tüm faaliyetler, basın açıklamaları, 
duyurular, meslek içi eğitim seminerleri, 
günlük olarak güncellenmektedir. 

 Mesaj yoluyla gönderdiğimiz 
haberlerin okunmaması ya da ulaşmaması 
mümkün olabilmektedir. Ancak emin olun 
ki, mesajla atılan ve önem arzeden her bilgi 
sitemizde ilgisi olan içeriğe konulmaktadır. 
Bu bakımdan baromuzun internet sitesini 
edirnebarosu.org.tr adresinden takip 
etmenizi rica ediyorum.

 İlk sayıda da belirttiğimiz gibi, 
yolumuz, ülkümüz, adalet, hukukun 
üstünlüğü ve insan haklarıdır. 

 Edirne Barosu, Cumhuriyetle 
yaşıt tarihinde bu ilkelerden asla taviz 
vermemiştir sonsuza dek de vermeyecektir. 

  Bu ilkeler ve hedeflerle, aydınlık 
geleceğe, hukuk çizgisinde yürüyen Edirne 
Barosu’nun Başkanı olarak, beğeninize 
sunduğumuz derginin ikinci sayısının da 
baromuz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, emeği geçenlere ve bu 
sayıda katkıda bulunan meslektaşlarıma 
bir kez daha teşekkür ediyor, saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum. 

Av. Alper PINAR 
EDİRNE BAROSU BAŞKANI
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BAROMUZ TARİHİNDEN...
Edirne Barosu 1923 dergimizin ikinci sayısında Edirne Barosu Yönetim Kurulu tarafından alınan 
ilk kararlara yer vermek istedik.
Yazımızı oluştururken Edirne Barosu Meclis-i İnzibatına dair karar defterlerinden yararlandık. 
Baro arşivimizde yer alan bilgi ve belgelerin temin ve tedarik edilerek elektronik ortamda da 
arşivlenmesinin sağlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve Baromuz çalışanlarına 
teşekkürlerimizi borç biliriz.
Edirne Barosu Meclis-i İnzibatına karar defterlerinden…

Birinci Sâhife
Birinci Devre
Tarih-i içtimâ
7 Kanunuevvel 1340
 Reis Hayreddin Bey, Reis-i Sânî Kemal Bey, Âzâ Hayim Behu Aras efendi, Âzâ Cevdet Bey 
( Fevzi Bey bulunamamıştır)
 Meclis-i İnzibat, Hayreddin Bey’in riyâseti altında ve dâire-i adliyedeki Baro odasında ilk 
içtimâını akdederek şimdilik masârif-i tefrişîyeye medâr olmak üzere muhâmîlerden beşer lira ahz 
u istifâsına müttefîkan karar verildi. Fi 7 Kanunuevvel sene 340
Âzâ   Âzâ   Reis-i Sânî  Reis-i Evvel
(imza)   (imza)   (imza)   (imza)

Birinci Devre         
İkinci İçtimâ
Tarih-i İçtimâ
24 Kanunuevvel 1340
 Reis-i Evvel Hayreddin Bey, Reis-i Sânî Kemal Bey, Âzâ Haim Behu Aras Efendi, Âzâ 
Cevdet Bey. (Fevzi Bey bulunamadı)
 Meclis-i İnzibat Hayreddin Bey’in riyâsetinde toplandı. Nizamnâme-i Dâhiliyenin 
yirmidördüncü maddesine kadar tedkîkâtı icrâ ve lâyihada teşebbüs olunan şekilde kabûl ile hey’et-i 
umûmîyeye teklîfine ve vaktin adem-i müsâdesine mebni yarınki Perşembe günü ba’de’z-zevâl saat 
üçde BaroDâiresinde içtimaa müttefîkan karar verildi. Fi 24 Kanunuevvel sene 340
Âzâ   Âzâ   Reis-i Sânî  Reis-i Evvel
(imza)   (imza)   (imza)   (imza)

Birinci Devre
Üçüncü İçtimâ
Tarih-i İçtimâ
25 Kanunuevvel 1340
 Reis-i evvel: Hayreddin Bey, Reis-i Sânî : Kemal Bey, Âzâ: Hayim Behu Aras Efendi, Âzâ: 
Fevzi Bey, Âzâ: Cevdet Bey.
 Meclis-i İnzibat Hayreddin Bey’in riyâseti altında toplandı. Nizamnâme-i Dahîlî lâyihâsı 
tedkîkâtına devam olundu ve yirmibeşinci maddeden seksenyedinci maddeye ve müntehâsına 
kadar kaffe-i mevadd-ı lâyihada teşebbüs edilen şekilde kabûl olunarak hey’et-i umûmîyeye arza ve 
hey’et-i umûmîyenin 29 Kanunuevvel sene 340 pazartesi günü saat üçde adliyedeki Barodâiresinde 
içtimaa davet ve hey’et-i umûmîye rûz-nâmesinin meclis-i inzibat raporu, nizamnâme-i dâhilî 
lâyihasının müzâkere ve kabûlü için müracaat eden Edirne, İstinaf Âzâ-yı sabıkasından Fehmi 
Bey’in bu babdaki müracaatının gelecek celse rûz-nâmesine idhâline ve meclis-i inzibatın 27 
Kanunuevvel 340 Cumartesi günü saat üçte Baroya mahsus dâirede içtimâına müttefîkan karar 
verildi. Fi 25 Kanunuevvel sene 340
Âzâ   Âzâ   Âzâ  Reis-i Sânî  R e i s - i 
Evvel
(imza)   (imza)   (imza)  (imza)   (imza)
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Birinci Devre         
Dördüncü İçtimâ
Tarih-i İçtimâ
27 Kanunuevvel 1340
 Reis-i Sânî: Kemal Bey, Âzâ: Hayim Behu Aras  Efendi, Âzâ: Fevzi Bey, Âzâ: Cevdet Bey.
 Meclis-i İnzibat Reis-i Sânî Kemal Bey’in taht-ı riyasentinde toplandı. Üçyüzkırkbir senesi 
cârî bütçesi vâridât kısmının altı kısım ve ikiyüz yirmi liradan masârif kısmının on kalem kezâlik 
ikiyüzyirmi liradan ibâret olarak kabûl ve o sûretle hey’et-i umûmiye teklîfine fevkâlâde bütçenin 
de vâridât-ı masârifât kısmının altmış lira üzerinde bi’l-kabûl olmasıyla hey’et-i umûmîye iblağ ve 
teklifine ve Baro odasının mefruşâtını te’min için ihzar olunan teberruât listesinin her muhâmî 
tarafından kendi mührüne lisân-ı münâsible teklif ve muvâfakatleri alınarak isimleri hizâsına 
kabûllerini mutâzâmmın imza ettirilmek üzere âzâmî üçer gün müddetle rüfekâya ve cümlesi 
tarafından alınacak cevâba göre netice ……. Ba’dehu mezkûra ve bir karara rabtına ve nizamnâme 
lâyihası muktezâsınca meclis-i inzibat Âzâsından Hayim Efendi’nin Baro Mukarrirliğine  ve Fevzi 
Bey’in muhâsibliğe, Cevdet Bey’in de kitâbete intihablarına ve vaz’iyetin ona göre hey’et-i idâre 
raporuna ilâvesine ve hey’et-i umûmîye bera-yı arz ihzar edilen on maddenin rapor münderecatını 
bi’t-tedkik muvâfık görüldüğünden ol-vecihle kabûl olunmasına ve Edirne İstinaf Âzâsı sâbıkından 
Fehmi Bey’le Edirne dâvâ vekillerinden Sezâi Efendi’nin müracaat-ı vâkıâları bi’t-tetkîk istidâlarına 
rabtı muktezî ve te’lifde görülen nevâkısın lüzûm-ı ikmâline deyu hususatın kendilerine tefhimine 
müttefîkan karar verildi. Fi 27 Kanunuevvel sene 1340

Âzâ    Âzâ   Âzâ   Reis-i Sânî
(imza)    (imza)   (imza)   (imza)

 Edirne Barosu yönetimi tarafından gerçekleştirilen 7 Aralık 1924 tarihli ilk toplantıda alınan 
kararların Başkan Hayreddin Bey (Hayrettin Belli), Başkan Yardımcısı Kemal Bey (Kemal Şağban), 
ile üyeler Hayim Behu Aras efendi, Cevdet Bey (Cevdet Ömer) ile birlikte alındığı, Fevzi Bey’in 
(Fevzi Yengelli) bulunmadığı hususu yer almıştır. 7 Aralık 1924 tarihinde alınan ilk karar adliyedeki 
Baro odasında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen toplantıda Baro odasına ilişkin ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için avukatlardan şimdilik beşer lira alınmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
 1924 yılının aralık ayında alınan diğer kararlarda ise yönetimin yönetmelik hükümlerinin 
incelenmesi, görüşülmesi ve kabul edilmesi ile bir sonraki yılın tahmini bütçesi üzerinde görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, Hayim Efendi’nin Baro sekreteri, Fevzi Bey’in saymanlığa, Cevdet Bey’in de katip 
üyeliğine karar verilerek Edirne İstinaf üyelerinin önde gelenlerinden olan Fehmi Bey ile Edirne 
Dava Vekillerinden Sezai Bey’in müracaatlarına ilişkin eksiklikler ile bu eksikliklerin giderilmesi 
konusundaki görüşmeler olduğu anlaşılmaktadır.
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Mağduriyet yaşayan, hukuki 
yollarla hakkını aramak isteyen, bir 
sebeple yargılamaya tabi tutulan 
tüm vatandaşların kapısını çaldıkları 
ilk kişi avukatlardır. Zira avukatlar 
bir yandan hukuki bilgilerini 
vatandaşların hizmetine sunarken, 
diğer yandan büyük bir sorumluluğun 
altına girerek üstlendikleri işin sonuna 
kadar takipçisi olurlar. 

Öyle ki, mesleğini ifa ederken 
avukatların kötü niyetli yahut ihmali 
olarak vatandaşın zarar görmesine 
yol açmaları durumunda görevi 
ihmal, görevi kötüye kullanma, 
zimmet başta olmak üzere çeşitli 
suçlardan kaynaklanan cezai 
sorumlulukları ve bunun yanı sıra 
ciddi miktarda tazminat yükümlülüğü 
doğabilmektedir.

Hal böyleyken, bir hakkın 
aranması ya da bir şahsın savunulması 
için sığınılacak en güvenli limanın 
hukuk büroları olduğu ortadadır.
Vatandaşların yalnızca, hukuk 
bilgisine güvenebilecekleri ve 
avukatlık mesleğini yasal olarak yerine 
getiren kişilerden hukuki yardım 
alabilmelerinin sağlanması için kanun 
koyucu birtakım düzenlemeler ihdas 
etmiştir.

Bu bağlamda, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu’nun m. 63 hükmü 
uyarınca baro levhasında yazılı 
bulunmayanlar ve işten yasaklanmış 
olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan 
dava evrakını düzenleyemez, icra 
işlemlerini takip edemez ve avukatlara 
ait diğer yetkileri kullanamazlar. 

Kanun koyucu bununla 
yetinmeyip, avukatlık unvanının 
kullanılabilmesini dahi belirli 
koşullara bağlamıştır. Aksi halde 
vatandaşların yaşayacakları kafa 
karışıklığı, onların avukatlar dışında 
bu yetkileri kullanmaya kalkışan 
şahıslardan hukuki hizmet almalarına 
ve nihayetinde telafisi mümkün 
olmayan zararlar görmelerine neden 
olabilecektir. Bu sebeple, baro 
levhasında yazılı bulunmayanlar 
avukatlık unvanını taşıyamazlar. 
Ancak baro levhasındaki kaydı 
yirmi yılı dolanlardan, bürosunu 
kapatarak vergi kaydını sildiren 
avukatlar durumları hakkında bilgi 
vermek ve baroya karşı görev ve 
yükümlülüklerini yerine getirmek 
koşuluyla sadece avukat unvanını 
kullanabilirler. 

Avukatlık Kanunu m. 63 
hükmüne muhalefet ederek, yukarıda 
değindiğimiz düzenlemelere aykırı 
eylemde bulunanlara Cumhuriyet 
savcısı tarafından beş yüz Türk 
Lirasından iki bin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilmektedir. 
Bunun yanı sıra, avukatlık yapmak 
yetkisini taşımadıkları halde 
muvazaalı yoldan alacak devralarak 
ve kanunların tanıdığı başka hakları 
kötüye kullanarak avukatlara ait 
yetkileri kullananlar ise, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılırlar.

Mahkemeler, icra ve iflas 
daireleri ve barolar, Avukatlık Kanunu 
m. 63 hükmünün kapsamına giren 
bir olayı öğrenince Cumhuriyet 
Savcılığına bildirmek zorundadırlar. 
Yapılacak kovuşturmanın sonucu da 

Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya 
bildirilir. 

Bu noktada, avukatlık yapmak 
yetkisini taşımadıkları halde avukatlık 
yetkilerini kullanan kişilerin cezai 
sorumluluk altına gireceklerine şüphe 
bulunmadığı görülmektedir. Ne var 
ki, başta avukatların kayıtsız kalması 
sebebiyle “arzuhalcilik” ve bilhassa 
“hasar danışmanlık” adı altında 
çeşitli işletme ve şirketlerin bu hükme 
muhalefet ettikleri ve faaliyetlerini 
alenen sürdürerek hem avukatlar 
açısından haksız rekabete neden 
oldukları hem de vatandaşın zararına 
yol açtıkları bilinmektedir. 

Bu tür durumlarla 
karşılaşıldığında, tutanak tutulması, 
görsel delil elde edilmesi ve durumun 
bir dilekçe ekinde yer alan tutanak 
ve görsellerle Avukat Hakları 
Komisyonu’na yahut doğrudan Baro 
Başkanlığı’na bildirilmesi önem arz 
etmektedir. Gerek barolar gerekse 
Simsarlıkla Mücadele Komisyonu’nu 
da kurmuş olan Türkiye Barolar 
Birliği bu konuda eyleme hazır 
olup, ihlallerin tespiti ve tutanak 
altına alınması konusunda tüm 
meslektaşlarımızın elini taşın altına 
koyması gerekmektedir. Zira kutsal 
savunma mesleğinin müdafaası, yine 
bu kutsal cübbeyi sırtında taşıyan 
herkesin ortak görevidir.

Unutulmamalıdır ki, “…
kendi hakkını temin ve istifa etmeyi 
bilmeyen bir avukat, başkalarının 
hakkını daha iyi temin ve müdafaa 
ettiğini iddia edemez.” (Av. Ali Haydar 
Özkent, Avukatın Kitabı, Son Fasıl: 
Genç Avukatlarla Gizli Konuşmalar)                          

AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI 
TARAFINDAN KULLANILMAMASI; 
MADDE 63 ÜZERİNE..

 Av. Şafak TÜRKEN
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04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari 
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
gereğince İleti Yönetim Sistemi 
(İYS) kuruldu. Bir TOBB iştiraki 
olarak oluşturulan ve artık hizmet 
sağlayıcıların başvurularını da 
almaya başlamış olan İYS ile ticari 
elektronik iletilerin tek bir noktadan 
yönetilmesine olanak tanınıyor.

Ticari elektronik ileti nedir?
Yönetmelik ile ticari elektronik 

ileti olarak kabul edilen ileti türleri: 
Telefon, çağrı merkezleri, faks, 
otomatik arama makineleri, akıllı 
ses kaydedici sistemler, e-posta, 
kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar 
kullanılarak elektronik ortamda 
gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla 
gönderilen veri, ses ve görüntü 
içerikli iletiler olarak sayılmaktadır.

Ancak devam eden abonelik, 
üyelik veya ortaklık durumu ile 
tahsilat, borç hatırlatma, bilgi 
güncelleme, satın alma ve teslimat 
veya benzeri durumlara ilişkin 
bildirimleri içeren iletiler istisna 
olarak sayıldığından, bu tür iletilerde 
önceden onay alınma koşulu 
aranmayacak.

Kimler İYS’ye kayıt olmak 
zorunda?

Değişiklik yönetmeliği ile 
“elektronik ticaret faaliyetinde 
bulunan gerçek ya da tüzel kişiler” birer 
hizmet sağlayıcı olarak tanımlanıyor 

ve İYS’ye kayıt yaptırmaları zorunlu 
kılınıyor. Yine yönetmelik hükmü 
gereğince elektronik ticaret ise; “fiziki 
olarak karşı karşıya gelmeksizin, 
elektronik ortamda gerçekleştirilen 
çevrimiçi iktisadi ve ticari her türlü 
faaliyet” olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda kısa bir süre 
önce iys.org.tr adresinde, hizmet 
sağlayıcılar için başvuruların 
başladığı duyurulmuş olup, kapsama 
dahil olan gerçek ve tüzel kişiler kayıt 
olabilmektedirler. Yönetmelik gereği 
hizmet sağlayıcılar, hali hazırda 
mevcut bulunan ileti gönderme 
izinlerini 01.06.2020 tarihine kadar 
İYS’ye aktarmaları gerekmekte. Bu 
tarihe kadar aktarılmayan izinler 
ise geçersiz sayılacak. Bu durumda 
hizmet sağlayıcılar ticari elektronik 
ileti gönderimi yapamayacaklar. 
Onay olmadığı halde sisteme 
yükleyerek ileti gönderen hizmet 
sağlayıcılar hakkında ise idari para 
cezası uygulanabilecek.

İYS üzerinden hangi işlemler 
yapılabilecek?

Yönetmelik ile amaçlanan, 
alıcılara, onayları olmadan ticari 
elektronik ileti gönderilememesi ve 
alıcıların bu iletileri dilediği zaman 
reddedebilmelerinin sağlanması. 
Hizmet sağlayıcılar açısından, 
alıcılardan gerekli onayı almak ve 
sisteme yüklemek zorunluluğu 
bulunuyor. Alıcılar ise, hizmet 
sağlayıcıların sisteme girdikleri 
bilgilere 30.09.2020 tarihine kadar 
itiraz edebilecek. Bu tarihe kadar 

itiraz edilmemişse, onay verilmiş 
sayılacak.

Ayrıca İYS üzerinden 
sunulacak onay alma sistemi ile 
alıcılardan ticari elektronik ileti izni 
de alınabilecek.

KVKK yönünden 
değerlendirme

Son olarak, ticari elektronik 
ileti gönderimi yapılacak telefon, 
e-posta, faks gibi bilgiler, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
anlamında birer kişisel veri olup, 
İYS’ye yapılacak bilgi girişleri, ilgili 
yasa anlamında ‘aktarım’ olarak 
kabul edilecektir. Bu anlamda 
veri sorumlularının hem saklama 
sürelerini 1 yıldan 3 yıla çıkaran 
yönetmelik hükümlerini hem de veri 
aktarımı için aydınlatma metinleri ile 
açık rıza formlarını yeniden gözden 
geçirmeleri gerekebilecektir. Ayrıca 
VERBİS’e girişi yapılan kişisel veri 
kategorilerinin de aktarım anlamında 
güncellenmesi önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak
Özetle, İYS ile birlikte yeni bir 

merkezi veritabanımız daha olmuş 
oldu. Elektronik ticaretle iştigal eden 
gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir 
idari para cezası ile karşılaşmamaları 
için yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda çalışma yapmaları 
tavsiye edilmektedir.

İSTENMEYEN SMS  VE ARAMALARA 
KARŞI   İYS GELİYOR

 Av. Aydoğan TAN



TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ 
FEDERASYONU BAŞKANI CANAN 
GÜLLÜ’YE SORDUK

 Av. Bedia MİRZABEY

Geçtiğimiz ay, Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu başkanı sayın 
Canan Güllü’yü baromuzda ağırladık 
ve bu sayede, kendisiyle, federasyon 
kapsamında yapılan faaliyetler, ülkemizde 
kadın haklarına yönelik mücadeleye 
ilişkin  görüşleri hakkında oldukça güzel 
bir söyleşi yapmak şansımız oldu. Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin de 
federasyon bünyesinde oluşu ve dernek 
mensubu meslektaşlarımız Av. Nurten 
Kasapoğlu ve Av. Melike  Özbey’in de 
katkılarıyla baromuzda ağırladığımız 
sevgili Canan Güllü,  kadın hakları, 
kadına yönelik her tür şiddet ve istismara 
karşı mücadele adına  senelerdir 
yılmadan erişebildiği her sahada aktif 
çalışıyor.  Bu anlamda, Aile ve Kadın 
Hakları Komisyonumuz adına kendisini 
karşılamaktan,  barolar ile uyumlu çalışma 
arzusunu kendilerinden dinlemekten  
onur ve memnuniyet duydum.  Geçtiğimiz 
yıl Kanada Büyükelçiliği’nin 2019 İnsan 
Hakları ödülüne de layık görülen değerli 
kadın hakları  aktivisti  Canan hanıma 
sorduğum birkaç soru ile  görüşlerine 
dergimizde de  yer vermek istedim. 

Soru 1- Barolar ile yapılan 
protokollerin uzun vadede olumlu etkileri 
nelerdir hocam, mücadele noktasında ne 
gibi katkılar sunabiliriz ?

Bugün yaşanan kadın cinayetlerinin 
büyük oranı kadınların yasal 
haklarının farkında olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bu hakları 
öğrenebileceği çalışmalar yapmaktayız. Bu 
çalışmalara  yerelden başladık . Kadınların 
haklarını öğrenmek adına Acil yardım 
hattımızın telefonlarının bilinirliliğini 
arttırmak için Yerel Yönetimlerle 
Protokoller imzalamaya başladık. 
Amacımız yerelde kadın politikalarına 

işlerlik kazandırmak ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin giderilmesi adına alanda 
çalışmalar yapmak. İşin TCE boyutunda 
da yereldeki kurumların eğitilmesi 
alanında ve kadın cinayetleri ile istismar 
konularında dava takibi için Barolarla 
protokoller imzaladık.

Ancak hukuki boyutta da bu 
farkındalık konusunda barolardaki 
eksiklikleri de TKDF olarak gidermek 
ve illerde koordinasyon kurulları ile 
sorunları kısa zamanda çözmek adına 
Baroların yol arkadaşı olduk. Bu çalışmalar 
çok olumlu sonuçlar doğurmaya başladı 
bile. Edirne Barosu olarak sizinle var 
olan Koordinasyon kurulumuzda şehirde 
meydana gelen vakalara çok kısa zamanda 
erişme ve çözüme ulaştırmaya başardık, 
çalışmaya devam edeceğiz Ancak Edirne  
ilinin en önemli sorunu olan erken yaş 
evlilikleri ve artan istismar konularında 
Belediye–Baro-STK işbirliği ile yanlış 
geleneksel yapının değişimi için sahada 
aileleri eğitme adına işbirlikleri yapacağız. 

Soru 2- Kadına şiddete yönelik 
uluslararası sahada verilen mücadeleler 
ile ülkemiz kıyaslaması yapabilir miyiz ?

 Ülkemiz için şiddet konusunda 
dersini iyi çalışmış diyebiliriz. Yasal 
mevzuat  bakımından çok muhteşem. 
Üzerine Avrupa Konseyi Kadına 
şiddetin önlenmesi Uluslararası İstanbul 
sözleşmesinin ilk imzacısı. Buraya kadar 
her şey çok iyi ancak bundan sonraki 
bölüm Avrupa ülkeleri ile aramızdaki 
farkı doğurmakta. 

Bizde kadına erkek şiddeti konusu  
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklanmakta. Yani geleneksel 
olarak kadını birey görmeyen onun 
koruyup kollanması gereken bir varlık 

ve ailenin devamını sağlayan bir üreme 
mekanizmasının bir dişlisi cinsel obje  
görmekten kaynaklanıyor Avrupa ise 
bunun dışında gelişen insani çatışmaların 
yarattığı şiddeti konuşuyor. İşte tam 
burada bu çatışmalardan kaynaklanan 
sorunların giderilmesi mekanizmalarını 
iyi işletiyor Avrupa. Yeterli oranda sığınma 
evi, danışma merkezleri kadının işgücüne 
katılımı, kreş ve yaşlı bakım merkezleri 
gibi kadını sosyal hayatta ayakta tutacak 
mekanizmalar ve yargı sürecinde daha 
hızlı çözüm ve eşitliğin olması sebebiyle 
çözüme daha yakın zamanda ulaşabilmek 
mühim.

Bizde okullarda okutulmayan TCE 
dersleri yargıda ve kollukta kadına bakış 
açısın ikincil mağduriyet yaratmasını 
sağlıyor. Ya da duruşmalara ön yargı ile 
mahkeme sonucunu etkileyecek bakış 
hakim oluyor. Daha geçtiğimiz günlerde 
bir tecavüz duruşmasında Kadın savcının 
bana neden tecavüz edilmiyor söylemi 
aslında en açık şekli ile olayı ortaya 
koymakta.

Kısaca yasal anlamda eşitiz, hatta 
daha öndeyiz ancak yasalar ve önleme 
konusundaki çalışmalarda sınıfta kalmış 
bir ülkeyiz. Bunun değişimi adına STK 
olarak mücadelemizi devam ettirmekteyiz.

Soru 3: İstanbul sözleşmesini olumsuz 
yorumlayan zihniyetle mücadelede biz 
hukukçular neler yapmalıyız sizlere de 
destek olmak anlamında?

Uluslar arası İstanbul sözleşmesinin 
temel amaçlarını iyi öğrenip 
duruşmalarda onu savunmalı ve temel 
insan haklarının bir göstergesi olarak 
Devletin vatandaşın yanında olmasına 
dair çok iyi bir belge olduğunu anlatmak 
lazım. Bu ülkede demokrasi Kadınlara 
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seçme ve seçilme hakkının verildiği günle 
başlar. Ondan önce kurulmuş meclis 
duvarında yazan egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir sözü boştur Çünkü 
nüfusu oluşturan kadınları seçim zamanı 
seçmen kabul etmeyen zihniyet eksik 
ve demokratik değildir. İşte tamda bu 
seçme ve seçilme hakkı gibi İstanbul 
sözleşmesi de içinde bulunduğumuz ve 
pozitif ayrımcılıkla bile baş edemediğimiz 
eşitsizliğin giderilmesinde Devletin 
kendini sorumlu hissetmesini sağladığı 
için çok önemlidir. Devlet attığı imza 
ile kadına yapılan her türlü ayrımcılığın 
yok edilmesi adına kendine görev 
yüklüyor. Sizler de bu konunun önemini 
anlatarak ve duruşmalarınızda özellikle 
bu savunuyu yaparak özel sektörde 
çalışanlara durumun özelliğini anlatarak 
karşı cenahın yalan ve yanlış tezlerine 
karşı mücadele edebilirsiniz. 

Çünkü onlar kutsal aile yapısını 
bozuyor diyerek içinde şiddetin istismarın 
ve tacizin, tecavüzün olduğu yapının 
içe kapanık halde kalmasını sağlama 
telaşındalar. Evde üretime katılmayan, 
erkek eline bakan ve sosyalleşemeyen 
kadına hükmetmenin rahatını yaşamak 
istiyorlar. Oysa ki sözleşme, şiddete 
uğrayan kadını o ortamdan alıp ona 
yeni yaşam alanı yaratma sorumluluğu 

ile insanca yaşamaya çalışmasını, eğitim 
almasını, gerekirse koruma amaçlı kimlik 
karartma ile yeni bir hayat sağlamayı 
kabul ediyor. İşte tam bu nokta sosyal 
adaleti de sağlayacağı için bu detayları 
iyice anlatacak eğitimlerle vatandaşa 
ulaşmalı ve meslek örgütleri ile işbirliği 
yapmalısınız.

Soru 4-İhbar hattına gelen ihbarlar 
sonrasında izlenilen yolları ve projeye 
katkı sağlayan firma ve STK’ların 
başarılarını da içeren  sizi  etkileyen bir  
olayı anlatır mısınız?

Acil yardım hattı 0 549 656 96 96 – 
0 212 656 96 96 numaradan oluşmakta 
Özel sektör tarafından desteklenmektedir. 
Bu hatta profesyonel olarak şiddet 
konusunda yetiştirilmiş özel personel 
çalışmaktadır. Doğan holding- Aygaz-
Koç Holding –Doğuş Holding –Accor 
Oteller-Avon –Suteks- Koçtaş- Vodafone 
Vakfı  – İpek yol -Zorlu Holding vb. 
özel sektör kurumları, Sağlık ve Sosyal 
Yardım vakfı çalışanların aylıklarının 
ödenmesi ve mağdurlara eğitim bursu 
konusunda maddi destek sağlamaktadır. 
Ayrıca Grup Seb, sığınma evinden çıkan 
kadınlara ev eşyası desteği sağlamaktadır. 
Yine ACCOR oteller gurubu ve Koçtaş iş 
imkânı sağlamaktadır. 

Hattı  arayan  mağdura anlık şiddet 
var ise anında kolluk yönlendirilmekte 
süregelen bir şiddet ise hukuki konuda 
izleyeceği yol anlatılmakta ve psikolojik 
destek olarak zaman uygunluğuna göre 
danışma hizmeti verilmekte. Olay kollukta 
ve ASPB ayaklarında takip edilmekte.

Babası tarafından ensest görmüş 14 
yaşında bir kız çocuğu için annesinin 
mücadelesine destek olmuştuk. Baba 
tutuklanmıştı ama uzaktan da aileye zarar 
vermeye devam ediyordu. Kız yetiştirme 
yurdunda daha psikolojik açıdan ve 
güvenlikte olması da düşünülerek 
yerleştirildi anne ve kızı destekledik, 
onları yalnız bırakmadık. Kendilerini en 
çaresiz hissettikleri anda arar ve sadece 
sesini duymak istiyorum derdi. Bu bazen 
sabahın en erken saati ya da gecenin 
en karanlığı olurdu. Zaman her şeyin 
ilacı. Annenin dik duruşu evlada sahip 
çıkması ile yıllar geçti 18 yaşına geldi kız. 
Yurttan çıktı devletin sağladığı memur 
olma imkânının erkenden sağlanması 
konusunda yardımcı olduk. Yeni yaşamda 
anneye yeni bir iş ayarladık ve yeniden 
bir hayata adım attılar. Bunun iç huzuru 
hiçbir şeyde yok. Siz olmasaydınız diye 
başlayan cümleleri yasakladık. Birlikte 
mücadelenin tüm kapıları açacağına 
inanıyoruz. Bu ailenin de başkalarının 
elinden tutacağına inanıyoruz. Acil 
yardım hattında bu hikâyelerden çok var.

Bu manzaralar bizdeki inanma 
ve başarma azmini kamçılıyor. Bu 
yüzden “Mücadele kazandırır” diyoruz. 
Demeye devam edecek ve bu sene 
‘’Biz kazanacağız!’’ diye bir ekleme ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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ARZ TALEP DEĞİL, 
IRZ TALEP MESELESİ !

Av. Irmak Nesil Uzun

“25 Yıllık Eşini Katletti Cezası 
Belli Oldu’’ , “Kocası Tüfekle Başından 
Vurdu’’, “46 Kez Bıçakladı Canımdan 
Çok Sevdim Dedi’’, “Döverek Öldürdüğü 
Eşi Hamiyleymiş!’’ , “Doktor, Eşini 
Öldürmüştü! Psikolojisi Bozulmuş!’’ , “Eş 
Katili Cani Baldızını da Öldürmüş.’’ 

Bu tür haberlere rastlamadığımız 
artık tek bir gün bile yok. Bir canın 
nedensizce yitip gitmesi bizi biraz 
kendimize getirir mi derken, ardı ardına 
gelen ölüm haberleri insanlıktan henüz 
nasibini almayanların varlığını bize bir 

kez daha hatırlatmış oldu. Gerçekten 
alıştık mı bu haberleri okumaya, 
kanıksadık mı insan hayatının bu kadar 
değersizleştirilmesini? 

Manşetlere konu olan tüm bu 
günahsız insanların tek ortak noktaları; 
kadın olmaları ve bu sebeple vahşice 
öldürülmeleri ne yazık ki…          

29 Mayıs 2018’de aralarına 
gencecik bir üniversite öğrencisi daha 
eklendi: Şule ÇET. Yalnızca 3 yıl önce 
hem cinsi Özgecan ASLAN’ın ölümünün 
ardından “Kadın karnına koca bir 
dünyayı sığdırdı, siz dünyanıza bir 
kadını sığdıramadınız.’’ satırlarını yazan 
Şule, bilebilir miydi bu olayların başına 
geleceğini? Nereden bilsin… Ama biz 
artık biliyoruz, sokakta, evde, trafikte 
kısacası yaşadığımız sürece hayatın her 
alanında, şiddetle karşı karşıya kalabiliriz 
ve hatta cinayet kurbanı da olabiliriz. 

Şule ÇET cinayetinin mahkemeye 
taşınmasıyla birlikte, yalnızca cinayet 
mi, yoksa tecavüz ve cinayet mi veya 
intihar mı soruları hem sosyal medyanın 
hem de yargı makamlarının gündemini 
oluşturdu. İlk duruşmada; sanıklar ve 
sanık avukatları olayın bir intihar girişimi 
olduğuna, Şule’nin problemli bir kişiliği 
sebebiyle kendisine majör depresyon 
teşhisi konulduğuna ilişkin savunma 
yaparken, Çet ailesi ve avukatları 
uzmanlarca hazırlanan adli tıp raporuna 
da dayanarak önce tecavüz daha sonra 
da öldürme eylemlerinin gerçekleştiğine 
yönelik beyanda bulundular. Tüm bunlar 
olurken, sosyal medyanın ahlak elçileri ve 

klavye bilirkişileri de boş durmadı; onlar 
önce Şule’nin babasına “Kızına Sahip 
Çıksaydın.’’ diye yüklendiler, sonrasında 
olayla ilgili gerici telkinlerini eklediler: 
“Kadının karnından sıpayı, sırtından 
sopayı eksik etmeyeceksin.” 

Sosyal medyadan destek bulan 
Sanıklardan  Çağatay Aksu, Çet’in 
babasına yargılamanın ikinci celsesinde, 
bu kez ilk ağızdan kendisi, kızına sahip 
çıkmadın suçlamasında bulundu. Çünkü; 
kendisine arka çıkan bilirkişiler(!) vardı 
yanında, haklı olduğunu savunuyorlardı. 
Eğer babalar kızlarına sahip çıkmazsa, o 
kızların sonu ölüm olmalıydı (!).  

Tabi ki, tüm bunların aksine 
sanıklardan katil, cani, tecavüzcü diye 
bahsedenler de oldu. Kimileri olay 
hakkında daha hiçbir şey bilmeden 
bir kızın ölüm haberini duyar duymaz 
teşhislerini koydular, kimileriyse olayları 
yakından takip ediyorlardı. Bu durum 
sanıklardan Çağatay Aksu’nun canını 
sıkmış olacak ki, ikinci celsede “Benim 
beynimle mi dalga geçiyorsunuz? 
Cezaevinde yöneticiler insanı gözünün 
içinden tanıyor. Ben cezaevinde iki tane 
ödül aldım. Beni tecavüzcü, katil diye 
yazıyorlar. Allah aşkına beni beraat 
ettirin. Ben dünyaya cezaevinde çürümek 
için gelmedim, ben kaçmak isteseydim 
benim saçımın telini bulamazlardı.’’ 
diyerek tepki gösterdi. Ne de olsa internet 
üzerinden yazılanlar, ülkemizde genel 
algıyı oluşturmaya yettiğinden, önem 
arz etmekteydi. Bu nedenle sanığın 
amacı, sanal algının, mahkeme heyetini 
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de etkileyerek, hakkında olumsuz kanaat 
oluşmasına engel olmaktı. 

Peki ya Şule’nin özel hayatı ile 
ilgili söylemler? Tüm sosyal mecralarda, 
psikolojisi, neden o saatte orada olduğu, 
ne içtiği, babasıyla ilişkisi her biri tek tek 
ele alındı. Ama Şule bunların hiçbirine 
cevap veremedi! Şule’nin suskunluğunu 
fırsat bilenler, kendi kurdukları ahlak 
mahkemelerinde yargılamanın dozunu 
daha da arttırdılar. Öbür dünyada da 
rahat vermediler güzel ruhuna…

Yargılamanın 5. Celsesinde dava 
nihayete ulaştı ve sanıklar hakkında 
hüküm kuruldu.

Sanık Çağatay AKSU: Kasten 
öldürme suçundan müebbet, nitelikli 
cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi 
hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 
da 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 

Sanık Berk AKAND: Aksu’nun 
eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 
kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay, 
cinsel saldırı suçundan 5 yıl, kişiyi 
hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 
da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 
ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sanıklar hakkında bu hükmün 
kurulmasında, yargılamanın her 
aşamasına katkı sağlayan kişi ve 
kurumların katkısı yadsınamaz. Sivil 
toplum kuruluşları, milletvekilleri, 
bakanlar, baroların kadın ve aile hakları 
komisyonları hepsi her duruşmada acılı 
aileye destek oldular, yalnız değilsiniz, 
biz de davanın takipçisiyiz dediler. 
Kamuoyunun bu denli örgütlenmesine 
rağmen karar açıklanırken herkesin 
dikkatini çeken, sanıklar hakkında takdiri 
indirim sebeplerinden, iyi hal indirimi 
uygulanması olmuştur. 

Cinsel saldırı, cinsel taciz, kasten 
öldürme ve bunun gibi insanın fiziki 
bütünlüğünün ve yaşam hakkının alenen 
katledildiği suçlarda iyi hal indirimi son 
derece sakıncalı bir uygulamadır. Neye 
göre, kime göre iyi hallidir gencecik bir 
kıza bu vahşeti yaşatanlar? En ağır ceza 
dahi ölen bir insanın hayatını elbette geri 
getirmeyecektir; ancak geride kalanların 
adalete olan inançlarını sağlama 
noktasında bahse konu suçlar bakımından 
cezanın azami hadde yakın tayin edilmesi 
önem arz etmektedir.

 Ülkemizde medya organlarının 
hem toplum hem de yargı makamları 
üzerinde önemli derece tesirli olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Yargı 
bağımsızlığının, yargı organının 
kendisine karşı ve kamuoyu ile kitle 
iletişim araçlarına (medyaya) karşı da 
korunması amacıyla bir takım güvencelere 
ihtiyacı olduğu açıktır. Çağımızda yargı 
bağımsızlığının güvence altına alınması 
yürütme organına karşı olduğu kadar 
kamuoyuna ve özellikle medyaya yani 

kitle iletişim araçlarına karşı korunması 
önem arz etmektedir. Bu konuda 2004 
yılında yürürlüğe giren 5176 sayılı 
Basın Kanununda ve 5237 sayılı TCK’da 
bazı yaptırımlar öngörülmüşse de 
uygulamada halen aksaklıklar yaşandığı 
görülmektedir. Şule’nin davasına 
gelindiğindeyse; çeşitli düzenleme ve 
yaptırımlarla adil yargılanma hakkımız 
korunmaya çalışılırken, hiç kimsenin 
nedensizce cezaevinde çürümesine göz 
yumulmayacağı ve de savunma hakkını 
kullanırken bunun tüm mahkeme 
heyeti ve katılanlara saygı çerçevesinde, 
karşındaki insanın kızını, kız kardeşini, 
canının diğer yarısını kaybettiğini 
düşünerek hareket etmek gerektiğini 
ve bunun insanlığın bir gereği olduğu 
da unutulmamalı. Birinin hayatını 
sorgularken, günler öncesinde adını bile 
bilmediğimiz bir genç kızın birden özel 
hayatı hakkında yorum yaparken bu denli 
acımasız davranmanın toplum olarak bizi 
birbirimizden uzaklaştırdığını görmezden 
gelmemeliyiz. 

“Yalnızca bu dünyaya değil öbür 
dünyaya da sığdıramadık Şule’yi. Rahat 
vermedik. Öldükten sonra ön yargılaması 
başladı. Dava ertelendikçe ertelendi ama 
unutturulamadı. Bu dava her kadının 
davasıdır. Arz talep meselesi değil, ırz 
talep meselesidir” (Ece ÜNER- Show Tv 
Ana Haber Bülteni Spikeri)

Artık bu genç kadının hatırasının 
daha fazla incitilmemesi ümidiyle… 
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ARABULUCULUK - AVUKATLIK İLİŞKİSİ VE 
SON ARABULUCULUK SINAVI HAKKINDA 

Av. Arb. M. Turgay BİLGE

2019 senesini geride 
bırakırken, yılın ikinci yarısında, 
pek çok meslektaşımız için belki en 
çok tartışılan, üzerine fikir yürütülen 
konulardan biri de arabuluculuk ve 
arabuluculuk sınavı oldu. 24 Kasım 
2019 tarihli sınava otuzbine yakın 
hukuk fakültesi mezunu başvurarak 
beklenenin üzerinde bir talep ortaya 
çıktı. Önceki dönem TBB Yönetim 
Kurulu üyesi ve Arabuluculuk Kurulu 
ile Sınav Kurulu üyesi Konya Barosu 
mensubu, sayın meslektaşımız, bizler 
için gerek avukat perspektifinde 
arabuluculuk kurumu ve gerek de 
sınav hakkında  oldukça faydalı 
ve değerli bir yazı hazırladı. 
Kendisine buradan da bir kez daha 
teşekkür ediyoruz ve siz sevgili 
okuyucularımızı , bilhassa konuyla 
yakından ilgili herkesi yazımızla 
başbaşa bırakıyoruz.

2012 yılında 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu - HUAK ile yürürlüğe 
giren ve 2013 yılından itibaren ilk 
arabulucular eliyle uygulanmaya 
başlanan arabuluculuk ülkemizde 
halen tartışılıyor. Bu tartışmanın 
özellikle avukatlar açısından 
yapılması ülkemize özgü değil; 
dünyanın hemen her yerinde 
arabuluculuğa avukatlar tarafından 
karşı bir direnç gelişmiş ve zamanla 
bu direnç sistemi verimli bir yola 
evirmiştir.

Türkiye’de de hala yeni bir 
kurum olma ve gelişme sürecinde 
olan arabuluculuğun üzerindeki 
tartışmaları yararlı buluyor, bunların 
doğru ve hukuki bir zeminde 
yapılması halinde sistemi iyi yerlere 
taşıyacağına inanıyorum.

Ancak, yukarıda da ifade 
ettiğim bu inancımın koşullu 
olduğuna da dikkat çekmek isterim. 
Yasal ve hukuki bir kuruma tepkinin, 
özellikle hukukçular tarafından, 
nitelikli ve dolu hukuki argümanlarla 
verilmesi gereklidir. Aksi halde, 
tartışma verimlilik ve yarardan çok 
taraflarını zıtlaşmaya götürür.

Üzülerek kabul etmek gerekir 
ki; şu an arabuluculuk etrafında 
yaşadığımız tartışmalar da bu 
zıtlaşma içerisinde yaşanıyor.

Bu zıtlaşmanın hukuki 
yanlarını kısmen bir yana bırakarak 
hukukçuluk mesleği ve etik açısından 
bazı değerlendirmeler yapmak 
isterim.

Öncelikle şunun farkında 
olmamızda yarar var; arabulucular 
hukuken hukukçulardan fiilen de çok 
büyük oranda avukatlardan oluşuyor. 
Yaklaşık 10 bin arabulucunun 
hemen hemen tamamı avukat, yani 
meslektaşımız.

Ancak bu meslektaşlığın 
hem avukatlar hem de arabulucu 
olan avukatlar tarafından 
özümsenmesinde sorunlar 
yaşamaktayız. Bunun öncelikli nedeni 
arabuluculuk sistemine yönelik 
eleştiri ve tepkilerin somut süje olan 
arabulucu avukatlara yönelmesidir. 
İş öyle bir iddiaya varıyor ki; bazı 
avukatlar “Arabulucu olacak olan 
avukat cübbesini çıkarsın, barodan 
çıksın” diyebiliyor.

Tekrar ediyorum; arabuluculuk 
hukukçulara özgülenmiş olmakla 
birlikte, avukatlık da hiçbir 
meslektaşımızın tekelinde değildir. 
Her avukat arabulucu olmak 
isteyebilir ve olabilir ama hiçbir 
avukat bir meslektaşını avukatlığın 

dışına itme hakkına sahip değildir.
Bu tartışmanın sakinlik ve 

yararla sonuçlanabilmesi için iki 
tarafa da mesleki dayanışma ve etik 
çerçevesinde görevler düşüyor.

Öncelikle arabulucu olmayan 
avukatların, 10 bin meslektaşlarının 
arabulucu olduğunun ve yaklaşık 50 
bin meslektaşlarının da arabulucu 
olmak üzere eğitim aldığının 
yani potansiyel olarak neredeyse 
avukatların yarısının arabulucu 
veya arabulucu adayı olduğunu 
anımsatmak isterim. 

Diğer farkındalık gereken konu 
da arabuluculuğun haklı - haksız 
eleştirilere konu da olsa, hukuk 
sitemimiz içerisinde etkili biçimde 
girmiş yasayla düzenlenen bir kurum 
olduğudur.

Bu iki önemli farkındalıkla 
bir avukatın arabuluculuk 
uygulamalarındaki hem 
müvekkile hem de arabulucu olan 
meslektaşlarına karşı mesleki 
sorumluluğu bulunmaktadır.

I - AVUKATIN 
ARABULUCULUK YÖNÜNDEN 
MESLEKİ SORUMLULUĞU

Avukatlığın mahiyeti ve 
amacı Avukatlık Kanunu’nda şöyle 
düzenlenmiştir:

MADDE 1- Avukatlık, 
kamu hizmeti ve serbest bir 
meslektir. Avukat yargının kurucu 
unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı serbestçe temsil eder. 

Avukatın yargının kurucu 
unsuru olarak gösterilmesi onu 
başta arabuluculuk da dahil tüm 
mesleklerden ayıran en önemli 
özelliktir ve bu yönüyle avukatlık 
arabuluculuğu da kapsar. 
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MADDE 2- Avukatlığın 
amacı, hukuki münasebetlerin 
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 
sağlamaktır. 

Avukatın mesleğini yürütürken 
tabi olduğu etik ilkeler Kanun ve TBB 
Meslek Kuralları’nda düzenlenir:

MADDE 34-Avukatlar, 
yüklendikleri görevleri bu görevin 
kutsallığına yakışır bir şekilde özen, 
doğruluk ve onur içinde yerine 
getirmek ve avukatlık unvanının 
gerektirdiği saygı ve güvene uygun 
biçimde davranmak ve Türkiye 
Barolar Birliğince belirlenen meslek 
kurallarına uymakla yükümlüdür. 

TBB Meslek Kuralları
3- Avukat, mesleki çalışmasını 

kamunun inancını ve mesleğe 
güvenini sağlayacak biçimde ve işine 
tam bir sadakatle yürütür. 

4- Avukat, mesleğin itibarını 
zedeleyecek her türlü tutum ve 
davranıştan kaçınmak zorundadır. 
Avukat, özel yaşantısında da buna 
özenmekle yükümlüdür. 

41- Avukat baktığı davada, 
görevini savsayarak ya da kötüye 
kullanarak, müvekkili zararına 
kendisine bir yarar sağlayamaz.

Bu düzenlemelerden yola 
çıkarak; Avukat hukuki bilgi ve 
tecrübelerini adalet hizmetine 
kişilerin yararlanmasına tahsis 
eden, adalete ve hakkaniyete uygun 
çözümü ve hukuk kurallarının tam 
olarak uygulanmasını yargı organları, 
hakemler, resmi - özel kişi, kurul - 
kurum nezdinde sağlamakla görevli 
ve özel etik kurallara tabi mesleki 
faaliyet yürüten kişidir.

Avukatın uzlaşma sağlama 
yetki ve görevi de 35. maddede 
tanımlanmıştır:

Avukatlar, dava açılmadan 
dava açılmış olup da henüz duruşma 

başlamadan önce kendilerine intikal 
eden iş ve davalarda, tarafların 
kendi iradeleriyle istem sonucu 
elde edebilecekleri konulara inhisar 
etmek kaydıyla, müvekkilleriyle 
birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet 
edebilirler. Karşı taraf bu davete 
icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, 
uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, 
karşılıklı yerine getirmeleri gereken 
hususları içeren tutanak, avukatlar ile 
müvekkilleri tarafından birlikte imza 
altına alınır. Bu tutanaklar İcra İflas 
kanunun  38.maddesi anlamında 
ilam niteliğindedir. 

Avukatlığın kısa bir özeti 
olan bu mevzuat hükümlerinde yola 
çıkarak avukatın arabuluculuktaki 
rol ve işlevini konuşacak olursak;

Bir avukatın zorunlu ya da 
ihtiyari arabuluculuk sürecine 
dahil olmuş müvekkilinin haklarını 
savunurken gözeteceği öncelikli 
konu, müvekkilinin hukuksal çıkarı 
olmalıdır. Yani avukat arabuluculuğa 
yönelik varsa kişisel ve mesleki 
olumsuz görüşlerini bir yanda 
bırakarak, bu süreçten müvekkilinin 
en fazla yararla çıkmasını sağlamayı 
başarmalıdır. Bu hem mesleki hem 
de vicdani bir sorumluluktur.

Öyleyse, avukatların 
salt arabuluculuk karşıtlığıyla 
müvekkilleri adına katıldıkları 
arabuluculuk görüşmelerine hiçbir 
koşulda anlaşmayacak olma tavrıyla 

katılmalarını mesleki açıdan 
sorgulamak gerekir. 

Avukatın arabuluculuk 
görüşmesinde getirilen çözüm 
önerilerini değerlendirirken 
kullanacağı ölçütler tamamen elde 
edilecek hukuksal çıkarın bir davada 
elde edilebilecek olanla miktar, süre 
ve risk yönünden karşılaştırılması 
çerçevesinde olmalıdır.

Müvekkilin çıkarlarının 
gözetilmesi yükümlülüğü, avukatın 
müvekkili adına ciddi bir maddi 
kayıpla arabuluculuk masasından 
kalkmasına da engeldir. Zaten 
arabuluculukla hedeflenen de ne 
olursa olsun anlaşmak ya da anlaşma 
sağlamak adına taraflar arasında 
bir edim dengesizliği oluşturmak 
olmamalıdır.

Ülkemizde yargının uzun 
sürede ve sürpriz kararlarla 
sonuçlanması olgusu, bir hukuk 
güvensizliği getirmektedir. 
Elbette bu güvensizliği yargının 
kalitesini yükselterek aşmak yerine 
arabuluculukla gidermek düşüncesi 
ideal olan çözüm değildir, ama 
avukat mevcut koşullarda bu 
değerlendirmeyi müvekkili adına 
yapabilecek tek kişidir.

Bu anlamda avukatın 
bir arabuluculuk sürecinde salt 
arabuluculuk karşıtlığı ile ya 
da gidilecek dava yolunda elde 
edebileceği vekalet ücreti üzerinden 



anlaşmayı kabul etmemesinde ciddi 
bir meslek etiği sorunu meydana 
gelir. Bunun yurtdışında disiplin 
uygulamalarına konu edildiği 
bilgisi yanında bunun ülkemizde 
de olmaması için bir neden 
görmüyorum.

Bir avukatın müvekkiline 
yönelik hak savunuculuğunu 
arabuluculuk sürecini tamamen 
ihmal ederek ya da tam tersine 
hak mücadelesini arabuluculuğa 
endeksleyerek yapması müvekkilinin 
aleyhine olacağı açıktır ve bu 
avukatın müvekkiline karşı mesleki 
disiplin sorumluluğunu doğurur.

Uygulamada karşılaşılan 
diğer mesleki disiplin sorunu ise ne 
yazık ki, avukatın meslektaşı olan 
arabulucuya yönelik tavırlarında 
karşımıza çıkmaktadır. Karşısındaki 
arabulucuyu arabuluculuk kurumuna 
tepkisi nedeniyle meslektaş olarak 
görmemekle başlayan bu tavır, 
arabulucuyu sekreteriyle muhatap 
etme, arabulucuya yönelen yok 
sayma, “imzala da gidelim” 
şeklinde davranma veya sosyal 
medya da dahil her türlü ortamda 
arabulucuları küçümseme şeklinde 
örneklenmektedir.

Bu tür yaklaşımların mesleki 
dayanışmayı ve görüşmede bulunan 
üçüncü kişiler nezdinde mesleğin 
saygınlık ve itibarını zedelediği 
kuşkusuzudur. Ancak daha da üzücü 
olan bu tavırlara sahip bir avukatın 
arabulucu tarafından barosuna şikayet 
edilmesiyle gerçekleşebilecektir ki bu 
en son istenecek şey olmalıdır. 

II - ARABULUCUNUN 
MESLEKİ VE ETİK 
SORUMLULUĞU

Arabulucu; Arabuluculuk 
faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça 
düzenlenen arabulucular siciline 
kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir.

HUAK MADDE 20 
(2) Arabulucular siciline 
kaydedilebilmek için;

b) Mesleğinde en az beş 

yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi 
mezunu olmak,… gerekir.”

Görüldüğü üzere, arabulucu 
hukukçudur ve fiilen de çoğunlukla 
avukattır.

Hal böyleyken, bir 
arabulucunun edindiği bilgi 
donanımı ve mesleki yetkisini bir 
ayrıcalık olarak görmekten çok, 
adalet mücadelesinde bir şans ve 
güç olarak değerlendirmesi doğru 
yaklaşım olacaktır.

Arabulucunun uyması gereken 
etik kurallar da Bakanlıkça Türkiye 
Arabulucuları Etik Kuralları adı 
altında 2017’de düzenlenmiştir.

Bu kurallardan bazıları 
şöyledir:

Madde 1- Arabulucu, süreç 
boyunca taraflara eşit davranma ve 
onların gereksinimleri doğrultusunda 
adil olma ilkelerini gözetmekle 
yükümlüdür.

 Arabulucunun güç 
dengesizliklerini giderici önlem 
almak için çaba koyma sorumluluğu 
vardır. 

Madde 3- (1)Tarafsızlık, 
arabulucunun taraf tutmamasını 
ve taraflar hakkında önyargılı 
olmamasını kapsar.

(4) Arabulucu, arabuluculuğu 
tarafsız bir şekilde yönetemeyecek ise 
arabulucu olma teklifini reddetmeli 
ve hangi aşamada olursa olsun 
arabuluculuktan çekilmelidir.

Madde 4- Arabulucu ile taraflar 
arasında herhangi bir menfaat ilişkisi 
veya çatışması bulunmamalıdır. 
Arabulucu, taraflar ile arasında 
menfaat ilişkisi veya çatışması 
bulunduğu görünümü vermekten 
kaçınmalıdır.

Madde 5- (1) Arabulucu, 
görevini şahsen, özenle, makul 
sürede, güven içinde, tarafların etkin 
katılımıyla, hakkaniyete uygun, 
taraflara yeterli söz hakkı vererek ve 
katılımcılar arasında karşılıklı saygı 
gösterilmesini sağlayacak biçimde 
yerine getirmelidir.

 (3) Arabulucu, arabuluculuk 
süreci boyunca mesleğin 
gerekliliklerine uygun biçimde 

davranmak zorundadır. Arabulucu, 
kendisine ya da arabuluculuk 
sistemine duyulacak güven ve 
itibarına zarar verebilecek bir 
davranış içerisinde bulunamaz.

Madde 10- (1) Arabulucu, 
arabuluculuğun geliştirilmesi 
ve arabuluculuğun barışçıl bir 
uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olarak kabul edilmesi ve konuya 
dair toplumsal farkındalığın 
oluşturulması, arttırılması 
ve kurumun tanıtılmasından 
sorumludur.

Uygulamada arabulucuların 
elde ettikleri mesleki farklılıkları bir 
özel ayrıcalık gibi görmelerinden 
de kaynaklanabilecek olan hatalı 
uygulamaları olmaktadır. Bazılarını 
daha ayrıntılı incelemek üzere 
bunları şöyle sıralayabiliriz:

- Avukatlarla sekreter ya da 
yardımcılarını muhatap etmek

- Görüşme günlerini 
meslektaşlarından uygunluk almadan 
belirlemek

- Meslektaşından izin almadan 
ve bu yola başvurmasını gerektiren 
özel bir durum olmaksızın doğrudan 
taraf asille irtibat kurmak

- Taraf asillere vekillerini bir 
kenara bırakmalarını öğütlemek ya 
da bunu ima etmek

- Tarafların ve özellikle 
vekillerinin görüşmeyi bitirme 
iradelerini dikkate almamak

- Uyuşmazlık hakkında 
hukuksal değerlendirme ve 
çıkarımlar yaparak süreci manipüle 
etmek

- Kurulan arabuluculuk 
merkezleri aracılığıyla ihtiyari 
arabuluculuk uygulamasını merkez 
ortağı avukatlar arasında rant ve 
paylaşım odaklı yürütmek

- Arabuluculuk tanıtım ve 
faaliyetlerini avukatlık faaliyetinin 
yararına ve TBB Reklam Yasağı 
Yönetmeliği hükümleri aşarak 
yürütmek

- Arabuluculuğu, bağımsız bir 
meslek olan avukatlığın mensubu 
olunduğu ihmal edilerek talimat 
altında bir “memur” gibi yürütmek 
vb…
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Bunların tek tek tartışılması 
mümkün olmakla birlikte, bunu 
başka bir yazıya bırakarak doğrudan 
ikisini tartışmakta yarar görüyorum. 

Arabulucu tarafların 
görüşmeyi bitirme iradesini göz 
ardı edemez. Bu HUAK 20-1b 
maddesinde de hüküm bulmuştur.

Zaten zorunlulukla masaya 
oturan tarafları ve vekillerini 
iradeleri aksine masada tutmak hak 
arama özgürlüğünün arabulucu eliyle 
kısıtlanmasıdır. Arabulucuların, 
avukat meslektaşlarına keyfi usul 
dikte etme yetkisi yoktur! Bu, “Siz 
hukuki menfaatinizi bilmiyorsunuz, 
ben sizden daha iyi bilirim.” demektir. 
Böyle davranan arabulucular 
meslektaşça olmayan tavırları 
nedeniyle avukat olarak mensubu 
oldukları barolarına şikayet edilebilir.

Arabulucuların aynı zamanda 
avukat olduklarını ihmal etmeleri 
ve kendilerini bazen haklı da olsa 
idarenin tavsiye ve isteklerini 
sorgulamaksızın ve inisiyatif 
almaksızın talimat olarak algılayarak 
hareket etmeleri bence avukatlık 
mesleğinin bağımsızlığı açısından bir 
erozyon oluşturmaktadır.  

Arabulucu arkadaşlarımın asli 
mesleğimizin avukatlık olduğunu 
ve mesleğimizin bağımsızlık 
ruhunu arabuluculuk faaliyetlerine 
de bire bir yansıtmaları gereğini 
kavramalarında büyük yarar 
var.  Eğitmen meslektaşlarım da 
bu konuyu arabulucu adaylarına 
duyarlılık ve ısrarla vurgulamalı.

Hemen her platformda, 
verdiğim eğitimlerde söylediğim bir 
şey var:

Asıl olan avukatlıktır.
Arabulucu olmak bir avukat 

için övünç olamaz.

Arabulucu olmamak da bir 
avukat için övünç olamaz.

Öncelikle; arabuluculuğun 
hukukçuluk ve avukatlık yanında tali 
bir meslek olduğuna, pek çok ülkedeki 
uygulamanın aksine, Türkiye’de 
tarafların uğrayabilecekleri hukuksal 
riskleri ortadan kaldırmak için daha 
çok uzun bir süre arabuluculuğun 
hukukçular tarafından yürütülmesi 
gereğine inanıyorum.

Bir gün arabuluculuğun diğer 
mesleklere de açılabileceği olasılığı 
karşısında, arabuluculuğa hukukçu 
sorumluluğumuz ve onurlu avukatlık 
mesleğimizin asıl olduğunun 
bilinciyle yaklaşmayı daha gerçekçi 
buluyorum.

Bu anlamda, arabuluculuğun 
meslektaşlarımca çok kazanç elde 
edilecek olduğu için değil mesleki 
entegrasyonlarıını tamamlamak 
amaçlı düşünülmesini tavsiye 
ediyorum.

Avukatlar arasında yapay kast 
ve kamplar oluşturan arabuluculuk 
karşıtlığını ve arabulucuların 
meslektaşça olmayan yanlış 
uygulamalarını en aza indirgemek 
için tüm avukatların arabulucu kabul 
edilmesi ve arabuluculuk yapmak 
için de en az 3 aylık yoğun ve ciddi 
eğitim almanın tek koşul olarak 
belirlenmesidir. Bunu bürokrasinin 
temsilcilerine de ilettim. Böyle olursa 
mevcut kompleks ve önyargılar da 
giderilecektir.

Değerli Meslektaşlarım,
Hukukçu delilli ispatlı ve ciddi 

beyanda bulunur.
Hepsi meslektaşımız olan 

binlerce kişinin ciddi emeği 
ve beklentisi olan bir konuya 
yaklaşımımızın daha sorumlu 
ve saygın olması gerektiği 

düşüncesindeyim.
Meseleye salt arabuluculuk 

karşıtlığı penceresinden bakarak 
dedikodu ve şaibe üretmek, bu 
zemindeki yukarıda benim de 
savunduğum haklılıkları yitirmekten 
ve mesleki dayanışmamızı 
zedelemekten başka neye yol açar?

Doğru argümanlar üzerinden 
tartışmaya devam etmek hem 
daha saygın hem de haklılık ve 
hukukçuluğa yakışan bir tavır olmaz 
mı?

Konuya şöyle de bakılamaz mı:
Daha dün oluşmuş bir 

“meslek”, bin yıllık avukatlıkta 
150 bin avukat ve onların meslek 
örgütlerince meydana getirilememiş 
bir rağbete ulaştı. Burada önemli ve 
örnek alınması gereken bir başarı 
hikayesi ve alınması gerekli dersler 
yok mu?

Benzer bir “meslek” olan 
uzlaştırmacılık neden böyle bir 
gündem ve talep yaratamıyor?

Neden hakim ve savcılar, üst 
düzey bürokratlar ve milletvekili 
meslektaşlarımız böylesine ilgi 
gösteriyor arabuluculuğa?

Bunları göz ardı edip sadece 
“istemezük” demeyi sürdürmekle 
nasıl sonuçlar almayı düşünüyoruz?

Bu soruları yalnızca maddi 
gereksinimle açıklayarak değil, 
bir olgu olarak doğru ve etkili 
zeminlerde, yalansız ve hukukçu 
ciddiyetiyle tartışmamızda büyük 
yarar ve zorunluluk var.

Yargının tam bağımsızlığı 
ve ideal hukuk devletine ulaşmak 
çabası içerisinde arabulucu veya 
avukat ayrımı yapmaksızın tüm 
meslektaşlarıma mesleki dayanışma 
içerisinde başarılar diliyorum.
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HAKİM YARDIMCILIĞI VE SAVCI 
YARDIMCILIĞI KURUMLARI 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Av. Barış ATEŞ

Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak 2019-2023 yılları 
arasındaki dönemi kapsayan süreç 
için getirilmesi planlanan Yargı 
Reformu’na yönelik faaliyetler 
kapsamında yer alan hususlardan 
biri de Hakim Yardımcılığı ve 
Savcı Yardımcılığı adı verilen yeni 
kurumların Türk hukuk düzeni 
içerisinde yer alacağına dair 
açıklamalardır. 

Aslında hakim yardımcılığı 
kurumu Türk hukuk düzeni 
bakımından yeni bir kurum değildir. 
Çünkü Hâkim yardımcılığı kurumu 
Tanzimat öncesinde Osmanlı 
Devleti’nin yargı teşkilatında yer 
almıştı. Cumhuriyet döneminde ise 
14.07.1934 tarihinde yayınlanan, 2556 
sayılı Hâkimler Kanun’unda yer alan 
düzenlemelerde aday hakimlikten 

sonra yardımcılığa geçebilmek için 
iki yıl kadar süren adaylık sürecinden 
sonra girilen sınavdan başarılı olanlar 
yardımcılığa hak kazanmaktaydı. Şu 
an yürürlükte bulunan 2802 Sayılı 
Hâkimler Ve Savcılar Kanununda 
ise hali hazırda Hakim Yardımcılığı 
ve Savcı Yardımcılığı kurumları yer 
almamaktadır.

Yargı Reformu Strateji 
Belgesi kapsamında ortaya çıkan 
ilk düzenleme 24 Ekim 2019 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 7188 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun adıyla 
mevzuatımızda yerini almıştır.

Hazırlanan Strateji Belgesi 
kapsamında yer almakla birlikte 7188 
sayılı Kanun kapsamında Hakim 
Yardımcılığı, Savcı Yardımcılığı 

kurumuna ilişkin herhangi bir 
düzenlemenin yer almadığını 
belirtmek gerekir. Ancak Yargı 
Reformu Strateji Belgesi’nin 2019-
2023 yılları arasındaki süreç için 
hazırlandığı dikkate alındığında 
önümüzdeki gün, ay veya yıllarda 
çalışmamıza konu edilen Hakim 
Yardımcılığı ve Savcı Yardımcılığı 
kurumu ile ilgili çeşitli haber, 
tartışma ve düzenlemelerle karşı 
karşıya kalabilmemiz mümkündür.

Özellikle darbe girişimi 
sonrası yaklaşık 3.500 hâkim ve 
savcının meslekten ihracı neticesi 
yargı teşkilatında yaşanan olağanüstü 
durumun etkilerinden kaynaklanan 
sorunları azaltmak bağlamında 
hâkim yardımcılığı kurumunu, 
hâkimlere esaslı bir destek güç görevi 
görebilme imkanı vardır.

Gerek strateji belgesinde 
gerekse de konuya ilişkin ulusal 
basında yer alan haberlerde “bu 
kadronun oluşturulması, bir 
yandan mesleğe hazırlık döneminin 
daha etkin geçirilmesini, diğer 
yandan hâkim ve savcılara yargısal 
faaliyetlerinde destek imkânlarının 
artırılmasını temin edecektir” 
şeklinde ifade edilerek hakim 
yardımcılarının görevlerinin 
arasında “tevdi edilen dosya ve 
evrakı inceleyerek hakime sunmak, 
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duruşma ve keşif ile duruşma sonrası 
işlemlerde hakime yardımcı olmak, 
kalem personeli tarafından hazırlanan 
evrakı hakime sunulmadan önce 
kontrolünü yapmak, hakimin görüşü 
doğrultusunda gerekçeli karar 
taslaklarını hazırlamak, doktrin 
ve içtihatlar konusunda araştırma 
yapmak, mevzuatta belirtilen 
görevler ile hakim tarafından verilen 
benzeri görevleri yerine getirmek” 
gibi görevlerden söz edilerek 
savcı yardımcılarının görevlerinin 
arasında ise “tevdi edilen dosya ve 
evrakı süresinde inceleyerek savcıya 
sunmak, soruşturma işlemlerinde 
hazır bulunmak, savcının görüşü 
doğrultusunda soruşturma evrakına 
ilişkin karar taslaklarını hazırlamak, 
kalem personeli tarafından hazırlanan 
evrakı savcıya sunulmadan önce 
kontrolünü sağlamak, görüş 
taleplerine veya kanun yollarına 
dair düşüncesini savcıya bildirmek, 
doktrin ve içtihatlar konusunu 
araştırma yapmak gibi görevleri 
yerine getirmek” gibi hususlar yer 
almıştır.

Özellikle ülkemiz yargı 
yükünün her geçen gün artarak ve 
ağırlaşarak devam etmesi, adalete 
hızlı ve etkin bir biçimde ulaşma 
istek ve hedefi, bu istek ve hedeflerin 
gerçekleştirilmesinde içerisinde 
bulunulan imkan ve faaliyetler 
konuyu önemli bir hale getirmektedir. 
Her bir dava üzerinde harcanması 
gereken emek düşünüldüğünde 
hâkimlerin ve savcıların insanüstü 
bir gayretle çalıştıkları sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum karşısında 
hâkim ve savcıların iş yüklerinin 
derhal azaltılması gerekmektedir. 
İşte hâkim yardımcılığı ve savcı 
yardımcılığı kurumları iş yükünün 
azaltılması ve daha nitelikli hakim ve 
savcıların yetiştirilmesi amaçlarının 
her ikisini de karşılayan önemli bir 
kariyer aşaması olarak önerilmektedir. 
Hâkimlerin çalışma zamanlarının 
önemli bir bölümünü davanın 
görülmesi ile doğrudan bağlantılı 
bulunmayan işlerin aldığına yönelik 

tespitler, işlerin yargısal olmaktan 
ziyade idari nitelik taşıması gibi 
durumlar dikkate alındığında hakim 
ve savcılar tarafından yerine getirilen 
bu işlerin başka yargı görevlileri 
tarafından yerine getirilebilmesi 
mümkündür. Hukuk Mahkemeleri 
Kanunu’nu ile yargılama aşamaları 
değiştirilerek önemli bir yenilik 
olan ön inceleme aşaması 
benimsenmiştir. Ön incelemenin, 
hâkim yardımcısının katılımıyla 
gerçekleştirilmesi yargılamayı 
hızlandıracaktır ve yargıda etkinliğin 
sağlanmasına hizmet edeceğini 
ifade etmek de mümkündür. Diğer 
taraftan ülkemizde yer alan hukuk 
fakültesi sayısının her geçen gün 
artması, bu artışa bağlı olarak ortaya 
çıkan/çıkacak olan istihdam sorunu 
bakımından da konunun ayrıca bir 
önem taşıdığı/taşıyacağını ifade 
etmek gerekmektedir.

Bunlar dışında aile mallarına 
ilişkin anlaşmaların tesis, rıza 
vermesi engellenen eşin rızasını 
ikame, soyadı değiştirme-ad 
değiştirme, babalık davası, hukuki 
ehliyetten yoksun olanların 
mallarının idaresi, hukuki ehliyetini 
kaybetmiş erişkinler ile kayıp kişiler 
için bir kanuni temsilcinin tayini, 
ticaret sicillerinden kaynaklanan 
hukuki işler, özellikle çekişmesiz 
yargı işlerinin hâkimler dışında 
kalan başkaca kurum ve kuruluşlara 

bırakılmasında Anayasa’ya aykırı bir 
yön bulunmamaktadır. 

Ülkemizde hâkim adayları 
esasen teorik bir eğitim süreciyle 
geçen stajı tamamladıktan sonra 
kürsüye doğrudan hâkim olarak 
çıkmakta olduğu. kürsüye yeni 
çıkan bir hakimin genellikle 
yirmili yaşların ortasında olduğu, 
gerek hayat gerekse de mesleki 
tecrübeleri yeni yeni gelişmeye 
başlayan gençlerin hâkimlik gibi ağır 
sorumlulukları olan bir mesleğin 
yükü altında zorluklar yaşayacağı 
kaçınılmazdır. Benzer durumlar 
savcılar bakımından da geçerlidir. 
Bu bağlamda hâkimlik veya savcılık 
mesleğine doğrudan başlanmaması; 
bu yönde kariyer yapmak isteyenlerin 
hâkim yardımcısı veya savcı 
yardımcısı olarak mesleğe başlangıç 
yapmaları tavsiye edilecek bir 
durumdur. Diğer taraftan ülkemiz 
hukuk ve adalet sisteminde yer alan 
sorunların çözümlenmesinde olumlu 
katkılar sunacağı kanaatindeyiz.

Almanya, Avusturya, 
Polonya, Portekiz, İngiltere, ABD 
gibi ülkelerde hakim yardımcılığı 
kurumu yer almaktadır. Bu ülkelerde 
önemli miktarda çekişmesiz yargı 
işini yapma görevleri, cebri icra, adli 
yardım, nafaka tespiti, hukuki koruma 
tedbirleri, ceza yargılamasında 
cezaların infazına ilişkin çeşitli 
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işleri, dava dosyalarının tahkikata 
uygun hale getirilmesi gibi konularda 
görevler verilerek hâkim ve savcıların 
iş yüklerinin azaltılması ve bu şekilde 
adalet hizmetlerinin hızlı ve verimli 
bir şekilde görülmesi, yargının 
daha etkin bir şekilde işlemesiyle 
birlikte yargılamaların makul 
sürede tamamlanabilmesine hizmet 
etmek ve bu anlamda kurumun yer 
aldığı ülkelerde hâkim ve savcıların 
iş yükünün azaltılarak yargının 
daha etkin bir şekilde çalışmasının 
sağlanması, yargılamaların makul 
sürede tamamlanması gibi amaçlarla 
hâkim yardımcılığı kurumu yargı 
teşkilatının bir unsuru olarak kabul 
edilmiştir. 

Hâkim yardımcıları Alman 
yargı teşkilatında “yargının (üçüncü 
gücün) ikinci sütunu” olarak 
adlandırılırken Avusturya’da ise 
hâkim yardımcılığı yargı teşkilatının 
vazgeçilmez parçası olarak ifade 
edilmiştir.

Türkiye’de 2012-2013 
yıllarında yürütülmüş olan Mahkeme 
Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi 
Projesi’nde “adli yardımcı” başlığı 
altında pilot bölgelerde uygulama 
yapılmıştır. Bu çerçevede 2012 
yılında hâkim adayları beş pilot 
adliyede adli yardımcı olarak 
görevlendirilmiştir. Uygulamanın 
analiz raporunda, hâkim ve savcılar 
üzerinde bulunan iş yükünün 
bir kısmının adli yardımcılara 
devredilmek suretiyle nitelikli 

işlere daha fazla zaman ayırmaları 
ve iş yüklerinin hafifletilmesinin 
sağlanacağı belirtilmekle birlikte staj 
sürelerinin kısa olması nedeniyle 
beklenilen fayda sağlanamadığı, Adli 
yardımcılık kadrosu ve yetkilerini 
belirleyen kanuni düzenlemeye 
ihtiyaç duyulduğu hususları yer 
almıştır.

Hâkim yardımcılığı ve Savcı 
yardımcılığı kurumu kapsamında 
yer alacak olan kamu görevlilerinin 
bu işi sürekli bir meslek olarak 
değil de geçici bir aşama olarak 
göreceklerinden bahisle hâkimlik ve 
savcılık mesleğine geçmek hedefiyle 
bir aidiyet hissi taşımayacakları; 
hâkim ve savcı yardımcılığının, 
yazı işlerinde çalışan personeli 
kısmen atıl hale getireceği ve 
çalışma barışını bozacağı; özellikle 
de hâkimler ile hâkim yardımcıları 
arasındaki görev ve sorumluluk 
sınırlarının belirlenmesinde 
güçlükler yaşanacağı; dava ve 
soruşturma dosyaları hakkındaki 
tüm sorumluluğun hakimler ve 
savcılar tarafından hâkim ve savcı 
yardımcılarına bırakılacağına dair 
haklı sayılabilecek endişelerin varlığı 
da göz ardı edilmemelidir.

Hâkim yardımcılığı 
kurumunun benimsenmesi halinde, 
hukuk sistemlerinin benzerliği 
dolayısıyla özellikle Avusturya ve 
Almanya gibi Avrupa ülkelerindeki 
gibi uygulamalar dikkate alınarak 
Avrupa Hâkim Yardımcıları Birliği 

ile iletişime geçilmesinde ve onların 
tecrübelerinden yararlanılmasında 
fayda olacaktır.

Bu anlamda gerek ülkemiz 
hukuk düzeninde mevcut ve 
karşı karşıya kalınması muhtemel 
sorunların çözümlenmesinde gerekse 
de adil, etkin ve arzu edilebilir adalet 
hizmetlerinin sunulmasında hâkim 
ve savcı yardımcıları basit usuli 
işlem gerektiren kararlar verebilir 
ya da hâkim işlerini kolaylaştıracak 
bazı tedbirleri alabilir. Hâkim ve 
savcılık mesleğinin daha başında 
olan kişilerin uygulamada ağır 
bir sorumluluk almadan mesleği 
tanıyabilmesi ve ara ara da belirli 
sınavlardan geçerek kendini 
yetiştirebilmelerine olanak sağlayan 
bir sistem geliştirilerek tekrar Türk 
hukuk düzenine dahil edilmesi 
planlanan Hakim Yardımcılığı ve 
Savcı Yardımcılığı kurumlarının 
yaratılmasından kaynaklanacak olan 
sorunların öngörülerek endişelerin 
giderilmesi yönünde gerekli tedbirleri 
almanın arzu edilen amaca ulaşmak 
noktasında fayda sağlayacağı ve bu 
sayede hâkim ve savcı yardımcılarının 
ileride mesleği daha iyi icra 
edebilmeleri için adalet hizmetlerine 
katılımlarının da sağlanacağını ifade 
etmek mümkündür.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
Nesibe Kurt Konca, Hakim Yardımcılığı Kurumu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, SETA-Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı Yayını, https://setav.org/assets/uploads/2016/11/20161024155749_hakim-yardimciligi-kurumu-pdf.pdf
Nuran Koyuncu, Ümmügülsüm Gök, Türk Hukuk Tarihinde ve Karşılaştırmalı Hukukta Hâkimlik Mesleğine Giriş Ve Hâkim 
Yardımcılığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, 2019., https://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/747053
https://www.posta.com.tr/hakim-ve-savci-yardimciligi-geliyor-hakim-ve-savci-sinavi-nasil-yapilacak-kimler-hakim-ve-savci-
yardimcisi-olabilecek-2162097
https://www.memurlar.net/haber/834256/hakim-yardimcilarinin-gorevi-belli-oldu.html



TCK m.179, Karayolları 
Trafik Kanunu m.48 ve Karayolları 
Trafik Yönetmeliği m.97. Bu üç 
düzenleme alkollü araç kullanımı ile 
ilgili itiraz başvurularında sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 
anılan hükümler çatısı altında doğan 
teorik sorunlara kısaca değineceğiz. 
Bunu yaparken kişilerin hangi 
miktarda alkol kullandıklarının 
tespitinden(beden muayenesi) ve bu 
tespite karşı çıkmaları halinde işleyen 
sürecin hukuki değerlendirmesinden 
bahsedeceğiz.

Suç tipinde herhangi bir 
neticeden bahsedilmemiş olması 
dolayısıyla m.179/3’te tanımlanmış 
olan suçun, neticesi harekete bitişik 
suç, bir soyut tehlike suçu olduğu 
açıktır. 

TCK m.179/3’ün gündeme 

gelebilmesi açısından sürücünün 
alkollü veya uyuşturucu madde 
kullanmış olması değil, trafik 
güvenliğini tehlikeye sokacak 
durumda olması önemlidir.  2918 
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
m.48’de 2013 yılında değişikliğe 
gidilmiş ve 1,00 promil ve üzeri alkol 
kullanımında sürücünün güvenli 
sürüş yeteneği bulunup bulunmadığı 
araştırılmaksızın TCK m.179/3’ün 
gündeme geleceği düzenlenmiştir. 
Özel kanun niteliğinde olması 
bakımından m.48’in uygulanacağını 
vurgulamak gerekmektedir. 1,00 
promilden az alkol kullanımları 
için de yasal sınırlamalara yer veren 
madde, özel araçlar için 0,50; diğer 
araçlar için 0.21 promil sınırlarına 
değinmiştir. 

Madde metninde taksirle 

işlenebileceğine dair herhangi bir 
ifade yer almaması, suçun kasten 
işlenebileceğinin göstergesidir. 
Buna rağmen, bir görüş, suçun 
olası kastla da işlenebileceğini kabul 
etmektedir.  Suçun manevi unsurunun 
tamamlanması için, kişinin güvenli 
şekilde trafikte seyredemeyecek 
olmasının bilincinde olmasının değil, 
kişinin alkol veya uyuşturucu madde 
kullanmış halde araç kullanması 
veya buna teşebbüs etmesi olduğunu 
düşünüyoruz. Bize göre, suçun manevi 
unsurlarının gerçekleşmiş olacağı 
an, kanunda anılan tür maddelerin 
kullanımı ardından araç kullanmaya 
çalışıldığı andır. Bu noktadan 
hareketle, suçun olası kastla işlenebilir 
olduğuna katılmıyoruz.

Özbek vd.(2010), a.g.e., s.735.
Kılıçarslan İsfen, a.g.e., s.152; Özbek vd., a.g.e., s.736.
Kılıçarslan İsfen(2013), a.g.e., s.152.
A.e., s.153; Aynı doğrultuda bkz: Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 2006/883 E, 2006/19302 K, 29.11.2006 tarihli kararı, (Çevrimiçi) www.
kararara.com, 12.01.2016; Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 2009/42537E, 2009/39513K, 21.10.2009 tarihli kararı, (Çevrimiçi) www.kararara.
com, 12.01.2016.
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Alkol miktarının ölçülmesi 
yönteminin güvenilir bir yöntem 
olmadığı bugün kabul edilmektedir.  
Dolayısıyla, yasal sınırların üzerinde 
alkol etkisi altındayken araç 
kullandığı şüphesiyle hakkında 
işlem yapılması gündeme gelen 
sürücülerin, trafik kolluğunca 
yapılan nefesten alkol miktarının 
belirlenmesi işlemine itiraz etmeleri 
kaçınılmaz görünmektedir. Alkol 
veya uyuşturucu madde etkisiyle araç 
kullandığı düşünülen kişi, Karayolları 
Trafik Yönetmeliği m.97’de gösterilen 
usullerin kendisine uygulanmasına 
direnirse ne olacağının incelenmesi 
gerekmektedir. Bu konuda iki görüşün 
varlığından bahsedebiliriz

Birinci görüş, kişinin m.97 
uyarınca vücudundan kan alınarak 
analize tabi tutulmasını tıbbi 
bir müdahale niteliğinde olması 
dolayısıyla ve CMK’da da açıkça 
düzenlenmemiş olması dolayısıyla, 
kişinin rızası olmadan uygulanamaz 
bulmaktadır. 

İkinci ve genel kabul gören 

görüş ise, CMK m.75/7 fıkrasındaki 
özel düzenlemelerin, Karayolları 
Trafik Kanunu m.48/2 ve Karayolları 
Trafik Yönetmeliği m.97 olduğunun 
açık olduğunu ve CMK’nın, kişi 
rızası olmaksızın dahi kan testinin 
yapılmasının yolunun kanunen açılmış 
olduğunu savunmaktadır.  Ancak 
bu görüşteki yazarların da isabetle 
vurguladıkları nokta, bu müdahalenin 
kişilerin vücut dokunulmazlıklarının 
açık ihlali niteliğinde olması 
sebebiyle, ya şüphelinin rızasıyla 
uygulanabileceği ya da hâkim 
kararıyla uygulanabileceğidir . 

Değinmeden geçemeyeceğimiz 
bir sorun da, Karayolları Trafik Kanunu 
m.48’de, sadece kanındaki uyuşturucu 
veya uyarıcı madde miktarının 
belirlenmesi için yapılacak ölçüme 
direnen sürücüler hakkında idari para 
cezası ve idari yaptırım düzenlemesine 
gidilmiş iken; Karayolları Trafik 
Yönetmeliği m.97’nin kanunu da 
aşacak şekilde, idari yaptırımları 
hem alkol oranının belirlenmesi için 
cihaz kullanımına (şaibeli ölçüm 
yaptığı bugün kabul gören nefesle 
ölçüm cihazları kast edilmektedir), 

hem uyuşturucu madde ölçümüne 
direnen sürücüler için işletilecek 
şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Kanun 
da Yönetmeliğin devam maddeleri 
de alkol ölçümünün yapılamaması 
veya kolluk birimlerinin ölçümüne 
itiraz halinde Adli Tıp birimine 
gidilmesini düzenlemektedir. Ancak 
yönetmelik maddesinin yazımı, kolluk 
birimlerini  nefesle ölçüm cihazının 
ölçümünü veya kullanılmasını kabul 
etmeyen sürücülere idari para cezası 
uygulanmasına kapı açacak şekilde 
yapılmıştır ve bu yanlış yazımın 
uygulamaya geçtiği de görülmektedir. 

1. Kılıçarslan İsfen, 
Sibel: “Alman ve Türk Ceza Hukukunda 
Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye 
Sokma Suçları(AlmCK md.315 ila 
316 ve TCK md.179)”, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 1. Baskı, Kasım 2013.

2. Özbek, Veli Özer, 
Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar 
Bacaksız, İlker Tepe: “Türk Ceza 
Hukuku Özel Hükümler”, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 1.Baskı, Ekim 2010.

3. www.kararara.com

  Yücel Dener vd., “Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanda ve Nefeste Alkol Yoğunluğunun Belirlenmesi(Trafikte Sürücülerde Keyif 
Verici Madde Tespiti ve Uygulaması)”, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, Ağustos 2012, s.4; Hancı vd.(2009), a.g.e., s.16.
 A.e.
  Özge Apiş, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli/Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması”, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:18, S:1, 2012, s.286-287; Pervin Aksoy İpekcioğlu, “Vücuttan Örnek Alınmasının Hukuki 
Niteliği ve Anayasa’ya Uygunluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, 2013, C:19, S:2, 
s.1171-1172; Feridun Yenisey, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanda ve Nefeste Alkol Yoğunluğunun Belirlenmesi”, Trafik ve Ceza 
Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi(6), Haz:Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.17. 
  Yenisey(2006), a.g.m., s.17; Kızılarslan(2007), a.g.e., s.160-161.
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 1. Giriş
Türkiye’de, 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanunu, (Kanun) 
hayvanların rahat yaşamalarını ve 
hayvanlara iyi ve uygun muamele 
edilmesini temin etmek, hayvanların 
acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı 
en iyi şekilde korunmalarını, her 
türlü mağduriyetlerinin önlenmesini 
sağlamak için 2004 yılında TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. 

Geçtiğimiz süre zarfında bir 
çok eziyet, şiddet ve ölüm vakıası ile 
karşılaşılması, Kanun’un varlığının 
esas sorunları çözmek için yeterli 
olmadığını ortaya çıkarmıştır. 
Kanun’un 28. maddesi uyarınca tüm 
yaptırımların idari para cezası olarak 
hükmedilmesi senelerdir süre gelen 
bir tartışma ortamı yaratmış ve başta 
hayvan severler olmak üzere Hayvan 
Koruma Dernekleri ve ilgili STK’ların 
eleştirilerine neden olmuştur. 

Mecliste grubu bulunan siyasi 

partilerin önergeleri ile “Hayvanların 
Haklarının Korunması ile Hayvanlara 
Eziyet ve Kötü Muamelelerin 
Önlenmesi İçin Alınması Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla 
kurulan TBMM Hayvan Haklarını 
Araştırma Komisyonu ve çalışmalara 
katılan hayvan hakları savunucuları 
raporu hazırlamış ve yaklaşık 200 
sayfalık raporun son şekli verildikten 
sonra, 4 Ekim 2019 Hayvanları 
Koruma Günü’nde raporun 
TBMM Başkanlığına sunulması 
kararlaştırılmıştır. 

2. Türkiye’de İlk Kez Bir 
Hayvana Zarar Veren İnsana Hapis 
Cezası Yeni kanun önerilerinin 
ve hazırlıklarının ivmelendiği 
dönemlerde, Eskişehir 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi, Türkiye’de emsal teşkil 
edecek bir karara imza atmıştır. 
Eskişehir’de geçici olarak sahiplendiği 
kediyi işkence yaparak öldüren ve 
görüntüleri sosyal medyada paylaşan 

üniversite öğrencisi 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu 151. maddesi uyarınca 
“Mala Zarar Verme” suçundan üç yıl 
hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Mahkeme heyetinin, burada 
teknik anlamda mala zarar verme 
suçundan karar verdiği ama bunun 
bir “mala zarar” değil, cana zarar 
davası olarak değerlendirdiği ve 
vicdani bir şekilde karar verildiği 
ortadadır. Yargıtay Başsavcılığı, 
mahkeme tarafından verilen 3 
yıl hapis cezasını yerinde olduğu 
kanaatini belirterek süreci bitirmiş ve 
emsal niteliği taşıyan bu karar hayvan 
hakları adına olumlu gelişmelerin 
başlangıcı olmuştur. 

3. “Hayvan Hakları 
Raporu”neleri getiriyor? 3.1 
Kanunun Adı Hayvan Haklarını 
Koruma Kanunu olarak düzenlenen 
kanunun adının Hayvan Hakları 
Kanunu olarak değiştirilmesi, hali 
hazırdaki kanunda eşya/mal olarak 
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kabul edilen hayvan, ‘duyguları olan 
canlı varlık’ olarak tanımlanması ve 
doğuştan gelen haklarının teslim 
edilmesi, bununla, hayvana yönelik 
şiddet, cinsel istismar, her türlü 
eziyet ve kaçakçılık suçlarının 
önüne geçilebilmesi ve etkin 
cezalandırılabilmesinin önünün 
açılması planlanmaktadır. 

3.2 Kısırlaştırma Seferberliği 
ve Yerel Yönetimler İlişkisi 

Serbest yaşayan kedi ve 
köpeklerin popülasyonun kontrolünü 
sağlamak için kısırlaştırma 
seferberliği başlatılması, buna uygun 
altyapıya sahip klinik ve merkezlerin 
oluşturulması, yeterli veteriner 
hekim ve yardımcı teknik personel 
istihdamı için bütçe sağlanması, 
operasyon sonrası bakımları için 
barındırma alanları planlanması, 
hayvanların yakalanması için 
personele yönelik eğitim verilmesi, 
donanım sağlanması gerekliliği, 
mobil kısırlaştırma ünitesi 
kavramının ve mevzuatının 
kaldırılması vurgulanmıştır. 

Yerel yönetimlere desteğin 
kapsamı ve miktarının genişletilmesi 
gerektiği, yine yerel yönetimlerin 
hayvanlar ile ilgili çalışmalarında 
Tarım ve Orman Bakanlığı’na 
bilgi verilmesini, kısırlaştırma ve 
hayvanların korunmasına yönelik 
diğer uygulamaları gereği gibi 
yapmayan yerel yöneticilere adli ve 
idari yaptırım uygulanması ve 5393 
sayılı Belediye Kanunu’ndaki ilgili 
maddelerin bu yönde revize edilmesi 
gerekliliği belirtilmiştir. 

Hayvanların mikroçip ve 
benzeri yöntemler ile kayıt altına 
alınması, sıklıkla sorun haline gelen 
belediyelerin birbirlerinin sınırlarına 
sokak hayvanı bırakmasının önüne 
geçeceği ifade edilmiştir. 

Serbest yaşayan hayvanlar için 
yerel yönetimler ve hayvan severlerin 
işbirliğiyle beslenme odakları 
belirlenmeli, standartları konulmalı 
ve kameralar ile sürekli kayıt altına 
alınmalıdır. 

3.3 Hayvanlara Karşı İşlenen 
Fiiller, Katalog Suç Kapsamına 

Alınması ve Cinsel Saldırı veya 
İstismar Düzeltmesi, Suçun 
Ertelenmesi Hususu Mevcut 
Kanun’da kabahat olarak düzenlenen, 
hayvan neslini yok etme, hayvanların 
öldürülmesi, hayvanların istismarı, 
evcil ve ev hayvanına yönelik 
acımasızca ve zalimce eylemler ile 
hayvanları dövüştürme gibi fiillerin 
suç haline getirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

Ev hayvanını terk etmek 
gibi fiillere ilişkin 10 bin liradan az 
olmamak üzere idari para cezası 
getirileceği öngörülmektedir. 

Hayvanlara yönelik işlenen 
fiillerin cezalandırılmasında sahipli, 
sahipsiz hayvan ayırımına son 
verilmesi gerektiği ve hayvanlara 
yönelik suç işleyenlerin hayvan 
sahiplenememesi, kaçak avcılıkta 
caydırıcı cezaların uygulanması, 
internetten hayvan dövüşü duyurusu 
ve yayını yapılmasının katalog 
suç kapsamına alınması ve bu gibi 
sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu kararıyla engellenmesi 
önerileri de taslak rapor arasında yer 
almıştır. 

Kanundaki ‘hayvanlarla cinsel 
ilişki’ ifadesi ‘hayvanlara yapılan 
cinsel saldırı’ ya da ‘hayvanların cinsel 
istismarı’ şeklinde değiştirilmesi 
gerektiği, hayvanlara karşı işlenen 
ve suç kapsamına alınması önerilen 
fiillere verilecek hapis cezalarının 
alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olması; 
ertelemeye, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına veya para cezasına 
çevrilemeyecek şekilde belirlenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 

3.4 Hayvan Hakları Polisi 
3.5 Apartmanlarda Yaşayan 

Evcil Hayvanların Durumu 
Gürültü, çevre kirliliği ya 

da başka bir nedenle kat malikleri 
açısından sorun oluşturduğu tespit 
edilen hayvanlar haricinde, peşin 
hükümle tüm hayvanlar için böyle 
bir kısıtlama yapılmasının hak 
ihlali olduğu düşünülmektedir. Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak 
bir revizyonla yönetim planlarına 
hayvanlara ilişkin bu tip keyfi 

kısıtlamaların getirilmesine 
engel olunması gerektiği taslak 
raporun Apartmanlardaki evcil 
hayvan konusuna ilişkin kısmında 
belirtilmiştir. 

Hayvanlara yönelik suçlara 
müdahale etmek, korunmasına 
ilişkin diğer faaliyetleri yerine 
getirmek üzere, yetkileri belirlenmiş, 
eğitim almış polis ve jandarma ile 
belediyelerin zabıta birimlerinde 
“Hayvan Hakları Kolluğu”  
kurulmasının faydalı olacağı 
belirtilmiştir. 

3.6 Hayvan Refahı Fonu ve 
Refah Kriterleri 

Hayvanlara yönelik süreçlerin 
yürütülmesinde kullanılmak üzere 
“Hayvan Refahı Fonu” kurulması; 
fon gelirlerinin ise emlak, çevre 
temizlik gibi vergilere eklenecek 
kalemlerden, şans oyunlarından 
aktarılacak paylardan, kesilen 
idari  para cezalarından, yapılacak 
bağışlardan karşılanabileceği taslak 
raporda belirtilmiştir. 

Hayvanların bakıldığı özellikle 
barınak, bakım evi gibi hayvanların 
bir arada yaşadığı ortamların 
asgari standartlarının belirlenmesi 
için “Refah Kriterleri”nin ortaya 
konulması amacıyla Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca bir mevzuat çalışması  
yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

3.7 Evcil Hayvan Satış 
Yerlerinde Kedi ve Köpek Satışının 
Yasaklanması ve Bakım Evlerinden 
Sahiplendirmenin Özendirilmesi

Evcil hayvan satış yerlerinde 
(Petshop) kedi ve köpek satışına 
son verilmesi ile hayvan bakım 
evlerinden sahiplendirilmenin 
artırılmasının sağlanması, 
hayvan ticaretinin düzenlenmesi, 
kaçakçılığın engellenmesi ve 
kimliklendirme sürecinin başlaması 
gerektiği belirtilmiştir. 

3.8 Hayvanat Bahçelerine 
Sınırlama ve Kara Sirklerinin 
Durumu 

Şehir merkezlerinde hayvanat 
bahçesi açılmasına izin verilmeyeceği, 
kafes tipi barındırmanın tamamen 
ortadan kalkacağı, hayvanlar için 



geniş barınma, beslenme ve aktivite 
alanlarının da bulunacağı asgari 
teknik koşulların tamamlanması ve 
bu koşulları sağlamayan hayvanat 
bahçelerinin kapatılması gerekliliği 
belirtilmiştir. 

Hayvanlı kara sirklerinin 
hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da 
ülkeye girişine izin verilmemesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 

3.9 Hedef Dışı Av Hususu 
Göç yolları üzerindeki tehlikeli 

enerji hatlarının belirlenmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması sebebiyle 
belli bir süre avcılığın yasaklanması 
ayrıca taslak uyarınca hedef dışı av 
hususunun tanımlanması ve gerekli 
yaptırımlara bağlanması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

3.10 Faytonlar 
Faytonların tüm yurtta 

bütünüyle kaldırılması, ulaşım 

için asla kullanılmaması gerekliliği 
vurgulanmıştır. İstanbul Adalar’da 
yaşanan fayton sorunu için geçici bir 
düzenleme getirilmiş olup, Fayton 
Yönetmeliği’ne ve belirlenecek 
fayton sayısına uygun miktarda at 
bırakılması fakat acil olarak Adalar’da 
elektrikli ulaşım araçlarının 
kullanımına geçilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

Sonuç; 
Hayvan Hakları Raporu, 

hükümetin hazırlayacağı yasa 
teklifine temel teşkil niteliğindedir. 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı, rapor üzerinden yapacağı 
çok yönlü çalışma sonucunda 
teklifi hazırlayacaktır. Mecliste 
grubu bulunan bütün partilerden 
milletvekillerinin, uzmanların, 
konuyla ilgili STK temsilcilerinin 
yer aldığı TBMM Hayvan Hakları 

Araştırma Komisyonu’nun ortak 
akıl ve sabır ile hazırladığı rapordan 
memnuniyet duyuyorum. 

Komisyonda mevcut Kanun’un 
revize edilmesi ya da tamamen yeni 
bir kanun hazırlanması beklentisi 
oluşmuş olup her durumda Hayvan 
Hakları konusunda gerçekçi ve ileri 
bir adım atılmış olacaktır. 

Raporun ardından sürece 
hukukçuların da katılması, hayvan 
haklarının sınırları, bu hakları 
kimin koruyacağı gibi konuların da 
tartışılması önem arz etmektedir. 
Yasalaşması beklenen tarih, Ocak 
2020’ye kadar bu katılım sürecinin 
de biteceği ve ortaya sorunlara 
gerçekten köklü çözüm olacak bir 
kanun çıkacağı görüşündeyim. 



BİR MESLEKTAŞ BİR ANI

Aile hukukundan kaynaklanan 
davaların her biri kendi içinde ayrı bir 
hikaye barındırır. Dram ve komedi 
birbirine karışmış gibidir. Meslek hayatım 
boyunca genellikle davalarım aile 
hukukuna ilişkin olduğu için etkilendiğim 
pek çok olay olmuştur.  Her ne kadar 
mesleğimizi icra ederken müvekkil ile 
özdeşlik kurmamamız gerektiğini, davayı 
şahsileştirip kendimize  maletmememiz 
gerektiğini bilsem ve uygulamaya 
çalışsam da bazı duygusal anlar karşısında 
gözyaşlarına boğulmamak elde değildir. 

Bir velayet davasında  örneğin, 
hakimin, çocuğun velayetinin anneye 
mi yoksa babaya mı bırakılacağına karar 
vermek için çocuğu dinlediği duruşmada 
küçük kızın, hakimin “kiminle yaşamak 
istiyorsun?’’  sorusu üzerine, “ben 
annemsiz yaşayamam ki’’ cümlesi, 
duruşma salonunda bulunan  herkesin 
gözyaşlarına boğulmasına sebep olmuştur. 

Yine bir dosyamda eşya teslimi 
için gittiğimiz bir keşifte, müvekkilimin 
giysi ve ayakkabılarının, eşinin 
göstermesi üzerine evindeki gardrobunda 
bulunmaması ancak evin damını ve 
olmadık yerlerini arayınca ortaya çıkması 

da, orada bulunan hepimizi çokça 
güldürmüş komik bir anıdır. Anlam 
veremeyip de hakkında tahmin yürütünce 
gülmekten başka elden ne gelir.

Bu ve benzer ilginç, komik, 
acıklı olayların daha çok aile 
mahkemesi davalarında yaşanmasının 
sebebi, bu davalarda tarafların duygu 
yoğunluğunun fazla olması ve eşlerin 
manevi olarak çöküntü içinde olmaları 
sebebiyle birbirlerini yıpratma sürecine 
girmelerindendir.  Hatta, taraflar çoğu 
kez, -özellikle boşanma davalarında- 
taraf avukatlarını da hasım olarak 
görebilmekte ve bizleri “yuva yıkıcı’’  
olarak nitelendirebilmektedirler.  Bir 
duruşma sırasında karşı tarafın bana 
yönelik olarak “hakim bey ben eşimden 
memnunum ancak avukat hanımdan 
şikayetçiyim, eşime bu akılları veren ve 
bizim boşanmamıza sebep olacak olan 
Avukat Arzu Çağatay’dır’’ demesi daha 
dün gibi aklımdadır. 

Bu beyan, elbette hakim tarafından 
zapta geçirilmemiştir ancak hepimizin 
yüzünde bir tebessüm oluşmasına sebep 
olmuş ve benim belleğimde unutulmaz 
bir anı olarak zapta geçmiştir.

Aile mahkemesi davaları, hayatın 
aynası gibidir.  Her gün türlü türlü olaylar 
gözler önüne serilir.  Dram ve komedi  iç 
içe geçmiş gibidir.   Bu alanda çalışmak 
sabır, empati ve özveri gerektirir.  Aslında 
esas zor süreç böyle bir  davanın açılması 
isteğiyle  müvekkilin büroya gelmesiyle 
başlar. Boşanmak isteyen kişi avukatının 
kendisini anlayacak ve ona psikolojik 
olarak destek de olacak bir danışman 
olmasını da ister. Bazen defalarca aynı 
cümleleri tekrarlar durur. Eşine olan 
nefretini, kinini kusar, hala seviyorsa 
pişmanlık duygusu yaşar, üzülür ağlar.  
Sabırla dinlenilmek ister.

Bana geldiğinde perişan durumda 
olan müvekkilimin dava bittiğinde  
düzelmiş ve psikolojik olarak iyiye gitmiş, 
kendinden emin, ileriki hayatına umutla 
bakan bir hale gelmesi beni çok mutlu 
eder. Her hikayenin sonu iyi bitmediği 
gibi her dava da müvekkil lehine 
sonuçlanmaz. Genel olarak önemli olan 
müvekkilimin ruh sağlığının düzelerek 
hayatına devam edebilmesi ve kendine 
yeni bir yol çizebilmesidir.

Av. Arzu ÇAĞATAY
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GEZİ NOTLARI:
ODESSA MAMA!
Av.Ezgi YILDIRIM

Odessa halkının şehirlerinden 
gururla bahsederken kullandıkları 
bu sözcük, şehrin kendilerine 
hissettirdikleri anlamı da vurguluyor 
desem yanlış olmaz. Ukrayna’nın 
turizm şehri olan Odessa, yazın 
dünyanın dört bir yanından çok fazla 
turisti çekmesinin yanı sıra ülkemize 
olan yakınlığı sebebiyle benim de iki 
kez gittiğim şehirler arasında yerini 
aldı bile. 

Hem Ukrayna’da gittiğim 
ikinci şehir olarak, hem de iki kez 
gidince Ukrayna ve Odessa ile ilgili 
bazı fikirlerim oturmuş düzeyde 
diyebilirim. Öncelikle şehrin gezilip 
görülecek yerleri birbirine çok da 
uzak konumlarda değil. Doğru 
planlamayla birkaç günde birçok 
yeri görebilirsiniz. Ben toplamda 16 
gün kadar vakit geçirdim Odessa’da, 
ancak şehrin tamamını gezmek 
için bu kadarına gerek olmadığını 
rahatlıkla söyleyebilirim. Şahsen 
bir şehri oranın yerlileri gibi gezip 
keyfini almak ve şehrin müzelerini de 
rahat rahat gezebilmek istediğim için 

gittiğim şehirlerde bir haftalık planlar 
yapmayı tercih ediyorum.

İlk gidişim Eylül başında 
olduğu için havalar gündüz 22-
25 derece civarlarındaydı. Ancak 
Ukrayna’nın bilhassa akşam 
saatlerinden sonra değişen havasına 
önceden aşina olduğum için 
tedbiri elden bırakmadım. Varış 
gününün ertesi gününe ayarladığım 
yürüyüş grubuyla şehrin en bilindik 
parklarından biri olan, aynı zamanda 
Ukrayna’nın Odessa şehrinde ilk ve 
en önemli Ortadoks Kilisesi olan 
Transfigürasyon Katedralini de içinde 
bulunduran Vorontsov Parkı’nda 
buluşarak yaklaşık iki saat boyunca 
şehrin en turistik yerleriyle birlikte 
bazı bilinmedik noktalarını da içine 
alan bir rotada Odessa’ya dair tarihi 
ve kültürel hikayeleri rehberimiz 
Antonina’dan dinleyerek gezdik. 

(Eskiden şehirde su kaynağı 
olarak kullanılan “su kuyuları”nın 
hikayesini anlatırken)

İlk olarak bu yürüyüş 
gurubuyla gezdiğimiz, 1898 yılında 
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yapılmış olan ve Odessa’daki en 
turistik mekanlardan sayılan dört katlı 
anıtsal Opera Passage’ın hikayesinden 
sizlere kısaca bahsetmek isterim. 
Bina, Odessa’nın altın çağını, refahın 
ve istikrarın zamanını temsil ediyor. 
Pasaj bir otel olarak planlanmış 
ancak giriş kat hediyelik eşyalar satın 
alabileceğiniz ve oturup kahvenizi 
yudumlayabileceğiniz dükkanlardan 
oluşuyor. Otel sahibi bu şekilde ek gelir 
elde etmek istemiş. İnsanları buraya 
çekmek için otelin içi dönemine göre 
oldukça lüks şekilde dizayn edilmiş. 
O dönemde her yerde olmayan 
elektrik, asansör hatta hamam gibi 
pek çok yeniliğin bu büyük otelde 
mevcut olması onu daha da meşhur 
hale getirmiş. Zeminin altında bile, 
malları ticaret mağazalarına teslim 
etmek için özel bir mekanik sistem 
yerleştirilmiş. Yenilikler ve dönemin 
en ünlü markalarının dükkanları göz 
önüne alındığında Opera Passage 
bahçesi, modern bir tür alışveriş 
merkezi haline gelmiş. Pasajın bu 
mimari düzeni, yani birinci katın 
alışveriş dükkanları için, diğer 3 katın 
otel odalarından oluşması, ziyaretçiyi 
şaşırtmak için tasarlanmış.

Giriş kemerlerindeki neo barok 
tarzı mimari karışımın 19. yüzyılın 
sonlarında, özellikle ticari binalar için 
oldukça önemli olduğu söyleniyor.  
Dikkatli turistler, binanın her yerinde 
birçok sembol görecektir. Dekorlar ve 
heykeller çeşitli sembolleri ve antik 
yunan tanrılarının figürlerini temsil 
ediyor. Mimar Vlodek, görkemli 
barok, modern ve klasik unsurları 
alarak birbirinden farklı mimari stilleri 
birleştirmiş. Tüm bu bileşenler, buraya 
girdiğiniz anda bir sarayda olduğunuz 
hissini veriyor. Son olarak pasajdan 
çıkmadan önce Deribasovska caddesi 
kapısına gelmeden, pasajın içinde 
yer alan balkonun alt kısmından sağa 
doğru küçük bir geçit göreceksiniz. 
Orada da herkesin bilmediği “Irish 
Street” yer alıyor. 

Pasajdan sonra, ünlü 
Deribasovska caddesinde yer alan 
“City Garden”a geçiyoruz. Sovyet 

edebiyatını mizah, taşlama ve ironi 
unsurlarıyla tanıştıran On iki sandalye 
adlı romanın Odessa’lı ünlü yazarları 
Ilya Ilf ve Yevgeni Petrov anısına 
yapılmış olan “On İki Sandalye” 
anıtı, uğur getirdiğine inanıldığı için 
turistler tarafından oldukça ilgi gören 
bir diğer eser. Bu noktayı ziyaret eden 
hemen hemen her turist görselde yer 
alan sandalye heykeli üzerinde poz 
vermeden yoluna devam etmiyor.

 
Daha sonra parkın güney 

kısmında Odessa’lı sanatçı Leonid 
Utyosov’un anıtı yer alıyor. Utyosov 
yaşadığı dönemde Rusya’ya caz 
müziğini tanıtan bir sanatçı olmuş. 
Trafiğe kapalı caddede yer alan bu 
heykelin yanına oturup fotoğraf 
çekilmek de yine en popüler turistik 
aktivitelerden biri.

Şehrin en merkezi noktasındaki 
devasa “City Garden”, hemen 
karşısındaki “Hotel Grand Moscow”un 
bahçesiymiş gibi görünüyor. Hotel 
Grand Moscow, mimar Leo Vlodek 
tarafından tasarlanan sanatsal 
değeri çok yüksek bir yapı. Ancak 
sahiplerinin çeşitli sebeplerle ülkeyi 
terk etmeleri nedeniyle şimdilerde 
otel olarak kullanılamayan bina, 
kendisini görenleri büyüleyen heybeti 
ve mimarisiyle yalnızca dışarıdan 
seyredilebiliyor. 

Deribasovska caddesini 
geçtikten sonra caddenin ilerisinde 
tüm ihtişamıyla Opera Binası yer 
alıyor. Burası için söylenecek çok şey 
var, eğer gittiğiniz tarihlerde bu binada 
herhangi bir konser veya gösteri varsa 
mutlaka bilet alıp izlemenizi şiddetle 
tavsiye ederim. Binanın içi belirli 
günlerde yalnızca ziyaretçi girişine 
de açık ancak bence o atmosferde bir 
gösteri izlemek bambaşka bir heyecan 
ve deneyim.

Opera binasında 
Tchaikovsky’nin yazdığı son opera 
olan Iolanta adlı eserin icrasını ve kilise 
orgu eşliğinde Avusturyalı Organist 
Johannes Ebenbauer tarafından icra 
edilen harika bir konseri izleme 
şansım oldu. Her ikisine de ülkenin 
tüm konser ve etkinliklerinin yer 
aldığı internet sayfasından bilet 
alarak gitmeden önce oluşturduğum 
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gezi planına dahil ettim. Aksi halde 
son dakika bileti bulmak neredeyse 
imkansız.

Opera binasının biraz 
ilerisinde yer alan büyük bir tabela 
var ve dünyanın büyük ve önemli 
şehirlerinin Odessa’ya uzaklığını 
gösteriyor.

Opera binasının hemen alt 
tarafında heybetiyle ve bembeyaz 
kolonlarıyla dikkat çeken belediye 
binasını görüyoruz. Binanın ön 
tarafında tarım tanrıçası olan Ceres 
ve ticareti simgeleyen tanrı Mercury 
heykelleri yer alıyor ve saat başı çalan 
“Odessa my town” müziğiyle önünden 
geçerek on üç ay boyunca Odessa da 
kalmış olan Alexander Pushkin’in 
anıtına geliyoruz. 

Bu nokta Odessa’nın en 
turistik ve aynı anda birden fazla 
noktayı görebileceğiniz nadir 
yerlerden biri. Bu yolun ilerisinde 
2017 yılında Odessa ile kardeş 
şehir olmaları sebebiyle İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi tarafından 
yaptırılarak Odessa halkına hediye 

edilen “İstanbul Park” yer alıyor. 
Bu parkın olduğu yer rehberimizin 
anlattığına göre eskiden kimsenin 
gitmek istemediği, hem bakımsız hem 
de tenha olması sebebiyle insanların 
gitmekten çekindiği bir alan olarak 
biliniyormuş.

Parka inmeden yürümeye 
devam ederseniz şehrin en önemli 
simgelerinden biri sayılabilecek Duc 
de Richelieu anıtını göreceksiniz. 
Fransız asıllı olan Duc de Richelieu’nın 
Odessa için önemi, şehrin valisi 
olduğu dönemlerde Odessa’nın ticaret 
hacmini genişletmiş olması. Odessa 
şehrinin en büyük gelir kapısı olarak 
bilinen ticaret, bu dönemde gelişmiş 
olup Duc de Richelieu halkın takdirini 
ve sevgisini kazanmıştır. 

Duc de Richelieu anıtının 
hemen aşağısında, şehrin kapısı olarak 
görülen Potemkin Merdivenleri yer 
alıyor. Burada durup denize doğru 
baktığınızda Odessa limanını tam 
karşınızda göreceksiniz. Orijinal hali 
iki yüz basamaktan oluşan ancak 
limanın genişletilmesi sırasında sekiz 
basamak kaybedilerek günümüzde 
yüz doksan iki basamağı kalan bu 
merdivenler adeta denizden şehre 
kucak açıyor.  

Bu noktada önünüzde iki 
seçenek bulunmakta.. İsterseniz 
bu tarihi merdivenlerden inerek 
liman yönüne gidebilir, şehrin 
deniz manzarasını en uç noktadan 
seyredebilirsiniz. Öte yandan, 
isterseniz merdivenlerden inmeyerek 
Duc de Richeleu anıtının sol kolunun 
yönünden devam edip Vorontsov 
Sarayı’nı görebilirsiniz. General 
Mikhail Semyonovich Vorontsov için 
yapılmış bu saray ve biraz ilerisinde 
yer alan beyaz sütunlardan oluşan 
devasa anıt şehirde görülmesi gereken 
yerlerden.. 

Buraya kadar gelmişken 
portakal anıtını görmeye gitmenizi 
de tavsiye ederim. Vorontsov sarayı 
yönünden tekrar sol yöne doğru 
gittiğinizde göreceğiniz bu anıtın 
değişik bir hikayesi var. 18. yüzyılda 
kentin gelişmesinin limanın inşaatına 
bağlı olduğu biliniyormuş ancak 
şehrin annesi olarak görülen II. 
Catherina ölünce oğlu İmparator 
I. Paul başa geçmiş ve annesini 
sevmemesi sebebiyle şehri için hiçbir 
şey yapmamıştır. Şehre yapılmakta 
olan limanın tamamlanması için 
gereken fonu da kesmiştir. Bu sebeple 
halk toplanarak kendisine en sevdiği 
meyve olan portakaldan 3000 adet 
göndermiş ve bu olaydan sonra I. Paul 
Limanın yapılması için gereken parayı 
vermiştir. 
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Portakal anıtına gelmeden 
geçeceğiniz beyaz demir 
parmaklıklardan oluşan Mother-
In-Law köprüsü ise yıllarca şehri 
ziyaret eden çiftlerin aşklarının 
hatırasına kilit astığı bir yapıt. Ancak 
son yıllarda sebep olduğu ağırlık 
nedeniyle, bu kilitler toplanarak 
köprünün uç kısmında yer alan kalp 
şeklindeki ayrı bir heykele takılmış. 
Bu köprünün isminin “Kaynana 
köprüsü” olmasının hikayesi de 
rivayete göre köprüyü yaptıran 
dönemin belediye başkanının, hızla 
evine gitmek ve kayınvalidesinin 
yaptığı pancake’lerden (bilmeyenler 
için bir tür tatlı krep) yemek için bu 
köprüyü yaptırdığı söyleniyor. Sizler 
bu hikayeye inanır mısınız bilmem 
ancak eğer gerçeklik payı varsa oldukça 
yaratıcı ve şehrin atmosferine uygun 
bir çözüm olduğunu söylemek gerek. 
Zira Odessa tepeliklerden oluşması 
sebebiyle, bu noktaları birbirine 
bağlamak için inşa edilen pek çok 

küçük köprü içeren bir köprüler şehri.
Buradan Potemkin 

merdivenleri yönüne doğru geriye 
yürürken, merdivenlerin yan 
kısmından göreceğiniz diğer bir park 
da Yunan parkı. Bu park da zengin bir 
aile tarafından yaptırılıp Odessa şehri 
halkına hediye edilmiş. Yani Potemkin 
merdivenlerinin bir tarafında İstanbul 
parkı, diğer tarafında da Yunan parkı 

mevcut. 
Buralar dışında, Doğu ve 

Batı Sanatları Müzesi’ni, Arkeoloji 
Müzesini, Güzel Sanatlar Müzesini, 
Kaçakçılık Müzesini, İnsan Anatomisi 
Müzesini ziyaret ettik. Hepsi gezilmesi 
gereken yerler, ancak takdir edersiniz 
ki hepsini tek tek anlatacağım bir 
yazıyı buraya sığdırmam mümkün 
olmayacaktır. 

Benim için her gezinin 
olmazsa olmaz durak noktalarından 

biri de kitapçılar ve hediyelik eşya 
dükkanları.. Bunun için şehrin her 
yerinde yerel tezgahlar ve birbirinden 
güzel dükkanlar mevcut. Eğer ilginiz 
ve vaktiniz varsa hafta sonu kurulan 
antika pazarını da ziyaret edebilirsiniz. 
Burada antika eşyalardan, Sovyet 
döneminden kalma tarihi objelere 
ve çeşitli sanatsal çalışmalara 
kadar çok geniş yelpazede ürünler 

sergilenmekte..
Tüm bu gezi sırasında 

yöresel yemeklerden yiyip, Ukrayna 
mutfağının meşhur hamur işlerini ve 
güzel kahvelerini denemeyi de ihmal 

etmedik.
Ukrayna kültürünü merak 

edenler ve gitmeyi düşünenler için 
on altı günlük Odessa gezimden 
sizlere mümkün olduğunca çok 
fazla yeri anlatmaya ve fotoğraflarını 
göstermeye çalıştım. Umarım ilgi 
çekici ve faydalı bir yazı olmuştur. 

Bu yazıyı yazarken dinlediğim 
Ukrayna halk şarkılarından oluşan 
müzik listesi içinden sizlerin de 
beğeneceğini düşündüğüm bir 
şarkıyı sizlere de dinletmek isterim. 
Cep telefonlarınızın kamerasından 
aşağıdaki Qr kodu okutarak bu 
güzel şarkıyı dinleyebilir ve yazıyı 
okurken Odessa’nın 
güzel sokaklarında 
kaybolabilirsiniz !.. 
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ZAMAN YÖNETİMİ VE ETKİLİ TEKNİKLER

Av. Aylin ARIKAN

Toplantılar, sürekli sarkan 
duruşma saatleri, tam konsantre olmuş 
ofiste çalışacakken randevusuz gelen 
müvekkiller derken siz de zamanı 
yönetmekte zorlanmıyor musunuz?  

Bizler sürekli olarak gün içinde iş 
yoğunluğumuzu azaltmak için zamana 
karşı yarış içerisindeyiz. Günde 25 
saatimiz olursa belki! Bu pek de mümkün 
değilken, belki de ihtiyacımız olan şey 
zaman değildir, fakat onun yerine daha iyi 
bir “zaman yönetimi” olabilir.

Zaman altın kadar değerli. 
İnternette arattığınızda hayatları 1 
saniye içerisinde kurtulan insanların 
görüntülerine ulaşabilirsiniz. 1 saniye bile 
bu kadar değerliyken, sizce zamanın fiyatı 
olabilir mi? 

İş yaşamımızı ve özel yaşantımızı 
doğru bir zaman yöntemi ile planlamak 
ve üzerimizdeki bu stresten kurtulmak 
aslında mümkün. İşte size birkaç yöntem:

1. POMODORO TEKNİĞİ
Pomodoro Tekniği, çalışma 

saatinin parçalara ayrılmasını ve 
bölünmüş zaman aralıklarıyla verilen 
molalarla tamamlanması gerektiği fikrini 
temel alır. Bu demektir ki, 25 dakika 
çalışırsınız, sonrasında 5 dakika mola 
verirsiniz. Bu 25 dakikalık periyodların 
her birine, domates anlamına gelen bir 
İtalyan sözcükte olan ”Pomodoro” denir. 
4 Pomodoro’dan sonra, 15-20 dakikalık 
daha uzun bir mola verebilirsiniz. Bu 
tekniğin arkasındaki felsefe oldukça 
basittir. Sıkça verilen molalar mental 

çevikliğinizi artırabilir, yenilenmiş ve 
enerji dolu hissetmenizi sağlar, yeni 
şeyler başarmaya hazır olmanızı sağlar. 
Daha da önemlisi, bu dikkat dağıtabilecek 
şeyleri minimize eder, yani bu günlerde 
facebooktan gelen bir mesaj ya da 
tweetin getirebileceği dikkat dağınıklığını 
minimize eder. 

2. İŞLERİ YOLUNA KOYMAK
İşleri yerine koyma metodu (İYK), 

David Allen tarafından geliştirilmiştir, 
kullanıcının bütün isteklerini ve 
ihtiyaçlarını yazmasıyla başlar ve 
daha sonrasında onların uygulanabilir 
parçalara bölünmesidir. Daha küçük 
görevler çabucak bitirilir ve daha büyük 
görevler tamamlamaya başlamak için 
daha küçük parçalara ayrılır.

Çünkü görevler dışarıdan 
kaydedilmiştir, bu metod görevleri 
anımsamaktan ziyade onlara dikkatin 
verilmesiyle çalışır. Görevlerin 
organizasyonu, örneğin küçük görevleri 
bir arada toplamak, onların kolayca 
yönetilmesine izin verir. Bu aynı zamanda 
tamamen yaygın bir his olan emek 
isteyen yüzlerce şeye dikkatimizi dağıtma 
hissini düşürür. İYK böylece işlerinizi ve 
zamanınızı daha iyi yönetmenizi sağlar.

3. EISENHOWER MATRISI
Dwight David Eisenhower 1953-

1961 yılları arasında iki dönem ABD 
başkanlığını yapmış bir isim. Eisenhower 
Matrisi de onun geliştirdiği bir teknik. 
Çok basit bir mantığı var bu tekniğin. Bir 
koordinat sistemini 4 çeyreğe bölerek, 
yapılması gereken işleri acil-acil değil ve 
önemli-önemli değil şeklinde kategorize 
ederek, bir öncelik sırası belirlememiz 
yardımcı oluyor.

“Önemli olan nadiren acildir, acil 
olansa nadiren önemli” D. D. Eisenhower

Zaman yönetimi konusunda 

yapılacaklar işler sırası en önemli 
konulardan birisidir. Eğer bir öncelik 
sıramız yoksa, işi yaparken dağılmamız, 
birçok işle aynı anda uğraşmak gibi 
verimsiz yöntemler kullanmamız ve 
gereksiz işlerle çok fazla vakit kaybetmemiz 
gibi sorunlar çıkabilir ortaya. Eisenhower 
Matrisi ile yapmayı düşündüğümüz işleri 
4 kategoriye ayırarak yapabiliriz;

1.Acil – Önemli: Öncelik sıramızın 
en başına gelmesi gereken işlerdir. Bu 
işleri hemen yapmalıyız.

2.Acil Değil – Önemli: 
Geleceğinizde gerçek fark yaratan uzun 
vadeli planlarınızın olduğu, gerçekten 
kendi isteklerinizle belirlediğiniz bölge.

3.Önemli Değil -Acil: Genelde 
gelen e-mailler, çalan telefonlar, iş 
yerinde başkalarının kendileri için 
sizden istedikleri vs buna girer. Eğer 
yapabiliyorsanız bu işleri başkasına 
devredin.

4.Önemli Değil-Acil Değil: 
Yapsanız iyi olur ama yapmasanız da 
hayatınızda çok şey fark ettirmeyecek 
işler. Daha önemli işlere vakit ayırmak 
istiyorsanız, bu tür işleri direkt elimine de 
edebilirsiniz.

4. PARETO ANALİZİ (80-20 
KURALI)

“Ulaşılan sonuçların yüzde sekseni, 
ortaya koyduğumuz çabanın yüzde 
yirmisinden kaynaklanır” sonucuna 
varan Pareto, bu prensibe adını vermiştir. 
Size hiçbir şey kazandırmayacak olan 
işlere harcayacağınız zamanı bu yüzde 
20’lik diye adlandırdığımız önemli işlere 
ayırdığınız takdirde isteklerinizi ve 
hayallerinizi gerçekleştirmek daha kolay 
olur. İtalyan bir ekonomist olan Vilfredo 
Pareto, aslında doğanın bu oranla var 
olduğunu düşünür. Pareto, buna örnek 
olarak da bahçesinde yetiştirdiği bezelye 
tanelerinin yüzde 80’inin tüm bezelyelerin 
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yüzde 20’sinden elde edildiğini söyler. 
Hatta günümüzde çoğu işletme %80-
%20 kuralı olarak da adlandırılan Pareto 
Kuralı’nı aktif olarak kullanmaktadır. 
Müşteri sayısının %20’lik bölümü, 
cironun %80’ini oluşturur.

Bu prensip bu günlerde zamanınızı 
nereye harcadığınızı analiz etmenizde 
kullanışlı bir araçtır ve zamanınızı ustaca 
kullanmak için nereye harcamanız 
gerektiğini sonradan anlamanızı garantiye 
alır. Bu analiz aynı zamanda çalışanları 
her bir görevi tamamlamak için daha az 
zaman tüketmek için daha sade ve kolay 
yolları aramaya yöneltir.

5. 168 SAAT
168 saat, bu bir haftadaki saatlerin 

sayısıdır. Ve bu yazar Laura Vanderkam’ın 

programımıza nasıl bakmamız gerektiği 
konusundaki önerisidir. Bir hafta boyunca 
zamanınızı nasıl harcadığınıza dikkat 
edin, hatta not alın. Böylece zamanınızı 
önceliklerinizin ışığında yeniden 
organize ederek, yanlış öncelikler ya da 
bahaneler için boşa giden zamanı ortadan 
kaldırabilirsiniz.

Vanderkam aslında 
düşündüğümüzden daha fazla zamanımız 
olduğuna inanmış ve böylelikle hep 
yapmak istediğimiz şeylere zaman 
ayırabiliriz fakat asla o zaman tam 
anlamıyla bulunmuş değildir.

6. BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA 
BIRAKMA

Steve Pavlina, deneme yazarı, 
motivasyonel konuşmacı ve girişimci, 
”Bugünün işini yarına bırakma” 
mentalitesini savunur. Her ne zaman bir 
şeyler yapmanız gerektiğini biliyorken 
tembel hissettiğinizde, ”şimdi yap” 

mantrasını hatırlayın ve yapmanız gereken 
şeyi yapmak, boşa giden zamandan 
kurtarır. Eğer başka çareniz yoksa bunu 
telefonunuzun ekran koruyucusu yapın!

Pavlina bir şeyleri ihmal etmenin 
pahalıya mal olacağını açıklar çünkü siz 
mental bir şeyi yapmak yerine ne yapmanız 
hakkında düşünürken fazladan zaman 
çalarsınız. Pavlina karar alma konusunda 
60 saniye kuralını da açıklar, küçük ya 
da büyük zaman zamandır. Hangi görevi 
yapmanız konusunda düşünerek zaman 
kaybetmeyin, seçin ve yapın! Kararları 
geciktirmenin hiç kimseye faydası yoktur.

7. O KURBAĞAYI YE (ZOR İŞİN 
ÜSTESİNDEN GELMEK)

Brian Tracy’nin ”o kurbağayı 
ye” söylemi Mark Twain’in ” Sabah ilk 
iş olarak canlı bir kurbağayı yiyin ve 
günün geri kalan kısmında başınıza daha 
kötü bir şey gelmez” cümlesinden gelir. 
Yani bu ne demektir?. Yemeniz gereken 
kurbağa sizin en zor görevinizdir. Yani 
onun hakkında yapacak bir şeyiniz yoksa 
erteleyeceğiniz şeydir. Bu görevi ilk olarak 
yapmak ve onu yolunuzdan çekmek diğer 
görevlerin gözünüze kolay gözükmesini 
sağlayacaktır. En korkutucu görevi 
gerçekleştirmiş olmak size devam etmeniz 
için ivme kazandıracak ve güçlendiğiniz 
hissini verecektir.

8. KAFEİN ŞEKERLEMESİ
Bu son teknik kendi başına bir 

zaman yönetim metodu değildir, fakat 
yenilenmiş hissetmek ve devam etmek 
için kullanışlı bir yöntemdir. Kulağa 
çelişkili gelse de, bir kafein şekerlemesi 
gerçekten arkasında bilimsel kanıt 
bulundurur. Uyuklamayı ortadan 
kaldırmak için bir kupa kahve ve 15 
dakikalık bir şekerlemenin inanılmaz bir 
şekilde yenilenmiş hissettirdiği bilimsel 
çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır.

O zaman bu nasıl çalışır? Bir 
bardak kahve içtikten sonra, hemen 
gözlerinizi kapatın ve sakinleşin, 
şekerlemenizi 15 dakika ile sınırlandırın. 
Kafein ortalama 20 dakika içerisinde 
vücudunuza etki eder ve yani uykuya 
olan direncinizi engellemez, fakat zamanı 
gelince uyanmanız ve kendinize gelmeniz 
için size uyarıyı verecektir. Sonuç 
olarak uyandıktan sonra ayık kalmanızı 
yükselterek, daha iyi konsantre olmanıza 
yardımcı olur. Yani, şayet bir bardak 

kahveden sonra bile hala halsizseniz ya 
da akşam üzeri uykuya dalıyorsanız, 2 
bardaklık bir kombinasyon sizin için daha 
iyi olabilir.

Zaman Yönetiminizi Engelleyen Zaman 
Tuzakları Nelerdir?
•Acelecilik ve kararsızlık.
•Telefonun kötü kullanımı.
•Ayrıntılarla uğraşma.
•Planlanmamış ve ani ziyaretler.
•Öncelikleri belirlememek.
•Hedeflerin belirsizliği.
•Yetersiz ve yeteneksiz personel.
•Verimsiz ve gereksiz toplantılar.
•Dağınık masa düzeni.
•Yarım bırakılan işler.
•Hayır diyememek.
•Her şeyi okumaya çalışmak ve hızlı 
okumayı bilmemek.
•Aşırı iletişim.
•Yetki devrinden kaçınma ve detaylarla 
uğraşma.

Etkin Zaman Yönetimi İçin Başka Neler 
Yapabilirsiniz?
•Zamanınızı nasıl geçirdiğinizle ilgili çok 
ayrıntılı bir günlük çıkarın.
•Önceliklerinizi belirleyin.
•Ziyaretleri düzenleyin.
•Çalışma sisteminize göre etkili bir masa 
düzeni oluşturun.
•Gerekmedikçe toplantı düzenlemeyin.
•Hayır demesini bilin.
•Zor ve sevimsiz işleri öncelikle bitirin.
•Mükemmelliyetçilikten kaçının.
•Yorucu ve zor işleri sabah saatlerinde 
yapın.
•İş yaparken konsantre olun.
•İşinize olduğu kadar, kendinize ve 
ailenize de zaman ayırın.
•Mutlaka kendinize zaman ayırın ve 
formda kalabilmek için tatil yapın.
•Zaman Yönetimi Matrisini uygulayın.
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Şehit Ressam Hasan Rıza’ya ait ‘’Karlı Havada Geyikler’’ adlı 

tablo (1901)

13 Mart 1912 yılında Edirne’ye yapılan şiddetli bombardımandan 

eserlerini kurtarmak için gittiği atölyesinde Bulgar askerleri 

tarafından kalleşçe  şehit edilen şehit ressamımızı da saygı ve 

minnetle anıyoruz.

İKİ DURUŞMA İKİ DURUŞMA 

ARASI ARASI 

BİR EDEBİYAT BİR EDEBİYAT 

MOLASIMOLASI



1939 doğumlu Kanadalı yazar, 
şair, eleştirmen, feminist ve çevre aktivisti 
Margaret Eleanor Atwood günümüzde 
yaşayan en başarılı, en etkili yazarlardan 
biri. “Damızlık Kızın Öyküsü” adlı (yazın 
zamanda diziye uyarlanan) romanın 
yazarı dersem hemen hemen herkesin 
kafasında bir ışık yanacaktır. 
 Çocuk yaştan itibaren hikayeler, 
şiirler ve oyunlar yazan, doğaya ve 
toplumsal olaylara karşı her zaman 
duyarlı davranan Atwood’un eserlerinin 
edebiyat dünyasında özel bir yerinin 
olması ve birçok ödüle layık görülmesi 
tesadüf değil. 
 Bu ödüllerden biri olan Booker 
Ödülü’nü 2000 yılında ona kazandıran ve 
bu yazının konusunu oluşturan romanı 
Kör Suikastçı, 20. yüzyılın başlarından 
günümüze uzanan ve 1. Dünya Savaşı’nın 
etkilerini, toplumsal yargıları, aşkı, 
ölümü, kısacası yaşadığımız dünyaya ve 
insan trajedisine dair ne varsa yansıtan 
eşsiz bir yapıt. 
 “Oysa babam, hiç de göründüğü 
kadar sağlıklı değildi. Paramparça bir 
enkazdı aslında: Geceleri karanlıkta 
bağıran, kabuslar gören, ani öfke 

nöbetlerine tutulan, yerlere, duvarlara 
ama asla anneme değil, tabaklar, bardaklar 
fırlatan bir enkaz.” 
 Temelde iki kız kardeşin – Iris ve 
Laura Chase’in- iç içe geçmiş hikayelerini 
anlatan ve roman içinde roman tekniği 
ile yazılmış Kör Suikastçı’nın dört 
katmandan oluştuğunu söyleyebilirim. 

1.Katman: Günümüze yakın bir zamanda 
artık yaşlanmış olan Iris’in hayatında 
başından geçenleri tüm içtenliğiyle ve 
buruk bir şekilde anlattığı muhteşem 
bölümlerden;

2.Katman: 1930’lu yıllarda Kanada’nın 
önemli sanayicilerinden olan Chase 
ailesinin yaşantısının, çalkantılı 
dönemlerin, Iris ile Laura’nın kardeşlik 
ilişkisinin ele alındığı bölümlerden;

3.Katman: Laura Chase imzası taşıyan, 
roman içindeki roman olan (ancak tek 
başına bile apayrı bir kitap olabilecek 
kadar başarılı) Kör Suikastçı isimli 
distopik romanın bölümlerinden;

4.Katman: Asıl romanın hikayesini 

oluşturan olayların o dönemde gazetede 
çıkmış haberlerini gösteren gazete 
kupürlerinden oluşuyor. 
Yazar, romanı bu şekilde küçük parçalara 
ayırıp karıştırarak okuyucuyu adeta 
bir labirentin içine bırakıyor. Özellikle 
kitaptaki karakterleri tanımak ve yazarın 
katmanlardan oluşan anlatım tarzını 
kavrayabilmek için ilk 50 sayfayı okurken 
dikkatli ve sabırlı olmak gerek. 
Okumaya devam edip ilerleyince; yazarın 
tarzını anlayıp, anlatılan karakterleri 
tanıdıkça kitabın sizi nasıl içine çektiğini 
anlamayacaksınız bile. Hikayenin 
düğümleri hızla çözülecek, labirentin 
sonuna büyük bir hayranlıkla ve 
kafanızdaki tüm soru işaretlerine cevap 
bulmuş halde ulaşacaksınız. 
Bu doyurucu edebiyat yolculuğunu 
sizin için kolaylaştırmak adına, ilk 50 
sayfayı okurken kendim için çıkardığım 
soyağacını ekliyorum. Keyifli okumalar.

KÖR SUİKASTÇI  
MARGARET E. ATWOOD
Av. Mihri BİLİM

33



HAYALLERİMİZ & 
HAYATLARIMIZ
Av. Özge HAZIR

Güneşin ihanetiyle başlamıştı 
güne. Dışarı çıkar çıkmaz yüzüne çarpan 
buz gibi soğuk içini ürpertmişti. Sabahın 
ilk ışıkları vuruyordu yüzüne. Bomboş 
sokaklarda bir sokak kedisinin fısıltıları 
duyuluyordu. Kararlıydı bu kez. Hazırdı. 
Her gün geçtiği o yollara huzurla baktı, 
veda etti birer birer kaldırım taşlarına. 
Tam üzerine basacakken kaldırdı sağ 
ayağını. Yerde duran, boynu bükük bir 
papatyaya ilişti gözleri. Nedir hikayesi 
diye düşündü. Uzanıp aldı durduğu 
yerden ve paltosunun cebine koydu. 
Devam etti yoluna. Hep ayaklarındaydı 
kafası, hiç kaldırmadı yukarı. Ta ki o 
masmavi denizi görene kadar. Şarkıda 
dediği gibiydi “artık demir almak 
günü gelmişti”. Son yolculuğuydu, son 
bakışıydı çocukluğunun geçtiği kaldırım 
taşlarına. Halbuki ne güzel zamanlardı, 
çocukluğu. O taşlarda oynadığı oyunlar 
ne güzeldi. Ama yoktu artık hayalleri. 
Eskiden olsa şimdiden dökülmeye 
başlamıştı gözlerinden yağmurlar. Ama 
bırakın gülmeyi ağlamayı bile unutalı 
çok olmuştu. Sanki ruhu kocaman ruh 
emiciler tarafından çekilmişti. Geriye 
sadece birkaç kemik ve deriden ibaret boş 
bir beden kalmıştı. Kararı çoktan vermişti. 
O gün artık gelmişti. Korkulukları aştı, 
bu sefer yukarı kaldırdı kafasını, önce 
gökyüzüne ve sonra o masmavi denizin 
en uzak noktasına baktı. Üçe kadar saydı. 
Bir, iki ve …

Okuduğum bir kitapta, 
insanları depresyona ve intihara 
sürükleyen psikolojik sorunların büyük 
çoğunluğunun ilaçla tedavi edilmeye 
çalışılmasından yakınılıyor ve şöyle 
deniliyordu; bir filme bakarak veya tahlil 
sonuçlarında göremediğimiz bir sorunu 
ilaçla tedavi edemeyiz. Bunun tedavisi 
yine insandadır. Kişiyi sadece tedavi 
konusunda kararlı olmaya ve düşünmeye 
teşvik etmeliyiz. Böylece düşünüp, sorunu 

da çözümü de kendisi bulacaktır.  

Yalnız değildi aslında, niceleri 
vardı. Takvimler 2006’yı gösterdiğinde 
24 yaşındaydı. Küçük bir kağıt parçası 
bırakmıştı geriye “Yavaş yavaş delirdim. 
Kimse fark etmedi.” demişti. Bir diğeri 
26 yaşındaydı “Sizi üzmek istemiyorum. 
Artık acı da çekmek istemiyorum.” 
demişti giderken. 2010’da yine gencecik 
bir avukat 26 yaşındaydı, hiç dönmeyeceği 
bir gezintiye çıkmıştı. 2014’te 27 yaşında 
birisi de kendisini boşluğa bırakırken 
arkasında kocaman bir hayat bırakmıştı 
aslında. Aynı yıl kendine kıyanlardan 
biri 23 yaşında okul arkadaşımdı. 
Çok konuşmazdı ama hep gülerken 
hatırlardım ben onu. Son dinlediği şarkıda 
“Gözlerimi her kapattığımda cenneti 
düşlüyorum” diyordu. 2015 yılında daha 
öncelerinden farklıydı. Yıllarını mesleğe 
adamıştı, 50 yaşındaydı. Sıradan bir gün 
gibi görünürken dışarıdan, onun için pek 
de öyle değildi. Akrabalarına gönderdiği 
mesaj çok netti “İntihar ediyorum”. 2016’da 
bir başkası mesleğine layık olamadığına 

inandı. “Gururuma yediremedim” dedi. 
2018’de biri 32 yaşındaydı. Kimse nedenini 
anlayamadı. Biri 41 yaşındaydı. Çok 
önceden planlamıştı. Biri 30 yaşındaydı. 
Suç işlediğine inandı. Hakkında 
şikayet dahi yoktu. Biri 28 yaşındaydı. 
Duruşmalara çıkarken giydiği takım 
elbisesini ve yeni boyadığı ayakkabılarını 
giydi. Öyle gitti. 2019’da, biri 27 biri 
29 diğeri 30 yaşındaydı. Haksızlıklara 
dayanamamışlardı. 

Hepsi bizimle aynı sıralarda 
dirsek çürütmüş, bizimle aynı adliye 
koridorlarında koşturmuş ve bizimle 
aynı mahkeme salonlarında mücadele 
vermiş meslektaşlarımızdı. Onlara sahip 
çıkamadık. Artık aramızda değiller. 

Bilim adamları intiharın uzun bir 
planlama sürecinin sonucu olduğunu 
ifade ediyor. Yani öyle tahmin edildiği ani 
bir kararla kişi yaşamına son vermiyor. 
Anatomisi incelendiğinde, kişiden kişiye 
farklılık göstermekle birlikte, intiharın 
beş ana evreden oluştuğu görülüyor. 

  David D. Burns, “Panik Atakta”, Psikonet 
Yayınları, 2016
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Bunlar; intihar düşüncesi, intihar 
girişimleri, parasuicide denilen yani 
ölümle sonuçlanmayacağı öngörülebilen 
kendisine zarar verme eylemi, intihar 
hazırlığı ve intihar teşebbüsü.  Bu 
evreler sırasında ise kişi çevresine 
çeşitli sinyaller göndererek aslında bir 
anlamda beni görün demeye çalışıyor. 
CNN International’da yayımlanan bir 
haberde dünya genelinde en çok intihar 
vakası görülen meslek grupları arasında 
avukatların dördüncü sırayı aldığı ifade 
ediliyor.  Peki neden avukatlar kendilerini 
öldürüyor? Aslında cevabını hepimiz 
biliyoruz; sonsuz mutsuzluk, stres, 
endişe ve koskoca bir boşluk hissi. Aynı 
haberde şöyle bir tanımlama yapılıyor; 
“Avukatsanız, problem çözücü olmanız 
beklenir, süperadam ya da süperkadın 
olmanız beklenir. Kendi problemleriniz 
olması değil.” Gerçekte böyle bir vazifemiz 
olmasa da müvekkillerin gözünde avukatın 
çizdiği profil tam da bu şekilde. Hukuk 
fakültesinden mezun olduğumuzda sahip 
olduğumuz kendimize ait hayallerimizin 
ve beklentilerimizin karşısında duran, 
müvekkilin hayalleri ve beklentileri... 
Mesleğimizin toplumdaki yolunda 
karşısında duran sonsuz uçurum... Avukat 
denilince toplumda akla gelen ne yazık ki 
iki kelime; yalan ve para... Dürüstçe bu 
davayı kaybederiz dediğiniz müvekkilin 
kaçarak uzaklaşması ve binlerce avukat 
arasında ayakta kalabilmek için gerekli üç 
kuruşa oynanan açlık oyunları... En çok 
hazırlandığınız duruşmada mahkemenin 
mazeret istemesi gibi küçük hayal 
kırıklıkları üzerinde yürümeye çalıştığımız 
bir meslek bizimki. Ayaklarımız kanlar 
içerisinde kalsa da adalet için yürümeye 
devam ettiğimiz, sırtımızda saplanmış 
yüzlerce bıçak ve en büyük dostumuz 
sandığımız adaletin kılıcı... Bizi bizden 
başka kimsenin anlamadığı bir meslek, 
işin özü. Beklentiler, mesleğin toplumdaki 
algısı, itibarsızlaşma, maddi zorluklar ve 
mutsuz insanlar... Mutsuz bizler. Binlerce 
hayal kurarak başladıkları mesleğin 
hayallerinin karşılığını verdiğini görmek 
isteyen bizler. Hak için çalışıp insanların 
haklarını savunurken, kendi hakettiğini 
bulamayan bizler.

Ezilen, mağdur edilen, yerden yere 
vurulan, itibarsızlaştırılan ve en sonunda 
öldürülen bizler. Kendi haklarımızı 
savunmanın zamanı çoktan gelmedi mi? 

Artık mesleğin kaybolan itibarını 
yeniden kazandırmanın zamanı gelmedi 
mi? Avukatın bir süper kahraman 
olmadığını, etten kemikten bir insan 
olduğunu topluma anlatmanın zamanı 
gelmedi mi? Avukatlık mesleğinin ne 
olduğunu ve avukatın bu işi yaparak 
geçimini sağladığını bağıra bağıra 
söylemenin zamanı gelmedi mi? 
Artık gerçek avukatlığın bize hukuk 
fakültelerinde anlatılandan çok farklı 
olduğunu, her şeyin kanunda olduğu gibi 
yürümediğini, toplumsal olayların çok 
daha komplike olduğu bilincini avukatlık 
yapacak herkese kazandırmanın zamanı 
gelmedi mi? Artık hayal edilen idealist 
dünya ile gerçek hukuk dünyası arasındaki, 
onlarca meslektaşımıza mezar olan, o 
uçurumu kapatmanın zamanı gelmedi 
mi? Ve her şeyden önemlisi adalet için 
savaşan avukat için de adalet sağlamanın 
artık zamanı gelmedi mi? Bu toplumda 
avukatların da farkına varmanın zamanı 
gelmedi mi? Bence çoktan geldi. 

Bir gün bu sorunların üstesinden 
geldiğimiz o gün;

Üç… O üç hiçbir zaman gelmedi. 
Masmavi denize bakan gözleri daldı 
uzaklara. Elini cebine attı, o küçücük 
boynu bükük papatyaya dokundu 
parmakları. Usulca çıkardı cebinden. 
Kimbilir nereden düşmüştü de betondan 
ormanın orta yerine gelmişti. Dalından 
koparılmış, yapayalnız kalmıştı orada. 
Kimbilir kimler üstüne basıp geçmişti, 
acımadan. Kimbilir ne çığlıklar atmıştı 
da kimse duymamıştı. Ama o görmüştü 
o papatyayı. Eğer gülmeyi unutmamış 
olsaydı hatta gülümserdi de. O küçücük 
papatyaya baktı uzun uzun. Aslında 
kendisine benzetti belki de. Kimsenin 
görmediği o haykırışları geldi aklına. Ve 
hayalleri… Her şeye rağmen hayal kurmayı 
bırakmamıştı. Umudu tükenmiş olsa da 
orada bir yerde duruyorlardı. İmkansız 
ve çaresiz değildi ki ölümden başka 
hiçbir şey. Mesela papatyayı, o bulmuştu 
en çaresiz anında. Sonra sevdikleri geldi 
aklına. “Dur” dedi içinden “bunu yapma”, 
“kaç kere dedim sana, onları düşünürsen 
yapamazsın diye”. Ama dinlemedi. 
Düşündü. Çok ağlarlardı. Kahrolurlardı. 
Yaşamasına yaşarlardı ama buna yaşamak 

denilebilir miydi? Arkasında bıraktığı 
izlere her baktıklarında yüreklerine 
saplanacak o hüznü nasıl çıkarabilirlerdi. 
Mesleği hayal ettiği gibi değildi, parası da 
yoktu üstelik. Ama hep demezler miydi, 
“avukatın cebinde bir piyango bileti 
vardır” diye. Ya o buralarda oyalanırken 
piyango çekiliyorsaydı. Hep savaşçı 
olmakla övünürdü. Peki bunun neresi 
savaşmaktı. Savaştım yenildim diyordu 
kendi kendine. Aslında karşısında pes 
ettiği, kendisinden başkası değildi ki. 
Ayağa kalkabildiğin sürece yenilmiş 
sayılmayacağını çok yerden duymuştu 
üstelik. Şimdi, gitmek değil kalmak 
zamanıydı. Şimdi mücadeleye devam 
etme vaktiydi. Bir kez daha baktı önce 
gökyüzüne sonra denizin görebildiği son 
noktasına. Yavaş yavaş sokaklara dökülen 
insan sesleri yankılandı kulaklarında. 
Derin bir nefes aldı. Her şeye rağmen 
yaşamanın ne demek olduğunu anlamak 
istedi. Elindeki papatyayı cebine koydu. 
Korkuluklardan uzaklaşıp, kaldırım 
taşlarına basarken ayakları, gözlerinden 
birkaç damla yaş süzüldü. Uzun zaman 
sonra yaşadığını hissediyordu. Yavaşça 
kaldırdı kafasını yerden. Gülümsedi… 

Yıllar sonra, hayal ettiği kadar 
olmasa da kendisini her zaman mutlu 
hissettiği dünyasında yaşarken, onu 
hayata bağlayan o küçük papatya işyerinin 
kapısına astığı çerçeveden gülümsüyordu. 
Bir daha asla hayattan vazgeçmeyeceğine 
yemin etti ve bir daha asla hayattan 
vazgeçmedi.

İnsan; doğar, büyür ve ölür. 
Söylemek çok kolay gelse de bu süreç hep 
bir mücadele ile geçer. Bu hayallerimizin 
gerçeklerle mücadelesidir ve ne yazık ki 
her zaman hayallerimiz galip gelmez. 
İşte belki de hayal kırıklığı dedikleri 
aslında hayal mağlubiyetleridir. Ama her 
halükarda her kırık, eskisi gibi olmasa 
da tamir edilebilir ve her mağlubiyetin 
ardından mutlaka bir galibiyet gelir. 
Dünyanın düzeni budur. Her şey bir 
denge meselesidir. Asıl önemli olan asla 
pes etmemektir. Pes etmeden mücadele 
etmek, hep denemek ve her seferinde daha 
iyi yenilmektir önemli olan. Sonunda 
beklediği galibiyete erişeceği umududur. 
Önemli olan bu umudu kaybetmemektir. 
Vazgeçmemektir. Her şeye rağmen asla… 

  Bilgiler çeşitli haber sitelerinden toplanarak, düzenlenmiştir. Hataya mahal vermemek adına isimler ve ayrıntılı bilgiler 
paylaşılmamıştır. 
  Jennifer Schreiber, MDLArry Culpepper, MD, MPH “Suicidal Ideation and Behavior in Adults”, https://www.healthline.com/
health/suicide-and-suicidal-behavior, E.T. 03/12/2019 “What is suicide and suicidal behavior?”, https://www.americanbar.org/
groups/lawyer_assistance/resources/suicide/, E.T. 03/12/2019
  https://edition.cnn.com/2014/01/19/us/lawyer-suicides/index.html, “Why Are Lawyers Killing Themselves?”, E.T. 03/12/2019 
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Bazen yazılacak en iyi hikaye, 
en iyi bildiğin hikayedir. Yazmak için 
binlerce şey varken üstelik. 

Bu yüzden yazdığım bir sürü şey 
varken birçok şey hakkında ve o şeyler 
denizinden elbet birini seçip kalıcı 
hale getirebilecekken, ben iyi bildiğimi 
düşündüğüm bir hikayeyi yazmayı 
yeğledim.

Onu ilk  gördüğüm zaman, yanlış 
hatırlamıyorsam 2017 temmuzu olmalı. 
Hayatımın en kötü yazıydı. Babamı 
ansızın kaybedişimizin üzerinden henüz 
birkaç ay geçmişti.  Kardeşim, kızım, ben 
ve annem Ankara’dan, Bursa’ya gitmiştik. 
Kardeşim taşınmak zorundaydı ve 
birkaç mahalle uzaklıktaki evin ufak 
tefek tadilatı, eşyaların nakli gibi işleri 
halletmeye çalışıyorduk. Evin bulunduğu 
yere ilk gelişimizde, arabadan inip 
yürürken, pembe bisikletini süren 10, 
11 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim 
Meryem’i gördüm. Bu güzel yüzlü küçük 
kızla ilk karşılaşmamız tam da böyle 
olmuştu. Anlatacağı konuya varana dek 
dinleyiciyi türlü detaylara  boğan her 
anlatıcıya sinir olsam da, eğer iş yazmaya 
gelmişse, durum değişiyor. Konuya öyle 
ha deyince girilemiyor ve ben de işte, 
Meryem’e yaklaşana kadar kısacık bir 
yoldan geçtim.

Bizden başka bu apartmanda 
yaşayan tek aile onlarmış, sonradan 
öğrenmiştik. Yeni bir binaydı ve 
henüz tam anlamıyla yerleşilmemişti. 
Meryem’in babasıyla tanıştık, sohbet 
ettik ve tuhaf bir şekilde yeni tanıştığı 
insanlara hayat hikayesini anlatacak 
birine hiç benzemese de, öyle yaptı. 
Bize, Meryem’in kırık hikayesini anlattı. 
Dediğine göre annesi, gayri ahlaki 
bir hayat sürdüğü için babası kızını 
ondan almış. Burada, yanında kendisi 
ve yaşlı annesi ile birlikte yaşamaya 
başlamışlar. Meryem’in yanında, kızın 
annesi hakkında atıp tutmasına nasıl 
sinirlendiğimi hala çok iyi anımsıyorum. 

O vakitler henüz iki buçuk yaşında 
olan kızım için Meryem bulunmaz 
bir hazineydi. Uysal, uyumlu, oyun 
arkadaşlığı yapmaktan gocunmayacak 
bir abla.  Bu yüzden Meryem’i sık sık 
ağırladık, sohbet ettik, o çekingen, 
mahcup ve güzel küçük kızla böylece 
tanışmış oldum. 

Şimdi ben okuyucu olsam, 
öykünün bu kısmında uzun uzun 
Meryem’den bahsedilsin, karakter 
tahlili yapılsın, diyaloglara yer verilsin 
ve akışı bozmayacak biçimde dramatize 
de edilsin diye beklerdim. Ama öyle 
olmayacak. Çünkü niyetim, bu küçük 

kızın hikayesini süslemek, dönüştürmek 
filan değil. Zaten onun hikayesi 
beynimin editörlüğü kalbimin kalemiyle 
bende kalıcı olarak saklıydı. Ve birazdan 
anlatacaklarım olmasa, hayat böyle 
şeyler yapıp durmasa, kimse Meryem’in 
adını bilmeyecekti.

Her çocuk için zordur annesiz 
büyümek. Ama bir kız çocuğu için 
fazladan zor olmalı. Ona yakın, onu 
seven, saran bir annenin yokluğu, bu 
küçük kızın yüzünden, gözlerinden, 
giyiminden, her halinden, her şeyinden 
metrelerce uzaktan da bakılsa gün gibi 
anlaşılıyordu. Bu yüzden aklımdan hiç 
çıkmayacak. Bu yüzden, onun yanında 
kızımı hep yaptığım şekilde-klasik anne 
gibi- sevip sarmadım. Gücendirmek, 
gönlünde yâre olmaktan korktum, 
çekindim. Çünkü gerçekten en açılmaz 
sandığınız yerden, en olmadık yaşta 
bile açılıyor o yara. Bunu sadece annesi, 
babası gidenler iyi bilir. 

Sert mizaçlı görünen babası, 
huysuz ve yürüyemeyen babaannesi ile 
yaşayan, onların günlük işlerine koşturan, 
bu sırada oyunlar da oynayan, okuldan 
arkadaşları ile buluşan Meryem’i birkaç 
ayda bir gördüm geçen üç yıl boyunca. 
Son bir yılda babasının kanser olduğunu 
öğrendik. Sanırım uzun bir izne ayrılıp 

MERYEM’İN BİSİKLETİ
Av. Görkem KARADUMAN TAN
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ardından da zorunlu olarak emekli olan 
babası, devamlı müşahade altındaydı; 
arada bir evine geliyordu. Şehirde bir 
hastanede kalıyordu haftalarca ve 
Meryem hem okulu hem babasının 
hastane ziyaretlerini hem evi idare 
etmeye çalışıyordu. Hala, o yaşta bir kız 
çocuğunun tüm o toplu taşıma trafiğinin 
üstesinden gelmesini hayranlıkla 
düşünürüm. Öyle ya, kötü, acımasız 
bir çağa düştük, şehirler eskisinden de 
tekinsiz, insanlar eskisinden de yabani, 
şüpheli.  Böylece bir zaman daha gördüm 
Meryem’i, babasının peşi sıra yürürken, 
tek başına markete giderken, en çok 
da bisikletiyle.. Bazen konuştuk bazen 

sadece öylece geçip gitti yanımdan. 
Derken bir ay kadar önce babasının 
vefat haberini duydum. Her zorlukla tek 
tek sınanan bu talihsiz küçük, ölümle de 
tanışmıştı. Hem de en yakınından. Kimi 
kimseleri pek yokmuş ki, kardeşim ve 
diğer komşular çıkarmışlar naaşı evden. 
Meryem’i de önce sınıf arkadaşlarının 
anneleri götürmüş teskin etmeye, 
yardım etmeye. Her evlat her annenindir 
diyen o güzel kadınlar sarar yarayı böyle 
zamanlarda en iyi zaten. Sonra artık 
akrabalardan birileri babaannesini, biri 
Meryem’i alıp götürmüş başka bir şehre. 
Bir daha hiç görmedim. Ölmeden önce 
de bir daha görür müyüm bilemem. 

Ama o pembe bisikletle bugün 

apartman boşluğunda göz göze gelince, 

canım başka hiçbir hikayeyi anlatmak 

istemedi. Ya susacaktım, ya da o 

apartman boşluğunda boğazıma oturan 

yumruyu da yanıma alıp bu satırları 

karalayacaktım. Muharrir değilim, öykü 

yazmaktan da pek anlamam doğrusu. Bir 

yerde okumuştum şöyle bir şeyler, ‘’biri 

ölür üzülmezsin, sonra sandalyeye asılı 

hırkasını görürsün, o hırkanın duruşu 

kalbine oturur.’’   

İşte o duvara dayalı pembe 

bisiklet de öyle.
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Stj. Av. Bezar TAŞDELEN

ÖYKÜ: 
BİR İNSANIN 
ANAVATANI 
ÇOCUKLUĞUDUR

Buğulu camı elleriyle sildiğinde 
minibüsün köy içine girdiğini gördü. Yol 
boyunca heyecanını saklamaya çalışmıştı; 
şimdi ise avuç içleri terliyor, dizleri 
hızla sallanıyordu. Dışarıyı tam olarak 
göremediği için bu sefer camı koluyla 
sildi. Şimdi her şey daha netti. Dışarıda 
bir sürü çocuk eldivenlerini giymiş oyun 
oynuyordu. Hava böyle soğukken, nasıl 
olur da güle oynaya kara batıp çıkıyorlar, 
hayret etmemek elde değil diye geçirdi 
içinden. Bu kalabalık gruplar içinde 
ellerine çorap geçiren birkaç çocuk, 
çoraplarının hemen ıslanıp su içinde 
kalmasından şikayetçi gibiydi. İstisnasız 
bütün çoraplı çocukların  bakış odağında 
diğer çocukların eldivenleri vardı. Derin 
bir iç çekti Elif... 

Minibüs köy içinde durmuş, 
kapı açılmıştı. Sert ve keskin hava, 
arabanın içinde klimanın verdiği 
sıcaklıkla mayışmış olan yolcuların 
suratlarına tokat gibi inmişti. Hararetli 
bir kıpırdama başladı, yolcular kaban, atkı 
ve eldivenlerini giydikleri halde soğuktan 
korunamıyorlardı. Kimse inmeye cesaret 
edemezken, Elif şoförün arkasındaki 
koltukta oturmuş, özlem duyguları içinde 
gülümsüyordu. Arka taraflardan alaycı bir 
ses;

“Yolda anlata anlata bitiremediniz 

Elif hanım, ilk siz inmek istemez misiniz?” 
dedi.

Elif içinde bulunduğu dalgınlıktan 
sıyrılarak, laf dalaşına girmek isteyen sese 
fırsat vermeden ayağa kalktı.

“Seve seve” deyip kapıya yöneldi. 
Heyecanlıydı, sağa sola yalpalayarak 
yürüdü ve açık kapının yanına geldi. 
Hava gerçekten çok soğuktu. Öyle 
ki yüzüne çarpan rüzgarın etkisiyle 
suratının gerildiğini hissediyordu. Her 
yer bembeyazdı.  Yüzeyde toprağın 
neden olabileceği ufak bir kirliliğe 
rastlamak mümkün değildi. Adımını 

attığı gibi kara gömüleceğini biliyordu, 
aynı düşündüğü gibi de oldu. Beyaza 
gömülüp kaybolan botlar  bileğinin biraz 
yukarısına geldiği için kar botlarının ağız 
kısmından kolaylıkla içeri girebilmişti. 
Çoraplarını ıslatıp bileklerine çarpınca 
ürperdi. İçinden keskin bir sızı geçti. 
Bu sızının kaynağı yalnızca sıcak tenine 
çarpan kar değildi. Yaşanmışlıkların 
sebep olduğu özlem duygularının verdiği 
etkiyle, sağ gözünden bir damla yaş aktı. 
Sağ gözden akan yaş mutluluktanmış 
derler. Elif ’in dudaklarındaki gülüşe 
eşlik eden her damla bu tezi destekler 
nitelikteydi. Gözlerini kapattı ve hatırladı; 
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sekiz yaşındaki bir çocuğun soğuktan 
acıyan ayaklarını öpüp çıplak karnına 
koyan kadını. Kaçak anılar dadanmıştı 
düşüncelerine, durduramıyordu kendini. 
Sağ gözünden ard arda atlayışlar 
gerçekleşiyordu. Bu güzel kadın ve kendini 
tüketen elleri, kumaşa işlenen iğne oyası 
gibi ellerinde kabaran derin çatlaklıklar 
küçücük ayaklarında gezinirken nasıl 
gıdıklandığını hatırladı. 

Gözleri hala kapalıydı. Sürekli 
kafasında binbir türlü olay veya anı 
canlandığı için bazen kendi kendisine 
‘sus artık, çok yoruldum’ dediği halde 
susmayan düşünceleriyle bu sefer dostane 
bir ilişki kurmuş gibiydi. O da hatırlamak 
istiyordu. 

Çocukluğundan  kalma tanıdık 
bir ses duyar gibi oldu. Mimikleri o kadar 
donuk ve meşgul gözüküyordu ki ne 
düşündüğünü tahmin etmek mümkün 
değildi. Ancak duydum! Merak etmeyin 
dostlar, onun duyduğu her şeyi duydum. 
Ve o izin vermese de anlatacağım. Bir 
gün yolunuz oraya düşerse, ayaklarınızın 
üşümemesi için anlatacağım. 
Bilmeyenleriniz üşüyen ayaklarını sıcak 
bir sobaya tutacağı için bacaklarına 
keskin ağrılar girecektir. Ve haklı olarak 
orayı hiç sevemeyeceksiniz. Sevmeniz için 
anlatacağım. Şöyle diyordu gelen ses; 

“Çoraplarını böyle giymemelisin 
yavrum, yoksa ayakların ıslanır, üşürsün. 
Ben hep yanında olamam ya. Önce şu 
ince çorapları giy, (burada küçük bir tüyo 
vermem gerekiyor. Bu en alta giyilen 
çorapların eş olup olmaması önemli 
değildir. Hatta çoğu zaman eşleri kaybolan 
ya da yırtılan çoraplar bir araya getirilir 
ve böyle değerlendirilir) sonra ördüğüm 
bu Hemşin çoraplarını giy. Bunlar seni 
soğuktan koruyacaktır. Üstüne de ince 
naylon poşet sar ki, çizmene kar girdiğinde 
bu poşet ayaklarının ıslanmasına engel 
olsun. En üste de naylon çorap geçirdin 
mi bütün bu giydiklerini saklayabilirsin. 
Hem dışarıdan kötü gözükmez  hem 
de ayakların üşümez. Tabi olmazsa 
olmazımız çizme.”  Durmadan tekrarlanan 
bu cümleler unutulmaya yüz tutmuş bir 
çok hatırayı tekrar tekrar canlandırıyordu.

Yeşil çizmesini hatırladı Elif, hiç 
bir eşyasını bu kadar sevmemişti. O 
çizmeler yoldaşıydı, arkadaşıydı. Beline 
kadar uzanan kar kütlesinin üzerinde üç 

kilometrelik yolu onunla yürüyüp, okula 
gittiği günleri hatırladı. Aslında onu özel 
kılan okula giderken Elif ’e eşlik etmesiydi. 
Çaresizliğin içinde tek çaresiydi okul. 
Yürür, koşar, içine kar girerdi ancak hiç 
bir zaman yarı yolda bırakmazdı onu 
çizmeleri. Ta ki sol arka bileğinde koca 
bir delik açılana kadar. İki senelik bir 
arkadaşlıkları olmuştu, ömürlük hatıralar 
sığdırdığı. 

Üç kilometrelik yolu yürürdü 29 
numara ayaklarıyla. Bu yolun her bir 
ucunda bir güzel kadın, yüreği ağzında 
bekliyor ve her ikisinin de sevgisini gözleri 
ele veriyordu. Bu yüzden Elif onları en 
çok gözlerinden öpmeyi seviyordu. Biri 
korumak istiyor, diğeri öğretmek. Biri 
onun için hayatını veriyor, diğeri güzel bir 
hayat inşa etmeye çalışıyordu. Ne yaptıysa 
bu iki kadın ve tabiiki babası yapmıştı. 
İlkin annesi için aktı sağ gözünden yaşı, 
sonra babası ve Nehir öğretmeniyle final 
yapıldı. Küçücük bedeninin üstündeki 
onlarca yükün altında titriyordu. Siz 
birilerinin hayallerine umut olmak 
nedir bilir misiniz? Ve elinizde hiçbir 
şey yokken. Yükü ağırdı, aşağı yukarı 
oradaki çocukların hepsinin durumu 
aynıydı. Ancak yolun sonundaki ışığı 
görenler kurtulmak için çırpınıyor, o 
ışığa gözlerini kapatanlar ise başkalarının 
çizdiği engebeli yolda harcanıp gidiyordu.

Elif, gözlerini açtı nihayet. Yaşlarla 
birlikte akan rimel yüzünü siyaha 
boyamıştı. Ceren dolmuştan inerek 
yanına geldi.

“Yüzünü silmelisin, yoksa birazdan 
etrafımıza toplaşacak olan çocuklara 
siyah göz yaşının nasıl aktığını açıklamak 
zorunda kalacaksın” dedi gülümseyerek.

Gözlerinden akan yaşlara hakim 
olmaya çalışan Elif gülerek yerden 
aldığı bir avuç karı yüzüne sürdü. Yol 
arkadaşlarının arkadan gelen kıkırdama 
seslerine dayanamayan Ceren yerden 
aldığı karı, top haline getirerek, geriye 
dönüp gelişi güzel fırlattı. Böylece 
kahkahalar içinde kar topu savaşı 
başlamıştı. Elif bir kaç kartopu darbesi 
aldıktan sonra kendini sırt üstü karın 
üzerine bıraktı. Gözlerini kısarak berrak 
gökyüzüne bakmaya çalışırken şu sözleri 
mırıldandı,

“Kalkmalıyım, beni bekleyen 
Elif ’lere  umut olmalıyım.

Kalkmalıyız dostlar; “Bir insanın 
anavatanı çocukluğudur” demiş Epictetus.

Çocuklara çocuk olmayı öğretmek 
görevimiz ancak her şeyden önce 
onların çocuk olabilecekleri bir dünya 
yaratmalıyız. 

Fotoğraf: Bezar Taşlıtepe
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TÜFEK, MİKROP VE ÇELİKTÜFEK, MİKROP VE ÇELİK
 Av. Arb. Aydoğan TAN

Yazıldığı ve Türkçe’ye çevrildiği 
tarihi düşündüğümüzde epey geç 
okuduğum bir kitaptan bahsetmek 
istiyorum: Kaliforniya Üniversitesi 
Coğrafya ve Fizyoloji Profesörü Jared 
Diamond’ın kaleme aldığı, yayınlandığı 
1997 yılının ertesinde Pulitzer ödülüne 
layık görülen, ders kitabı olarak okutulan 
Tüfek, Mikrop ve Çelik.

Son buzul çağının sona erdiği 
dönemden bu yana geçen 13.000 yıllık bir 
dönemi anlatan Tüfek, Mikrop ve Çelik, 
insanlık tarihinin gelişimini, kitaba da 
ismini veren bu üç unsura bağlıyor. 

“Neden Avrasyalılar Amerikan 
kıtasını fethetti de Amerikalılar daha önce 
diğer kıtalara keşfe çıkmadı?”, “Avrasya 
kıtasındakiler gemilerle Avustralya’ya 
geldiğinde, buradaki yerliler nasıl hala 
taş devrinden öteye geçememişti?” gibi 
sorular sorarak bunlara yanıt veriyor 
yazar. Bunu da coğrafyaya bağlıyor. İlk 

tarım toplumları, Anadolu’nun da büyük 
bir kısmını oluşturduğu ‘Bereketli Hilal’ 
denilen bölgenin tarıma ve hayvancılığa 
elverişli olduğu, diğer kıtalara göre 
evcilleştirilebilir çok daha fazla bitki 
ve hayvan türünün olduğunu, Avrasya 
kıtasının diğer kıtalar gibi dikey değil, 
yatay olarak yer kapladığını ve bunun da 
tarım ve hayvancılığın avcı/toplayıcılıktan 
tarıma geçişi daha fazla kolaylaştırdığını 
tutarlı kanıtlarla sunuyor. Tarım 
toplumuna geçen toplulukların nüfusları 
artmaya başlıyor ve kabileler, şeflikler gibi 
oluşumlar gelişerek köylere, şehirlere ve 
sonunda devletlere dönüşüyor.

Diğer kıtalarda ise tarım ve 
hayvancılığa elverişli çok fazla tür 
bulunmadığı için insanlar daha çok 
avcı/toplayıcı olarak kalıyor ve siyasal 
gelişimini ilerletemiyor. Sonunda bir grup 
İspanyol, Amerika kıtasına geldiğinde 
Aztekler ve İnkalarla karşılaşıyorlar. Böyle 
bir karşılaşmada bir avuç Avrupalı’nın 

sayıları yüzbinleri bulan 
yerliler tarafından yok edilmesi 
beklenir ancak tam tersi 
oluyor. Öncelikle, teknolojik 
üstünlük tartışmasız biçimde 
Avrupalılar’da bulunuyor. 
Amerika kıtasında at diye bir 
hayvan dahi bilinmezken, 
Avrupalılar Aztekler’in 
karşısına at üzerinde ellerinde 
çelik kılıçlar ve tüfeklerle çıkıyor. 
Ancak yerli nüfusun neredeyse 
ortadan kaldırılmasını sağlayan 
bu teknolojik üstünlük değil 
yalnızca. Çok daha acımasızını, 
mikroplar yerine getiriyor. 
Avrasya kıtasında onbinlerce 
yılın sonunda bağışıklık 
kazanılmış mikroplar da 
Avrupalılarla birlikte Amerika 
kıtalarına ayak basmış oluyor 
ve başı çiçek hastalığının çektiği 
bu mikroplar, Amerika’daki 
yerli nüfusun %95’inin birkaç 
yıl gibi kısa bir sürede yok 
olmasına neden oluyor.

Kitapta ilginç bulduğum 
başka sorular da: “İnsan türü Afrika 
kıtasından dünyaya yayıldı ancak Afrika 
neden bugün dünyanın en geri kalmış 
bölgesi? Neden Afrikalılar tarıma ve 
yerleşik hayata geçerek dünyaya egemen 
olamadı?”, “Tarım ve hayvancılık ile 
yerleşik hayata geçilen Bereketli Hilal 
bölgesi neden dünyanın hakimi olmadı 
da, bu hakimiyeti Avrupa medeniyetleri 
sağladı?” Yazar bu sorulara cevaplarını 
da ikna edici kanıtlarla sunuyor: Hayat 
Afrika’da başlasa da, bu kıta da daha 
çok enlem içerecek şekilde dikey olarak 
konumlanmıştı. Kıtanın ekvatora 
yakınlığı ve farklı enlemler nedeniyle 
iklim farklılığı yüzünden tarım yapılacak 
yerlerin ve tarımsal çeşitliliğin azlığı, 
insanları başka yerlere dağılmaya itti. 
Bereketli Hilal bölgesi en uygun yerdi. 
Ancak zaman içerisinde tarım arazileri 
genişledikçe ormanlar azaldı ve bölgenin 
iklimi değişmeye başladı. Büyük 
İskender, Helenistik dönem ve sonunda 
Roma İmparatorluğu gibi uygarlıklarla 
bu bölgedeki tarım ve hayvancılık 
Avrupa’ya geçerek bu bölgenin gelişimini 
ve üstünlük kurmasını sağladı.

Kitabın dili oldukça anlaşılır, 
ancak yoğun bilgi içerdiğinden okumayı 
yavaşlatıyor. Yaklaşık 600 sayfalık kitabın 
bitirilmesi bu nedenle çok kısa sürede 
olmuyor. Kitapta Türkçe baskıya özel 
“Dünyanın Türkiye’ye Borcu” başlıklı 
uzun bir önsöz de bulunuyor.

Kitabı okurken, insan türünün 
gelişimini anlatan Sapiens, neden bazı 
ülkelerin diğerlerine göre daha fazla 
zenginlik yaratabildiğini sorgulayan 
Ulusların Düşüşü gibi kitaplar zaman 
zaman akla gelse de, onlara kıyasla 
çok daha tutarlı ve ikna edici biçimde 
kendisini ortaya koyuyor Tüfek, Mikrop 
ve Çelik. O kitapları sevdiyseniz ve Tüfek, 
Mikrop ve Çelik’i hala okumadıysanız 
mutlaka seveceksiniz. 
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KİTAP ÖNERİLERİ

“Artık insanlara bakıp şöyle demekteyim: Bu iyi adamdır, şu kötü. İster Bulgar olsun, ister Rum, 
isterse Türk! Hepsi bir benim için. Şimdi iyi mi, kötü mü, yalnız ona bakıyorum. Ve ekmek çarpsın ki, 
ihtiyarladıkça da, buna bile bakmamaya başladım. Ulan, ister iyi, ister kötü olsun be! Hepsine acıyorum 
işte… Boş versem bile, bir insan gördüm mü içim cız ediyor. Nah diyorum, bu fakir de yiyor, içiyor, 
seviyor, korkuyor, onun da tanrısı ve karşı tanrısı var, o da kıkırdayacak ve dümdüz toprağa uzanacak, onu 
da kurtlar yiyecek… Hey zavallı hey! Hepimiz kardeşiz be… Hepimiz kurtların yiyeceği etiz…”

Nobel Edebiyat Ödülü’nü bir oy farkla Albert Camus’a kaptıran Kazancakis’in olgunluk eseri 
Zorba’da; gerçekte yaşadığı ve yazarın hayatında büyük rol oynadığı belirtilen Aleksi Zorba’nın hayatı ve 
düşünceleri üzerinden insanların temel yanılgıları gözler önüne seriliyor. Okuyucuyu yaşamın hakkını 
vermek üzerine düşündüren, adeta bir ruh kılavuzu olan bu eseri okumanızı öneririm. 

“ Sana hiçbir zaman gül bahçesi 
vaat etmedim ben. Hiçbir zaman 
kusursuz bir adalet vaat etmedim…”

Kendi yarattığı düşsel dünya 
ile içinde yaşadığı dünyanın çatışması 
sonucu kimlik kavramını yitiren 
Deborah, henüz on altı yaşındayken 
kendini akıl hastanesinde buluyor ve genç 
kız için “kurtarma operasyonu” başlıyor. 
Yaşama dair birçok kurumu sorgulatan 
bu romanı, özellikle psikolojiye ilgi 
duyanlar severek okuyacaktır. 

ZORBA / Nikos Kazancakis

SANA GÜL BAHÇESİ VADETMEDİM - Joanne Greenberg

“Bu kitap ne bir şikayet ne de 
bir itiraftır. Sadece savaşla yok edilmiş 
bir nesilden söz etmek istemektedir...  O 
insanlar bombalardan ve mermilerden 
kurtulmuş olsalar da!” E. M. Remarque

Bu kitabı baro staj derslerine gidip 
gelirken okuyordum. Derste hukuk, hak, 
barış, adalet kavramlarını dinlerken içimde 
bir yerlerde hep bu kitap haykırıyordu. 

Roman öyle çarpıcıydı ki okurken 
ölen askerlerin bağırışlarını, mermilerin 
seslerini duyuyordum. İnsanların ölüm 
fermanı olan savaşın ne demek olduğunu 
akıllara kazıyan kitap, eminim her okuyanı 
derinden etkileyecektir. 

Anthony Burgess, tümör nedeniyle 1 yıldan az ömrü kaldığını öğrendiğinde ölümünün 
ardından karısının geçimini sağlayabilmesi için kitaplar yazmaya başlamıştır. Daha sonradan 
kendisine konulan teşhisin yanlış olduğunu öğrendiğinde ise artık ünlü bir yazar olmuştur. 
Otomatik Portakal da hasta olduğunu ve öleceğini sandığı bu süreçte yazdığı sıra dışı bir 
distopya.

15-16 yaşlarındaki şiddet bağımlısı dört gencin, Alex ve çetesinin, işlediği suçların 
anlatıldığı roman, başkarakter Alex’in polise yakalanıp, hapse atılması ile bambaşka bir boyut 
kazanıyor. 

Çokça kullanılan argo kelimeler, içerdiği yoğun şiddet, nefret ve kötülükler başlangıçta 
okuyanları rahatsız edebilir ancak okumayı sürdürebilenleri, etkisi uzun sürecek bir dünya 
bekliyor.  

İster köylü olsun ister şehirli, 
insanoğlunun her devirde ya bir 
köyde ya da şehirde bir parça toprak 
için hayatını adadığına; sonra da tüm 
umutları, hırsları ve kavgalarıyla o 
toprağa gömüldüğüne dair türlü anıları 
hepimiz dinlemişizdir. 

Bu yüzden okuyan herkese bir 
yerden tanıdık gelebilecek, sonu baştan 
belli olmasına rağmen; yalın dili, 
akıcılığı ve gerçekçi anlatımı sayesinde 
okuyanın yüreğine dokunacak naif bir 
hikaye. 

İster köylü olsun ister şehirli, 
insanoğlunun her devirde ya bir köyde ya 
da şehirde bir parça toprak için hayatını 
adadığına; sonra da tüm umutları, hırsları 
ve kavgalarıyla o toprağa gömüldüğüne 
dair türlü anıları hepimiz dinlemişizdir. 

Bu yüzden okuyan herkese bir 
yerden tanıdık gelebilecek, sonu baştan 
belli olmasına rağmen; yalın dili, akıcılığı 
ve gerçekçi anlatımı sayesinde okuyanın 
yüreğine dokunacak naif bir hikaye. 

BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK - Erich Maria Remarque

OTOMATİK PORTAKAL – Anthony Burgess

BEYHUDE ÖMRÜM – Mustafa Kutlu

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK - Harper Lee
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DEVLET TİYATROLARI 
EDİRNE’DE
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Edirne’de Devlet Tiyatromuz 
Edirneli tiyatro severlerce buluştu. 
Biz de Edirne Barosu 1923 Dergisi 
olarak Edirne Devlet Tiyatrosu 
Müdürü Nihat DOĞRU ve Tiyatro 
Devlet Sanatçısı Selçuk Veysel 
ZURNAZALI ile bir araya gelerek 
sizler için aşağıdaki röportajımızı 
hazırladık. İyi okumalar.

Soru 1 : Sizleri biraz tanıyabilir 
miyiz? Kısaca bize ve buradaki 
görevinizden bahseder misiniz?

 Ben de Edirne Devlet 
Tiyatrosu müdürü Nihat 
DOĞRU’yum.

Ben de Selçuk Veysel 
Zurnazanlı’yım. Edirne doğumluyum. 

Sivas Devlet Tiyatrosu’nda 10 yıldan 
beri sanatçı olarak görev yapıyorum. 
Edirne Devlet Tiyatrosu kuruluş 
aşamasından Genel Müdürümüzün 
görevlendirmesi üzerine buradayım.

Soru 2 : Edirne’ye sizce niçin bu 
kadar geç geldi devlet tiyatrosu? Açılış 
sonrası ilk izlenimleriniz nelerdir, 
Edirne seyircisini nasıl buldunuz?

 Aslında Devlet Tiyatrosu 
Edirne’ye turneler şeklinde zaman 
zaman geliyordu. Yerleşik bir tiyatro 
özlemimiz çok uzun zamandan beridir 
var ve üzerinde de çalışıyorduk. 
Genel müdürümüz ve Sayın valimiz 
Ekrem Canalp’i bundan 2 yıl önce 
bir organizasyon buluşturabildik, 

buluştukları gibi de zaten Edirne’de 
de bir Devlet Tiyatrosu kuralım, bir 
an önce başlayalım denildi ve burası 
oluşturuldu.

 Edirne’de yaşayan 
hemşehrilerimizin tiyatromuza 
özlemlerinin çok büyük olduğunu 
gördük. Bunları bilet satışlarında 
ve oyunlara olan ilgilerinden 
görebiliyoruz. 

 Temsilden 13 gün önce 
biletler kişide saat 10’da satışa çıkıyor. 
10.10 de internette satışa giriyor 
ancak çok çabuk tükeniyor. Biletler 
gişelerimizden de satılıyor ancak 
burada da çabuk tükenmekte.

Soru 3 : Tiyatro programları 
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ve Edirne’de bu yıl içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanan oyunlar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

 Genellikle bir sonraki ayın 
programı, ayın 24’ünde belirleniyor. 
Koordinesi de Genel Müdürlüğümüz 
tarafından yapılıyor. Seyircilerimizin 
istekleri de dikkate alınıyor. Özellikle 
seyircilerimizden talep edilen 
oyunları getirmeyi önemsiyoruz.

Soru 4: Sizce tiyatroya hiç 
gitmeyen insanlar neleri kaçırıyor?

Bu konuyla ilgili bir kaç anımı 
anlatmak istiyorum. Eski bir arabam 
var, bu eski arabamla sanayiye gittiğim 
zaman tiyatroya hiç gelmeyen bir 
ustam vardı. Ona iki kere davetiye 
götürdüm, ertesi hafta kalfalarıyla, 
çıraklarıyla geldiğini gördüm. Ailesi 
ile gelmeye başladı. Bunlar güzel 
şeyler. Sivas’ta belediyede çalışan 
bir arkadaşımız vardı iki gün ben 
ona kolay gelsin dedim, üçüncü 
gün bana ne iş yaptığımı sordu. 
Şimdi ise eleştirmen seviyesinde, 
karşılaştırmalarla mukayeselerle 
oyunlarımızı eleştirebiliyor. Bu 
bahsettiğim kişiler hiç tiyatroya 
gelmeyen kişilerdi. Edirne’de de 
amacımız bu ulaşılmayan yerlere 
ulaşmak. 

Soru 5 :  Usta tiyatro oyuncusu 
Metin Akpınar bir röportajında 
‘’Tiyatro ulusaldır, yapılan espriniz 
sizin folklorünüzdür, sizin 
kültürünüzdür başkalarınca bilinmez 
‘’ şeklinde bir yorumu vardı. Sizce de 
öyle mi? Bu konuda düşünceleriniz 
nelerdir?

 Tiyatroda herkese 
ulaşmaktır amaç, belli bir zümreye 
ait olmaması, herkese ulaşması bizim 
ilk amacımızdır. Biraz önce verdiğim 
örneklerde  anlattığım gibi Sivas’ta 
ki, Edirne’deki seyirci portföyüne 
ulaşmak önemli olan. Bu da aslında 
yukarıdaki sorunuzla ilgilidir.

Soru 6 : Edirne’de yaşayan 
yurttaşlara, gençlere ve çocuklara 
tiyatronun sevdirilebilmesi için sizce 
neler yapılmalıdır?

 Çocuklar tiyatroyu severse 
ileride onlar bizim yetişkin seyircimiz 
olacaktır. Onların çocuklarının 
tiyatroya sevmesi de ebeveynlerin 
görevi olacaktır. Şu anda yerleşik 
tiyatro olmadığımızdan, Devlet 
Tiyatrosu olduğumuz için çocuk 
oyunu alamıyoruz buraya. İlerleyen 
günlerde bunların olmasını umut 
ediyoruz. Çünkü asıl hedeflerimizden 
biri de Edirne’de yerleşik bir devlet 
tiyatromuzun kendi sanatçılarımızca 
oluşturulması bunun da 
gerçekleştirileceğini umut ediyoruz.

(Ek/ Nihat bey) ‘’Yerleşik 
bir oyuncu kadrosu olduğu zaman 
tiyatro eğitimleri de verilmeye 
başlanacaktır. Konservatuara 
hazırlanan çocuklarımızdan 
oyunculuk eğitimlerinin neden 
olmadığı sorusu gelmekte. Yerleşik 
bir oyuncu kadromuz olduğu zaman 
daha güzel noktalara geleceğiz.

Soru 7 : Edirne Devlet 
Tiyatrosu’nda sergilenen oyunların 
biletlerinin hızla tükenmesinden 
kaynaklanan sorunların ortadan 

kaldırılabilmesi için herhangi bir 
girişim veya önerileriniz var mıdır?

 Bu durum sadece Edirne 
için geçerli değil, tüm ülkemiz için 
geçerli. Şu an bu konuda en etkili yol 
da erken davranıp biletleri gişeden 
temin etmek.

Soru 8: Edirne’de yakın 
tarihlerde tiyatro festivali müjdeniz 
var mıdır?

 Var, Balkan ülkeleri Tiyatro 
Festivali ikinci ayağı burada 
yapılacaktır. Böyle olunca Balkan 
ülkelerinin de tiyatrolarını seyretme 
gibi bir imkanımız olacaktır.

Soru 9: Mesleğimizi de 
ilgilendiren bir oyun olan ‘’Karar’’ 
oyunu hakkında bize bir ön bilgi 
verebilir misiniz? 

 Karar, Diyarbakır Devlet 
Tiyatrosu’nun bir oyunu. Bir 
mahkeme salonunda geçiyor, 
düşürülen bir yolcu uçağının hukuki 
sorunları üzerine yazılmış bir oyun, 
oyunumuz dram türünde olup 
umarım Edirneli izleyenlerimizce ve 
sizlerce beğenilir.

 Bizleri ağırladığınız için 
Edirne Barosu adına çok teşekkür 
ederiz ve son olarak tüm tiyatro 
severler adına sizlerden şehrimize 
daha nice güzel oyunların gelmesi 
dileğimizi aktarıyoruz.

  Biz teşekkür ederiz ayağınıza 
sağlık.



21 Şubat 2020 Cuma, saat: 22:30
Pena Performance Hall, Edirne

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019-2020 sezonu faaliyet programı 
çerçevesinde 28 şubat - 01 mart 2020 tarihlerinde 

Yüksek Sadakat, 21 Şubat’ta Pena Performance Hall’da sizlerle...
2005 yılında Türk rock müziği piyasasına giren Yüksek Sadakat Edirne’de 

sahne alacak. “belki üstümüzden belki bir kuş geçer, kafile, aklımın iplerini 
saldım, döneceksin diye söz ver, ben seni arayamam” gibi şarkıları ile bilinen, 
ülkenin pek çok yerinde ve festivalinde yer alan grup soğuk Edirne gecelerinde 
dinleyenlere müzikli dakikalar yaşatmaya çalışacak. 

Biletix fiyatları: Ayakta 45,25 TL

Çanakkale/Tekirdağ/Edirne’de serbest dalış, Büyükler Kulüplerarası Türkiye 
Şampiyonası karşılaşmalarını gerçekleştirecek.

01 Şubat 2020, Cumartesi saat: 20:30
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne

21 Şubat 2020 Cuma, saat: 20.00
Fly Bistro Edirne

Uğur Yücel uzun bir aradan sonra Azınlıkta Kaldık gösterisi ile sahnede...
Kendi kişisel tarihinden ülke tarihine yayılan hikayeler anlattığı,  tek kişilik 

gösterisi, suya sabuna dokunarak mizah ve kara mizah arasında iki bölümden 
oluşan gösteride sanatçı, kendi hayatından ülke gündemine uzanan çoğu neşeli, 
birazı hüzünlü olayları anlatıyor. Tencere, tava ve boş su bidonundan oluşan 
enstrümanlarıyla müzik yapan sanatçının gösterisi izlenmeye değer olduğu ifade 
edilmiştir.

Hayko Cepkin, 21 Şubat’ta Fly Bistro Edirne sahnesinde sizlerle olacak. 
“Sakin Olmam Lazım”,  “Tanışma Bitti”,  “Sandık” ve “Aşkın Izdırabını…” 

albümleri, sahnede anlattığı hikayeler, Türkiye’de daha önce görülmemiş sahne 
performansları ve her projesi farklı bir konsept barındıran Hayko Cepkin, son 
albümü “Beni Büyüten Şarkılar Vol.1” konserlerine devam ediyor.

2016 yılının ocak ayında DMC etiketiyle çıkardığı “Beni Büyüten Şarkılar 
Vol.1” cover albümü, Hayko Cepkin’in çocukluğundan gelen unutulmaz şarkıların 
kendine has düzenlemeleriyle yeniden karşınızda!

Biletix fiyatları: 78,50 TL

Fuar ve Etkinlikler
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06 6 6Mart 2020 Cuma, saat: 20:00
Fly Bistro Edirne

Müzik ziyafetine dönüşecek bu geceyi kaçırma! Rubato 06 Mart 
gecesi Fly Bistro Edirne sahnesinde!

“Rubato”, bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla 
hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik 
özgürlüktür.

Tam da bu tanıma uyan özgün duruşları ile yıllardır 
söylediğimiz şarkıları kendi tarzlarında yorumlayan Rubato, farklı tür 
müzik dinleyen pek çok kişiyi ortak noktada buluşturdu. 

Gerek unutulmaya yüz tutmuş eski eserleri, gerekse güncel 
eserleri hareketli/slow ayırt etmeksizin sakin sakin, işleye işleye, 
sıkmadan yorumlayabilen grup Edirneli müzikseverlerle unutulmaz 
bir gece yaşatmaya çalışacaklar.

Biletix fiyatları: 78,50 TL

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100’üncü yılı etkinlikleri 
kapsamında “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi Sempozyumu” Edirne’de 
düzenlenecek.

TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Trakya Üniversitesi 
Rektörlüğünün ev sahipliğinde 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilecek. 
Yerli ve yabancı birçok bilim adamını buluşturmayı hedefleyen sempozyum Osmanlı Dönemi, 
Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi, Siyasi Partiler ve Demokrasi alt başlıklarından 
oluşacak. Sempozyumla ilgili bilgiler Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ 
sayfası ile sosyal medya hesaplarında da bulunuyor.

Mehmet Erdem, 25 Mart gecesi Fly Bistro 
Edirne sahnesinde sizlerle.

2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile tüm 
ödülleri tek tek toplayan ve sayısız konsere imza 
atıp zirveden inmeyerek Türkiye müzik camiasının 
en saygın isimlerinden biri olmayı başaran 
Mehmet Erdem, önceki yıllarda Sony Music 
etiketiyle yayınladığı “Herkes Aynı Hayatta” ve “Hiç 
Konuşmadan” albümlerinden sonra yine Sony Music 
tarafından yayımlanan 3. stüdyo albümü “Hepsi 
Benim Yüzümden” ile sevenlerinin karşısında.

Biletix fiyatları: Ayakta 56, TL

6 Mart 2020 Cuma, saat: 20:00
Fly Bistro Edirne

11-14 Mart 2020 
Trakya Üniversitesi Edirne

25 Mart 2020 Çarşamba, saat: 20:00
Fly Bistro Edirne 
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Dünden Bugüne...Dünden Bugüne...

1940’lı yıllarda Edirne Bölge Baro Toplantısından Bir Kare

Edirne Barosu 1923 Dergimizin 
2. Sayısının Dünden Bugüne 
sayfalarında hep birlikte 1940’lı yıllara 
gideceğiz.

1940’lı yıllar mesleğimiz 
açısından da önemli yıllar arasında yer 
almaktadır. Çünkü mesleğimizle ilgili 
temel Kanuni düzenlemelerden biri 
olan 3499 sayılı Avukatlık Kanunu 27 
Haziran 1938 tarihinde kabul edilerek 
14 Temmuz 1938 tarihinde Resmi 
Gazete’de ilan edilip yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Adı geçen 3499 sayılı 
Avukatlık Kanunu öncesinde ise 460 
sayılı Muhamat Kanunu Avukatlık 
Hukukuna ilişkin düzenlemeleri 
içermekteydi.

Cumhuriyet dönemimizde 
1938 tarih ve 3499 sayılı Avukatlık 

Kanunundan önce yürürlükte bulunan 
1924 tarihli ve 460 sayılı Muhamat 
Kanun 17 maddeden oluşan bir 
düzenleme olup avukatlık mesleğinin 
“tüm hukuksal yaşamda kişilere 
ilişkin sözlü veya yazılı açıklamaları 
ve bunlara ilişkin dilekçeler ile 
her türlü evrakı düzenleme ve 
mahkemeler ile hakemlere ve tüm 
daire ve meclisler huzurunda gerçek 
ve tüzelkişilerle ilgili hukuksal 
işlemleri takip, dava ve savunmayı 
meslek haline getirmeyi” ve bu 
mesleği ifa edenlere de “MUHAMİ” 
(avukat) denildiğini ifade etmiştir.

Aynı kanuni düzenleme 
avukat mesleğini ifa eden kişilerin 
sayı itibariyle yeterli hale gelmesi 
halinde “Baro” teşkilatı kurulacağını 
ve kurulacak olan heyetçe yönetimin 

gerçekleştirileceğini; herhangi bir 
Baro’ya dahil olmayanları iş kabul 
edemeyeceklerini; her baronun bir 
reisi (başkanı) ile reisi-i sani’si (başkan 
yardımcısı) ve üçten ona kadar 
üyeden oluşan yönetim kurulunun 
oluşturulacağına ilişkin düzenlemeleri 
içermiştir.

1938 tarih ve 3499 sayılı 
Avukatlık Kanunu ise 1924 tarihli 460 
sayılı Muhamat Kanunu’na göre hem 
daha kapsamlı düzenlemeleri içermiş 
hem de Barolarla ilgili yeni birtakım 
kurumlara yer vermiştir.

1938 tarih ve 3499 sayılı Kanunun 
getirmiş olduğu yeniliklerden biri de 
BÖLGE BARO’larının kurulmasına 
olanak vermesiydi.

Adı geçen 3499 sayılı Kanunun 
(61) ve devamı maddelerince;
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1940’lı yıllarda Edirne Bölge Baro Toplantısından Bir Başka Kare

Hazırlayan: Av. Barış ATEŞ

Sonraki sayımızda görüşmek dileklerimizle…
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“Mıntıkası dahilinde en 
az on beş avukat bulunan her bir 
vilayet merkezinde bir baro teşkil 
edileceği; Baro kurulamayan yerlerin 
en yakın baroya bağlanması veya 
bunların ayrı bir baro teşkili ve 
merkezlerinin tayininin Adliye vekili 
tarafından yerine getirileceği”ne 
ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Bu 
nedenle de muhtemelen Edirnemizin 
çevresinde yer alan Kırklaerli, 
Tekirdağ gibi illerimizde yeterli 
sayıda meslektaşımız olmadığı için 
toplantılar Bölge Toplantısı olarak 
Edirne’de yapılmaktaydı.

İşte ikinci sayımızın Dünden 
Bugüne sayfalarında yer verdiğimiz 
fotoğraflar da 1940’lı yıllara ait 
fotoğraflar olup fotoğraflarda Edirne 

Barosu Başkanlığında ve (rahmetli) Av. 
Kemal ŞAĞBAN (Edirne Barosunun 
ilk yönetim kurulu üyelerinden biri) 
yönetiminde gerçekleştirilen Bölge 
Toplantısına katılan meslektaşlarımız 
yer almaktadır.

Özellikle fotoğraflarda yer 
alan Cumhuriyetimizin kurucu 
Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fotoğrafının yer aldığı tabloyu sanırım 
pek çok meslektaşımız hatırlayacaktır. 
Zira pek çoğumuz Avukatlık Mesleğine 
ilişkin yeminimizi bu tablonun hemen 
yanı başında gerçekleştirmiştik.

Fotoğraflarda tespit 
edebildiğimiz kadarıyla Edirne 
Baromuz üyelerinden (rahmeti) 
Av. Yusuf Çetin ARDALI ile eşi/
meslektaşımız, hazine vekili (rahmetli) 

Av. Bergüzar ARDALI, Kırklareli/
Lüleburgaz’dan meslektaşlarımız 
(rahmetli) Av. Mustafa ÇATANA ile 
(rahmetli) Av. Nebahat ÇATANA 
ismen tespit edebildiğimiz 
meslektaşlarımızdan olup adı geçen 
Edirne Bölge Baro toplantısının 
o tarihlerde kullanılan ancak şu 
an yıkılmış olan Adliye Binasının 
odalarından biri olma ihtimali oldukça 
yüksektir.

Bu sayımıza konu ettiğimiz ve 
hep birlikte geçmişteki günlerimiz 
hatırlamamız için gün yüzüne 
çıkardığımız bu fotoğraflarla ilgili, 
konuya ilişkin bilgi ve görgülerini 
bize vakit ayırarak paylaşan Üstadımız 
Av. İbrahim KARAKOÇ Bey’e 
teşekkürlerimizi sunarız.



Saygıdeğer meslektaşlarımız ve Edirne Barosu 1923 Dergimizin 
Saygıdeğer okuyucuları,

İkinci sayımızda da bir yandan eksikliklerimizi gidermeye 
çalıştık, bir yandan da sizlerin değerli önerilerini dikkate aldık.

Edirne Barosu 1923 Dergimizi hep birlikte ve elbirliği ile yaşatma 
azmindeyiz. Bu azim ve umudumuzu, heyecanımızı yitirmeden 
sorumluluk bilinci ile Dergi’mizi inşallah yaşatacağız. 

İlk sayımızda sözünü verdiğimiz gibi Dergi’mizin çıtasını 
yukarılara, daha yukarılara doğru taşımak temel amaçlarımızdan 
biridir. 

İlk sayımızda üzerinde durduğumuz mütevazi ve iyi niyetli 
çabalarımızın sizlerce olumlu karşılanması ve katılımın teşvik 
edilmesine ilişkin taleplerimizin sizlerden olumlu karşılık bulması 
ve bu konularda bize pek çok fikirsel, eylemsel geri dönüşlerin 
olması bizleri daha mutlu etmiştir.

Bu sayımızda da bizlere yazıları, fikirleri, emekleri ve çabalarıyla 
bizlere destek olan pek çok meslektaşımıza; kalemini, bilgisini 
bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza; bu süreçte bizleri yalnız 
bırakmayan Baro Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, dizgi ve 
yayında emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarımıza; kısaca Edirne 
Barosu 1923 Dergisi Dost’larına teşekkürlerimizi ayrı ayrı sunmayı 
borç biliriz.

Dergimizin kurumsallaşması, köklerini derinlere doğru güçlü 
ve sağlıklı bir şekilde salması öncelikli hedeflerimizdendir.

Makale, yazı, fikir, sanat eseri, edebi eser, fotoğraf, karikatür 
gibi pek çok emek ürünü ile Edirne Barosu 1923 Dergi’sinde her 
zaman yer bulabileceğinizi,  içinizde/içimizde yer alan saklı 
cevherlerin açığa çıkarılmasında sizlere destek olacağımızı bir kez 
daha taahhüt ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileklerimizle.

Sağlıcakla kalınız…

EDİRNE BAROSU 1923 DERGİSİ






