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Dergimizde yayımlanan eserlerin
sorumluluğu yazarlara aittir.
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DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ

rahmetle ve minnetle anıyoruz...

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ/PDY mensubu teröristler tarafından, demokrasiye ve millet iradesine karşı
alçakça gerçekleştirilen darbe girişimini kınayarak yazıma başlamak istiyorum.
Bu hain girişime karşı çıkarak demokrasiye sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın
çağrısına uyan her kesimden halkımız olmak üzere, meclis başkanımız, başbakanımız, meclisteki tüm siyasi partiler,
yüksek yargı organları, sivil toplum örgütleri ile medya kuruluşlarının göstermiş oldukları kararlı duruş sayesinde
bu alçak darbe girişimi hak ettiği karşılığı almış, ülkemiz ve milletimiz büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştür.
Darbe girişimine karşı kahramanca direnerek, hain ve alçak kalkışmanın engellenmesi için hayatlarını feda eden
şehitlerimize de Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun...
...
Akademi & Kürsü Dergimizin ilk sayısını çıkarmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizi, yargının değişik
kademelerinde ve özellikle kürsüde çalışan meslektaşlarımızın kültür, edebiyat, sanat ve diğer alanlardaki eserlerini
yayınlamak, meslektaşlarımız arasında bu tür paylaşımların yapılabileceği ortak bir platform kurmayı amaçladık.
Dergimizde meslektaşlarımızın kültürel ve edebi eserlerini yayımlayarak, onlara alan açma ve diyalog ortamı kurmayı
hedefledik. En güzel eserlerin yayınlanacağı bu dergi, bir hatıra ve bir eser olarak kütüphanelerde yerini alacaktır.
Meslek hayatı boyunca çalışma konusu ‘insan’ olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın, hayata dair anlatacakları
çok şey olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin değişik coğrafyalarında çalışan ve her yörenin ayrı bir güzelliğini gören
meslektaşlarımızın, çeşitli zorluklarla mücadele ederek görev yaptıkları da bir gerçektir. İşte bu yaşanmışlıklar,
kâğıda dökülerek iç âlemdeki güzelliklerin dışa vurumu olarak ortaya çıkmaktadır.
Yargı camiasının tamamını kapsayan dergimize yayınlanması için eser gönderen tüm meslektaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. Önümüzdeki sayılarda da eserlerinizi bekliyoruz. Ayrıca daha kaliteli bir dergi için, bütün meslektaşlarımızın
her türlü eleştiri, katkı, görüş ve önerilerini bekleriyoruz.
İlk sayımızda, zaman ayırarak bizlere röportaj yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz.
Sağlıcakla kalınız...
Yılmaz AKÇİL

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Röportaj...

Hakim ve Savcılarımız;
Vicdanları Dışında
Hiçbir Gücün Emri Altına
Girmemelidirler...
6

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

28 Şubat sürecinde, hâkimlerin ve Cumhuriyet savcılarının nasıl
vesayet sisteminin emrinde bir görüntü verdiklerini çok iyi
hatırlıyoruz. Daha sonra, adalet teşkilatı içinde yuvalanmış, paralel
devlet yapılanması adını verdiğimiz bir örgütün, hâkimlerimizi ve
Cumhuriyet savcılarımızı nasıl başka güçlerin emrine soktuğunu da
hep birlikte yaşadık, gördük. Yaşadığımız musibetlerden çıkardığımız
dersler ışığında, adalet teşkilatımızı, herhangi bir gücün maşası olan
değil, gerçek anlamda adaletin tecellisine aracılık eden bir yapıya
kavuşturmak için çok önemli adımlar attık.
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Aile ve komşuluk ilişkileri,
bizim sosyal yapımızın temel
direğidir. Kendimize sağlıklı
ve güvenli bir gelecek kurmak
istiyorsak, aile ve komşuluk
ilişkilerini güçlü tutmalıyız.
Sayın Cumhurbaşkanım; aileniz, kardeşleriniz
ve büyüdüğünüz mahalle ortamından size
kalan hatıralar neler acaba?
Rizeli bir anne-babanın, İstanbul’un Kasımpaşa
semtinde doğmuş, orada büyümüş bir evladı
olarak, ailemle çocukluğumu ve gençliğimi
geçirdiğim ortamın, kişiliğimin oluşmasında
çok büyük rolü bulunduğuna inanıyorum. O
günlere dair sayısız hatıralarım var. Ama beni en
çok etkileyen, aile ilişkileriyle içiçe geçmiş olan,
samimi, hasbi, teklifsiz ve hesapsız komşuluk
münasebetleridir.
Bugün hala fırsat buldukça çocukluğumun ve
gençliğimin geçtiği mahalledeki komşularımızı
ziyarete
gider,
kendileriyle
hasbihal
ederim. Büyükşehir Belediye Başkanlığım,
Başbakanlığım
ve
Cumhurbaşkanlığım
dönemlerinde, bu hassasiyetimi hayata
geçirecek projelere daima öncelik verdim.
Küçüklüğünüzden beri spora, özellikle de
futbola olan merakınızı biliyoruz. Size sporu
bu derece sevdiren neydi?
Çocukluğumdan ilgi duyduğum sporla ilişkim,
ilkokul yıllarından itibaren tamamen futbola
yöneldi. Onaltı yıl boyunca kesintisiz şekilde
okul takımlarında ve çeşitli kulüplerde futbol
oynadım. Camialtı ve İETT takımlarında
futbol oynadığım yılları, keyifle ve özlemle
hatırlıyorum. Fenerbahçe’ye transferim,
rahmetli babamın müsaade etmemesi
sebebiyle gerçekleşemedi. Futbol benim için,
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takım oyununu öğrenmemi sağlayan, zorluklar
karşısında yılmadan mücadeleye devam
etmenin, fırsatları gole çevirmenin, taktik ve
stratejinin, kendine güvenmenin ne kadar
önemli olduğunu gösteren bir okuldu. Spor
yaparken edindiğim disiplini ve tecrübeleri,
kültürden siyasete, hayatımın her alanında
kullandım ve gerçekten çok müspet neticeler
elde ettim. Futbol oynarken hedefim, o alanda
Türkiye’nin en iyisi olmaktı. Ancak, 12 Eylül’den
sonra hayatımı farklı bir yönde sürdürme
mecburiyetim ortaya çıkınca, bu defa ülkeme
ve milletime hizmet konusunda en iyi olma
hedefiyle yoluma devam ettim.
Gençlik yıllarınızda sosyal ve kültürel
etkinliklere yoğun olarak katıldığınızı, bu tür
programları yakından takip ettiğinizi, bizzat
içinde yer aldığınızı biliyoruz. Bu etkinliklerin
daha sonraki süreçte size nasıl bir katkısı oldu?
Eğitim gördüğüm İmam Hatip Lisesi’nde, sosyal
ve kültürel etkinlikler bakımından çok velut, çok
verimli, çok faal bir ortamımız vardı. Ayrıca Milli
Türk Talebe Birliği’nde çok önemli etkinliklere
katılıyor, çoğunun organizasyonunda bizzat
yer alıyordum. Bu vesileyle tanıdığımız
insanların her biri, birikimleri, hayatları ve
mücadeleleriyle, gerçekten çok kıymetli
dava adamlarıydı. Siyasette kısa sürede
bir mesafe kat etmemizde, okulumuzda
aldığımız eğitimin ve içinde bulunduğumuz
kültürel, sosyal çevrenin çok büyük katkısı,
çok büyük desteği vardır. Gençlik kollarında
başladığımız siyasi hayatımızın, kısa sürede
ilçe ve il başkanlıklarıyla taçlanması, ardından
seçimlerle olgunlaşması, nihayet 1994’teki
Büyükşehir tecrübesiyle yeni bir safhaya
ulaşması, hep bu birikim sayesindedir. Allah
yetişmemizde emeği geçen, katkısı olan tüm
büyüklerimizden razı olsun, ebediyete irtihal
edenlere rahmetiyle muamele etsin.

Ülkemizdeki darbe ve vesayet
rejimlerine yönelik mücadelemizi
kesintisiz bir şekilde bugüne kadar
Mensubu olduğumuz siyasi gelenek itibariyle, sürdürdük, bundan sonra da aynı
darbelere ve darbecilere karşı zaten çok şekilde inşallah devam ettireceğiz.
12 Eylül 1980 darbesini bizzat yaşayan
kişilerden birisiniz. Sizin siyasi hayatınızda bu
darbenin etkisi nedir?

ciddi eleştirimiz, tavrımız vardı. Ama 12
Eylül’de, kendimizle birlikte çevremizdeki
arkadaşlarımızın, büyüklerimizin yaşadıkları
hadiseler, bizi darbelere karşı çok daha keskin
bir tavır almaya itti.

Türkiye demokrasiyi hak eden bir ülkedir.
Milletimiz, temel insan haklarına saygılı ve
hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yönetimi
hak eden bir toplumdur. 12 Eylül, hem
demokrasiye, hem de insan haklarına karşı
ortaya koyduğu hoyrat duruşla, milletimizin
daha sonraki dönemde kararlarını çok daha net
verebilmesini sağlamıştır. Nasıl 1960 darbesi,
tarzı ve üslubuyla dahi tek başına Menderes’i
ibra etmeye yeterliyse, 1980 darbesi de, daha
sonraki dönemlerde milletimizin her fırsatta
tercihini demokrasi ve hukukun üstünlüğünden
yana yapmasını sağlayan bir turnusol kâğıdı
işlevi görmüştür. Açıkçası, bugün hala 1960
ve 1980 darbelerinde kendini gösteren çarpık
anlayışın, darbecilerin arzusunun tam tersi
istikamette, milletimize yön vermeye devam
ettiğini düşünüyorum. Biz de tüm bu tecrübelere
bakarak, insanlığın gereklerinin siyasetin
gereklerinin önünde olması gerektiğini gördük
ve bunu tüm hayatımız boyunca uygulamanın
gayreti içinde olduk.

Çeşitli
sivil
toplum
kuruluşlarının
kampanyalarında sizin, rahmetli Menderes
ve rahmetli Özal’la birlikte, “milletin adamı”
sıfatıyla demokrasi mücadelesinin sembolü
olarak gösterildiğinizi biliyoruz. Siz de
demokrasi tarihimizde böyle bir sürekliliğin
olduğuna inanıyor musunuz?
Burada siyasetçilerde değil, milletin kendi
iradesine sahip çıkmasında, kendi geleceğini
kendi belirleme kararında bir devamlılık söz
konusudur.
Çok partili siyasi hayata geçilmesiyle birlikte
milletimizin rahmetli Menderes’e adeta dört
elle sarılması, işte bu sebepledir. Menderes’in
akıbeti, milletimizi çok teessür etmiştir, ama
kararlılığından asla vazgeçirmemiştir.
Nitekim, 12 Eylül’den sonra darbeciler
meşreplerine göre bir siyasi düzen kurmanın
hesabını yaparken, milletimiz o şartlarda
kendine yakın gördüğü bir ismi, rahmetli
Özal’ı iktidara taşıyıvermiştir. 2002 yılı Kasım
ayındaki seçimler de, milletimizin aynı yönde
attığı yeni ve tarihi bir adımdır. 2002 yılından
bugüne kadar yaşadığımız her krizde, her
önemli durumda, bu iradenin güçlü bir şekilde
yanımızda olduğunu bizzat yaşadık, gördük.

Milletimiz, Cumhuriyet tarihi boyunca bulduğu
her fırsatta tarihine, medeniyetine, kültürüne
ve inancına uygun bir yönetim talep etmiştir.
Bu talebe saygı duyan, söylemi ve eylemiyle bu
doğrultuda çalışan siyasetçiler de milletimizin
gönlünde daima ayrı bir yere sahip olmuştur.
Bir süredir, “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek, ülkemiz sınırlarını
aşan, küresel düzeyde bir adalet talebini dile getiriyorsunuz.
Buradaki amacınız nedir?
Bulunduğumuz bölge başta olmak üzere, dünyada yüz milyonlarca,
milyarlarca mağdur ve mazlum insan var. Uluslararası düzen,
Birleşmiş Milletler ve onun bir organı olan Güvenlik Konseyi gibi
yapılarla, tüm dünyaya nizam vermenin iddiasında olmasına rağmen,
uygulamada, maalesef çok farklı bir manzarayla karşı karşıyayız.
Bizim, Birleşmiş Milletler’in, özellikle de Güvenlik Konseyi’nin yapısı
ve çalışma şekliyle ilgili itirazlarımız, dünyadaki ülkelerin çok büyük
bir bölümü tarafından takdirle karşılanmıştır ve desteklenmektedir.
Bu yaklaşımımızla, tüm insanlığın vicdanının tercümanı olduğumuzu
görüyoruz. Suriye meselesi, “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ortaya
koyduğumuz duruşun haklılığını, bir kez daha ve acı bir şekilde
teyit etmiştir. İnşallah, önümüzdeki dönemde bu konuda somut
gelişmeler yaşandığına da şahit olacağız.
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Ülkemizdeki
adalet
görüşleriniz nelerdir?

sistemiyle

ilgili

Adalet, arkadaşlarımızla birlikte 2002 yılı
Kasım ayında ülkeyi yönetme sorumluluğunu
üstlendiğimizde, eğitim, sağlık ve emniyetle
birlikte öncelik vereceğimizi ifade ettiğimiz dört
temel alandan biriydi. Daha da önemlisi bizim
tarihimizde ve inanç dünyamızda, adalet çok
önemli ve çok farklı bir yere sahiptir. Biz, insanlar
arasında adaletle hükmedilmesi gerektiğinin
emredildiği bir inancın mensuplarıyız. Cuma
hutbelerinin sonunda okunan ayet, “Şüphesiz
Allah adaleti emreder” diye başlıyor. Tabii burada
sözü edilen adalet hayatın her alanına ilişkindir.
Adaletin, yazılı kurallar çerçevesinde tecellisini
sağlayan kurumumuz da adliye teşkilatımızdır.
Maalesef, her dönemde, adalet sistemimiz
konusunda çok ciddi spekülasyonlar yapılmıştır.
w28 Şubat sürecinde, hâkimlerin ve Cumhuriyet
savcıların nasıl vesayet sisteminin emrinde
bir görüntü verdiklerini çok iyi hatırlıyoruz.
Daha sonra, adalet teşkilatı içinde yuvalanmış,
paralel devlet yapılanması adını verdiğimiz bir
örgütün hâkimlerimizi, Cumhuriyet savcılarımızı
nasıl başka güçlerin emrine soktuğunu da
hep birlikte yaşadık, gördük. Yaşadığımız
musibetlerden çıkardığımız dersler ışığında,
adalet teşkilatımızı, herhangi bir gücün maşası
olan değil, gerçek anlamda adaletin tecellisine
aracılık eden bir yapıya kavuşturmak için çok
önemli adımlar attık. Bu çalışmaları daha da
ileriye taşıyarak, adalet sistemimizi en kısa
sürede, milletimiz nezdinde hak ettiği itibarlı
konuma ulaştıracağımızı düşünüyorum.
Halen görevde olan ve yakında görev alacak olan
hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın, yasaların
uygulanmasında artık, vicdanları dışında hiçbir
gücün emri altına girmeyeceklerine inanıyorum.
Öte yandan, hükümetlerimiz döneminde adalet

teşkilatımızın insan kaynağı yanında, bina ve araçgereç ihtiyaçlarını gidermek için gerçekten çok
büyük yatırımlar yaptık. Hâkim ve Cumhuriyet
savcılarımızı, bodrum katlarında, merdiven
altlarında, izbe mekanlarda çalışmaktan
kurtararak, modern Adalet Saraylarına
kavuşturduk. Gerek teknolojik altyapı, gerek
yardımcı eleman bakımından gerekse de özlük
hakları bakımından hâkim ve savcılarımıza,
işlerini en iyi şekilde yapabilecekleri imkanları
sunmanın gayreti içinde olduk.
Size göre, terör olayları konusunda hâkim ve
savcılarımıza ne tür görevler düşmektedir?
Türkiye, diğer alanlar gibi terörle mücadelede
de, mevzuattan ziyade uygulama sorunu olan
bir ülkedir. Terörle mücadele, sadece şahısların
veya kurumların değil, devlet ve millet olarak
hepimizin ortak meselesidir. Hukukçuların
sıkça kullandıkları, “hayatın olağan akışı” diye
bir kavram var. Terörle mücadelede yapılması
gereken de mücadelenin, işte bu hayatın
olağan akışına uygun şekilde yürütülmesidir.
Şiddetin olmadığı bir ortamda terörle
mücadele anlayışı farklı olabilir. Ama ortada
patlayan silahlar ve bombalar, ölen insanlar
varsa, hiç şüphesiz burada değerlendirme ve
kararlar daha farklı olmak zorundadır. Güvenlik
güçlerimiz sekiz aylık terörle mücadelede
300’ü aşkın şehit verdiler. Adalet teşkilatımızın
tüm mensuplarının bu konuda çok daha fazla
hassasiyet göstereceklerine, kararlarıyla bu
ülkenin ve milletin hâkimi, savcısı olduklarını
ortaya koyacaklarına inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım bizlere zaman ayırıp,
röportaj yapma fırsatı verdiğiniz için çok
teşekkür ediyoruz.

15 TEMMUZ 2016’DA NELER OLDU?
- Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu. F-16
savaş uçakları, Ankara’da alçak uçuşa başladı.
- Askeri helikopterlerden Genelkurmay önündeki insanların üzerine ateş açıldı.
- Genelkurmay karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü darbeci askerler tarafından ele geçirildi.
- Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan
Mehmet köprüleri askerlerce trafiğe kapatıldı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih’teki
binası darbeciler tarafından ele geçirildi.
- Darbeci askerler tarafından köprüde yürümek
isteyen sivillerin üzerine ateş açıldı.
- Darbeci askerler tanklarla İstanbul Atatürk
Havalimanı’nın önüne gelerek, havalimanını
kapattı.
- Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi vuruldu.
- Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım televizyonlara yaptığı açıklamada; “Bu girişime izin
verilmeyecektir. Bunu yapanlar bedelini en ağır
şekilde ödeyeceklerdir. Askerin içinde bir grubun kalkışması söz konusu.” dedi.
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- Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma
Genel Komutanı darbeci askerler tarafından
rehin alındı.
- Askeri helikopterlerden Milli İstihbarat Teşkilatı binasına ateş açıldı.
- Marmaris’te bir otelde bulunan Cumhurbaşkanımız’a karşı suikast girişiminde bulunuldu.
- TRT’den sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin yönetime el koyduğuna ilişkin korsan darbe bildirisi
okundu. Ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma
yasağı ilan edildiği açıklandı. TÜRKSAT, TRT’nin
yayınını kesti.
- İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet binası,
zırhlı askeri araçlar tarafından kuşatıldı.
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; “Bedelini çok ağır
ödeyecekler, milletimizi meydanlara davet ediyorum.” dedi.
- Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, milletimiz
darbe girişimine karşı meydanlara çıktı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü F-16’lar ve helikopterlerle vuruldu.
- TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel
Kurul Salonu’nda yerini aldı.

- Cumhurbaşkanımızın Marmaris’te konakladığı
ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden
ateş açıldı. Darbeci askerler oteli abluka altına
aldı. Çıkan çatışmada 2 polis şehit oldu.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY
mensubu yargı mensupları ve darbeci askerler
hakkında gözaltı kararı verdi.

- Darbeci askerler göz altına alınmaya başlandı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınlarına bir
F-16 uçağı tarafından 2 bomba atıldı, 5 vatandaşımız şehit oldu.

- İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen vatandaşların protestosu ve tankların önüne durması
üzerine polis alana hakim oldu.

- Boğaziçi (15 Temmuz Şehitleri) Köprüsü’nde
halka ateş açan, insanları tankla ezen darbeciler
halk ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.

- Özel Harekat Daire Başkanlığı F-16 savaş uçakları tarafından vuruldu, 50 polis şehit oldu.

- Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon
düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar kurtarıldı.

- TRT’yi işgal eden darbeci askerler, vatandaşlar
ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan
darbeci 13 asker gözaltına alındı.
- TBMM, milletvekilleri genel kurul salonunda
olduğu sırada, F-16 savaş uçakları tarafından
defalarca bombalandı.
- TRT normal yayına döndü. TRT binasını ele
geçirmeye çalışan askerler gözaltına alındı.
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a geldi.

- Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel
harekat polisleri tarafından ele geçirildi. Karargahtaki darbeci askerler etkisiz hale getirildi.
- HSYK, FETÖ/PDY mensubu hakim ve savcılar
hakkında karar almak üzere toplandı.
- Türkiye genelinde, FETÖ/PDY mensubu binlerce TSK personeli gözaltına alındı.
- Genelkurmay karargahından çıkan 700’e yakın
silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.
- Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çankaya
Köşkü’nde açıklama yaptı.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

- TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesisleri askeri helikopterler tarafından vuruldu, tesis askerlerce ele geçirilmeye çalışıldı.
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Abdullah YAMAN
Yargıtay Üyesi
abdullah.yaman@hotmail.com

SURİYELİ...
Ne kolaycı bir tanımlamadır “Suriyeli” olmak… İnsanların parmak
izi sayısınca farklı karakterlerde yaratılmış olduğunu pas geçerek
kolaylıkla paydaları eşitleyiverip yuvarlarız adeta; banttan çıkmış seri
imalat gibi basarız damgayı üzerine “Suriyeli” diye…
Etraftan çok duyardık…Her yeri Suriyeliler işgal etmiş diye… Doğrusu
çok da ilgimi çekmezdi… Ne zaman ki, eşimin devam ettiği bir kursta,
kendisi için yardım toplanan Suriyeli bir aileden haberdar oluncaya
dek… Dört çocuğuyla ülkemize sığınmak zorunda kalan genç bir anneden bahsediyoruz… Öğrendik ki, toplanan yardımlarla kirası dahi
karşılanamıyormuş…
Eşim aracılığıyla haber verip komşusu Aynur Hanım’ı da yanımıza
alarak evlerine gittik… Ev demeye bin şahit gerek... Beş katlı bir aparmanın eksi ikinci katında oturuyorlardı… Kuytu ve gece gündüz lamba
yanan, karanlık bir bodrum katında… İçeri girdiğimizde, ortada oynayan birbirinden tatlı dört kız çocuğuyla karşılaştık… Anne ise görünürde
yoktu… Adetlerine göre bir kadının erkekli ortama gelmesi doğru
olmayacağından içeri gelmiyormuş... Neyse ki güvendiği komşusu
Aynur Hanım’ın ısrarı üzerine bir müddet tereddütten sonra yanımıza
gelip “hoş geldin” diyebildi…
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Hiçbir geliri bulunmayan ve en küçüğü 3, en
büyüğü ise 11 yaşında olan 4 kızıyla birlikte
yapayalnız kalmış bu apartmanın bodrum katında… Allah’tan yanı başında merhamet ve
şefkat duygularıyla yüklü olan Aynur Hanım’la
karşılaşmışlar… Sağdan soldan denkleştirdiği
yardımlarla Hızır gibi yetişmiş imdatlarına…
Gerek çocuklar gerekse anneleri kısa zamanda
çevreye alışıp bir yıllık sürede derdini anlatabilecek kadar Türkçe öğrenmişler… Her akşam
evlerine misafir gelen komşu kadınlar; eksi
ikinci kattaki sığınağın dış dünyaya açılan tek
penceresi olmuşlar adeta… Misafiri ne kadar
da çok seviyorlardı… Sağdan soldan gelen yardımları onlarla paylaşmaktan büyük bir keyif

aldıkları her hallerinden belliydi… Söylediğine
göre Suriye’deki evlerinde de misafir hiç eksik
olmazmış...
Etraftan Suriyelilerle ilgili bunca tezvirata rağmen ensar-muhacir buluşmasını hatırlayarak
hiç olmazsa mütevazi bir miktara tekabül eden
kira parasını üstlenebileceğimizi söyleyerek bir
parça olsun rahatlatmaya çalıştık… Zira, Alman
hükümetinden ayda sadece 300 Euro yardım
alan kocasının Türkiye’deki ailesine katkı sunmasına imkan yoktu…
Eşimin işlerinin yoğunluğu nedeniyle bir müddet
ihmal ettiğimiz aileyi nasıl olduysa bir akşam
hatırlayıp arama gereği hissettik… Her zaman ki
gibi ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığını sorduğumuzda; büyük bir tevekkülle her şeylerinin tamam olduğunu söyleyerek teşekkür etti… Zaten
evlerine her gittiğimizde tüm ısrarımıza rağmen
evde her şeyin mevcut olduğunu, hiçbir ihtiyaçlarının bulunmadığını söylerdi… Baktık çaresi
yok, eşimi mutfağa gönderip buzdolabını ve arka
odaları kolaçan ederek gerçeği söyleyip söylemediğini kontrol etmek zorunda kalıyorduk…
Ne anne ne de çocukları tüm ısrarlarımıza rağmen bir şeyi kabule yanaşmadıkları gibi emrivaki yaparak eve getirdiğimiz poşetlerin üstünde
yer alan patates cipslerinin üç yaşındaki çocuk
tarafından bile deşelenmediğini görünce hayret

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Kocası, iç savaştan sonra bir yolunu bularak
Almanya’ya iltica etmiş… Onlar ise, bir süreliğine anne babalarının evlerine sığınmışlar…
Ancak bu evin de Esat askerlerince bombalanması üzerine ortada kalakalmışlar… Daha sonra
elde ne var ne yok satarak uçakla Ankara’ya
gelmişler… Beraberinde getirmek istediği anne
babası ve küçük kardeşi ise memleketi terk etmeye yanaşmayarak enkaz halindeki evlerinin
bahçesine kurdukları çadırda hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlar… Nitekim bir sonraki
bombalama seansında 18 yaşındaki küçük kardeşin şehit olduğu haberini almışlar…
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ve hayranlık içinde kalıyorduk… Belli ki, memleketlerinde hali vakti yerinde düzgün bir aileden
geliyorlardı… Kuldan bir şey istememelerinin
mükafatı olarak Allah da bizleri onların ayağına
kadar gönderip ihtiyaç yoklaması yaptırıyordu…
Her neyse, bu son ziyaretimizde, Almanya’daki eşinin göçmen vizesi aldığını eş ve çocukları
içinde oturum izni verildiğini ancak bilet almak
için sadece iki gün kalmasına rağmen parayı
denkleştiremediklerini komşuları Aynur Hanım’dan öğrenmiş olduk… Kadıncağız büyük bir
telaş içinde evde ne var ne yok satılığa çıkarmış… Ancak komşuları nasıl olsa giderken bırakmak zorunda kalacak diye fazla para vermeye
yanaşmayınca çaresiz kalakalmış… Neredeyse
hurda fiyatına değerlendirdiği bir kısım ev eşyasıyla sadece bir kişinin bilet parasını denkleştirmiş… Garibim bu yüzden son iki gecedir
uyuyamıyormuş…
Bunun üzerine kendisine yönelerek, arkadaşlarla birlikte (imece usulü) bilet parasını toparlayabileceğimizi bu hususu asla dert etmemesini istedim… Bir an buruk bir sevinç yaşadıktan sonra
eski tutumuna dönerek; “Bu kadar yüksek bir
meblağı yardım olarak kabul edemem” dedi…
Eşim, “İyi de iki günün kalmış parayı nasıl temin
edeceksin” diye sorduğunda… Büyük bir tevek-
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külle “Allah gönderecek” dedi… Tam o anda
devreye girerek: “İyi de, bizim Allah tarafından
gönderilmediğimizi ne biliyorsun?” deyince çaresizce başını eğerek sustu… Bu arada onun
prensiplerine duyduğumuz saygı gereği, evdeki
önemli eşyaları satın alabileceğimizi, bundan
elde edilecek gelirle bilet parasının sorun olmaktan çıkacağını söyleyince, biraz rahatladığını hissettik…
Sağdan soldan derlediğimiz yardım paraları bilet tutarını aşınca da; yazlık elbise ve yırtık ayakkabılarla babalarının yanına gitmesinler diye bir
hafta sonu mütevazi bir mağazaya götürerek
sevindirmek istedik… Israrlı çabamız üzerine
bir şeyler aldılar… Ancak gözlerini bir an olsun
fiyat etiketlerinden ayırmadan en ucuzunu beğenmiş gibi yaparak mümkün mertebe fazla yük
teşkil etmeyi unutmadan...
Nihayetinde bizim yardım gayretimiz, dönüp
dolaşıp onların bizi manen terapi ettiği bir seremoniye dönüşüyordu...
Sonunda ayrılık vakti gelip havaalanına götürmek üzere evlerine vardığımızda apartmanın
önüne toplanan komşu kadınlarla sarılıp ağlaştıklarını gördük… Mahalleden yolcu değil sanki
cenaze uğurlanıyordu... Bizimkiler yalnızca bir
senedir kalmış oldukları ülkeyi terk etmeye (ru-

Havaalanına ulaşıp uçağa binişten önceki son
kontrol noktasından geldiğimizde X-Ray cihazının başında duran güvenlik görevlisi çantasında
bulunan iki adet çorap örgü şişini çıkarmasını
istedi… Kadıncağız, bir yıldır ördüğü patik ve
çorapları satarak geçimini temin etmeye çalıştığı el aletlerine el konulmasına anlam veremeden çaresizce çıkarıp masanın üzerine bıraktı...
Hemen görevliye dönerek “onları çöpe atmamasını, yolcuları uçağın biniş kapısına kadar
götürdükten geri dönüp alacağımı söyleyince”
bir parça olsun teselli buldu….
Bizim ev sahipliğimiz Medine’deki ensarla kıyaslanamaz elbette… Zira onlar her şeyini pay-

laşmışlardı… Biz ise bir kısım fazlalıkları… Olsun
ama, biz onlardan öğrenmiştik hicret edenlerin nasıl karşılanması gerektiğini… Tamamıyla
onlara özenmiştik… Kardeş ailemizin vakar ve
asaleti de işlerimizi biraz daha kolaylaştırıp, imtihan denilen vakıayı bir türlü bitip tükenmesini
istemediğimiz ayrı bir hazza dönüştürmüştü…
Allah kimsecikleri kökünden koparmasın… Zira
koptunmu bir kez; yaprakların solar/dökülür...
Suyun çekilir... Nereye savrulacağı rüzgarın
takdirine bırakılmış kuru bir dala dönersin…
Nitekim; bizimkiler Almanya’ya vardıklarında
her aileye tek bir odanın tahsis edildiği mülteci kampına yerleştirilmişler… Düşünebiliyor
musunuz, altı kişilik bir aileye tek bir oda…
Banyo, tuvalet ve mutfağı ise bitişik odalarda
kalan Afgan mültecilerle paylaşmak zorunda
kalmaları da işin cabası… Dolayısıyla mutsuz ve
umutsuzlar…Büyük bir sabırla ülkelerindeki iç
savaşın bitmesini bekliyorlar…
Biterse tabii...

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

hen) hazır değillerdi besbelli... Belki de iyi kötü
aşina oldukları ikinci bir memleketten, bilinmeze doğru yol alışın tedirginliğini yaşıyorlardı…
Ayrılık acısının belirtileri o kadar dışa vurmuştu
ki; bir yıldır evi tek başına çekip çeviren o güçlü
kadın gitmiş, yerini; çaresiz, suskun ve perişan
bir kadıncağız almıştı adeta… Havaalanı yolu
boyunca bu ayrılığın ne anlama geldiğini kavrayabilecek kadar büyümüş olan kızıyla birlikte
ağlayışlarına yürek dayanmıyordu…
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Sen ile Sen
Rifat İNANÇ
1

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı
Eğitim Merkezi Başkanı
rifat.inanc@hotmail.com

Dedi: Mecnun nerede?
Benim, dedim.
Leyla’n? dedi.
Baktım, baktı, baktık.
Adını bırakıp gitti.
Leyla gitti,
Adı dillerde kaldı.

2
Dedi: Mecnun ben miyim sen mi?
Güldürme, dedim.
Adını sordu, söyledim.
Hırkasını çıkarıp verdi.
Dedi: Adım Kays’tır bundan sonra,
Mecnun’luk sende kaldı.

3
Mecnûn gitti,
leyla gitti,
Aşkları da peşinden.
Yazanlar bu efsaneyi,
Terk-i diyar eylediler.
Birlikte yazalım gel,
Hakîkat kitabını.
BEN, SEN oldum sevdiceğim,
AŞK’ımızın adı,
SEN ile SEN!
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Cumhuriyet savcısı
mhtastan@hotmail.com

BU KAPIDAN
Yorgun dalgalar gibi dönüyorum kıyıdan,
Balık ağları beni çekiyor bu kapıdan;
Varamadan kaybolan nirvana yolcusuyla
Vurgun yemiş güvercin sekiyor bu
kapıdan.
Gözyaşları suluyor, Katin ormanlarını,
Ve dünyadan bihaber dans ediyor
Mathilda.
Hem gidip hem ağlayan nazlı gelinler
gibi,
Tarih bizden izinsiz geçiyor bu kapıdan.
Yer mi kayıyor yoksa zaman mı
savruluyor?
Daha kaç yıl sürecek bu dinmeyen fırtına?
Şu karanlık geceyi anlamlı kılan yıldız,
Kendini de yakarak göçüyor bu kapıdan.
Bir kapı kapanmadan öbürü açılmazmış,
Bütün kapılar sana çıkıyorsa neyleyim?
Cemşit olup şaraba ülfet etmedim ama
Sarhoşluk gelip benle içiyor bu kapıdan.
Bilmediğim bir dilin alfabesi gözlerin,
Bir türbenin içinde teslim alıyor beni;
Işığından zindanı mahrum kılan sevgili,
Kendi geleceğini seçiyor bu kapıdan.
Bir ay kadar susuzum, aynalar küskün
bana,
Kimse bakmaz yüzüme, tek annem
düşkün bana,
Sözdeki sebatıma bel bağlayan yalnızlık,
Kıyametlik bir ömür biçiyor bu kapıdan.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Mehmet Taştan
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Fehmi ÖZDEMİR

Hâkim
fehmi02@hotmail.com

TANRIÇA THEMİS
TEMİZ KADIN...
Tanrıça Themis.
Onunla yolumuz 1985 yılının Eylül ayında kesişti.
Ankara-Cebeci, Hukuk Fakültesinde.
Ben Adıyamanlı.
O Yunan mitolojisinden. Uranüs ve Gaia’nın kızı.
Önce fark etmedik birbirimizi.
İlk yılımda da fark etmedim. Oysa önünden geçip A.Ü. Hukuk Fakültesi yazan tabelanın önünde
fotoğraf çektirip anama, babama yollamış, rozetini alıp yakamda taşımıştım. Aha, ben bu okulda
okuyorum işte dercesine.
Rozette, Tanrıça Themis’in resmi basılıymış oysa.
İkinci yıl fark ettim, oradaydı. Dekanlık binasına
önce onun önünden geçip, merdivenleri tırmanarak giriyorsunuz.
Bir elinde terazi, diğerinde kılıç. Gözleri bağlı. Yarı
çıplak.
Önce yarı çıplaklığını ayıpladım. O, aldırmadı.
Ama kadınlar böyle yarı çıplak olmamalı dedim,
ses çıkarmadı. Bizim oranın kadınları şalvarlı, basma fistanlı dedim, tınmadı.
Küstüm bir müddet. Geçmedim önünden, yanından.
Ama yiğitlik bende kalsın dedim, yine geçtim karşısına.
- Niye, gözlerin kapalı diye sordum. Cevap vermedi. Alışığım soğuk tavırlarına. Olsun verme cevap.
Canın sağ olsun.
Yaz tatillerinde, gevezelik olsun diye,
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Kim anasından yazma, selam getirecek?

Anam anlamadı. Kanlı canlı birisinden selam
getirdiğimi sandı.

Hadi hadi, sende beni özleyeceksin biliyorum!

- Aleykümselam, sende selam söyleyesin oğlum
benden.
Sonraki yıllarda da selamını getirdim götürdüm.
Anam da alıştı Tanrıça Themis’e, önce adını
söyleyemedi, dili dönmedi, sonra kendi diline
geldiği gibi adını dillendirdi;
- Temiz kadın.
Ankara da benimle ilgilenen, yarı annelik, yarı
ablalık yapan bir kadın sandı. Sonraları her okul
başlayacağı zaman.

Elveda.
Ben, geldiğim yere gidiyorum.
Adıyaman’a, oradan da Anadolu’ya.
Sende Olympos’a dön. Homeros’a da selam
söyle. Hera ile Zeus’la muhabbetine dön.
Adaletin, düzenin, tarafsızlığın, bağımsızlığın
sembolü, gözleri bağlı, bakire, yarı çıplak;

TEMİZ KADIN.

- Oğlum Temiz kadına, bulgur, salça, tarhana,
Besni üzümü koysak mı?

Tanrıça THEMİS.

- Ana temiz kadın yaşlı. Dişleri kesmez. Ben bir
şeyler alırım ona.
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Gönderdiği yazmaları veremedim sana.

Sabah Esenboğa Havaalanına indiğimde gün
yeni başlıyordu. Devleti yöneten bürokrasi yeni
uyanıyor, bürokrasi çarkı ağır ağır dönmeye hazırlanıyordu. “Ankara, yine aynısın Ankara. Değişmemişsin hiç. Sadece benim gibi kır düşmüş
saçlarına.’’

Küçümsedin mi beni, gökyüzünün ve yeryüzü
tanrılarının yalnız kızı!

Bir taksiye atladım. “Çek” dedim. “Başladığım
yere çek.”

Küçümseme beni. Bak sende yalnızsın burada.
Farkeden var mı seni benden başka?

“Nereye ?” diye sordu taksi şoförü.

Ama, anam yine de oğlu ile ilgilenen temiz kadına bir şeyler koydu. Yazma, eşarp, boncuk
falan.
Yalan söyledim Tanrıça Themis, anama.

Kim konuşuyor seninle? Ankara’nın soğuk ayaz
gecelerinde kim düşünüyor seni?
Ben düşünüyorum sıcacık yurt köşesinde, biliyor musun?
Yarı çıplaklığın üşütmüyor mu?
Hayır takmadım çıplaklığına. Sadece üşürsün
diye üzülüyorum. Oysa anam yazma da göndermişti, eşarp da. Hayır, asla kapanmanı istemiyorum. Üşüme diyorum sadece, üşüme.
Seni tanıyalı üç yıl geçti. İlk yıl tanışamamıştık
çünkü.
Aha gidiyorum. Üç yıl oldu tanışalı. Bir çift söz
etmedin. Şimdi kim göz ucuyla bakacak, soğuk
kış gecelerinde kim düşünecek seni?

“Cebeci’ye” dedim yorgun sesimle, Hukuk Fakültesine.
“Çileli yolculuğumun neşeli başlangıcına gitmeliyim” diye geçirdim içimden.
- Umutlarımın yeşillendiği, umutlarımın doğduğu ilk günkü yere.
Hukuk Fakültesine.
Koyu kahverengi merdivenlerine. Altı sütunlu giriş kapısına. Amfilere. Çimen bahçesine.
Bahçıvan Ali Dayı’nın yanına. Seyhan Kıraathanesi’ne. Garson Üçler Dayı’ya. Yüzde yirmi
indirimli Fakülte Kebab Pide Salonu’na.
Hakkı hukuku öğrendiğim o yere.
Aldığım emaneti oraya bırakmalıyım.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

- “Ana, Themis’in selamı var” dedim.
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Hangi emaneti mi?
Adaleti, hakkaniyeti, masumiyeti, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığı ve hak hukuk üzerine ne
öğrendiysem tüm kavramları. Bingöl Dağı’ndaki kaybolmuş köylünün sabanını. Fırat’ın,
Dicle’nin kenarında kaybolmuş kuzuyu yerine
bırakmalıyım.

- Temiz kadın!

Ve hesap sormalıyım ondan.

- Üşenme bu gün! Uyan, gözlerinde ki bağı arala
da bir bak! Kar yağıyor bu gün Ankara’ya. Gözünün önünde, ayağının dibine kar yağıyor lapa
lapa; öksüz bir çocuğun, tüyü bitmemiş yetimin
kartopu bahçesine yağıyor, kağıt toplayıcıları
kardan adam yapıyor, memleketin ümitlerine
yağıyor kar, bak… Uyuma, uyuklama Themis
kadın, temiz kadın. Biliyorum yerin sıcak ama
yüreğin üşüyor, tanrıçalar uyumaz, kar yağıyor
hadi aç gözlerini bir bak!... “Nerden çıktı bu
Abuzer?” deme. Kılıcı, kitabı bırak, biraz otur
yerine, al başını ellerinin arasına; “vakit sabahın
seheri” deme. Sen ilham veren ben de ilham
alan... Şimdi düşün ki bir mitolojik hikayedeyiz
seninle ve gerçekte olmayan bir zamandayız;
yani kendi boyutuna geç, adını sanını unut, yani
kendi alevlerinle yanıp kül ol ve anlattıklarımla
küllerinin üstünde bir Phoenix kuşu ya da Zümrüd-ü Anka kuşu ol, yarat kendini yeniden. Ta
ki, boşa geçen yirmi beş yılın hesabını görelim
de; sen tekrar cansız bir taş ol, kar durunca sen
yerine, ben evime huzur içinde, günahlarımı
sevaplarımı döke döke dönerim nasılsa.

Hani cesaret, hani adalet diye sormalıyım.

Şimdi lütfen dinle, dinle, dinle...

Hangi cesaret, hangi adalet diye de...

- Kar eskiden de yağardı böyle Cebeci’ye; bir
cevval gençlik zamanıydı. Herkes uykuda ben
sabahı beklerdim notlarımla, inat ederdi gece,
sabah geç olurdu. Dışarda kar yağardı. Akşamın
ilk karanlığından gecenin zifirine durmaksızın
yağardı. Uyuyamazdım; usulca kalkardım sandelyeden, hiç kimseyi rahatsız etmeden, duvarlara akseden gölgeleri bile ürkütmeden kütüphanenin kapısına yürürdüm. Bilir misin Themis
kadın? O gölgeler bile yarenlik eder insana. Dönüp dönüp hatıralarını anlatırlar sana. Anlamlar
yüklersin her gölgenin hareketine, tipine.

Ve O’nu bulmalıyım.
İlk geçliğimde gecenin ayazında konuştuğum,
dertleştiğim, sorguladığım O kadını bulmalıyım.
Temiz kadını, Tanrıça Themis’i bulmalıyım. Yine
dertleşmeliyim. O’nsuz geçen yirmibeş yılın hesabını vermeliyim tek tek...
Özetini çıkarmalıyım. Olanları, olmayanları,
olamayanları, bir bir, tek tek anlatmalıyım.
Yapabildiklerimin, yapamadıklarımın hesabını
vermeliyim.
Gözlerine dokunmalıyım. Bağlı gözlerine. “Yak”
demeliyim elindeki kitabı. “Kır” demeliyim elindeki kılıcı.
- Kır!!

İşte karşındayım Themis. Sor hesabını onca
boşa geçen günlerin, boşuna çabaların.
Şimdi sen sil gözyaşlarımı. Bir yer ayır omuzundan. Doya doya ağlamalıyım omzunda.
Omuzlar ne işe yarar ki? Ya ağlamak için yumuşak bir duvar ya da dik durmak için bir destek...
Gözündeki bağı çıkar, gözyaşlarımı sil onunla.
Gözünden gözüme indir o kumaş parçasını.
Aç gözlerini artık. Kendine boşu boşuna karanlık
yapıyorsun dünyayı.
Güneşe bak, gör!!
Aya bak, ağla!!
Ağla ki bazen boşuna ümit verdiğini anla tüm
sevenlerine.
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Ağla ki ben de ağlayayım boşuna geçirdiğim
hayatın tüm ayrıntılarına.

Şimdi bile öyle yapıyorum; uykum tutmayınca
gölgelerle konuşuyorum, sonra kalkıp mektuplar yazıyorum sana “Temiz kadın, Tanrıça Themis
diye başlatıyorum beyaz sayfalara cümlelerimi...
Uykusuz geceleri yaşadım. Sen bilmezsin, iki
odası dar, salonları geniştir lojmanların. Makam
odaları da dar olur yargıçların. Ama yürekleri

Senarist titizliğinde dağıtırdım rolleri.
Usta bir satranç oyuncusu gibi dizilir taşlar. Vezir ve şah olurdu bazen müşteki ve sanık.
Her hükümde bir değil bin kez öldüm, bir değil
bin kez dirildim küllerimden.
Şimdi sigara tutan aha bu eller ile bir kalorifer
peteğinde ısıtmaya çalışırdım umut dolu üşüyen
yüreğimi.. Ellerimden yüreğime kadar akardı ılık
suyun sıcaklığı.. Site yurdunun yatakhanesinin
penceresi büyük büyük apartmanlara bakardı.
Anam babam o apartmanlarda yaşamazdı, yaşayamazdı. Bir anne bir baba vardı elbet o ışık
yanan dairelerde.
Kendimi, anamı, babamı ve kardeşlerimi de yerleştirirdim o apartman dairesinde yaşanan hayata.. Ama böyle karlı gecelerde kuru ağaç dallarında yaprak yerine kar olurdu.. Aynı şimdi yüzüne
yağdığı gibi böyle kar yağar, her evin çatısı gibi
ağaç dalları da kar tutardı. Baharı çok severdim
ama ya sonbaharı ya da kışı yaşadım hep.
Şimdi yine mevsim kış ve her yerde kar var.
Ankara’nın ayazı, yüzümü kestiği gibi şimdi içimi
de kesiyor.

Bahar geldimiydi; final sınavlarının sonuna az
kalırdı.
Dedim ya; burası çok uzakta, taa Adıyaman’daydı. Kasabam evet..! İşte orada… Kasabama uzanan o bozuk yol orada; şu Bahçeli-Dikimevi hattı
sonunda, titrek sarı lambaların altında beş yüz
adım sonra Savunma Yurdunu geçtikten sonra,
Ankara eski garajlarında başlardı.. Evet burdan
görülemiyordu ama belli ki kar, o yola da yağardı. Gençlik işte; ne kadar da severdim o bozuk
ve ruhsuz kara yolu. Evime gittiğini bilirdim ya,
nerelerden geçip köyüme nasıl kıvrıldığını bilmezdim o yolun.
Uykuda geçerdi tüm yol kasabama yaklaşana
dek. “Gölbaşı, Ulu Camii önü” sesiyle irkilir ve
terk ederdim uykuda ısıttığım koltuğu.
Söyledim ya daha on yedi yaşındaydım ben
sana geldiğimde. Elimde bir tahta bavul, içinde
Terzi Ali’ye borçla diktirilmiş bir lacivert takım
elbise ve ana şefkatiyle konulmuş bir kaç çorap,
fanila.. Yorgun bir eylül akşamında, puslu bir
otobüs penceresinden el sallayarak ayrılmıştım mahzun geçmişimden. Yine yorgun bir eylül
sabahında uyanıp, gelmiştim sana. Vay be! Ne
gaddarlarmış bizimkiler! Ver eline bavulu, gönder büyük bir şehire...
O vakit bu vakit nerede bir muavin sesi duysam,
yine otobüs beni sana getiriyor sanıyorum!
Ne vakit “Adıyaman-Ünal” otobüsü görsem,
kaybettiğim babamın silüetine el sallıyorum.
Bilir misin, ben yargıç olmadan önce sigara içmezdim. Sağlıklı yaşamdı hedefim. Evet, şimdi
benim de ellerim sigara tutuyor.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

engin denizler kadar geniştir. Gece uykulardan
uyandığımda; dosyalarım gelirdi aklıma. Haa! O
dışı pembe, içi saman sarısı daktilo tuşlarının
yüreğine yüreğine vurup içini doldurduğum,
her cümlesi bir hikaye, her sayfası onlarca roman olacak, saklı kalmış yaşanmışlıkları içinde
saklayan dosyalarım. O pembe dosyaların başında, ortasında ve sonunda insan vardı. Salonun ucuz kireçle boyanmış beyaz duvarında film
sahnesi gibi canlanırdı gözlerimde ağır cezalık
olaylar, yaşanmışlıklar.
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Şimdi kimsenin yüklenemediği yükler, yüklendi sırtımıza. O ne zor bir durumdur hüküm
koymak insanların hayatında. Bilir misin temiz
kadın, yaşı kemale ermiş yargıçların yarısının
kalp hastası olduğunu. Vicdan azabı çekmemek
için, çektirmemek için en çok kalbini yorar, kalp
kırmamak için en çok kendi kalbini yorar.
Hadi, mitolojik mekanına değil de, bir dakikalığına benim çocukluğuma gidelim.
Buralardan çok uzaklarda benim memleketim.
Güneydoğunun en batısında Adıyaman, Adıyaman’ın da en batısında Gölbaşı. Evet bir çocuk
zamandı. Ortaokuldayım o zaman. Çoğu şanslı
çocuklar gibi babam beni elimden tutup okula
götürmedi. Benim babam kaçıncı sınıfa gittiğimi
bile bilmezdi.

Şimdi yine ilham perim ol Themis kadın, hadi bir
kez daha bak bana; kaybolmadan önce baktığın
gibi bir kez daha bak gözlerime ve dinle.

Benim babam Fatih Kısaparmak’ın türküsünden
gelmiş gibi. Sekiz köşe kasketi vardı. Bir de el
emeği. Çok onurluydu benim babam, herkeslerin babası gibi. Kaçıncı sınıfa gittiğimi bilmezdi
ama “Oğlum sen yeter ki oku, ben ceketimi satar yine okuturum seni” diyordu. Nerede ceketi
olmayan bir baba görsem, oğlu için ceketini satmış herhalde diye düşünürdüm çocuk aklımla.

Ben cellat değil doktoru olmak istedim insanların. Keşke suç ve ceza diye bir şey olmasa
diye geçirirdim içimden. Ama Habil ile Kabil
arasında yaşanmış, ilk ağır cezalık vukuat. İnsan kendinden de kaderden de kaçamıyor işte.
Kader seni ve beni aynı adalet yolunda, aynı
duruşma salonunlarında, adliye kapılarında bir
araya getirmiş.

Ortaokul birinci sınıfta takdir belgesi almış,
koşa koşa evime gelmiştim çocuksu sevincimle. Evimiz köye taşınıyordu. Eşyalarımız özensiz
atılıyordu BMC kamyonun kasasına ve beni de
elimden tuttukları gibi kamyon kasasına attılar.
Hareket halindeki kamyonun arkasından karnesini yeni almış çocuklar geçiyordu gözümün
önünden. Karne sevinci yaşıyorlardı. Elimde
karnem ve takdir belgesi, bir kamyon kasası
arkası ve şehir giderek küçülüyordu gözümde.
Ben mi kaçıyordum şehirden yoksa şehir mi kaçıyordu benden bilemiyordum. Evet ne zaman
takdir belgesi alsam ayaklarım geri geri gider,
ne zaman BMC kamyon görsem yine köye göçecekmişiz gibi gelirdi bana.

Haydi konuş. Dinliyorum, her zaman dinledim
çünkü.

İlkokulu bitirdiğimde on bir yaşındaydım, şimdi
elli iki Themis Hanım. O zaman babamın küçük
çocuğu idim, şimdi baba oldum. Çok şey değişti çocukluğumdan bu yana. Ankara değişti,
şehirler değişti, ben değiştim ama “adaletsiz
kaderim” değişmedi Themis kadın.
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Evet ben de elli ikisindeyim şimdi. Yolun sonu
mu, yoksa ömrümün son çeyreğimi bilemiyorum. Her şey değişti farkındayım. Önce bedenim değişti. Saçlarımın üçte biri gitti önce,
sonra gözlerim alıştı üç buçuk dereceli gözlüğe.
Yetmiş kiloluk bedenim doksana dayandı nerdeyse. Kolestrolüm üç yüz çıkıyor hep, tansiyon
on beş. Yirmi yedisinden sonra kırmızı ve yeşil
yakalı cüppeler sardı bedenimi, lacivert takım
elbise yerine. Ama adalet duygumda zerre bir
eksilme olmadı, aksine çoğaldı. Hep “adaletin
kuvvetli, kuvvetlilerin adil olması” için çalıştım.
Halen de çalışıyordum, “adaletsiz adalet” olmasın diye.

Önce anam nasihat etti, “oğlum ne olur adil ol.
Ben kendimi bildim bileli namaz kılarım. Söyle bana, arkasından kötü konuşulan birisinin
anası olmamı istermisin, boşuna kıldırma bana
namazlarımı” dedi. “Sen inanmazsan ana, ben
insanlara nasıl anlatırım adil olacağımı” dedim.
Anam hemen inandı Themis kadın, adalet dağıttığım insanlar da inandı.. Ama ben kendimi
inandıramadım... Nasıl bir şey ki bu?
Empati yaptım her zaman... Her dosyada önce
kendimi oturturum sanık sandalyesine. Kendime verirdim önce müebbeti. Sonra atardım
kendimi zindanlara...
Volta atardım, tespih çekerdim, boncuktan kuş,
kibrit çöplerinden evler yapardım. En çok “sen
olsaydın, sen olsaydın ne yapardın?’’ diye kendime sorardım. Benim de annem gelirdi görüş
günüme. Ellerinden öperdim, öpülmez mi an-

yırtık, bağcıklar dökülüyor, cübbemi bıraktım,
bavulum bomboş... İçim dolu sadece, içim...

Anaları inandırmak lazım önce.

Sana “merhaba” derken, geçmişime “elveda”
demiştim oysa. “Hoşça kal” diye başlamıştım
geçmişime; bir okul bahçesine bu çocuk okusun
diye atılan göbek bağım ve süt dişlerime elveda
demiştim, buğday tarlalarına öğle vakti düşen
alın terime, soğan ekmek azığıma hoşça kal demiştim. Köşger Neco’ya, bir kuytuya bıraktığım
tel arabama, memleketime bir başka düşen gün
ışığına, olacak-olmayacak diye fal açtığım eski
iskambil kağıtlarıma, her baharda ışkın açan
yorgun asmaya, çiçeklerin içinde karıncalar gezen akasyama, bir üst sınıfa geçen ağabeyimden kalan yorgun kitaplara, gizli okuduğum Tom
Mikslere, Teksaslara, Profesör Oklitus’a, Mister
No’ya, kırmızı urbalılara hoşça kal demiştim.

- Herkes bir şekilde, on iki ayın birinde köyünden, kasabasından, şehirlerinden ayrılıyor.. Çok
şeyleri unutuyor eskiye dair.. İlkokul arkadaşlarını unutuyor, ortaokul arkadaşlarının simalarını
unutuyor, lise arkadaşlarının isimlerini unutuyor.. Köyüne dair, şehrine dair, mahallesine dair..
Saklambaç oynadığı sokakları, kır gezilerindeki
yol aldıkları patikaları, kalabalık şehir caddelerinin isimlerini... Velhasıl geçmişe dair ne varsa
çok kolay unutuluyor. Ama ben unutmadım...
Ne kasabamdan ayrıldığım yılın ayını, ne de arkadaşlarımı...
Bir eylül ayında bir gariban arkadaşımla otuz
yıl önce ilçemdem ayrıldım. İlkokul, ortaokul
arkadaşlarımın adlarını unutmadım ben. Hepsi isim isim aklımın bir köşesinde. Ben ayrıldığımda yeni doğan bebeler, şimdi otuz yaşında,
askerliğini yapmış, iki çocuk babası. Her izine
geldiğimde birileri ebediyete göçmüştü. Boşlukları hiç dolmadı gidenlerin. Her gittiğimde
aha şu köşe babamın oturduğu yer, şu bahçe
Ali emmimin, şu ağacı Hacı emmi dikmişti.
- Bir de öğrendiklerim var tabi Themis Hanım...
Öğrendiklerim ki “kan kussak kızılcık şerbeti
içtik” deyimi var ya...
Şimdi ben de öyle deyiveriyorum artık. Yaşadıklarımı sana gösterebilme şansım olsaydı, belki
de çok şeyi bilmeyen bir adalet kadını olduğunu
anlardın.
Senin gözün kapalı, benimkisi haddinden fazla
açıldı; gördüğüm, yaşadığım haksızlıklar karşısında...
Yüreğim yaralı, gönlüm yorgun, içimde kaybettiğim adalet duygusunun yası var. Vicdanımdan
kan damlıyor, başlarken, okurken ve bitirirken
adalet kitabını. Ve böylece gelebildim yanına.
Ve burada gönül heybemi doldurmuştum.
Ayakkabılarımı giydim, bağcıklarını bağladım
itina ile, cübbemi sağ elime, bavulumu sol elime
alıp çıktım adalet yoluna... Şimdi ayakkabılarım

Arkasına asıldığım at arabalarına, kiralık bindiğim külüstür bisikletlere, göl kıyısına, suvat
ağızlarına, hayvanların eğrek yerlerine... Kısaca
Gölbaşı’na elveda demiştim.
Merhaba mavi hayaller, pembe düşler, yeşeren
ümitler, merhaba Tanrıça Themis demiştim.
Merhaba!
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nelerin eli, ayakları altında değil mi ki cennet?
Arkasından bakardım, kapıdan çıkana kadar.
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Dilimdeki tüm anarşist sözleri tükettim Themis,
nefes yetmiyor gayrı. Doğru pazarı kurulmuyor,
alanı da, satanı da, talip olanı da yok ya... Gönül
telinin mızrabı kaybolmuş, o da notalara küskün
veya inmiyor mağrur tahtından.
Hiç bir türkü isyan ettirmiyor beni, hiç bir şiir
yaralamıyor, hiç bir öykü yıkmıyor beni içinde,
hiç bir gül ağlatmıyor beni kırmızısında..
Su akıp yatağını bulmuyor, demir tavında dövülmüyor, ummanlar damlaya esir, fırtınalar
cılız yellere ram olmuş, kölelik akitleri yeniden
kuruluyor...
Örs durmuş, çekiç susmuş, kol yine durmuş,
yelkovan akrebe esir, tekerlek dönmüyor, ışık
yok tünelin ucunda, umutsuzluk, umudunu çalmış umutlarımın.

Şimdi hayal kırıklıklarımı da dizinin dibine bırakıyorum.
Ama, içime bak Themis içime... Çünkü; oraya
dönüyorum... Üşüyen içime...
Döktüm içimi.
Yirmi beş yılın hesabını verdim.
Adalet ile mahsuplaştım. Themis ile mahsuplaştım.
Şimdi her şey tamam...
Döndüm, gitmek üzereydim.

Yeter istihdamım, al tazminatını Themis, çık git
hayatımdan, yeter beni kandırdığın...

İçime doğru yolculuğun ilk adımımdaydım daha.

Seni uzaktan içimde bilmekle ve şimdi yanında
olmak arasında fark var... Uzağındayken, gökyüzünde adalet tozu, taneciği ve ışıltısı dağıtan
bir ilham perisiydin.

“HİŞŞT”dedi.

Ellerinle yüreğime üfürdüğün vicdana, adalete
dair ne varsa...
Şimdi yanında taş, kaya, bronz ve mermersin
sadece...
Hafiftim yola çıktığımda... Daha ilk adımda ağırlaştım. Sırtım, omuzum, elim, ayağım, gönlüm,
vicdanım ve içim ağırlaştı, içim... Taşıyamadığım,
taşıyamayacağım yükleri bırakıyorum şimdi yanına...
Yaralarım mı?
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Onlar kapanmadı daha... Tuz ve tütün basacağım, içim acısa da... Ben ki, bildiğin ve olmasını istediğin adalet adamlarından daha küçük,
daha güçsüzmüşüm...

Bir ses duyduğumu sandım.
HİŞŞT!!!!
Adalet adamı...
Boşuna arama...
Bulamadığın, adalet mi?
Haa!
“O HERKESİN KENDİ İÇİNDE... VİCDANINDA...
YENİDEN İÇİNE DÖN... VİCDANINA...”
İçime ve vicdanıma doğru yolculuğun ilk adımını
attım yeniden...
Adımlar, umuda, yeni bir geleceğe şimdi...

Fotoğraflar: Erkan Öztürk

Fethullah SOYUBELLİ
Hâkim
fethullahsoyubelli@gmail.com

Bahdiyar ÇOBAN

Hâkim
bahdiyarcoban@gmail.com

Yargıtay Başkanı Sayın

İsmail Rüştü CİRİT
ile Röportaj

Fethullah Soyubelli: Sayın Başkanım kendinizden, çocukluk döneminizden ve lise ve üniversite yıllarınızdan, o dönemlerde hayatınızı
etkileyen anılarınızdan bahsedebilir misiniz?
Yargıtay Başkanı: Ben 23.03.1955 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye
ilçesinde doğdum. Bizim ilçemiz Burhaniye, Ege Denizi’nin kenarında,
yarısı Anadolu yerlisi, yarısı ise Balkanlar’dan gelen göçmenlerden
oluşan beş-altı bin nüfuslu bir kasabaydı. Şu an 40-50 bin nüfuslu bir
ilçe haline geldi. Göç alan bir yerleşim birimidir bizim ilçemiz. Biz beş
kardeşiz. Babamın asıl işi çiftçilikti. Zeytin bahçelerimiz ve bunların
dışında tarlalarımız vardı. Ailem bahçe ziraatı ile uğraşırdı. Burhaniye’nin asıl özelliği zeytin bölgesi olmasıdır. Biz de tabii çocukken
bağda, bahçede çalıştık. Onları zevkle yaptım. Dere kenarında 40
dekarlık tarlamız vardı. Oraya bostan (kavun, karpuz) ekilmişti. Yaz
dönemi orada yıldızların altında yatar, bostan beklerdik. Geceleyin
yıldızların kaymasını izler, sabahleyin erkenden kalkar, börülce suyundan nenemin yaptığı çorbayı içer ve dereye yüzmeye giderdik.
Çok güzel günlerdi. Benim annem Pelit köyündeydi. Bu köy Yunan
işgali sırasında Kuvay-i Milliye direnişinin gösterildiği köydü. Annemin büyük dayısı Kuvay-i Milliye cephe komutanıydı. Onların dizinin dibinde, anılarıyla ve akranlarıyla büyüdüm. Yani güzel çocukluk
günlerimiz oldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ilk girişte kazandım. Burhaniye’de ortaokul vardı ancak
lise yoktu. Liseye ya Edremit’te ya da İzmir’de
gidecektim. Rahmetli babam sen İzmir’e git demişti. Daha sonra İzmir Namık Kemal Lisesi’ne
kaydoldum. Ortaokulda bizden daha başarılı
olan arkadaşlarımız vardı. Onlar Edremit Lisesi’ne gitmişti. Babam bana eğitim konusunda
İzmir’e gitmek gibi bir imkân sağlamıştı. Eğitimin önemini kavramış bir insandı. Allah gani
gani rahmet eylesin, 1971 yılında ahirete intikal
etti babam. Babamın sayesinde liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi’nde bitirdim ve dediğim gibi
ilk girişimde de hukuk fakültesini kazandım.
Ama bizden daha başarılı olan arkadaşlarımız
komşu ilçe olan Edremit Lisesi’ne gittikleri için
onlardan hukuk fakültesini kazanan pek olmadı. Babama bu fırsatı sağladığı için tekrar
minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Üniversiteye başladığımız
sıralarda öğrenci olayları vardı. Anadolu’dan
geldiğimiz için alışık değildik tabii bu olaylara. Örneğin; öğrenci yurtları paylaşılmıştı. Her
gün kavga gürültü oluyordu. Biz; hem okumak,
hem de ailemize yardım etme gayretindeydik.
Üniversite zamanlarında dahi bağda, bahçede
çalıştım. Zeytin zamanı yardım ettim. İstanbul
Hukuk Fakültesi’ne 1973 yılında girdim. 1978
Şubatı’nda da mezun oldum. Bir dersten yarım
dönem uzattım. Sonra avukatlık stajı yaptım.
Ruhsat almaya hak kazandığım gün hâkimlik
sınavını kazandığımı öğrendim. Burhaniye’de
staj yaptım. Staj sonrası ilk görev yerim Hakkâri oldu. 12 Eylül öncesinde Hakkâri’de hâkim
yardımcısı olarak göreve başladım. Sonra 1980
yılı Ağustos ayında askerliğe alındım. Askerliği
de Artvin-Şavşat’ta askerlik şubesi başkan vekili
olarak yaptım. Askerlik sonrası Trabzon Araklı’ya atandım. Araklı’da 4 yıl 8 ay görev yaptım.
Burada evlendim. İki çocuğum Araklı’da, biri
daha sonra görev yaptığımız Zile’de doğdu. İki
tane de torunumuz var. Araklı’dan Ahlat’a tayinimiz çıktı. Daha sonra Zile’ye atandım. 4 yıl
10 ay Zile’de kaldım. Zile Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve İlçe
Seçim Kurulu Başkanlığı yaptım. Oradan İnegöl
ceza hâkimliğine gittim. İnegöl’de de 2 yıl görev yaptım. Kendimiz tayin istedik ve Kadıköy
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Üniversiteye, başladığımız sıralarda öğrenci olayları vardı. Anadolu’dan geldiğimiz için alışık değildik tabii bu olaylara. Örneğin
öğrenci yurtları paylaşılmıştı. Her
gün kavga gürültü oluyordu. Biz;
hem okumak, hem de ailemize
yardım etme gayretindeydik.
ceza hâkimliğine atamam yapıldı. Daha sonra
Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na
atandık. Orada da 5 yıl görev yaptıktan sonra
2004 yılında Yargıtay üyesi olduk. 2011 yılında
13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na, iki buçuk ay önce
de Büyük Genel Kurulun takdiri ve teveccühü
ile Yargıtay Başkanlığı’na seçildik. Şimdi ağır ve
sorumluluk gerektiren bir görevimiz var. Her
şeyden önce adalete olan güveni sağlamak lazım. Son zamanlarda toplum olarak dedikoduyla hareket eder olduk. Halkın adalete teveccühü
konusunda ve güven endeksinde bir sıkıntı var.
Yaptığımız işlerden söz konusu işin taraflarının
yüzde ellisi doğal olarak memnun olmayacak.
İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT
23.03.1955 tarihinde Burhaniye’de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
1978 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Şavşat’ta yedek subay olarak yapmıştır.
Burhaniye Hâkim Adayı olarak mesleğe
başlayan Cirit; sırasıyla Hakkâri, Araklı,
Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığı, İnegöl Hâkimliği, Kadıköy
Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
19.07.2004 tarihinde Yargıtay Üyeliğine
seçilen İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel
Kurulunca 10.03.2011 tarihinde Yargıtay 13.
Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir; bu
görevini sürdürürken 10.02.2015 tarihinde
de Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından
Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilmiştir. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Biz Yargıtay olarak adalet mefhumunu topluma
yerleştirmek durumundayız. Hâkimlere güveni
sağlamak zorundayız. Birinci işimiz bu. Yargının kendi içinde yapısal problemleri ve personel problemleri var. Bu sorunları çözdüğümüz
oranda yargıya güven sağlanacaktır. Tüm ihtilaflar yargı içinde çözülüyor Türkiye’de. Bunun bir
kısmını batılı ülkeler gibi yargı dışına çıkarmak
zorundayız. Alternatif çözüm yollarını bulmalı
ve bazı ihtilafları onlarla çözmeliyiz. Çin Halk
Cumhuriyeti’ne yapmış olduğumuz çalışma ziyaretinde 1,5 milyar nüfuslu Çin’in 19 milyon
davasının yargı içinde, 19 milyonunun yargı dışında çözüldüğünü öğrendik.
Hakemlik müessesesi, arabuluculuk ve uzlaşma sistemlerini geliştirmek zorundayız. Böylece
dosya sayısını makul bir orana indirdiğimizde,
insani olarak yapacağımız hatalarda aza inecek
ve adalete güven de iyi bir hale gelecektir.
Bahdiyar Çoban: Soru soruyu açıyor… Burhaniye Balıkesir’e sizin gözünüzle nasıl bakabiliriz Başkanım. Sizin için ne ifade ediyor, sosyal,
kültürel özellikleri… Biraz da yörenizi sizden
dinleyebilir miyiz?
İsmail Rüştü Cirit: Burhaniye coğrafi olarak
Ege Bölgesi’nde kalmakta ise de, bağlı olduğu Balıkesir Marmara Bölgesi’nde kalmakta.
Ancak, Körfez Bölgesi dediğimiz Burhaniye,
Edremit ve Ayvalık hem iklimsel, hem kültürel
özellikleri ile İzmir’e daha yakındır. Yunanlılar
ilk olarak İzmir’e, ertesi gün de Ayvalık’a çıkmışlardı. Ayvalık’ta 157. Alay konumlanmıştı.
Onun da Komutanı Ali Çetinkaya idi. Edremit,
Ayvalık ve Burhaniye’de 1.000 kişilik bir milis
güç oluşturulmuş. Onun komutanı, annemin

Şimdi ağır ve sorumluluk gerektiren
bir görevimiz var. Her şeyden önce
adalete olan güveni sağlamak
lazım. Son zamanlarda toplum
olarak dedikoduyla hareket eder
olduk. Halkın adalete teveccühü
konusunda güven endeksinde bir
sıkıntı var.
büyük dayısı idi. Bu da insanlarının Devletine
ve milletine bağlı, istiklal aşkı ve hürriyetini her
şeyden öne almış olduğunu göstermektedir.
Bizde bir efelik damarı var. Bizim oraların bir
yörük bir de göçmen kültürü vardır. Bizim orda
mesela kasım ayı ve mart ayları arasında deve
güreşleri olur. Antalya’nın Kaş ilçesinden Çanakkale’nin kuzeyine kadar her hafta bir ilçede
deve güreşleri olur. Dünyanın en güzel zeytin
yağı bizim bölgemizde olur.
Bahdiyar Çoban: Eğitim ve öğretim hayatınızdan bahsettiniz. Babam vefat etti dediniz.
Anneniz daha sonra mı? Bugünleri görselerdi
Başkanım ne hissederlerdi? Bugünleri görmesini istediğiniz kişiler kimlerdi?
İsmail Rüştü Cirit: Annem, 1991’de Tokat Zile’de, kollarımda vefat etti. 1922 doğumlu olan
babam evin tek oğluydu. Dedem, okutmuş babamı. Önce Bursa Lisesi daha sonra da Haydarpaşa Lisesi’ne göndermiş. Babam, İstanbul
Yüksek Ticaret Üniversitesinde okumuş. Herhalde babam bizi burada görseydi çok memnun
olurdu. Burhaniyeliler de memnun bizden, her
yaz gidiyoruz.

İsmail Rüştü Cirit: Eniştem de hâkim idi. Daha
sonra Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
yaptı, Mehmet Kalkan Bey. Onun duruşu, tutumu ve davranışları beni çok etkiledi.

Fethullah Soyubelli: Size o dönem kim hamilik
yaptı Başkanım?
İsmail Rüştü Cirit: Ağabeyim vardı. Babam
rahmetli olduğunda, lise 2. sınıftaydık. Yazları
tarlada, bahçede ve harmanda çalışırdık. Zeytin
toplardık. İsmi Oğuz Cirit, halen sağ. Ablamız
da İstanbul’da edebiyat fakültesinde okudu.
Onun çok yardımlarını gördük. Beş kardeşiz;
bir kız, dört erkek. Benden sonrakiler ikiz. Ben
üçüncüyüm. Babam tarihe meraklı olduğu için
abimin ismini Oğuz, benden küçüklere de Selçuk ve Timur adlarını koydu. Dedemin adı İsmail
olduğu için bana da İsmail adını vermiş.
Fethullah Soyubelli: Hukuk fakültesinde okuma fikrinizi ne etkiledi?
İsmail Rüştü Cirit: Eniştem de hâkim idi. Daha
sonra Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
yaptı, Mehmet Kalkan Bey. Onun duruşu, tutumu ve davranışları beni çok etkiledi.
Fethullah Soyubelli: Başkanım, yüksek yargı
Fethullah Soyubelli: Size o dönem kim hamilik
yaptı Başkanım?
İsmail Rüştü Cirit: Ağabeyim vardı. Babam
rahmetli olduğunda, lise 2. sınıftaydık. Yazları
tarlada, bahçede ve harmanda çalışırdık. Zeytin
toplardık. İsmi Oğuz Cirit, halen sağ. Ablamız
da İstanbul’da edebiyat fakültesinde okudu.
Onun çok yardımlarını gördük. Beş kardeşiz;
bir kız, dört erkek. Benden sonrakiler ikiz. Ben
üçüncüyüm. Babam tarihe meraklı olduğu için
abimin ismini Oğuz, benden küçüklere de Selçuk ve Timur adlarını koydu. Dedemin adı İsmail
olduğu için bana da İsmail adını vermiş.
Fethullah Soyubelli: Hukuk fakültesinde okuma fikrinizi ne etkiledi?
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Fethullah Soyubelli: Başkanım, yüksek yargı
olarak sürekli iş yükünden ve dosya sayısından
şikayet edilmektedir. Genel olarak bu konuda
Yargıtay’ın sorumluluğu nedir, yeni kurulan
ceza dairelerinin nasıl bir katkısı olacak?
İsmail Rüştü Cirit: Bizim ikili sistemimiz var, ilk
derece yargısından sonra temyiz mahkemesi
olarak dosyalar geliyor. İlk derece yargısının
çoğu dosyası bize geliyor. 7 milyon davanın 1
milyonu bize geliyor. Yargıtay 516 üyesi ve 46
dairesiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyor.
Yani en az karar veren dairemiz, yılda 20 bin
karar veriyor. Bazı dairelerimizde yılda 50 bin
karar veriliyor. Hâlbuki tüm dünya yargıtaylarının dosya sayıları toplansa bile 1 milyonu
bulmuyor. Tüm dünyada istinaf ve bölge adliye
mahkemeleri var; 2004 yılında biz de bunu yasamıza koyduk, yakında faaliyete geçecek. Bu
haliyle istinaf faaliyete geçtiğinde, bize yılda 1
milyon değil de, 100 bin dosya gelecek, sadece
hukuk denetimi yapılacak. Esas denetimi yapılmayacak. Onu istinaf mahkemeleri yapacak
ve Yargıtay içtihat mahkemesi haline gelecek.
Tabii bununla mesele çözülmüyor, ilk derece
yargının da sorunları var; ceza, iş ve ticaret
davalarında da etkin filtreleme sistemlerinin
bulunması gerekir. Ekim ayının 15’inden sonra
büyük bir çalıştay yapacağız. Danıştay, TOBB,
üniversiteler, Akademi, Adalet Bakanlığı ve barolar olacak. Bunlarla birlikte alternatif çözüm
uyuşmazlıkları konusunda ceza, idari, iş davaları hakkında uzmanlarla tartışacağız. Bunun
sonucunda çıkan sonuç bildirgesi ile birlikte
önerilerimizi Bakanlığımız aracılığıyla yasama

organına göndereceğiz. Gerçekten yargının çok
sistemsel ve yapısal sorunları var. Bu sorunları
gidermeden yargı memnuniyetini artırmamız
çok zor.
Fethullah Soyubelli: Başkanım yeni Yargıtay
Başkanı olarak nasıl bir Yargıtay bekliyor bizi.
Yeni Yargıtay binası ne durumda?
İsmail Rüştü Cirit: Adalet olmazsa devlet olmaz. Adalet mülkün temelidir. Şu an Yargıtay’a
gelen dosyalara 8 ay ile 1,5 yıl arasında karar veriliyor, yeni kurulan dairelerle bunu daha makul
bir seviyeye çekeceğiz. Yeni bina mevcut Akademinin yanında olacak, 418 bin metrekarelik
özgün mimarisi olan (Türk mimarisi) büyük bir
bina tasarlıyoruz. Alt katlardan 2 kat otopark ve
iş yükümüze uygun bir arşivimiz olacak. Bununla ilgili de proje çalışması yapıyoruz. Mekansal
çalışma bitti. En geç 2017 yılının sonunda oraya
taşınmak istiyoruz.
Fethullah Soyubelli: Başkanlık sistemi konusunda kurumsal bir görüşünüz var mı? Sizin
şahsi görüşünüz nedir?
İsmail Rüştü Cirit: Başkanlık sistemi de demokrasi içinde bir sistemdir. Dünyanın birçok
devletinde uygulanmaktadır. Başkanlık sistemi
krallık değildir, meşrutiyet değildir. Başkanlık
sisteminde sadece yürütme değil, yargı ve yasama da güçlenecektir, sadece yürütme değil.
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bütçeyi yasama meclisi onaylamadığı zaman bütçe
geçmemektedir. Etkin bir kontrol mekanizması
vardır. Faydalı olacağını düşünüyorum.
Fethullah Soyubelli: Adalet Akademisinde eğitim gören hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ne
önerirsiniz, mesajınız nedir?
İsmail Rüştü Cirit: Çok onurlu bir meslek seçmişler. Adaleti sağlama görevini seçmişler. Adaleti sağlamak için cesur olmak gerekir. Değişik
faktörler yargıyı etkilemeye çalışır. Sadece vic-

danlarıyla hareket etmeleri gerekir. Basın, yer
altı dünyası ve siyasi partiler de baskı unsurudur. Ekonomik bakımdan güçlü insanlar da baskı
unsurudur. Bunlara karşı vicdanlarıyla hareket
etmeliler. Ezilip bükülmeden bilgilerini artırarak
çalışmaları lazım. Günümüzde artık global bir
köy oldu dünya. Türkiye’yi bu gelişimden ayrı
tutamazsınız. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları
bilgi birikimi oldukça özgüven kazanırlar. Özgüvenleri oldukça çözemeyecekleri şey yoktur.
Demek ki bir bilgi, iki cesaret, üç vicdan. Vicdanın kaynağı da ahlaktır. Bunları sağladığı zaman
herkes memnun olacaktır. Adalet her şeyin başı
ve temelidir. Devletin temelidir. Adalet olmazsa
devlet olmaz. Bunun bilincinde olsunlar.
Fethullah Soyubelli: Bizimle böyle bir röportaj
yaptığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Son
olarak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ne önerirsiniz? Onlara mesajınız nedir?
İsmail Rüştü Cirit: Hâkim ve Cumhuriyet savcıları dünyadaki en zor meslekleri icra ediyorlar.
Bu görevi yerine getirirken Türk Milleti adına
yetki kullandığımızı her zaman aklımıza getirmemiz gerekir. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları
mevzuat çerçevesinde, özgür iradeleri ile karar
vermelidirler. Karar verirken vicdanlarını her
zaman dinlesinler. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yasalar, akıl ve vicdanlarından başka
müracaat edecekleri hiç bir yer olamaz. Hâkimlik ve savcılık onuru bunu gerektirir. Meslektaşlarımdan tek ricam Aziz Türk Milletinin
kendilerine devrettiği hak dağıtma yetkisini kullanırken, milletin adalet beklentisi dışında, hiç
bir şahsın veya grubun beklentilerine imtiyaz
tanımamalarıdır.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Başkanlık sistemi krallık değildir,
meşrutiyet değildir. Başkanlık
sisteminde sadece yürütme değil,
yargı ve yasama da güçlenecektir.
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Hikmet GÜLAY

Cumhuriyet Başsavcısı
hikmet_gulay@hotmail.com

AHMET MUHİP DIRANAS’IN
ŞİİRLERİNDE KADIN VE AŞK
Ahmet Muhip Dıranas 1909 yılında Sinop’un Salı köyünde dünyaya
gelmiştir. Lise eğitimini gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki edebiyat
öğretmenleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir
sevgisinin gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesine iki yıl devam eden Dıranas, İstanbul’a giderek
orada Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girmiş ve oradan mezun
olmuştur. 21 Haziran 1980’de Ankara’da vefat eden Dıranas vasiyeti üzerine doğduğu köyde toprağa verilmiştir.
Ahmet Muhip Dıranas modern Türk edebiyatında hece şiirini Necip
Fazıl ve Ziya Osman’la birlikte en iyi temsil eden şairlerden biridir. O
da hocası Tanpınar gibi az yazmış, seyrek yayımlamış, şiirlerini şiire
başladıktan neredeyse elli yıl sonra (1974) kitaplaştırmıştır. Gerek
Fransız şiiri, gerekse kendinden önceki nesilden ustaları Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan aldığı etkileri kendi şiir sanatıyla
yoğurarak özgün bir şiire ulaşmıştır.
Ona göre “Bir sanatçı için asıl olan, eserini iyi yapabilmesidir. Beğenilmek onun ardından gelen bir şeydir.”
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Ben, duygu ve düşünce olarak, duru ve halk
ağzıyla yazılan şiirleri sever ve onlara karşı
daha fazla sıcaklık duyarım. Kendi şiirimde de
genellikle ve elimden geldiğince duru bir Türkçe
kullanmaya, yabancı kelimelerden arınmış şiirler yazmaya çalışırım. Ancak o şekilde yüzyıllar
sonra bile şiirimin anlaşılabilmesini sağlayacağımı düşünürüm. Uzun bir zamana ve geniş halk
kitlelerine ulaşamayan eserlerin yeterince başarılı olamadığına inananlardanım. Bu nedenle
de yaşadığı devrin başlangıcı itibarıyla dilimize
yerleşmiş Arapça ve Fransızca kelimelerin bolca kullanılmasına rağmen, yalın bir Türkçe kullanarak şiirlerini yazan Ahmet Muhip Dıranas
üzerine yazmayı yeğledim.
Ahmet Muhip Dıranas’ın bütün şiirlerinin toplandığı “Şiirlerim” kitabı ana kaynağım olacaktır. Yazacağım konuyu en iyi ifade ettiğine
inandığım bu kitabı eşi Münire Hanım’a ithaf
ettiğini belirten bölümü yazarın duygu ve düşünce dünyasını daha iyi anlatabilme açısından
başlangıç olarak kullanmak istiyorum. Dıranas
büyük sevgilerin, büyük aşkların, büyük özlemlerin insanıdır.
Ben büyük şarkıları severim; büyük olsun.
Deniz gibi, gökyüzü gibi her şey ve mahzun.
Seviyorsan seni aşk ölümsüzdür gönlümce,
Âşıksam kadınım değil tanrıçasın, ece.

Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirlerinde Kadın
Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirlerinde kadın genellikle üç ayrı kimlik içinde görünür: Onun kadınları ya maziden akıp gelmekte ve gönlümden
hoş, buruk anılarla dışa vurulmaktadır, ya Karacaoğlan’ın şiirlerinde kişiliğe bürünen Anadolu
kadınıdır ya da evinin çiçeği biricik karısıdır. Bir
de bütün bu kadınları güzellikleri ve aşklarıyla
resmettiği şiirleri vardır.
Bir de şiirlerinde yer alan bütün bu kadınlar aynı
zamanda bir güzellik abidesidir, vefadır, aşktır,
aşkın kaynağıdır. Dıranas bu güzellikleri, güzel
olan, güzel görünen ve güzel bilinen her şeyle
bağdaştırarak anlatır.

1. Önce şiirlerinde yer alan, maziden gelip ona
buruk ama güzel anlar yaşatan kadınlarına bakalım:
Yazar, “Hatıra” şiirinde geçmişten gelen sevgilinin kendi içinde bıraktığı güzelliği derin bir
anlam bütünlüğü içinde anlatmakta ve okuyucuyu adeta geçmişte bıraktığı güzel bir sevgiliye
doğru götürmektedir. Velhasıl aslında o anı yaşamakta ve yaşatmaktadır. Mazideki kadınında
bulduğu huzur ancak bu kadar güzel kelimelerle
anlatılabilir.
Bir avuç ışıktı incecik yüzü,
Gözleri geceler gibi derindi;
İçinde başının her an düştüğü
Avuçları sudan daha serindi.
“Şöyle” şiirinde yine anılarda gezer ve orada
mazideki aşkını hem de ince bir sızıyla yaşar.
Sanki tekrar o güne dönmek o günleri bir daha
yaşamak ister gibidir...
Seninle başbaşaydık, aşkım, kaç kez
Nice bin pencerede, nice kış yaz;
Şimdi kayıp her biri bir bahçede.
Var mıydı anıları bir bohçada

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Niçin Ahmet Muhip Dıranas?
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larında canlanan o şuh komşusunu özlemektedir. Bu şiirinde kadını aynı zamanda cinsellik
karışık bir aşkla özdeşleştirmektedir.
“Her Günkü Şarkım” şiirinde kadınını anlatırken aslında onun ne kadar Anadolu, ne kadar
vefakar ve ne kadar erkeğinin parçası bir eş olduğunu anlatmaktadır:
Ve onun mazideki kadınları “Fahriye Abla” şiiriyle gerek anlatım olarak ve gerekse geniş kitlelerin beğenisini kazanmış olması nedeniyle
zirveye oturmuştur. Dıranas bu şiirinde aslında
bir büyük olarak görmekle birlikte ergenlik anılarında canlanan o şuh komşusunu özlemektedir. Bu şiirinde kadını aynı zamanda cinsellikle
karışık bir aşkla özdeşleştirmektedir.
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla
Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye Abla!

2. Sevilecek güzellikteki özverili Anadolu kadınını anlattığı tipteki şiirleri:
“Çeşme Başında” şiirinde Anadolu kadınını nasıl
gördüğünü, ona şiirselliğini, safiyane temizliğini, yardımseverliğini ve sırf bunun için bile ne
kadar sevilmeye layık olduğunu anlatmaktadır.
Türkü söyleyip bir kız sudan gelirdi,
Ayışığıyla dolu testilerinden
İçirdi bir yudum su testilerinden.
İşte “Elif” şiiri: Anadolu kızı Elif’te gelecek bin
yıllar nakış nakış işlenmiştir. Çünkü Elif inançtır,
gizlenmiş güzelliktir ve geleceğin muştusudur.
Ne kadar güzelsin Elif, dağın kızı!
Derin ıssızlığın kokusuz çiçeği!
Ey, sevincinde bir büyük geleceği
Muştulayan içki, bin yılan kırmızı!
Ve onun mazideki kadınları “Fahriye Abla” şiiriyle gerek anlatım olarak ve gerekse geniş kitlelerin beğenisini kazanmış olması nedeniyle
zirveye oturmuştur. Dıranas bu şiirinde aslında
bir büyük olarak görmekle birlikte ergenlik anı-
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Bağlayansın her göz yaramı,
Gülmek görevin ben gülünce;
Yağmur senin gibi ağlar mı
Gözlerinden yaş dökülünce?
3. Kadınını, eşini, sevdiğini yani evdekini anlattığı şiirleri:
“Son Aşk” şiirinde, son aşkı olan kadından doğrudan olmasa da anlaşılır bir şekilde eşi olmasını istemekte ve artık gönlünde başka birine yer
olmadığı sözünü vermektedir.
Son aşkındır bu-sen-ve son çile,
Günümün son fecri, sonu artık;
Giriver inince gün aralık
Kapımdan gelinlik elbisenle.
Ve karısına, yani sevdiği Münire’sine hitap ettiği
şiirinde ona kızlık soyadı olan Ülker adıyla hitap
etmiştir. Karısına olan sevgisini gözlerinden hareketle şiirselleştirmiştir.
“Ülker’in Gözleri”
Ne zaman perdelese içlerini bir buğu
Ölümün güzelliği özlemin yorgunluğu
Dalan gözlerinize âşıkım, Bayan Ülker!
Yine aşkını hem gerçekte hem de hayalinde
resmeder.
Resmederken de onun varlığının evini nasıl doldurduğunu nasıl canlandırıp bir yuvaya dönüştürdüğünü anlatır.
“Her şey yankılanır onun sesinden,
Ayırt edilmezken gölgesinden
Elinin dokunmuş olduğu şeyler
Ürperir, canlanır sanki ve güler.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Ve kadını güzelliğiyle, aşkıyla ve bu aşkın verdiği
mutlulukla anlattığı şiirleri:
Ahmet Muhip Dıranas hoş ve anlatılmaya değer
yönlerinden yaklaşır sevgiliye; yaşamın ve şiirin
ritmidir onda kadın. Ünlü “Serenad” şiirinde:
Yeşil pencerenden bir gül at bana.
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ,
“Bahar Şarkısı” şiirinde kadın güzellik sembolü olarak nitelenmiş. Kadının insan yapımı çini
vazolardan da Allah yapımı güllerden de güzel
olduğu vurgulanmıştır. Velhasıl aslında yaratılan güzelliklerin zirvesidir kadın.
İşlerken hülyanı sesten örgüler,
Bir çini vazodan dökülen güller
Gibi hayalinde şafaklar güler,
Buruşmuş bir çiçek, parmaklarında.
Onun şiirlerinde güzellik ile mutluluk yarılmaz
bir ikilidir ve aşkın sebebidir. Gözler ise aşkın
ifadesidir.
Niçin kalbim hep seni ister, niçin?
Bilemem. Esmersin ama güzelsin,
Gözlerinde mutluluğu gülersin.
Sevgi ve aşk sevilenle sarmaş dolaş olmayı, bir
olmayı, birlikte olmayı gerektirmektedir. Bir
olunca, birlikte olunca mutluluk daha bir artmakta, hayat o anda son bulsa bile mutluluk bu
birliktelikte sonsuzluğa doğru yol olmaktadır.
“Parkta Serenad” şiirinde:
Ölsek bile ne çıkar! Tek böyle sarmaş dolaş
Şuracıkta sabah sabah
Birbirinde başlamış, birbirinde tükenmiş
İki ölücük… Kah kah kah…

Münire’ye
Bir gün, laf arasında, bana: “Bir
beşik gibi sallanır dünya, rahat
uyusun diye bütün çocuklar…” gibi
bir söz söylemiştin. O gün bu gün
düşünürüm ki, insanların barışını
ve evrensel sevgiyi daha özge bir
biçimde anlatmak kabil değil.
Ben yaşantımı şiire, şiirimi de bu
sevgiye everdim. Sanırım, kitapta
savaş sözcüğü bulmayacaksın.
Kaldı ki, esimim senden gelir.
Onun için, kitabı, sevinerek, sana
armağan ediyorum; sana ve bu
inançla yaşayanlara, ölenlere…

8.7.1974
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Bizim eller yediveren gibidir
Verdikçe çoğalır zenginlikleri
Hem mertliği gördü, hem ihaneti
Yakıldı, yıkıldı, yine ölmedi
Bu memleket erenler memleketi
Ne yiğitler yetişti bu ocakta
Ahmet Yesevi’den destur aldılar
Hünkar Hacı Bektaşla yoldaş oldular
Bir ayagı Nilde, biri Tunada
Üç kıtada at sürdü, nam saldılar
Kimi Estergona dikti sancağı
Kimisi can verdi kızgın çöllerde
Adları; Hüseyin, Mehmet, Memişti
Daha bıyıkları terlememişti
İşte öyle olmuş cihan harbinde
Dedem Hasan Hafız, kardeşi Ömer
Gün bugündür demiş, tüfek çatmışlar
Yürümüşler, ardına bakmamışlar
Oğul demiş, yanmış, dövünmüş ana
Umutları olmuş, dönen her asker
Gelen kara tren, çalan kampana
Ne gidenler gelmiş, ne künyeleri
Yaşanmış ne varsa acıdan yana
Beklemiş yıllarca Emine ninem
Beklemiş yolları her gün, her gece
Açıkmış gözleri, ölmüş öylece
Çocuğum kulak ver, tanı atanı
Masal değildir ha, bu anlattığım
Düşmanını tanı, dostunu tanı
Tanı da; canından yeğ tut vatanı
Seninle yol bulacak ümitlerim
Varım yoğum sensin, seni beklerim
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MALTA NOTLARI
Yeni bir yer şüphesiz ferahlık getirir. Geçen yıl bu vakitlerde o ferahlığı bulacağım yerin Malta olacağını söyleselerdi gülüp geçerdim sanırım. Ama kısmet ‘‘Akdeniz’in ufka doğru mora çalan mavisini’’ kattı
önüme ve beni buralara kadar getirdi. Malta’nın denizi işte o mor
rengin denizi ve havası mora çalan bir şey gibi kararsız; bir bakmışsın gömlekle terliyorsun bu mevsimde, bir bakmışsın gök çatlayacak
gibi gürlüyor, ortalık toz duman... İki ay boyunca buraya birkaç kez
yağmur yağdı, çok etkiliydi; herkes sığınacak bir saçak altı, vitrin önü
veya bir otobüs durağı arıyordu…
Zaten otobüs durakları ile bir süre sonra aranızda kişisel bir ilişki doğabilir burada, sadece yağmurda sığınılacak bir yer olmaktan ibaret
değil orası. Çünkü bir yerden bir yere gitmek için otobüsten başka
şansınız yok, üstelik biletleri çok ucuz; haftalık toplu bir bilet alınca
her binişiniz neredeyse bedavaya geliyor. Bir de o otobüslerin bazısı
hiç abartmıyorum 50 yıllık, ilk binişlerinizde aslında turistik bir şey
yaptığınız hissine kapılıyorsunuz. Şoförleri çok yardımsever, epey de
kadın otobüs şoförü var.
Trafikte ya otobüs ya da otomobil var, yani başka bir şey yok; dolmuş,
kamyon, tır göremezsiniz, maalesef tren de yok. Küçücük adada binlerce otomobil var ve doğal olarak işlek semtlerde hem trafik hem
de park sorunu yaşanıyor. Adanın yolları bisiklet sürmeye elverişli
değil. Trabzon’u düşünün mesela, aynı orası gibi her an bir rampayla,
upuzun bir yokuşla karşılaşabilirsiniz burada da. Motosiklet almayı
hayal ediyorum, nasipse olur. Bir hayalim daha var, onu da biraz
sonra söyleyeyim. Trafikten devam edelim.
Trafiğin -İngiliz usulü- soldan akması sanıldığından daha zor bir şey
alışırken. ‘‘Yolcu tarafında direksiyonun ne iş var?’’ tepkisini vermeyi
bırakabiliyorsunuz birkaç gün içinde. Fakat yollarda yürürken arabalar
hala üzerime üzerime geliyor sanki, her köşeden, her yerden araba
çıkacakmış gibi geliyor bana. Yola çıkınca önce sağa sonra sola bakmak alışkanlığımı bir türlü tersine çeviremedim daha.

nın ölçülerine uyum sağladım, makul diyorum
artık. Unutmadan, çok sayıda kebapçı, dönerci
de var tabi ki. Döneri de merak ediyorsanız 7 ila
10 euro arasında değişiyor. Meraklısına sigara
fiyatını da yazayım, Marlboro 5 euro.
Lokantalarda belirgin bir Malta yöreseli yok.
Yöresel yemekleri tavşan eti, her yerde tavşan
eti satılıyor (hiç de sevmem bu arada). Buraya
gelmeden önce Akdeniz mutfağı, Akdeniz kahvaltısı murat ediyordum, ama o da Amerikan
usulü, herkes alıp çıkıyor (take away), garip
garip çörekler ve ağzı kapalı plastik bardakta
kahveler sabahları. Mükellef bir kahvaltı için
İngiliz kahvaltı salonları var, mükellef dediysem
bunlara göre öyle yani. Türk kebapçılarından
rica etseniz size daha iyisini yapabilir.

Malta İngilizlerden sadece trafik kurallarını almış değil. Bir kere, herkes ama herkes İngilizceyi çok iyi biliyor, kendi aralarında Maltaca
konuşuyorlar ama üçüncü kişinin ortama girmesiyle birlikte anında kanalı değiştirebiliyorlar.
Çocuklar da öyle. Maltaca, Arapça ile İtalyanca
karşımı diyorlar. Gerçekten de dinleyince bu
karışımı fark ediyorsunuz, ayn’ı çatlatarak konuşuyorlar mesela. Yine, dillerine girmiş onlarca Arapça kelime var. Öte yandan, sokaklarda,
çarşılarda tabelalar genelde İngilizce; bankalarda, kafe ve barlarda İngilizce yayın yapan televizyon kanalları açık. Maç varsa maç izleniyor
tüm Avrupa’da olduğu gibi burada da. Genelde
İtalyan ligi maçları açık oluyor televizyonlarda.
Kafeler adanın suya yakın yerlerinde ve hepsinin dışarıda masaları var, bütün sokaklar
kafelerle dolu Valetta’da, Sliema’da deniz boyunca, St. Jullian zaten 24 saat uyanık bölgesi
Malta’nın. İyi güzel ama Avrupa’nın güzel şehirlerinde rastlayabileceğiniz türden değişik dekorasyonlu, stil/konsept kafeler yok. Fiyatlar
makul, kola 1,5 euro, çikolatalı kek 3,5 euro,
günün çorbası 4 euro, kılıç balığı 10-13 euro. İlk
günlerde sürekli içimden liraya çevirerek alışveriş yaptığım için pahalı geliyordu, sonra bura-
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Türkler ekseriyetle esnaf burada. Ben gelmeden
önce 386 Türk yaşıyordu burada, şimdi ise 388.
Geçen hafta kebapçı Murat’ın eşi doğum yaptı!
Türk kebapçılar adanın her yerinde, her çarşısında, öyle getto, ayrı mahalle filan söz konusu
değil. Maltalılar tüm yabancılarla olduğu gibi
Türklerle de sorunsuz ve güleryüzlü iletişiyorlar. Çok sevdim ben Maltalıları. Rahat ve sakin
insanlar. Hiçbirinin acelesi yok. Bu telaşsızlıkları
işlerine de sirayet etmiş; masada veya kasada
uzun dakikalarca bekleyebilirsiniz. Daha tuhafı
buranın yerli esnafı her gün saat 1 ile 4 arası
kepengi indiriyor, siesta yapıyorlar evlerinde.
Malta halkının çok pozitif enerjileri var çabucak
hissediyorsunuz, yol tarif ettirin ya da adayla
ilgili bir şey sorun hemen sarıyor o enerji. İnsanların cana yakınlığı Akdenizlilikle açıklanabilir.
İkinci bir sebep de adaya sürekli olarak konuk
gelmesi olabilir. Hep bir ev sahipliği, hep bir
ağırlama hali yani. Zaten iki yeni insan birbirine
önce hangi ülkeden olduğunu soruyor burada.
Çünkü iki insandan birinin ‘dışarıdan’ olma ihtimali çok yüksek. İhtimal bu kadar yüksek olunca
kimin dışarıdan kimin içeriden olduğu giderek
belirsizleşiyor. Bir de bunun yazı var, sezonda
burası çok kalabalık ve sıcak oluyormuş. Şimdiki
nüfusu 400 bin, yazın 1,5 milyon…
O kadar kişi sadece gezmeye gelmiyor elbette.
Turistlerin üçte biri dil kursu öğrencisiymiş, okullar kapanınca doluşuyorlarmış buraya. Baktım
birkaç dil kursuna, onu da öğrendim; süresine,
mevsimine, sınıfına göre 350 euro ile 600 euro

Yolunuz düşer de gelecek olursanız; uçakta,
iniyoruz, inmek üzereyiz filan anonsları yapılırken, heyecanla cama başınızı yaslayıp Malta’yı
yukarıdan bir görmek istemeyin bence. Göremeyeceksiniz çünkü! Toprak büyüklüğü olarak
Anadolu’daki mütevazi şehirlerimiz kadar bir ülkeye sahip bu devlet. Böyle küçük adayı zamanında alamamış bizimkiler. Halbuki mahalleden
arkadaşlarla toplansak alır geçeriz hissi veriyor
ilk bakışta ama zamanında elin oğlu burayı ileri karakol olarak ‘ittifakla’ savunmuş. Mesele
sadece Maltalıların meselesi değilmiş yani. Bu
arada yaklaşık 500 yıl önceki o kuşatmanın anısına Abdulaziz zamanında yaptırılan şehitlik,
Büyükelçiliğimiz nezaretinde tüm güzelliği ve
asaletiyle merkezi bir mevkide duruyor. I. Dünya Savaşı’nda esir düşen askerlerimizin bazıları
da orada medfun.

Her yıl 8 Eylül’de kurtuluş günü var, Osmanlı’yı
nasıl dize getirdiklerini okullarda kutluyorlarmış. Bu çok temsili bir şey, ideolojik bir tarafı
yok buradaki yaşamların. Bununla birlikte Malta’nın yerli halkı kesinlikle çok dindar. Onlarca
kilise var ve hepsi de belli saatlerde doluyor.
Enterasan bir şey daha, Malta Üniversitesi mezuniyet törenleri Valetta’da katedralde yapılıyor, ilahiler ve dualar eşliğinde.
Son olarak, adanın matematiksel küçüklüğü içine girince çok belli olmuyor çünkü onlarca koy,
körfez, girinti çıkıntı var ve hepsinde yerleşim,
semt, çarşı vs. bulunuyor; bu da buraya bir şehir
kimliği kazandırıyor. Yine de sokaklarında sessizce kaybolabileceğiniz girift ve derin bir şehir
değil, dört tarafınızın denizlerle çevrili olduğunu her an hatırlatan ılık rüzgarlar esiyor içeri
doğru. Bir turist olarak buraya bir hafta yeter.
Ama Valetta’nın kafelerini, katedraller arasında
çınlayan sokak çalgıcılarını, Sliema’nın deniz kokusunu, Paceville’nin müziğini, Marsaxlokk’un
balıkçı lokantalarını ve irili ufaklı, sesli sessiz
sahilleri keşfetmek için bir turistten fazlası olmanız gerekiyor burada. Az daha unutuyordum,
diğer hayalimi söyleyecektim: İki olta alacağım,
çocuklarım gelince haftasonları balık tutarız…

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

arasında değişiyor aylık. Öğrencilerin burayı İngiltere’ye göre daha ucuz olması ve çok sevimli
ikliminden dolayı tercih ettikleri söyleniyor. İnternetteki forumlara bakarsanız, Malta ile ilgili
olarak hep öğrenci izlenimini görürsünüz. Türkiye’den de gelen çok buraya. Ama tabi Müslüman popülasyonuna en büyük katkıyı Kuzey Afrikalılar yapıyor. Onlardan binlerce var, onların
sayesinde bir de camimiz var adada. Libyalıların
camisi diyorlar ama bence bizim camimiz, erken
gelen oturur derler bizim Ankara’da.
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KATİL ELLERİM
Bir kuş çaresizliği benimki
Kış mevsiminde
Karlı bir günde
Kurulmuş tuzağa düşeceğini bile bile
Doyurmak için aç karnını
Özgürlüğünden geçen
Ve bir kaplumbağa acizliği benimki
Sırt üstü döndü müydü doğrulamayan
Öylece ölümü bekleyen
Ömür boyu kabuğundan sıyrılamayan
İçim içimi yiyiyor
Bir şeyler yapmalıyım sanki akrep misali
Zordayım işte
Kendi sonum kendi ellerimden gelmeli.
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EFLATUN BİR GELECEK
TASARLAMAK
Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR
Yargıtay Savcısı
kurtulustayanc@hotmail.com

Kimsenin bilmediği türden bir aşkı keşfettiğimizi düşünüyordum.
“Adını ne sen, ne de ben koymayacağız; tarih denilen kültür mirası bekçisine bırakalım bu rolü” dediğimi hatırlıyorum, aşk hayatıma
kör bir düğüm attığımın farkında olmayarak.
Neyse ki, bir kâbusmuş bu, kısacık uykumun son perdesinde gördüğüm. Şimdi tamamen uyandığımı düşünüyorum, elimi yüzümü yıkadım. Ama düşüncelerim hâlâ kalabalık bir şehrin uğultulu caddesi gibi
tam bir keşmekeş. Oysa en son okuduğum kitaptan buğday başağı
kokusu gibi verimli düşünceler devşirmiştim aklıma. Şimdi zamansız
bir anız yangını gibi harlanıyor ümitsizliğim; güneşe anlamsız bir ömür
biçercesine.
Habire kendime kızıyordum, “Aşkın için yalan söylemesini öğrenmelisin.” diye hayıflanarak. Başka türlü kavuşamazdım gözleri sisli
kadına, farkındaydım. Güya özgürlüklerin yelkenlisi bir hukukun önde
gelenlerindendik ve umutsuz kadınların hepsi umudu bulmuştu bizim
gibilerde. Gel gör ki, gözlerim yağmur bulutuydu, dokunsalar yağmur
getiren şimşekler çakacaktı. Üstelik bütün şiirlerim şimdi koyu gri bir
kül yığını. İçindeki bütün duyguların canı okunmuş, kavramların içi
boşaltılmış, güzellikleri saklanmıştı.
Kabul, hepimiz, hayat ağacının meyvelerini toplayan çiftçi çocuklarıyız
ve zehirli ihtiras meyvesini yediğinden beri bir kısmımızın düşlerine
ihanet fikirleri aşılanmış. Ve biz varoluşu akıl dışı bu varlıklar arasında
bilgi üretmek için felsefi kritik yapıyoruz hayat gemisi batmaktayken.
Sonrada sevdiklerimize bilimsel bir arsızlık yaparcasına “Beni aklınla kavramaya çalışma, aklın almaz beni.” diyebiliyoruz pişkinlikle.
Oysa bir kez olsun insan oluşumuza kadeh kaldırsak fena olmayacak
hani. Kim bilir belki de böylece kısır döngüler imparatorluğu aklımızın
“şah”ını vicdan “piyon”larımızla devireceğiz.

ması işte. Hem de çok iyi ve zekice bir savunma
mekanizması olsa gerek. Aklım kadar akıllı bir
bilinçaltım olmalı. Ne kadar akıllı bir bilinçaltım
olsa da, gözyaşlarıma mani olamıyorum ve bir
de tutmuş arabesk şarkılar dinler gibi nostaljik
takılarak eski aşklarımı hatırlıyor, onlardan birisine yazdığım şiiri mırıldanıyorum:
“Beni unuttun ya sen; şimdi
bütün duygularımın üzerine
kirli bir yağmur yağıyor.
Adını sensizlik koysam da,
gidişin kadar kirli işte.”
Ortalama bir sürü psikolojisi içindeyim işte, herkes gibiyim yani. Üstelik kalbim soğuk bir çöle
dönüşmüş. Kum tanelerinden sevgi ve aşk kırıntıları var hızla devinen bu sahramda. Neredeyse
hiç sevgi yağmuru yağmıyor. Aşkın güneş ışınları
durmadan kavuruyor. Sevgilinin bitki örtüsü saçlarından mahrum yaşıyor. İhanet kaktüslerinden
geçilmiyor. Her ayrılık ve kavuşma, gece gündüz
sıcaklık farkı kadar derin izler bırakıyor.
Kaç sevgiliye rastlamış olsam da, hepsi de Karadul Örümceği’nin zeytin tanesine benzeyen
siyah ve parlak gözleri gibi güzel gözlere sahipti
ve ben o gözlere aldanmıştım. Ve benim karadul örümceklerim de doğadaki isimdaşları gibi
erkeğini zehirlemekten zevk alıyorlardı, bitmek
tükenmek bilmez dırdırlarıyla.
Düşünmemeliydim bütün bunları ve gerekirse,
“Ağlatan soğan var, ama güldüren hiçbir meyve yok. Neden?” diye saçma sorular sorarak
oyalamalıydım, düşünce hastalığına yakalanmış
çıldırmak üzere olan beynimi.
Bunları düşünürken bir yandan da “keşke”
diyorum. Sonra da “keşke” demekte bile geç
kaldığımı düşündürten bir “keşke” olduğunun
ayırdına varıyorum. Bu ayırtedişin yarattığı küçük çaplı şok; ruhumda gergin bir rahatlamanın
fitilini ateşliyor. Akabinde küçüklüğümden beri
kurduğum masum düşlerim sayesinde birden
bire saf özgürlüğü arzuladığımı duyumsuyorum.
Bu duyumsamak çok da uzun sürmüyor ve yitip
giden gençliğimizin bir ütopyanın ardına saklandığını hatırlıyorum. Oradan kendime ve kendim
gibi olanların haline bakıp, acıma duygusuyla
kuşkudan sanık yararlanır ilkesine ulaşıyor ve
kendimi aklıyorum. Bir tür savunma mekaniz-
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Ve sonra gözyaşlarım çoğalıyor, sel gibi akmaya
başlıyor. Bilir misiniz, karşı konulmaz bir duygudur ağlama duygusu? Geldi mi kendinizi tutamaz ve gözyaşlarına boğulursunuz. Kendinizi
istediğiniz kadar sıkın bu değişmez. Eski aşkların
yalnızlığında topraksız bir köylü gibi ıssız olursunuz duygu dünyanızda.
Dünyada bu kadar aç çocuk yaşamaya çabalarken, güneş ışıklarıyla Çukurova’da ıssız bir
tarlada kırbaçlıyorken ırgadı her gün, umudu
bir köşede sıkıştırmış yumrukluyorken acı hayat
tecrübeleri; yediğim her lokmadan utanmam
gerekirken düşündüğüm şeylere bak. Aşkmış,
eski sevgiliymiş, ayrılıkmış; bu düzende hepsi
yalan, hepsi sahte, hepsi anlamsızlık. İşte bu
fark edişin adı “utandıran fark ediş” olmalı.
Utandım çünkü; kendimden, insanlığımdan ve
yoksul çocukluk geçmişimden. Utandıkça da,
bir denizi içer gibi boğulma hissine kapılıyor,
soluksuz kalıyorum. Sonra bir kâbustan uyanırken haykırır gibi, “kendinden göçen karakterler
arasına girmeyeceğim” diyorum.
Hiç değilse acılarına ortak olamadıklarımızdan
özür dilemesini de bilmeliyiz öyle değil mi? Ya
da ne bileyim, herkesi özgür ve eşit kılacak çareler üreten teoriler geliştirmeliyiz. Bir yandan
eşit kılarken, diğer yandan özgürlüğü kısıtlayan
her şeyi, ama her şeyi yok etmek hiç de zor
olmasa gerek. Hiçbir şey bilmiyorsak, böyle bir
zamanda bir müzik aleti olmak isteyelim usta
bir sanatçının elide; etrafımızdaki çaresizliklere
avuntu artığı bir neşe saçmak için.
Sahi yaşamak dediğimiz şey nedir bunca acı ve
çaresizlikler içinde tıka basa yerken, en güzel
eğlencelerle sarhoş olurken. Kanaatimce bu
vurdumduymaz dünyada yaşamak kocaman
bir saçmalık ve yaşanan her ömür aslında birer

Kaç dünya kaldı geriye tükete tükete bilmiyorum, ama bildiğim en büyük gerçek, geçip giden
zaman bile isyan ediyor, bu kadar boş insanların
hiçliği karşısında. Çünkü kendini işe yaramaz
hissediyor bu insanlar arasında.
Gökyüzünde gördüğümüz şu yıldızlar varya;
hepsi yalancı, kanmayın onların güzelliğine,
onların kalbinde, içi boş ışıktan başka bir şey
yoktur. Güneşimizi kapatan gölgelerden başka
bir şey olduklarını da sanmıyorum. Umutlarımız
yeni dünyanın kapısında bekleşiyorken, bu yalancı yıldızlara şiir yazacak değiliz.
Hatırlar mısınız, biz gülüşü uzun çocuklardık.
Aynadaki halimize bakıp ağlaşacak insanlar olamazdık. Bir aşkı zan altında bırakacak türden
insansılar hiç olamazdık. Kocaman ve çok sayıda
eşya dolu bir evde iki kişi yaşayıp da, huzuru o
eve sığdıramayacak insanlara dönüşemezdik.
Boş vakitlerinde tembel tembel sindirim yapan,
akşam olunca da boşaltım için uygun zaman kollayanlara benzeyemezdik. Hak ettiğini almak için
eylem yapan işçilerle, bayramda harçlık toplayan çocukları bir tutan şişman borsa kedisi zihniyetinde de olamazdık. Aşkı kınından çıkardık
mı, saplamalıydık su kadar berrak yüreklerimize.
Toplumsal baskıların, ahlaki çöküntülerin ve diz
boyu riyakârlıkların körpe düşüncelerimizi boğmasına göz yummamalıydık. Aşkı, özgürlükle
tanıştırıp, adını devrim koymalıydık. Sevgilinin
bakışlarını düş yangınlarına dönüştüren kıvılcımlar olmalıydık. Yoksa insanlık ve aşk için hangi
devrimin izini sürebiliriz ki?
Şimdi unutalım geçmişi, eflatun bir gelecek tasarlayalım isterseniz; ufuk çizgisinde mavi bir
güneş, ilk satırında kardeşlik kırmızısı olsun.
Bunu yapmazsak, zan altında bıraktıklarınızın
ahı bile bizi yok etmeye yetecektir, biliyorum.
Gerekirse bütün ihanet edilmiş ütopyaların
günahını bize yazsınlar ve kendini yaşayan baharlar kadar bencil olduğumuzu düşünsünler.
Nasılsa biz bileceğiz, bir köylü çocuğunun tarladaki alın teri kadar masum olduğumuzu.
Evet, şimdi gerçekten uyandım ve gerçekten
yüzümü aydınlık yarınlarla yıkadım. Silkindim,
kendime geldim. Kendi derinliğinde kaybolan

filozoflar gibiyim şimdi; her yanım düş ve düşünce. Her yanım potansiyel bir aşk eylemi.
Ölümden daha güçlü şeymiş meğerse aşk. Yaşadığımı duyumsadığım gibi capcanlı bir şekilde
kavrıyorum bunu. Kesin olduğunu düşündüğüm
bir şey var artık: Sevgisizlik, sevgilisizlikten kötüymüş. Kalp acır diye de sormuyorum artık
kendime. Bu sorunun da yanıtını biliyorum:
Hem de ne acır.
Yaşamak bir roman değildir ki, sıkıldığımız yerde sayfa atlayalım. Yalnızlığın peşine takılıp
gitmenin de bir âlemi yok. Hadi gel sokul yanıma, su kadar berrak kalbinden öpeyim ve aşka
yeniden ve bir kez daha hoş geldin diyeyim.
Ben sana hiç soru sormayacağım, hem neden
yanıtını bildiğim şeyleri sorayım ki; evet çok seviyorsun, biliyorum. Bak görüyor musun? Bu ev
bizim mutluluk yuvamız, bu yatak da aşka ve
tutkuya defnedildiğimiz bir anıt mezar olacak.
Bundan sonra, ay ışıksız gecelerde, sen bir tutam hüzün olsan, ben kederli bir neşeyle öperim seni; seni öpmenin her hali bencil bir neşe
olacaktır farkındayım. Bütün kadınlar aşka fal
açsalar da, onların aşk fincanında yer almayacağım. Aşkın peşinden kurbanlık dana yakalamak
istercesine koşanlardan olmadığım gibi, hiçbir
zaman da olmayacağım. Çünkü aşkını arayan
bakışlarda kayboldum ben.
Yalnız senden bir kaç isteğim olacak: Benim için
mavi giy bu gece, gündüzler kıskansın gecemizi.
Tutkularımızı, aşkımızın içine sığdıralım. Aşkın
renginin siyaha boyanmasına izin vermeyelim.
Gökkuşağından maviyi ve kırmızıyı çalalım, aşka
taç yapalım. Ela gülüşlerinle sarı sarı bakma
bana. Masumiyet düğünü düşüncelerinde özgürlük biriktir benim için. Her sabah söylenen
mutluluk türküsü ol dilimde. Utangaç bakışlarımı tutuştur kıpkırmızı tutkularınla. Papatya
çoğulluğundaki saçlarınla okşa yüzümü baş koyduğumuz yastığımızda. Rüyalarında bile öpücük hayali sakla benim için. Gül yaprağı ince
dudakların infilak etsin dudaklarımda apansızca. Kelebek kanadı hışırtısı gizli sesinle fısılda
kulağıma “seni seviyorum” derken. Özgürlüğe
küsmüş martılar gibi umutsuz olma yanımda.
Umutlarımdan tut, ütopyama katıl. Ruhumda
dolaşan benliğim ol, hisset beni. Güneşim ol,
ömrüme doğ, geceleri de torpil geç bana, hiç
batma. Ama sakın beni bir buseyle teselli etmeye kalkışma mehtapsız gecelerde, çünkü ben bir
buseyle teselli olacak âşık değilim.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

“ironik göndermeler kitabı”dır. Ve biz bu ironik
göndermeler kitabını cüzdanımıza koymuş, o
AVM senin bu AVM benim şuursuzca dolaşıp,
bozdurup bozdurup harcıyorduk.
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YUSUF
Kim verdi eline bu silahı böyle
Bitimsiz umutların vardı, kara gözlerinde
Sen ki şanlı bir sevdanın esas oğlanı
Aslı‘nın Kerem‘i Şirin‘in Ferhat‘ı
Hangisi doğru Yusuf
Deli dolu bir aşık olduğun mu
Silahı eline alıp adam vurduğun mu
Hani çok seviyordun o ürkek maralı
Hani beraber yazıyordunuz
Ölümsüz bir masalı
Bekler mi sanıyorsun onca yıl, söyle
Bir hiç uğruna adam vuranı.

Keziban GÜLCAN KAYA
Yargıtay Üyesi
kgkaya58@hotmail.com

Ey kıvırcık saçlı kara yağız çocuk
Doğru söyle, kimsin sen
Bulutlardan yüce gönlünde
Ne zaman yer verdin bu kine
Nerden çıktı şimdi bu umutsuz bakış
Yakışıyor mu hiç kara gözlerine
Bazen bir bulut gibi göğe ağardın
Bazen iğri iğri sevdaya yağardın
Ellerinle büyüttün bir gonca gibi
Ve gözlerinin önündeki o güzel hayali
Bitirmeye yetmedi mi
Yüreğindeki nefreti.
Şimdi ağla istersen, istediğin kadar
Geri gelmez gidenler, ah neye yarar
Dört duvar arasında geçerken ömür
Sevda şiirleri yazsan seni kim anlar
Boynunda bir yafta, katilsin artık
Ne aşk kaldı geriye ne büyük aşık.
Kim verdi eline bu silahı söyle
Kimlerin yerine bastın tetiğe
Hayat bu ölünür mü başkasının yerine
Sen geçebilirsin kendinden amma
Nasıl acımadın sevdiceğine
Şimdi düşün ve sor kendi kendine
Bu ceza layık mı gencecik ömre...

44

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

AFFET BABA

Sabri USTA

Hâkim
sabriusta1@hotmail.com

Elektronik posta adresime gelen iletiler içerisinde beni en çok etkileyenlerden biri “babanız yaşıyorsa siz hala çocuksunuz” isimli yazı
idi. Bu yazıda, babanızın varlığını hissetmenin sizi her zaman rahatlatıp güven içerisinde yaşamanızı sağladığı ve ancak babamız ölünce
boşta kalıp, çocukluktan çıktığımız yönünde tespitler vardı.
Gerçekten, ben de, babam yaşarken ne kadar uzak olursa olsun onun
evde olduğunu ve ne zaman istesem yardım edeceğini düşünürdüm.
Yıllar geçip babam hastalandıktan sonra ise yine bu sonu düşünmemiş
ve ölümü ona yakıştırmamış olmama rağmen, o gün geldi ve hâlâ
içimde “daha ne yapabilirdim” konusunda kendimle savaşmama
sebep olan görüntü ile karşı karşıya kaldım. Annem telefon edip
“baban öldü” deyince o an ne düşüneceğimi şaşırdım. Hastaneye
gittiğimde ise babamın beyaz yüzlü vücuduna bakarak, artık çocuk
olmadığımı anladım.
Eşimin babası gibi, onlar daha bebekken ölen birçok kişi olduğunu
ve hiç baba kavramını tatmadıklarını da biliyorum. Bence eşim ömür
boyu babasını arayan bir çocuk olarak kalacak ve birine gerçekten
“baba” diyebilme özlemini içinden hiç çıkaramayacaktır. Ben ise o
duyguyu tattıktan sonra geldiğim uçurumun kenarında artık seni
tutacak bir kol olmadığını bilerek yaşamaya alışacaktım. Nedense
babamla ilgili anılarda işte bu dakikadan sonra kafama hücum etmişti.
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Yaşadığımız küçük kasabada, yağlı boyacılık ve
duvar kağıdı işi ile uğraşan babam ilçenin caddesinde malzemelerini koyacağı ve müşterileri ile bağlantı kurmayı amaçladığı bir dükkan
kiralamıştı. Ben okul zamanlarımın haricinde
burada vakit geçirmeye bayılıyordum. Çünkü
bana hitap eden pastane, bakkal gibi diğer esnaflar dükkanımıza komşu olup, ayrıca güzel
havalarda kaldırımda oturup şehrin bütün giriş
çıkışının yaşandığı bu caddeyi seyretmek bana
zevk veriyordu. Bazen arkadaşlarımla elimizde
kola veya gazoz ile oturup arabaları saymak
veya babamın her gün aldığı iki gazetenin spor
sayfalarını okumak ayrı bir meşguliyetimizdi.
Okul dönüşlerinde babamı masanın başında bir
deftere yazı yazarken görüyor ve sorduğumda
cevap alamıyor, hatta hemen o defteri kilitli
olan çekmeceye koyduğunu görüyordum. Özel
ve görünmesini istemediği bazı notlar tuttuğunu düşünerek ve okumak için yanıp tutuşarak,
çocuksu korku ile hiç teşebbüs edemiyordum. O
dükkanda babam üç yıl kaldı, hala rüyalarımda
başrol oynayan, benim, arkadaşlarımla gezmek-
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ten sonra en çok zevk aldığım bu mekan bir gün
babamın masa ve sandalyeleri ile iş malzemelerini toplayıp eve getirmesi ile kapanmıştı.
Babamın İzmir gibi büyük şehirde büyümesinden kaynaklanan sinema merakı ve bilgisi beni
her zaman şaşırtırdı. Şimdi klasik diye anılan
bazı filmleri en ince ayrıntısına kadar anlatır,
beni de meraklandırırdı. Fırsat buldukça özellikle yaz aylarında şimdi yeni neslin yabancı olduğu
açık hava sinemalarına gider film seyrederdik.
İşte sinema merakım ve ilgim de bana babamdan miras kaldığı için çocukluğumda seyrettiğim film sayısı bakımından ailemin inanmakta
zorluk çektiği bir sayıya ulaşmıştım. Babamın
sinemaya ilgisi doğal olarak senaryo ve hikaye
anlatımında da ona bir yetenek kazandırmıştı. Daha önce okuduğu romanları kafasında
senaryolaştırıp bazen anlattığı oluyordu. Ben
hikayeleri dinleyip babamın hayal gücünün ne
kadar büyük olduğuna şaşırır, çocuksu ilgimle
ipin ucunu bazen kaçırırdım. Sonradan anladım
ki; babam bu senaryoları ve hikayeleri işte beni
görünce sakladığı bu deftere yazıyordu.

Babamın el yazısını okumakta zorlansam da,
fırsat buldukça defteri açıp inceliyordum. Bir
süre sonra anladım ki, çocukluk duygularımla
babamın yazar olmasını kabullenemiyordum.
Özeleştiri olarak ve sıkılarak söylemeliyim ki,
“yağlı boyacı bir adam nasıl olur da böyle hikaye” yazabilirdi. Tabi “cahillik” olarak en hafifinden niteleyebileceğim bu düşüncelerimin
yanlış olduğunu, aslında yazarlığın “yaşanmışlık ve tecrübeden kaynaklandığını, meslek ve
eğitim ile doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını
”ve Marquez’in dediği gibi “insanın yaşadığı
değildir hayat, aslolan hatırladığı ve nasıl hatırladığıdır” sözündeki gibi olduğunu sonradan
anlayabildim. Yani “onbeş yaşında babam hiçbir
şey bilmiyor” aşamasında bunu idrak etmek
gerçekten zorken “keşke babam yanımda olsa”
yaşlarına geldiğimde, bu yaradılış eksikliğini farkettim.
Zavallı babam (onun hayat ve tecrübesi için değil, kendimi başka türlü düşüncelerimde affedemediğim için bu sıfatı kullandım) çevresinde
bu yakıştırmanın yapılmasından korkmuş olacak ki, yazmaya son vermiş ve defterle birlikte
her şeyini bir kutuya koyarak evimizin altındaki
depoya bırakıp farelere hediye etmişti, deftere
yazdığı emeğini kimseye okutamamıştı. Benim
de okuduğumu bilse belki kızacaktı. Bu en son
istediğim şeydi. Oysa “Kara Işık” ismini verdiği
bu hikayesinde zamanın dedektiflik hikayeleri paralelinde ve belki de kolaylıkla bestseller
olacak kurguda,ayrıntılı tanımlamalar, mekan
anlatımları ve bilim kurgusal saptamalar yapıyordu, içine kendisine ait olduğuna emin olduğum anılarıda kattıktan sonra karaktelerine
filmlerde ve okuduğu romanlarda beğendiği
isimleri veriyordu.
Babamın hikayesini yazdığı yaşlara gelince ben
de, çocuklarım bana merakla bakarken onların
gözlerinden bu anı-denemeyi saklarken, ken-

dimi buldum. Demek ki en çok, yakınlarının,
seni bir şey yazarken, görüp alay etmeleri, onur
kırıcı geliyormuş diye düşünürken babamı anlamaya başladım. Alay edilmenin umurunda
olmadığı yaşa geldiğim zaman, belkide mesleğimden dolayı, oluşan özgüvenin pompalaması
ile ve hatta “ terapi için” ilkokul mezunu, yağlı
boyacı babama konduramadığım yazarlığı, iyi
sayılabilecek eğitimime rağmen , asgarisinden
bile beceremediğimi gördüğüm ve babamın yaşanmışlıklarının benim tüm eğitimimden bile
değerli olduğunu, zamanı geçtikten sonra dindirilemez susuzluğumu farkedebildiğimi, belki
bunları yazarak vicdanımı rahatlatabileceğimi
düşündüm.
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Eve getirdiği dükkan eşyaları arasında defteri
bulunca önce okumaya çekindim. Sonra merakım galip geldi, açıp ne olduğunu anlamaya
çalıştım. Defterin başında “kara ışık” isimli bir
giriş vardı. Daha sonra sayfalar dolusu öykü devam ediyordu.
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MARKALARA KÖLELİK
Orta yaşlı, zengin görünümlü erkek yada güzel ve zengin olduğu ilk
bakışta belli olan kadın, giydiği tişört yada gömlekle, sol göğsünde, timsah logosuyla ortada geziyor… Birbirine sırtını dayayarak,
oturan kadın ve erkek figürünü, gömleklerimizde veya pantolonlarımızda göstere göstere taşıyoruz!.. Artık her yerde gördüğümüz
bu örnekler, gittikçe çoğalıyor. İç çamaşırlarımız dahil olmak üzere bavullarımızda, çantalarımızda, mayolarımızda, kalemlerimizde,
gözlüklerimizde, saatlerimizde, kol düğmelerimizde, ayakkabılarımızda ya logoyu gösteriyoruz ya da marka ismini... Tamam, sürdüğümüz araçla, marka ve logonun görülmesini engelleyemeyiz ama
her kullandığımız üründe, marka ve logoyu göstermek neyin nesi
acaba?.. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sosyal çevremizi dahi markalı
ürün kullanan kişilerden seçiyor, diğerlerini ise dışlıyoruz. Markalı
ürünleri kullanmayan kişilere, dudak büküyor, burun kıvırıyoruz…
Markasız(!) kişileri, komplekse sokuyoruz, sanki o insanları, markalı
ürün kullanmaya zorluyoruz. Markalı ürün kullanmayı, ayrıcalık ve
itibar göstergesi sayıyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek, çevremizdeki
her kişinin de bizim gibi iyi bir marka tüketicisi olmasını sağlamaya
çalışıyoruz. Farkında olmadan markanın, bir etikete veya kartvizite
dönüşmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıcalık kazanma ya da itibar
elde etmenin yolu bu mu acaba? Kapitalizm, tüketim istiyor diye
daha çok markalı ürün tüketerek, kime ve ne şekilde bir üstünlük,
sağlamaya çalışıyoruz? Kaldı ki artık markalı ürünlerin, reklam için
büyük bütçeler ayırmasına da gerek yok, nasıl olsa biz o ürünü sırtı-
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saygı ve itibarı, kullandığımız o markaların,
yüzü suyu hürmetine, bize istemeyerek de
olsa gösteriyorlar. Ama bu markalı(!) düzenden, her zaman beklenen faydayı sağlamak da
mümkün olmuyor, çünkü çevremizdeki insanların tamamı ya da çoğunluğu bizim gibi markalı ürün kullanınca, bu sefer ayrıcalıklı veya
itibarlı olma durumu da zedelenmeye başlıyor... Markalı ürünler kullanan, sıradan insanlara dönüştüğümüzü bile fark edemiyoruz.
Ama markalı ürün kullanma artık psikolojik bir
baskıya dönüştüğü için markadan da vazgeçemiyoruz. Markalı ürünler kullanmanın bize
ayrıcalık sağladığını düşünsek de markalı ürün
kullanımı yaygınlaşınca, farklılığımız ortadan
kalkıyor. İçine düştüğümüz bu açmazdan bir
türlü çıkamıyoruz. Rahatına düşkün insanlara, bu konuda yol gösterecek ya da yaşamında
kökten değişimi gerçekleştirecek çözümü ise
bir türlü bulamıyoruz…

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

mızda, göğsümüzde, kalçamızda, bacağımızda,
gözümüzde, kolumuzda, bileğimizde, kulağımızda, gerdanımızda ya da boynumuzda velhasıl herhangi bir yerimizde veya yerlerimizde
göstere göstere, taşıdığımıza göre neden bu
uluslararası markalar, reklama büyük bütçeler
ayırsın ki?.. Zaten markanın reklamını, üstüne
büyük paralar ödeyerek, biz yapıyoruz. Eskiden zengin ya da varlıklı görünmeye çalışmak
ayıp sayılır, kınama konusu yapılırdı. Oysa şimdi gerçekte(!) olmasak da varlıklı ve zengin
görünmek, hepimizce, bir yaşam biçimine dönüştü. Kullandığımız ürünlerle, giysilerimizle,
takılarımızla, aksesuarlarımızla, araçlarımızla,
evlerimizle bir başka deyimle her şeyimizle,
zengin ve varlıklı olduğumuzun bilinmesini
istiyor buna göre itibar elde etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun, bu konularda da kullandığımız
bütün o ürünlerin, marka ve logoları bize istediğimiz itibar ve ayrıcalığı sağlıyorlar. Çevremizdeki insanlar, belki de hak etmediğimiz
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“SATICININ ÖLÜMÜ” ESERİNE
İLİŞKİN BİR TAHLİL DENEMESİ
“Bu dünyada sahip olduğun tek şey satabildiğin şeydir”
(The only thing you got in this world is what yu can sell)
Charley (The Death of a Salesman)

Tamer SOYSAL

Hâkim
tamer.soysal@gmail.com

Portakalı yedikten sonra, kabuğunu atamazsınız. İnsan bir meyve
değildir.” (You can’t eat the orange and throw the peel away- a man is
not a piece of fruit)
Willy Loman (The Death of a Salesman)

A. ESER
1. Tiyatro
Eser, Amerikalı Arthur Miller (1915-2005) tarafından tiyatro oyunu olarak
kaleme alınmıştır. İlk gösteriminin gerçekleştiği 10 Şubat 1949 tarihinden
itibaren üst üste 742 performans sergilenmiştir. Oyun ünlü Broadway
sahnesinde dört farklı zamanda sahnelenmiştir.
Satıcının Ölümü, Ülkemizde Ankara Devlet Tiyatroları tarafından 1 Ekim
2014 tarihinde açılan yeni tiyatro sezonunda, 21 Ekim’den itibaren sahnelenmeye başlamıştır. Oyunun yönetmenliğini Zafer Kayaokay yapmaktadır. oyun’da “Willy Loman” karakterini “Erdal Küçükkömürcü”, Linda
Loman karakterini “Gülçin Yaşaroğlu”, Biff Loman karakterini “Buğra Koçtepe” ve Happy Loman karakterini “Kutay Sungar” oynamaktadır. Oyun
iki perdeden oluşmaktadır ve 2,5 saat sürmektedir.
2. Film
Satıcının Ölümü oyununun büyük ilgi görmesi üzerine 1951 yılında Stanley Kramer tarafından oyun film olarak çekilmiştir. Filmin yönetmenliğini
Macar asıllı yönetmen Laslo Benedek (1905-1992) yapmıştır. Filmde Willy
Loman rolünü 1932 yılında Dr. Jekyll and Mr. Hyde filmindeki rolüyle Akademi ödülü alan Fredric March (1897-1975) oynamıştır.
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Oyunun film versiyonlarından 1985 versiyonu
çok başarılı bulunmuş ve büyük ilgi görmüştür.
Günümüzde filmin sadece 1985 versiyonu ticari
olarak satıştadır.
3. Konusu
Oyunda ele alınan klasik bir ataerkil ailedir. Baba
(Willy Loman), yıllardır evin geçimini sağlamak
için çalışmaktadır. Anne (Linda Loman) ise ev hanımıdır. Anne ve baba yıllarını iki çocukları (Biff
Loman ve Happy Loman) için fedakarlıklar yaparak geçirmişlerdir. Oyun 2. Dünya Savaşından sonra ABD insanının içine düştüğü yüksek hayaller ile
gerçekler arasındaki çelişkiler ve bireyin yaşadığı
ruhsal sıkıntılara odaklanmaktadır. Oyunun ana
karakteri olan Willy Loman’ın işten çıkartılması ve
intihar ile sonuçlanan trajik yaşamının öyküsüdür.
Oyunda bulunan başlıca karakterler şu şekildedir:
1. William ‘Willy’ Loman:
Oyunun baş karakteri Willy Loman’dır. Willy Loman, 63 yaşında bir satış elemanıdır. Willy, çocuk ruhlu, şakacı ancak hayattan beklediklerini
bulamamış, sık sık hayalleri ile gerçekler arasında
gel-git’ler yaşayan, kararsız ruh halleri içinde olan
birisidir. Willy Loman’un babası onu çok küçük yaşlarda terk etmiştir. Willy, babasını ağabeyi “Ben”in
anlatılarından bilmektedir. Arthur Miller’in ‘Willy’
ismini belirlerken “Will he’ imasıyla çocuk ruhlu
yönünü vurgulamaya çalıştığı, “Loman” soyadını
ise toplumsal sınıfları vurgulamak için “Low Man”
kısaltması olarak ifade ettiği belirtilmiştir.
2. Linda Loman: Willy Loman’ın vefakar ve cefakar eşidir.
3. Biff Loman: Willy Loman’ın büyük oğludur. Biff,
okul yıllarında Amerikan futbolu oynamaktadır ve

babası onun büyük bir oyuncu olduğuna onu inandırmıştır. Ancak Biff, son maçında başarısız olur ve
futbol yıldızı olma hayalleri söner. Biff, okulda da
son yılında matematik dersinden kalır. Yaz okuluna devam etmeyi düşünürken, Boston’a babasını
görmeye gittiğinde babası Willy’yi bir başka kadınla görür ve okula devam etmekten vazgeçer.
Biff Loman, adeta Willy Loman’ın gel-gitlerinin bir
ürünüdür. Biff kimi zaman Batı’ya gidip çiftliklerde çalışmak ister, kimi zaman babasının hayalini
gerçekleştirip başarılı bir iş adamı olmak.
4. Harold ‘Happy’ Loman: Willy Loman’ın küçük
oğludur. Hayatının büyük kısmı, ağabeyi Biff’in
gölgesinde geçmiştir.
5. Charley: Willy Loman’ın komşusudur. Charley’in iş yaşamı başarılıdır. Ayrıca oğlu Bernard,
okulunu bitirmiş ve başarılı bir avukat olmuştur.
6. Bernard: Charley’in oğludur. Biff’in okuldan
arkadaşıdır.
7. Uncle Ben: Willy Loman’ın ölmüş olan ağabeyidir. Ben, Willy için Amerikan rüyasının sembolüdür. Eserde sık sık Ben tarafından şu sözler
tekrarlanır: “17 yaşımdayken, Afrika ormanlarına
girdim, çıktığımda 21 yaşındaydım ve artık zengindim.” Uncle Ben, Afrika’ya gitmiş ve elmas bularak zengin olmuştur. Willy Loman için Uncle Ben,
geçmişle köprü kuran ve hayallerinin devamını
sağlayan bir semboldür. Halüsinasyonlarında sık
sık onunla konuşur.
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Oyun, 1985 yılında Alman Volker Schlöndorff
yönetmeliğinde yeniden çekilmiştir. Filmde Willy Loman rolünü ünlü aktör Dustin Hoffman oynamıştır. Filmde; Kate Reid (Linda Loman), John
Malkovich (Biff Loman) ve Stephen Lang (Happy
Loman) rollerini oynamışlardır. Bilhassa Dustin
Hoffman ve John Malkovich’in performansları
üst düzeyde olmuştur. Dustin Hoffman, filmdeki rolüyle 1986 yılında Golden Globe ve Emmy
ödüllerine layık görülmüştür. Biff Loman rolünü
oynayan John Malkovich de Emmy ödüllerinde en
iyi yardımcı oyuncu ödülünü almıştır.
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8. Howard Wagner: Willy Loman’ın patronudur.
Willy Loman, satış elemanlığına Howard Wagner’in babası zamanında başlamış ve Howard’a
ismini vermiştir. Eser’de Howard Wagner, Amerikan rüyasına karşılık gerçek dünyanın acımasızlığını temsil etmektedir.
B. DEĞERLENDİRME
1. Willy Loman’ın İntiharı
Willy Loman, Charley ile konuşurken “Sonunda
ölün, dirinden değerli” diyerek kafasındaki düşünceyi ele vermiştir. Ancak onun bu düşüncesi
yeni değildir. Eşi Linda Loman, onun gaz borusuna dışardan bir plastik boru bağlayarak intihar
etmek istediğini fark etmiş ve bunu çocuklarına
anlatmıştır. Linda’ya göre bunu ancak çocukları
engelleyebilecektir.
Willy Loman, gezerek pazarlamacılık yapmak yerine sabit iş istediği patronu Howard tarafından
kovulduktan sonra, oğlu Biff’in de görüşmesinin
olumsuz geçmesi nedeniyle iyice bunalmış ve
kendisi öldüğünde ödenecek sigorta parası ile ailesinin mutlu olacağının hesabını yapmıştır. Aslında bu intihar, Willy Loman’ın hayatta isteklerine
ulaşamaması nedeniyle oluşan başarısızlıktan kurtulma isteğinin sona ermediğini göstermektedir.
Ölümü pahasına, ailesine yüklü bir miktar para
bırakabilmeye hesap etmiştir. Bir başka açıdan
bu durum onun narsist kişiliğinin onu intihara
sürüklediğini ortaya koymaktadır.
Willy Loman, Dave Singelman adındaki satış elemanın cenazesine yüzlerce kişinin geldiğinden bahsetmiş ve kendi cenazesinin de kalabalık olacağını
söylemiştir. Ancak oyunun sonunda Willy Loman’ın
cenaze töreninde yalnızca eşi, iki oğlu ve komşusu
Charley ile oğlu Bernard bulunmaktadır. Bu görüntü, vefanın bitişi ve aldanmışlığın görüntüsüdür.
2. Linda’nın Eşine Olan Sevgisi
Linda Loman sabırlı bir ev hanımıdır. Eşi Willy Loman’a sonsuz bir sevgi ve saygı beslemektedir. Öylesine ki, Willy Loman’ın intihar için sakladığı plastik boruyu bulmasına rağmen, bunu farkettiğini
anlaması halinde onurunun kırılacağını düşündüğü
için bu durumu ona açıklamaz ve farkettirmez.
Linda eşini liman arayan küçük bir tekne gibi olduğunu belirtir. Ayrıca ona olan duygularını şu
sözlerle ifade eder:
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“O benim için dünyadaki en aziz insandır. Ben
onun, hiç kimse tarafından artık istenmediği,
değersiz ya da ruhsuz olduğu biçiminde bir düşünceye itilmesine razı olamam.”
Linda eşinin bir kaç kez intihara teşebbüs ettiğini
çocuklarına anlatmasına rağmen oyunun sonunda
eşinin cenaze töreninde şaşkındır. Bunu neden
yaptığını anlamadığını söylemektedir. Linda, Willy
Loman’ı başarılı bulmaktadır. Bunu şu sözlerle
ifade eder: “Evin son taksidini bugün ödedim.
Bugün canım. Artık evde kimse olmayacak. Özgür ve borçsusuz.”
3. Satıcının Ölümü, Kapitalizme ve Kapitalizmin
Değerlerine Bir Baş Kaldırı mıdır?
Satıcının Ölümü oyununun, 1900’lü yıllarla açığa
çıkan kapitalist değerlerin sorgulandığı ve kapitalizme güçlü bir eleştiri olup olmadığı hususunda da
farklı görüşler dile getirilmiştir. Willy Loman, hep
başarılı olmayı, tanınmış ve ünlü olmayı hayal eden
ancak başarılı olamayan, hayata yenik düşen bir
karakterdir. Ancak Willy Loman’ın başarısız olmasının sebebi kapitalist sistem değil, oyunu kuralına
göre oynayamayışıdır. Willy Loman’ın komşusu
Charley, oyunu kuralına göre oynamış ve başarılı
olmuştur. Çok para kazanmış, statüye ulaşmış ve
oğlunu da elit tabakaya sokmayı başarmıştır.
Oyunun bir sahnesinde, Willy Loman Charley’a
işten atıldığına inanamadığını, patronu Howard’ın
adını dahi kendisinin koyduğunu belirtir. Charley
buna karşılık şu cevabı verir:
“Willy dostum bütün bunlar anlamsız ve boş.
Howard’ın adını tamam sen koydun ama bu adı
satamazsın ki! Bu dünyadaki tek varlık satabildiğindir. Komik olan ne biliyor musun, sen satıcısın
ama daha bunu bile bilmiyorsun...”
Charley, oyunun kuralını açıklamıştır. Oyunun
genelinde görünüp görünüp kaybolan Willy Loman’ın ağabeyi Ben, kapitalizmin gücünü temsil
eden ve ulaşılması için hedef gösterilen bir kişilik olarak sunulmuştur. Ben, vahşi ormanlardan
çıkıp zengin olmanın yolunu da söylemiştir: “Bir
yabancıyla asla dürüst dövüşme!”. Kazanmak
için dürüst olmamaya cevaz vermek, kapitalist
sistemin içinde var olmanın da kuralı olmuştur.
Willy Loman’ın patronu Howard’dan artık gezgin
bir satış elemanı olmak yerine sabit çalışmak istediğini söylemesi karşısında Howard’ın yaklaşımı
oyunun kurallarından bahseder:

Willy Loman sabit iş için önce haftada 65 dolar
ister. Ancak sonra 50 ve en sonunda 40 dolara
düşer. Ancak sabit işi alamadığı gibi, işten atılmaktan da kurtulamaz. Sebep basittir: “Herkes
ağırlığınca kazanır.” ve Willy Loman artık firmaya
para kazandıramamaktadır.
Willy Loman, burada patronu Howard’a belki de
kapitalist sistem için önemli bir eleştiri sayılabilecek şu sözleri sarf eder:
“..ben bu firmaya otuz dört yılımı verdim
Howard, ama şimdi sigortamı ödeyemiyorum.
Portakalı yedikten sonra, kabuğunu atamazsınız. İnsan bir meyve değildir.”
Ancak oyunda ana karakter olan Willy Loman
dahi iyi bir tüketicidir. Sigortasını yaptırmakta ve
taksitle ev satın almaktadır. Amaç daha çok tüketmek ve varlıklı olmaktır. Bu konuda Willy’nin
komşusu Charley ve Howard başarılıdır. Eser’de
Charley ve Howard’ın kazancının meşru olmadığı
veya sorgulanması gerektiğine dair bir sorgulama
bulunmamaktadır. Eser’de eksiklik ve hatalardan
sistem değil, insanların zayıf ve çelişkili kişilikleri
sorumlu tutulmuştur. Dolayısıyla Arthur Miller’in
bu eserini, kapitalizme bir eleştiri olarak okumak
doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Arthur Miller, eserleriyle trajedinin yalnızca kralların ve soyluların değil, sıradan insanların da hayatının bir parçası olduğunu ortaya koydu. Willy
Loman küçük yaşta ağabeyi ve babası tarafından
terk edilmişti. Bu terk edilmişlik Willy’de hiç bitmeyen bir güvensizlik ve gerçeklerden kaçma mekanizması oluşturmuştu. Willy hayatta yapamadıklarını oğlu Biff ile yapacağına inanmıştı. Ancak
Biff’in de kendisi gibi “koca bir hayal kırıklığı” oluşturması, yaşama tutunmasını imkansızlaştırmıştı.
Aslında Willy Loman duygusal ve eskiye özlem
duyan bir insandır. Yaşlanmıştır ve eski mutlu
günlerini bulamaması onu iyice bunalıma sürüklemektedir. Eskiden gençtir ve ev çocuklarının
neşesiyle doludur. Şu anki durumu ve isteğini şu
sözler ifade eder:
“Düşünsene, ömür boyu çalışıp evin borcunu
öde. Sonunda senin olsun, ama içinde oturacak
kimse bulunmasın.”
Willy Loman öte yandan, yavaş yavaş endüstrileşen ve betonlaşan şehir hayatının oluşturduğu
kasvetten de rahatsızdır. Bu durumu şu sözleri
ile ifade eder:

“Bizi buraya öylesine tıkadılar ki. Kiremitler, pencereler... Sokak boydan boya araba dolu. Bu civarda bir nefeslik olsun temiz hava yok! Ot, çim
bitmez oldu. Arka bahçede havuç bile yetişmiyor.
Apartman inşaatlarına karşı yasalar çıkartılmalı.
Şurada o kara ağaçları hatırlıyor musun? Hani Biff
ile aralarında salıncaklar kurardık...”
Willy Loman, arabayla işe giderken ağaçlardan
oluşan güzelim manzarayı seyrettiğini de anlatır.
Bu sözler, onun sıradan, yaşlı bir insan olarak geçmişi özlediği ve betonlaşan şehirden bunaldığını
göstermektedir.
O çocukları ve ailesi ile bir arada ve seyahat etmediği bir yaşamı özlemektedir. Ancak başarısız
olduğunu da bir türlü kabul edememektedir.
Yine de; Arthur Miller’in gelir dağılımındaki adaletsizlikleri ortaya çıkaran, acımasız kapitalist sistemle
bir hesabı olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. Miller eserlerindeki küçük insanların tahlilini şu şekilde vurgular ve amacını açıklar:
“Trajedi ancak insanın iç dünyası varsa var olabilir. Benim amacım, toplumu yıkmak değil... Onu
ahlak yoluyla yeniden tesis etmektir. Burada,
kurulu düzenle özgürlük arasında bir savaşım
söz konusudur. Ben iki şey arasında bir denge
kurmaya çalıştım. İnsanın düşünen ve duyan bir
varlık olduğunu hesaba katarak...”
Son Sözler, Willy Loman’ın cenaze töreninden
komşusu Charley’in sözleri ile olsun:
“Kimse bu adamı suçlayamaz. Anlamıyorsunuz.
Willy bir satıcıydı. Bir satıcı için elle tutulur bir
yaşam tarzı yoktur. O sisler içinde bir gülümseme
ve ayakkabı boyasına güvenmektedir. Ne zaman
ki kendisine tebessümle cevap verilmez, işte o zaman yıkılır. Sonra şapkanda iki delik
açar ve sonunu
getirirsin. Kimse
bu adamı suçlayamaz. Bir satıcı düş
görmek zorundadır.
İşin gereği budur.
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“İş iştir babalık, herkes kendi ağırlığınca kazanır.”
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Gözlerinin Mehtabı
İstanbul’un
Necati DAŞTAN

Hâkim
hakimnecati@gmail.com

Saçların Akdeniz memnunluğu
Gözlerin mehtabı İstanbulun
Vahşi ceylanlarımın susuzluğu
Sen bir rüzgar soluğu
Gülüşün yankılanır şuh semavi aynada
Tarabya dalgalanır asude saçlarında
İstanbul seni gölgenle tanır
Denizler ihtişamından utanır
Esersen özgürce Çamlıcadan
Ruh denizim dalgalanır taşar Kanlıcadan
Kirli bir yaprak düşer celladın parmağından
Ve tarih seslenir sana yedi devir arkasından
Sen bir rüzgar soluğu
Vahşi ceylanlarımın susuzluğu
Saçların Akdeniz memnunluğu
Gözlerin mehtabı İstanbulun...
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Gözlerinde dirilir eski çağ anıları
Nazlı bir çağlayan bestesidir revanın
Mecusi yangınları, Konstantin sarayları
Bir mücella davettir
Sana...
Sunduğu, masivanın
Yad edilen sensin kırılan her kadehte
Kızıllığında kaybolan...
Sen bir ömrün yeniçağı
Karanlığı parçalayıp gelen
Uygarlığın büyüsüyle
Yudum yudum ziyadeleşen
Kapında emre durur prensler şovalyeler
Sultanlar fermanını bekler
Okyanusa uzanan her fetih senin için
Sana ait aşkın tüm saltanatı

6284 SAYILI

Birgül KARAÇADIR GÜRS

Hâkim
birgulkaracadir@hotmail.com

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA
KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE
DAİR KANUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

GİRİŞ
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi
bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin
önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Bu nedenle Kanundaki hükümler uygulanırken bir yandan bir koruma sağlanırken, diğer
yandan da aile birliğinin bütünlüğünün önemli
olduğu da düşünülerek tedbir kararları verilmelidir.
Örneğin şiddet uygulayan bir eşe üç gün zorlama hapsi uygulanırken, tekrar evine döndüğünde verilen tedbir kararının caydırıcılık
fonksiyonu ne olacaktır? Daha çok şiddete mi
sebep olacaktır? Ailelerin ekonomik, psikolojik ve sosyal kaygılarının artmasına mı neden
olunacaktır? Bu nedenle kanun hükümleri uygulanırken lehine ve aleyhine tedbir kararı verilecek kişiler hakkında karar verilmeden önce
psikolojik, sosyal ve ekonomik gibi her açıdan
değerlendirme yapılarak bir karar verilmelidir.
Kadın-erkek eşitliği sağlanırken, şiddete maruz kalan kadınlar, aile bireyleri, çocuklar, takip
mağdurları hakkında şiddetin ağırlığına, derecesine göre hatta olabilecek tüm tehlikelere
karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması
gerekmektedir1. Bunun için de en başta 6284
sayılı Kanun’un uygulayıcılara ışık tutabilmesi
için ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir.

Oysaki kanunun 9/1. maddesi, gerek mülki amir
tarafından verilen kararlara karşı gerekse hâkim
tarafından verilen tedbir kararlarına karşı itirazı
da içinde barındırıyorsa, maddenin 2. fıkrasında
da ayrım yapılmaksızın “verilen tedbir kararlarına karşı” denilmiş olmalıydı.

6284 Sayılı Kanuna Göre Tedbir Kararının Tanımı ve Tedbir Kararına İtiraz
6284 sayılı Kanun’un 2/1-ğ maddesinde düzenlenen tedbir kararı “Bu Kanun kapsamında şiddet
mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafından
istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.
Yasanın 9. maddesinde de itiraz yasa yolu düzenlenmiştir. Buna göre “Bu Kanun hükümlerine
göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ
tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Aynı
maddenin 2. fıkrasında “hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o
yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini
izleyen daireye, son numaralı daire için birinci
daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi
bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine,
aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en
yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin
gönderilir.” düzenlemesi yer almıştır.
Belirtilen 1. maddede genel olarak 6284 sayılı
Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı
ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebileceği belirtilmiş, ancak mülki amir tarafından
verilen tedbir kararlarına karşı itiraz yolu düzenlenmemiştir. Bu durum 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin2 33/1.
maddesinde, “mülki amir tarafından verilen kararlara karşı itiraz” başlığı altında düzenlenmiştir.
Dolayısıyla kanunda yer almayan bir düzenleme
yönetmelikle hüküm altına alınmıştır.
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Anayasanın 142. maddesinde, mahkemelerin
kuruluşunun, görev ve yetkilerinin, işleyişi ve
yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği
belirtilmiş olmasına rağmen, burada kanunla düzenlenmeyen bir konunun yönetmelikte
düzenlenmiş olması nedeniyle yapılan bir yetki
gasbı söz konusudur. İdarenin, yasamanın görev
alanına giren bir konuda işlem tesis etmesi halinde idari işlem yok hükmündedir. Bu durumda
kanunla düzenlenmeyen bu hüküm, yönetmelikte düzenlenmiş olması sebebiyle yok hükmünde
mi sayılacaktır? Bu şekilde yok hükmünde sayıldığında da mülki amir tarafından verilen kararlara
karşı kanunda açıkça belirtilmediği için itiraz yolu
açık olmayacaktır. O halde yasa metninde sadece
“hâkim tarafından verilen kararlara karşı” olarak
değil, “hâkim ve mülki amir tarafından verilen
kararlara karşı” şeklinde düzenleme yapılması
gerekmektedir.
Kanun’un 9/2. maddesindeki İtiraz Yasa Yolunda
Görevli Mahkemeye İlişkin Eksik Düzenleme
6284 sayılı Kanun’un 9/2. maddesinin son cümlesi olan “aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk
mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde
ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.” ibaresi incelendiğinde, en yakın
asliye hukuk mahkemesinden bahsedilmektedir.
En yakın mahkemenin aile mahkemesi olması durumunda ne olacaktır? Örneğin Bünyan Aile Mahkemesi Hâkimi ile Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi’nin aynı hâkim olması sebebiyle en yakın yer
Kayseri Aile Mahkemesi’dir. Bu haliyle dosyanın
itiraz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi gereken yer Kayseri Aile Mahkemesi olduğuna göre
yasanın bu emredici hükmü karşısında dosyanın
Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi
gerekmektedir. Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi
de görevli mahkemenin aile mahkemesi olduğu
gerekçesiyle görevsizlik kararı verdiği takdirde,
itirazın sonuçlanması uzun zaman alabilecektir.
Bu durum da kanunun amacına ve Anayasa’nın
141/son maddesindeki “Davaların en az giderle ve
mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının
görevidir.” hükmüne aykırılık teşkil edecektir.

9. maddeye ve 13. maddeye İlişkin Kanunun
Sistematiğindeki Hata
6284 sayılı Yasa’nın sistematiği incelendiğinde;
itiraz yolunun 9. maddede ve verilecek tedbir kararlarının devamında düzenlendiği görülecektir.
Oysaki tedbir kararına aykırılığa ilişkin 13. madde, itiraz müessesinin düzenlendiği 9. maddeden
sonra düzenlenmiştir. Tedbir kararına aykırılık halinde verilecek zorlama hapsine ilişkin itiraz 13.
madde içinde yer almamış, kaldı ki bu yönde 9.
maddeye de atıf yapılmamıştır. Bu sebeple uygulamada tedbire aykırılık halinde verilecek zorlama
hapsi kararına itiraz yolunun açık olup olmadığı
yönünde tereddütler oluşmuştur.
Dolayısıyla kanunun sistematiğinin hatalı olduğundan bahsedebiliriz. Buna göre itiraz yolunu
düzenleyen 9/1. maddede “bu kanundaki hükümlere göre” denildiğine göre bu durumda tedbire
aykırılık halinde verilen zorlama hapsine ilişkin
karara da itiraz yoluna başvurulabilecektir. Ancak
tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla itiraz
yasa yolunun 9. maddede değil, 13. maddeden
sonra düzenlenmesi gerekmekte ya da 13. madde
içerisine “tedbir kararına aykırılık halinde verilecek zorlama hapsine ilişkin karara karşı itiraz usulü
9. madde hükümlerine göre yapılır” cümlesinin
eklenmesi gerekmektedir. Böylece Anayasa’nın
40/2. maddesindeki “Devlet, işlemlerinde, ilgili
kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” hükmüne uyulmuş olunacaktır.
Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması,
Zorlama Hapsi ve İnfaz Sorunu
Kanun’un 8/4. maddesinde tedbir kararının, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya
tebliğ edileceği ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen
tedbir kararının şiddet uygulayana bir tutanakla
derhâl tebliğ edileceği belirtilmiştir.

Kanun’un “Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması” başlıklı 10/5. maddesinde, tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesinin,
kararın uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği
hükmü yer almıştır. Peki, bu hüküm tedbir kararına aykırılık halinde verilen zorlama hapsinde
de uygulanabilecek midir? Yani zorlama hapsine
yönelik kararın kesinleşmesi mi gereklidir yoksa
kesinleşmeden infazı yapılabilir mi?
Örneğin 6284 sayılı Kanun’un 5/1-c maddesindeki “Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları
konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması” önleyici tedbirine karar verildiği takdirde, tedbir kararı şiddet uygulayan kişiye tebliğ veya tefhim
edilmediği takdirde, kişinin tedbire aykırı davranması halinde tedbire aykırılıktan da aslında
bahsedilemeyecektir. Kişi bu tedbirden haberi
olmadan örneğin çocukları ve eşiyle birlikte oturduğu konuta yaklaştığında ve eşinin bunu kolluğa
bildirmesi halinde, kişinin hakkında verilen bu
tedbir kararından haberdar olmadığı iddiası gündeme gelecektir. İddianın doğruluğu durumunda
tedbire aykırılık oluşmayacak ve zorlama hapsi de uygulanamayacaktır. Ancak bu durumda
şiddet uygulayanın artık bu aşamadan sonra bu
tedbiri öğrenmiş olduğu kabul edilecektir. Ancak
zorlama hapsi ihtar edilmemişse yine uygulama
alanı bulmayacaktır.
Kanun’un 13/3. maddesindeki “tedbir kararının
gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre
zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne
kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi
altı ayı geçemez.” hükmü değerlendirildiğinde,
örneğin 1 ay içerisinde 3 defa tedbire aykırılık
halinde verilecek zorlama hapsi kararına itiraz söz
konusu olduğunda tebliğe çıkarılıp itiraz süresinin
dolması mı beklenecektir?
Yine Kanunun 8/5. maddesinde “tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına
aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.” hükmü yer almıştır. Tedbir kararı tebliğ edilmesine
gerek olmaksızın uygulanmakta, ancak tedbire
aykırılık halinde zorlama hapsinin ihtarı şiddet
uygulayana tebliğ edilemediği için zorlama hapsi
uygulanamayacaktır. Bu haliyle verilen tedbir
kararının hukuk düzeninde herhangi bir hüküm
ifade etmeyeceği aşikârdır.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

O halde yapılması gereken madde metninin “aile
mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi
hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde o yerdeki
en yakın aile mahkemesine, bu mahkeme de bulunmadığı takdirde asliye hukuk mahkemesine
gecikmeksizin gönderilir” şeklinde düzeltilmesi
gerekmektedir.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’sinin
5/1-b maddesinde
düzenlenen “Bir
mahkeme tarafından yasaya uygun
olarak verilen bir
karara riayetsizlikten dolayı veya
yasanın koyduğu
bir yükümlülüğün
yerine getirilmesini sağlamak için bir
kimsenin usulüne
uygun olarak yakalanması veya tutulması” hükmü herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkına sahip olduğu kuralının istisnalarından biridir.
Bu haliyle zorlama hapsinin uygulanabilmesi için
mutlaka şiddet uygulayan kişinin tedbire aykırılık
halinde zorlama hapsinin uygulanacağını bilmesi
gerekir ki mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara riayetsizlik koşulu sağlanmış
olsun.
Peki ne yapılması gereklidir? 6284 sayılı Kanun’un amacına ters düşmemesi için, mutlaka
verilen tedbir kararının ihtarlı bir şekilde tebliğ
edilmesi gerekmektedir. Bu durum da tedbire aykırılık halinde zorlama hapsi uygulanacaksa derhal infaz edilmelidir. Yani kararın kesinleşmesine
gerek yoktur. İtiraz da infazı durdurmamalıdır.
Uygulamada da koruma tedbiri olan tutuklama
tedbirinde olduğu gibi zorlama hapsinin itirazın
infazı durdurmayacağı görüşleri mevcuttur3.
Ayrıca kişi hakkında zorlama hapsi infaz edildikten sonra yetkili ve görevli mahkemece kişi tarafından yapılan itiraz kabul edildiği takdirde bu
karar 13/2. maddesindeki tedbire aykırılığın tekrarı hükmünün daha sonraki aşamalarda uygulanamaması yönünden şiddet uygulayan lehine
değerlendirilmelidir. Şöyle ki itirazı kabul edildiği
takdirde ve daha sonra tedbir kararına aykırı davrandığında, Kanun’un 13/1. maddesi uygulanır.
Bu halde 13/2. maddesindeki “tedbir kararının
gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre
zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne
kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi
altı ayı geçemez.” hükmü uygulanamaz. Ancak
bundan sonra bir tedbire aykırılık söz konusu
olursa tedbire aykırılığın tekrarı olacağından
Kanun’un 13/2. maddesi uygulanması gerekir.
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6284 Sayılı Kanun’un 8/5. maddesi ile Yönetmeliğin 31/5 ve 38/5. maddelerindeki İhtarla
İlgili Çelişki
Kanun’un 8/5. maddesinde “tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama
hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.” hükmü yer
almıştır.
Yönetmeliğin 31/5. maddesinde “şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde
hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar
verilebileceği ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde de bu
ihtar yapılır.” düzenlemesi yer almıştır.
İlgili maddeler incelendiğinde kanun hükmünde
“zorlama hapsinin uygulanacağı” ifadesinin bir
emir hükmünü içerdiği dolayısıyla hâkim tarafından mutlaka tedbire aykırılık halinde zorlama
hapsi kararının verileceği anlaşılmakta; Yönetmelik’te ise “hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı” ifadesiyle
hâkime zorlama hapsi kararı vermek konusunda
bir takdir hakkı verildiği görülmektedir.
Yönetmeliğin 38/3. maddesindeki “zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana,
tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsi uygulanacağına dair ihtarın da
yer aldığı tedbir kararının tefhim veya tebliğ edilmiş olması gerekir.” şeklindeki hüküm incelendiğinde “zorlama hapsinin uygulanacağı” ifadesiyle
bir emir içerdiği görülmekte bu haliyle Yönetmelik
31/5. maddesi ve 38/5. maddesinde ki farklı ibareler nedeniyle kendi içinde çelişmektedir.
Kanaatimce ihtarın gerek kanunda gerekse yönetmelikte “zorlama hapsinin uygulanacağı” şeklinde değil; “zorlama hapsinin uygulanabileceği”
şeklinde olması dolayısıyla hâkime bu konuda
takdir hakkı verilmesi gerekmektedir.
Zorlama Hapsinin Hukuki Niteliği
Zorlama hapsinin bir tazyik hapsi mi yoksa bir
disiplin hapsi mi olduğu konusunda kanunda bir
hüküm bulunmamaktadır. Tedbir kararı verildiği
takdirde, hâkim tarafından şiddet uygulayan üzerine bir yükümlülük yüklenmekte ve yükümlülük
de şiddet uygulayan tarafından ihlal edildiği takdirde tedbire aykırılık gerçekleşmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bunun sonucunda zorlama

Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinde disiplin hapsi “Kısmî bir düzeni korumak
amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen,
önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan,
ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
Yönetmelik’in 38/7. maddesinde de zorlama hapsi kararlarının tekerrüre esas olmayacağı, koşullu
salıverilme hükümlerinin uygulanamayacağı ve
adli sicil kayıtlarına işlenmeyeceği belirtilmiştir.
Bununla birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 151/2, 253/2, 398. maddelerinde de
disiplin hapsi düzenlenmiş ancak düzenlenen
disiplin hapsine karşı herhangi bir itiraz yolu
öngörülmemiştir. O halde Türk Ceza Kanunu’na
göre verilmiş olmayan zorlama hapsi bir disiplin
hapsidir. Bu nedenle yani zorlama hapsi bir ceza
olmadığı ve disiplin hapsi olduğu için derhal infaz
edilmelidir. Zorlama hapsi de disiplin hapsi de
tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz, adli sicil kayıtlarına işlenmez,
her ikisi de kısa süreli, her ikisi de muhataplarını
disipline etmek amaçlı, her ikisi de ihtara dayalı
olma özellikleri nedeniyle zorlama hapsi bir disiplin hapsidir.
Ayrıca her ne kadar yönetmeliğin 38/7. maddesinde zorlama hapsi kararlarının seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceği, ön ödeme uygulanamayacağı, ertelenemeyeceği belirtilmemiş ise de
bir disiplin hapsi olması nedeniyle zorlama hapsi
kararlarına da önödeme uygulanamaz, zorlama
hapsi kararları ertelenemez ve seçenek yaptırımlara çevrilemez.

SONUÇ
Sonuç olarak; ülkemizde şiddet mağdurlarına yönelik şiddetin boyutları düşünüldüğünde, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir
kanun hazırlanması gerektiği, ayrıca Kanunun 1/2-b maddesindeki, şiddet mağdurlarına verilecek
destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan
haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı,
sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli
bir usul izleneceği hükmünün Kanunun amacına
uygun bir şekilde uygulanması ve bu doğrultuda
zorlama hapsinin derhal infazı hususunun şiddet mağdurları tarafından kötüye kullanıldığının
anlaşılması halinde iftira hükümlerinin de uygulanması ve bu doğrultuda 6284 sayılı Kanun’da
“tedbir kararlarına aykırılık halinde zorlama hapsi
kararının verildiği durumlarda şiddet mağdurları
tarafından kendilerine verilen hakların kötüye
kullanıldığının anlaşılması halinde Türk Ceza Kanununun 267. maddesindeki iftira hükümlerinin
işletileceği ihtarının da şiddet mağduruna yapılması” şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

1-Anayasa’nın 10/2. maddesinde, kadınlar ve erkeklerin
eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin yaşama
geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu, bu maksatla alınacak
tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı
belirtilmiştir.
2-Bundan sonraki aşamalarda kısaca yönetmelik olarak
adlandırılacaktır.
3-http://hmt.hsyk.gov.tr/toplantilar/2013/adli-yargi/
bahar/mardin/raporlar/ceza5.pdf, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Hukuki Müzakere Toplantıları 13-16 Haziran
2013 – Mardin, s. 10-11, Erişim tarihi: 07.12.2014

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

hapsi uygulanmaktadır. Zorlama hapsi, bir tazyik
hapsi olmayıp, bir disiplin hapsidir. İcra İflas Kanunu’nun 340, 341, 343, 344. maddelerinde tazyik
hapsi düzenlenmiş iken, aynı Yasa’nın 339.maddesinde de disiplin hapsi düzenlenmiştir. İİK’daki
yukarıda belirtilen 339. madde dışındaki diğer
maddelerde borçlu olunan miktar ödendiği takdirde borçlunun tahliye edileceği belirtilmiş iken,
disiplin hapsinin düzenlendiği 339/2. maddede,
verilen bu disiplin hapsinin, kişinin icra takibine konu olan borcu tamamen ödemesi halinde,
düşeceği belirtilmiştir. O halde tazyik hapsinin
amacının aslında borçluyu borcunu ödemeye
zorlamak olduğu, borcunu yerine getirdiği takdirde tahliye edileceği, oysaki disiplin hapsinde
tahliyenin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.
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YABAN ARMUDU
Dağ başında yaban armudu
Sessizliği ile sarmaş dolaş
Kimsesizliği ile ağlamaklı
Dalları, gövdesi, yaprakları
Bir cana hasret.
Pır pır eder rüzgara karşı
Badem yeşili yaprakları
Söyleşirler uğultuyla
Bekler dağ başında yaban armudu
Konaklasın diye bir yolcu
Büyütür gövdesini
Dayasın diye sırtını
Uzatır dallarını
Serinlesin diye gölgesinde
Birlikte söylerler
Sessizliğin ve yalnızlığın hüzünlü şarkısını
Yolcu mu hüzünlü ağaç mı bilinmez
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Ne sulayan olur toprağını
Ne de dallarını budayan
Hatta simsiyah katmerli yalnızlığına
Dokunan bir el bile bulunmaz
Ama o buna aldırmaz
Daha bir inatla salar toprağa
Sağlam köklerini
Her bahar açar çiçekleri
Yeşillenir yaprakları
Yemişe durur inadına
Kuşların cıvıltısına karşılık verir
Hafif bir fısıltıyla
Yaşama, doğurganlığa ve direngenliğe dair
Öyküler anlatır
Girdin mi bir kez gizemli dünyasına

Yakup KILIÇ

Cumhuriyet savcısı
yakupkilic63@gmail.com

Bir Taşra Otopsisi:

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA
Bir Zamanlar Anadolu’da, Nuri Bilge Ceylan’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerini Muhammet Uzuner (izleyici olarak yeni
tanıyor olmanın ayıbıyla), yıllar sonra ilk kez kendi projesi olmayan
bir yapımda yer alan Yılmaz Erdoğan ve bol ödüllü filmlerin vazgeçilmez oyuncusu Taner Birsel’in paylaştığı, Kırıkkale’nin bozkırında,
Keskin ilçesinde gerçekleşen (1) bir doktor ile cinayet soruşturması
yürüten bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatan 2010 yapımı Türk dram filmi, 64. Cannes Film Festivali’nde ikinci büyük ödül
olan Büyük Ödül’ü kazanmıştır.
Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Üç Maymun filmlerin ardından Bir Zamanlar Anadolu’da filmini çeken Nuri Bilge Ceylan
(NBC), önceki filmlerinde çok da rastlamadığımız kadar diyaloglara
yer veriyor. Daha önceden diyalogların niçin az olduğu sorusuna,
“Filmin anlamının diyalog yoluyla olmasını çok istemiyorum çünkü
hayatta hepimizin yalan söylediğini düşünüyorum. Ben gerçeklerin
söylenenlerde değil de aslında söylenmeyenlerde, insanların saklamayı tercih ettiği şeylerde ve ifadelerde olduğunu düşünüyorum.”
(2)
cevabını veren usta yönetmen, bu kez “bol diyaloglar” hakkında
sorulan sorulara ise bürokrasi dünyasında konuşkanlığın daha iyi
geleceğini belirtmişti.(3)

Her ne kadar son filminde diyalogların fazlalılığından dolayı bir önceki filmlerine nazaran farklılık arz etse de, Bir Zamanlar Anadolu’da filmi,
yine tüm NBC filmleri gibi hayatın can sıkıcılığını
esas alan, kendi kişisel yaşamının ağırlığı altında
çöken insanların sessiz dramını anlatıyor .
Filme gelecek olursak, ucu bucağı görünmeyen bozkırın derinliğine “s” çizerek giden yolun
ufkunda beliren far ışıklarının görsel şöleniyle başlıyor film.(4) Anadolu’da sıradan işlenen
bir cinayet üzerine yakalanan katil Kenan ile
kardeşi, nereye gömdüklerini hatırlayamadıkları ceset nedeniyle rutin bir keşfi tüm geceyi
kapsayan bir operasyona çevirmişlerdir. Katil,
kardeşi, savcı, katip, baş komiser, komutan ve
şoförden oluşan grup, Anadolu’nun birbirine
benzeyen çeşmeleri, top ağaçları, köyleri, tarlaları, yolları arasında cesedi bulup, sıradan
hayatlarına dönmek zorundadırlar. Başkomiser Naci, savcı Nusret, Doktor Cemal ve katil
Kenan’ın birbirinden farkı olmayan, sıkıcı benzerliklerle dolu, hiçbir umut ışığı barındırmayan
hayatlarının kesiştiği ceset arama gecesi, onlar
için aslında kendi geçmişini sorgulayan bir hal
almıştır. Savcı Nusret’in yüzünde yer alan izlerin sıkıntılı zamanlarda daha belirgin bir hale
dönmesi, katil Kenan’ın muhtarın evinde çay
dağıtan güzel kızına bakıp içten içe ağlaması,
Doktor Cemal’in otopsi sırasında yüzüne kan
sıçraması gibi sekansları bu minvalde değer-
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lendirebiliriz. Cinayet gibi mühim bir hadise,
karakterlerin bireysel sıkıntılarının içerisinde
kaybolduğundan dolayı alışılageldik bir duruma
dönüşmüş ve bir nevi ölüm hiçleştirilmiştir…
Katilin de içerisinde bulunduğu polis otosunda, manda yoğurdu muhabbeti, Arap Ali karakterinin ceset arama sırasında ağaçtan elma
toplaması, cesedin topraktan çıkarıldığı sırada
tarladan kavun alması ve kavunları arabanın bagajına konulan cesedin yanına bırakması, Savcı
Nusret’in cesedin başında tutanağın yazıldığı
sırada cesedini tanımlarken Clark Gable’la benzetmesi, köy muhtarının evinde yemek yendiği
sırada katilin kardeşinin “kola var mı?” demesini bu pencereden görebiliriz.
Sanat severler tarafından filmde en çok tartışılan konulardan biri de savcı Nusret ve Doktor
Cemal arasındaki diyaloglar /aforizmalardır. Bir
tarafta karısının intiharıyla suçluluk duygusunu
her an yaşayan savcı, diğer tarafta boşanmış
hayatından hiç bir tat almayan bir adli doktor
var karşımızda. Doktor film boyunca Komiser
Naci’nin, savcının derdini dinliyor ama, her birinin kadınlar(ıy)la dertleri olmasına rağmen,
asıl gerilim savcı üzerinden gidiyor dersek yanlış
olmaz.(5) Savcı hazin ve sırlarla dolu hikayesini
doktora anlatmanın tereddütünü yaşarken,
aynı zamanda geçmişi hatırladıkça geriliyor.
Savcının doktora kendi karısının intiharını rahatlıkla anlatamayacağını öngörerek karısından,

Filmde yer alan bazı sahnelerin gereksiz olduğu, özellikle yuvarlanan elma sahnesinin çok
fazla uzun tutulduğu eleştirilerinde bulunulmuştur.(6) Ancak; ağaçtan su yoluna doğru yuvarlanan “önce dalından sonra yardan düşen
bir elmanın gidebileceği yer en fazla kendinden
önce düşen elmaların yanıdır “önermesinin”
gözden kaçırıldığını söyleyelim, bu önermeden yola çıkılarak muhtarın kızı Cemile’nin bir
ışık demeti eşliğinde çay dağıtırken herkesin
ona acıyarak bakma sahnesini hatırlayalım,
bu güzelliğin karşısında herkesin üzülmesinin
nedenin aslında “bozkırlarda kadın hayatının
en fazla sürükleneceği yerin, dalından düşen
elma misali katil Kenan’ın uğruna kocasını öldürdüğü kadının yanı” olarak görülmesinden
kaynaklandığını söylemek çok güç değil.
Ayrıca, filmde “şiirsel gerçekçiliğin usta temsilcisi” Anton Pavloviç Çehov’un alıntılarına, “kamerasıyla şiir yazan adam” Andrey Tarkovski’nin
belirgin etkisine (7) rastlanıldığında, sinema severler aynı yorumu yapmıştır: A.Çehov yazmış,
A.Tarkovski yönetmiş. Bu durum aslında Nuri
Bilge Ceylan filmlerinde sıklıkla gördüğümüz bir
durum, tıpkı diğer “Tarkovski ovasında kaybolan genç yönetmenler” de olduğu gibi.
Son olarak, filmde anlatılan hadiseye benzer
bir olay Anadolu’da gerçekleşmişse, emin olun
Bir Zamanlar Anadolu’da filminde anlatıldığı
gibi yaşanmıştır. Anadolu’nun fotoğrafını çeken yönetmen, bir cinayetin işlenmesi üzerine
toplanan karakterlerin sıradan hikayelerini,
Bozkır’da hayatını yaşamaya çalışan insanlarda rahatlıkla görmüş olacak ki bu eseri bizlerle
buluşturmuştur. Kısacası, bir Anadolu insanı
tahlilini önümüze koyan film hiç sıkılmadan 150
dakika kendini izlettiriyor.

DİPNOTLAR
1) Neden Keskin ilçesinde çekildeğine ilişkin Ercan Kesal ile
röportaj:http://www.radikal.com.tr/kultur/beni_galiba_en_
iyi_nuri_bilge_anliyor-1064628
http://www.aksam.com.tr/nuri-bilge-ceylan-filmleri-neden-gise-yapamaz-4008y.html
2) http://www.sabah.com.tr/Sinema/sinema/2012/10/22/
ata-demirer-sordu-nuri-bilge-cevapladi
3) http://www.radikal.com.tr/kultur/ceylanin_en_konuskan_filmi-1050121
4) Gece çekimlerinde ışıklandırma olarak sadece araba farları kullanılmıştır.
5) https://eksisozluk.com/bir-zamanlar-anadoluda--2765556?p=31 “clark gable’a benzeyen savcı, neden
maktul hakkında “clark gable’a benzemektedir” esprisi yapıyor? Kendini kurban olarak görüyor diyebiliriz sanırım, veya
öyle görmek istiyor.”
6) Örnek olarak Hıncal Uluç’un film ile ilgili değerlendirmesi
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/uluc/2011/09/27/25-saatlik-estetik-sikinti
7) ”tren metaforu, siyah köpek, doktor ve rüzgarda başakların dalgalanması” sahneleriyle ve uzun sekanslarıyla 1979

tarihli Tarkovski filmi İz Sürücü (Stalker) filmine çok
benzediği hatta birebir aynı olduğu hakkında
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başka bir arkadaşının karısı olarak bahsetmesi,
aslında karısının intiharı konusunda ne kadar
da suçluluk duygusu hissettiğini görüyoruz.
Savcının, “bir insan başka birini cezalandırmak
için kendini öldürür mü?” sorusuna, doktorun
“intiharların çoğu başkalarını cezalandırmak
için yapılmıyor mu?” sorusuyla karşılık vermesi
aslında tüm olayı özetliyor gibi.
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DERVİŞ
“Haydi sığının şehirlere
Kabuğunuza çekilin yorganınızı çekin üstünüze
Kalsın titrek ve mavi elleriniz
Bekleyin geliyor ölüm usulca
Usulca girer koynunuza.”
Erdem Beyazit

Tekkenin hazirelerinden birinde oturmuş çökmüş bir adam. Boynu
bükük, kaderi en sevdikleriyle imtihan ediyor onu. Bir yanda inançları, bir yanda vicdanında taşıdığı adalet duygusu ve bir yanda da
kardeşi, tekkedeki diğer arkadaşları… Kulağına gelen ney sesi onu
ferahlatmaya yetmiyor... Ya da kıldığı namazda dinlediği ilahi kelam
bir imbikten geçerek yüreğine dökülüyor ama nafile…
Bosna’nın en büyük yazarı olan büyük usta Meşa Selimoviç, Mevlevi
tekkesinin şeyhi olan Ahmet Nureddin’i anlattığı Derviş ve Ölüm’ü
ilk okuduğumda bende bıraktıkları yukarıda yazdıklarım olmuştu.
Kur’an-ı Kerim’den alıntılanan daha ilk kelimeleri ile okuyucuyu en
derinden etkiler roman:
“Hokka ile kalemi ve yazmakta olan şeyleri tanıklığa çağırıyorum.
Yanıltıcı akşam karanlığını, geceyi ve gecenin canlandırdığı her şeyi
tanıklığa çağırıyorum. Ayın on dördü ile şafak vaktini tanıklığa çağırıyorum. Kıyamet gününü ve kendi kendini kınayan ruhu tanıklığa
çağırıyorum. Her insanın zararda olduğuna dair her şeyin başlangıcı
ve sonu olan zamanı tanıklığa çağırıyorum.”
Aynı zamanda bir kadı olan Derviş Ahmet Nureddin (Osmanlı hukuk
sisteminde tekkelerin kendi yargılama hukukunu uygulaması mümkün olduğundan tekke şeyhi aynı zamanda kadıydı) Allah’a bağlı,
tevekkül içinde, kaderine razı bir şekilde ve aynı zamanda mevcut
yönetime itaat içinde yaşarken, kasabanın İstanbul’a bağlı olan yönetiminin ve içerisinde defterdar, kaymakam ve hatta kadı’dan oluşan
bir grubun haksız bir şekilde kardeşini bir kaleye hapsetmesi ve onu
ölüm cezasına mahkûm etmesi ile Derviş’in kendisini, inançları ve
adalet duygusu ile baş başa bulması bu muhteşem başyapıtın konusunu oluşturur.
Derviş kardeşi hapsedilmesiyle tekkeden uzaklaşır ve kardeşini kurtarmak için her yolu dener. Bu uğurda kendisi zindana bile atılır.
Derviş yıkılmıştır. Kendince elinden geleni yapmıştır ama olmamıştır.
Artık intikam ateşi benliğindedir. Önce halkı kışkırtarak kardeşinin
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Ama bu son onun da sonu olur. Zira iktidar bu
sefer onu kendi yanı başındakileri cezalandırmaya zorlar. Artık derviş ölmüştür…
*****
Derviş ve Ölüm: kader, din, adalet, iktidar yargı-ilişkisi, yönetim ve zulüm kavramları üzerinde tekrar tekrar düşündüren bir özelliğe
sahiptir. İnsanın içe yolculuğunu, inançları ile
yaşamın çelişkilerini ve bu yönde yaşadıklarını
anlatan roman Selimoviç’i yaşadığı coğrafyanın
Dosteyevski’si sıfatını layıkıyla hak ettiğini çok
güzel gösterir.
Selimoviç aslında kendisini anlatır bu romanında… Yazar, kitabın daha sonraki basılarına
eklenen yazısında neden bu romanı yazdığını
anlatır. Büyük ustanın subay olan kardeşi -ki
aynı zamanda iktidardaki partinin üyesidir- haksız yere hapsedilmiş ve askeri bir mahkemenin
kararıyla kurşuna dizilmiştir. Kendisi de aynı
şekilde bu partinin üyesidir ve hatta abisinin
katlinden sonra dahi üyeliği devam etmiştir.
Selimoviç kendi içinde yaşadığı bu çelişkileri; bir
yanda kardeşinin haksız yere öldürülmesini, bir
yandan halen neden o partinin içinde olduğunu
romanda çok güzel anlatır:

“Şimdi ben neyim? Ödlek bir kardeş mi, yoksa
inançsız bir derviş miyim? İnsanlara olan sevgimi mi yitirdim, yoksa inancım mı zayıfladı?
İnsan şeklini mi, inancını mı, yoksa ikisini birden mi yitirdim ben?”
Raskolnikov’un da benzer şekilde yaşadığı ikilem Derviş ve Ölüm’de de karşımıza çıkar. Şeyh
Ahmet Nureddin İstanbul’a bağlı tekkesinde bir
yandan dini vazifelerini yerine getiriyor, bir yandan insanlara iyi davranıyor ama yerel yönetimin haksız uygulamalarına da ses çıkarmıyordu.
Ne zaman ki kardeşi bir kaleye kapatıldı Derviş
iktidar tarafından kendisine söylenen “sen dervişsin dünya işlerine karışma” düsturuna başkaldırdı. Başkaldırdıkça da aslında kendi içinde
çelişkiye düştüğünü, yaşadığı ile inandığının aynı
olmadığını, kendisini bir korkak gibi gördüğünü
düşündü. Böyle düşündükçe de aksini ispat etmek için Şeyh daha önce hiç yapmadığı davranışları yapmaya başladı. Kardeşini hapsettiren
karara imza atan Kadı’nın karısına ilgi duydu,
kasabada olmadık kişilerle görüştü, onlarla ikili
ilişkilere girdi, yaşam tarzını eleştirdiği Hasan’la
sırf çıkarları için görüşmeye başladı ve hatta romanın sonunda Şeyh kendisini -istemediği bir
şekilde Hasan’la imtihan içinde buldu.
Yani Ahmet Nureddin artık kendi dervişliğini
sorgulamaktadır. O artık kendi değildir. Kardeşinin ölümü üzerine gerçekleri bulmaya çalışır ve
sonunda kendince intikam alır ama artık Derviş
ölmüştür...
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cenazesinin oldukça kalabalık bir şekilde defnedilmesini sağlar. Sonra ise tekkedeki diğer
arkadaşlarını kullanarak kasaba ahalisi nezdinde kıymetli bir kişinin hapsedilmesini sağlar ve
halkı yönetime karşı kışkırtır. İsyan sonucunda
kadı öldürülür ve yerine o geçer.
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“Ölüm, ruhun değil; maddenin yok olması demektir. Durum değişikliğidir ölüm. Zira artık
Ruh, tek başına yaşamaya başlar.”
Ahmet Nureddin her Mevlevi Şeyhi gibi ölümü
evden eve taşınma, ruhun özgürleşmesi olarak
görmektedir. Şeyh’e göre vakti gelince emanet
asıl sahibine iade edilecek ve herkes Yaradan’ın
merhametine kavuşacaktır. Kişi böylece kendi
öz canına kavuşacak, özgürleşecektir. Mesnevi’nin “Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor?” diye başlayan girişinde de
bahsedildiği gibi asıl vatanını kamışlığı özleyen
ney gibi insan da ruhlar âleminden ayrılmış ve
bu gurbet diyarına gelmiştir; olgunlaştıkça gerçek yurduna kavuşacaktır.
Bunun yanında tasavvufun temel düsturlarından biri de insanın ölmeden önce ölmesidir.
Tebrizli Şems’in geceleri yatak yerine bir tabut
içinde uyuduğu söylenir. Belki bu sembolik bir
davranıştır ama Hz. Şems aslında insanın dünyada bir garip gibi bir yolcu gibi yaşaması gerektiğini, yerinin mekanının olmaması gerektiğini,
mutluluk, rahatlık gibi hazların bu aleme has ve
geçici olduğunu anlatmak istemektedir bizlere...
İşte Derviş ölümü böyle düşünmektedir ve hiç
bir zaman kendisinin yaşadığı gibi ölmeyi de
aklından geçirmemiştir. Evet gerçekte ölmeden
önce ölmüştür ama ölen Dervişliğidir, adalet
duygusudur, dürüstlüğüdür...
“Bunca yıl başkalarına niçin öğüt verdim? Bütün
olup bitenlerden sonra kendime ne söyleyebilirim? Yaptığım çirkin işi öz kardeşim bile bana
daima hatırlatır. Adım bir kere kötüye çıktı mı
artık ömrü billâh onu değiştiremem. Dürüstlük
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inancından başka neyim var benim. Onu da yitirdikten sonra bir yıkıntıya dönerim ben.”
Derviş aslında ilk başta kardeşinin hapse atılmasını sessizce karşılamıştır. Dünyadan elini
eteğini çekmiştir. Kimseden dünyalık bir şey
istememelidir bir Derviş olarak. Ama bir yandan
da kardeşi haksız yere kalede, zindandadır. Bir
şeyler yapmalıdır...
Bu düşünceler içinde olan Derviş artık kendi
değildir. Onu kendi yapan dürüstlüğü bile yoktur artık. İçindeki intikam duygusu onu o yapmaktan çıkarmış adeta başka bir kişiye döndürmüştür. Bu duyguyla kardeşi için önce kadıyla
görüşmek ister. Kadı ona Kur’an-ı Kerim’den
örnekler vererek Derviş’e yaptığının kötü olduğunu anlatır. Derviş de ona cevap vermek ister
ama nafile, zira Kadı Efendi yaptığının doğru
olduğunu düşünmektedir.
Hayatta çoğu kez karşılaştığımız bir durumdur
bu: yaptığımızı doğru olduğunu görmek, öyle
sanmak. Farkında olmadığımızdandır aslında
bu duyguya kapılma nedenimiz. Ne zaman ki
yaptığımızın yanlış olduğunun farkına varırız
işte biz o zaman gerçekle karşı karşıya kalırız.
Senai Demirci’nin bir yazısında çok güzel belirttiği gibi Yakup Aleyhisselam diğer oğulları Yusuf’u götürmek istediklerinde aslında biliyordu
onların Yusuf’a kötülük edeceklerini. Zira o bir
peygamberdi. Ancak bir şey demedi, zira ne
yaparsa yapsın aklına kendi doğrusunu koymuş
diğer oğulları Yusuf’u kuyuya atacaklardı. Yakup
Aleyhisselam bıraktı, herkes kaderini yaşadı ve
en nihayetinde; kıssaların en güzelinin sonunda
diğer kardeşleri anladı yaptıkları kötülükleri.

Derviş, bütün bunları biliyordu. Ama söz konusu
olan kardeşini kurtarmaktı. Bu nedenle Kadı’ya
daha farklı yollardan yaklaşmayı denedi. O Hasan, Hasan’ın babası ve diğer güçlü zevatın bazı
karanlık işlerinin farkındadır ama korkmaktadır
bir yandan da. O nedenle kimseye bir şey söylemeyip onlara daha yakın olmayı denemiştir.
Fakat Derviş bütün bunlara karşılık bazen
kendine de dönmektedir. Adalet istediğinden
bahsetmeye başlar. Ancak karşılığında tehdit
edilir, şiddete maruz kalır. Derviş isteğinde ısrar
edince zindana atılır, orada günlerce kalır ve en
sonunda korku içindeyken kardeşinin katledildiğini öğrenir.
“Kendimi hiç bu kadar zayıf hissetmemiştim.
Kimsesiz bir çocuk gibi hüngür hüngür ağladım.
Bilgimin de düşüncelerimin de hiç bir önemi
yoktu. Bu duvarların dışında gece kapkara ve
tehdit edici, insanlar korkunç, bense küçücük
ve zayıftım. Böyle diz çöktüğüm yerde kalmak,
gözyaşlarımla boğulmak, bir daha kalkmamak
en iyisi olurdu. İmanlı bir insanın zayıf ve kederli olmaması gerektiğini biliyordum. Ama yine
de zayıf ve üzgündüm. Üstelik imanlı mıyım,
yoksa dünyanın sağır yalnızlığında kaybolmuş
bir insan mıyım, diye düşünmüyordum”
Ahmet Nureddin hikâyenin sonunda bu duyguların içinde kendince intikam alır ama bu
onun daha önce de dediğim gibi onun sonu,
ölümü olur. Ama ölüm de anlamsız hale gelmiştir Derviş için. Zira düşündüğü, arzuladığı
bir ölüm olmamıştır. Yukarıda da yazıldığı gibi
o farklı bir şekilde ölmeliydi. Allah’a bu konuda

verdiği söz bu değildi. Hırsları onu sahip olduğu
tevekkülden uzaklaştırıp bu noktaya getirmişti. Saf yürekli, bu dünyadan uzak, sadece ve
sadece Rabbinden dileyen, isteyen ve de sadece O’nun kölesi olan Şeyh duru inancından
kaçtıkça ve asıl sabır göstermesi gereken yerde bundan uzaklaştıkça ölümünü hazırlamıştı.
Oysa gerçek Derviş gibi kalsaydı Allah’ın hesabı
belki de başka türlü tecelli edecekti.
Sonuç olarak Selimoviç bu muhteşem kitabında
insanın yaşadığı çelişkileri kendi iç dünyasına
yaptırdığı yolculukla sergiler. Hz. Peygamber
(s.a.s) Hud Suresi’nin “sana emredilen gibi dosdoğru yaşa” ayetinin kendisine çok ağır geldiğini, hatta kocattığını söylemektedir. Kaderin bize
sunduğu fırtınalar karşısında rüzgârın götürdüğü
yönden ziyade bizden istenen rotadan gitmektir
insanın görevi… İşte inançları doğrultusunda,
Allah’ın istediği şekilde dürüst bir şekilde yaşayan kişinin iradesi dışında gerçekleşen olaylarda, inandığı bu doğrultudan ayrıldığı anda içine
düştüğü durum okuyucuya verilmek istenendir.
Derviş bu yoldan saptığı ve kendince adaleti sağlamaya çalıştığı anda kendi kaderi ile baş başa
bırakılmıştı. Artık Şeyh’in içindeki Derviş gitmiş,
değişim onun için öldürücü olmuştu… Yok, olan
sadece O değildi, masumluktu, mahzunluktu,
tevekküldü, iyi niyetti… Selam olsun gerçek Derviş’e ve onun gibi yaşayanlara diyorum ve sözü
Ahmet Nureddin’le tamamlıyorum…
“Öldüğüm gün taşınırken tabutum acı duyacağını sanma bu dünyanın ardından...
Ağlayarak yazık oldu diye konuşma.
Yok, oluyorlar mı batınca güneş ve ay?
Ölüm sandığın şey, aslında doğuştur.
Zindan gibi görünür mezar, oysa ruh özgürlüğe
kavuşur
Hangi tohum büyümez ekilince toprağa?
İnsan tohumundan şüphen mi var yoksa?”
Kasım 2012 Konya, Ankara…
İlk sevdiğimsin benim,
Tek olarak kalacaksın.
Söylemesen de biliyorum
Akşam güneşiyle kaybolacaksın.
Beni, karanlığın koynunda bırakıp,

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

Yargılama makamında olan Kadı Efendi’nin iktidar uğruna, iktidara göre doğru olanı yapmaya
çalışması aynı zamanda bir zulümdür. Zira sıradan bir insanın yanılması kendisine göre bir
yıkımdır, ama bir hâkimin kasten yanılması ise
kıyametin kopmasıdır. Halk adına yargılama
yapan kişi bunu sadece halk adına yapmalıdır.
Yaptığı, gerçek adaleti dağıtmak da değildir. Zira
insan istese de gerçeği dağıtamaz. Onun yapabileceği sadece görünürdekinde adil davranmaktır. Eğer hâkim kişi görünürde olanda da bilerek
ve kasten haksızlık yapıyorsa yaptığı yargılama
halk adına değil güç adına olur. Bu güç bazen
devlettir, bazen iktidardır, bazen zorba bir bey,
bazen de alçak ve namussuz bir adamdır.
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HÜZÜNLÜ VEDA
M. Ramazan AKSOY
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
mramazanaksoy@gmail.com

Hüzünlü bir şarkı geçer içinden aşina olduğun ses tonuyla ve bir yemek salonunda, o an alnına yazılan her şeyi yaşarsın zamanından çok önce... “Ayrılmamız çok gereksiz şimdi uzaktan sebepsiz...”
Bir çırpıda kayar gider elinden gençliğin, bakakalırsın öyle ardından, geriye dönüp
bir kere Allaha ısmarladık demeden bilinmeyen bir yola akar...
Bütün nefretlerini, hüzünlerini, kinlerini, özlemlerini, gurbetlerini, sevdiklerini,
sevmediklerini, yalanlarını, gerçeklerini, zaferlerini, yaşama sevincini alır götürür.
Geriye bir sen kalırsın kendinle, yalnız başına, bir de ağlayan gözlerin, kırışmış
bir beden, ölüm kokan eller, her gün bir mezarlıktan dönen hayaller, uykularını
kaçıran melek görünümlü kabuslar: Beyaz örtüler içinde başka hayatlar için
süslenen cenazeler mesela...
Ela yüzlü güzeller gelir aklına, yağmur altında kırdığın gönüller, kırmızı kazaklı
genç kızların günahı yüklenmiştir boynuna, nedamet sanki bir vicdan azabı gibidir
yapışır da yakana aldığın her nefes için hesap sormaya başlar.
Aldığın her nefes bir parça daha yaklaştırır seni alevlerin arasına büyük hesaba...
Kara ile ak o gün ayrılacaktır birbirinden.
Hüzünlü bir şarkı geçer içinden “aşina” olduğun ses tonuyla ve bir yemek salonunda,
Ölüm zafer çığlığıdır yaşadıklarının,
Çabuk ol uyan şarkı bitmek üzere.
Ve dışarıda güneşli bir hava, çocukların sesiyle karışmış bahar kuşlarının rengarenk kanatlarında taşınan umut var,
Gözünaydın çabuk ol uyan Azrail gelmek üzere...
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DÜŞLERİMDE DEVLEŞEN YANSIMALARIN
KALIR HEP BANA
düşlerimde devleşen yansımalarını
alyazmalılara hasrediyorum hep
her defasında görebildiğim kırık kanatlı kuşları da
dev düşlerime has sevgi mapushanelerini de
mor sevgiye olan kızgınlığımı da
karabulutlara hasrediyorum hep
seni senden alıp sensizliğe sürükleyen dev düşler
aktımı içime
ırmak oluyor hep sensizlik düşleri
her biri ayrı apayrı yerlerden gelen sensizlikler
birleşiveriyor bir anda dev düşerimde
işte o an
sensizlikler koskocaman senler doğuruyor beynimde
karıncalaşan beynimde
bir kalkan gibi çıkıveriyorum karşına
beynime olan inadıma rağmen
hep seni savunuyorum
seni koruyorum nedense
aldığım kılıç darbeleri de
bölüveriyor ikiye tam ortasından
düşlerimde devleşen tüm yansımalarını
sonrasında
her zaman olduğu gibi uyanıveriyorum
yatağımdaki kan izlerinde seni görüyorum
beni tam ortadan ikiye bölen

Veli Yâsir KARATAŞ
Hâkim
vekar99@hotmail.com

Fethullah SOYUBELLİ

Hâkim
fethullahsoyubelli@gmail.com

LÜBB:
KATİLİN VİCDANI
Hukuk ve edebiyatın bir araya geldiği her çalışma beni heyecana
sokmaya yetiyor artıyor bile. Bu heyecan ortaya konulan çalışmanın
bir kitap olması durumunda zirveye çıkıyor. Hukuk fakültesine girdiğimden beri genelde hukukçuların, özelde ise hâkim ve Cumhuriyet
savcılarının edebiyat alanında yazdığı her eser dikkatimi çekmiştir.
Ve mümkün olduğunca bu tarz eserleri ilk fırsatta edinmeye çalışırım. Bu yönelişimi etkileyen en önemli neden aynı işi yapan, aynı
duyguların şahidi olan, aynı ortamı soluyan ve aynı kaygıları taşıyan
insanların hayata edebiyat penceresinden nasıl baktıklarını merak
etmemdir. Bu bağlamda meslektaşlarımız tarafından üretilen her
edebi tür dikkatle ilgi alanıma girmektedir. İncelemeye konu ettiğimiz
‘Lübb: Katilin Vicdanı’ isimli roman da bende aynı heyecan ve etkiyi
yarattı ve hemen okumaya başladım.
Kitabın yazarı olan hâkim bir meslektaşımız. Yazar kitabın adında
oluşturduğu esrarı, kullandığı mahlas isimle bir ton daha artırıyor.
Profil Yayıncılık tarafından yayımlanan kitapta kullanılan kapak tasarımı, resim ve bunları tamamlayan siyah zemin romanın içeriğinin
ne olduğuna dair bir ipucu veriyor. Bir hukukçunun yazdığı romanın
adında katil ve vicdan kelimelerini kullanması kaçınılmaz bir şekilde
ortada bir “suç” olduğunu çağrıştırıyor. Romanı bir an önce okuyup
değerlendirmeye karar vermemde kitabın bende ilk oluşturduğu
çağrışımların da etkili olduğunu söyleyebilirim.
Roman birbiriyle bağlantılı bağlantısız duran iki cinayet, bir muhtemel intihar üzerine ve bunu çevreleyen sosyoloji, teoloji, psikoloji
ve felsefe etrafında kurgulanmış. Roman kahramanı ve diğer kişiler
Türkiye sokaklarında çok rahat görebileceğimiz, her gün konuştuğumuz alışveriş yaptığımız, tartıştığımız gerçek tipler. Burada kastettiğim romanın gerçek hayattan alınmış bir hikâyeye dayanması
değil; Toplumda bizzat bulunan kişilikler. Bunun yanında romandaki
karakterlerin bazıları da gerçek kişiler. Bu bağlamda romanı başarılı
bulduğumu söyleyebilirim. Ayrıca romandaki olayların geçen birkaç
yıl içinde gerçekleşmiş olması yakinen bildiğimiz çoğu olaya da dokunuyor. İnsanın zaman ve mekân dolayımında bizzat şahit olduğu
olayları bir roman içerisinde okuması ayrıca farkındalığı artırıcı bir
etki yapıyor. Olayların cereyan ettiği Van- İzmir, İtalya ve kahrama-
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Normal hayatımızda olaylar genellikle göründüğü gibi değildir. Bir katilin suç sırasında
veya sonrasında içinde bulunduğu psikoloji,
çevresel etkiler, niyetler, amaçlar ve genel
olarak insanların adalet duygusuna etkileri açıkça sorgulanıyor. Adaletin güvenirliği
bağlamında gerçek adaletin de seküler bağlamda cereyan etmeyeceğine olan inanç
suçlunun sonsuza kadar kaçmasını öneriyor.
Bu öneri romanın kahramanın o kadar çok
hoşuna gidiyor ki buna bir de mutlak determinizm ve kadercilik tartışmalarını ekleyince
kendinizi sert bir muhakeme ve tartışmanın
içerisinde buluyorsunuz. Kaderciliğin lime
lime edilip toplumun tümünün düçar mı?
olduğu bir ruhsal hastalık olduğunu bir
bakıma haykırıyor kahraman. Ve
son kertede herkeste olduğuna
inandığımız suçlunun kurtulamayacağı biricik şey olarak bir merci
kalıyor: öz vicdan, yani Lübb… Yazar ayrıca kahramanının ağzından
birçok felsefi yaklaşım, fikir akımı,
inançları tartışmaya açarak birçok
kişinin farklı perdelerden kafasını kurcalayan açmazları bir bir sıralıyor. Ve romanın bütününe sirayet etmiş olan insanın özüne
Allah tarafından nakşedilmiş ahlaki birikime

doğru yolculuk yapıyorsunuz. Bu bağlamda
diyalektik yönteminin doyurucu fikir transferi
çerçevesinde, birçok görüşten, kaynaktan, ayet
ve rivayetlerden, akli kritik ve ilhami birikimden
çok yönlü olarak değerlendirme yapıldığını görüyorsunuz. Fazlasınca bir akademik alt yapının
varlığı hemen göze çarpıyor. Bunun roman yoluyla okuyucuya aktarılması en önemli işlevi
diyebiliriz. İçerik ve olay örgüsünü bu noktadan
sonra muhtemel okuyuculara bırakıyorum. Son
olarak roman türünün, bir enstrüman gibi kullanılması itibariyle bu eseri; Demir Ökçe, Nietzsche Ağladığında, Sofi’nin Dünyası, Amak-ı Hayal
ve Fardipli Sinha gibi eserlere benzetebilmek
mümkündür. Ancak yine de ele alınan konulardaki farklılık ve olağanüstü ‘kurgusuyla’ bu
roman diğerlerinden ayrılmaktadır.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

nın hayatında önemli bir yeri olan Ankara’nın
mekân olarak gerek tasvirleri, gerek gerçek
mekân isimleri ve sokakların zikredilmesi romanla gerçeklik arasında düzgünce yerleştirilmiş iskambil kâğıtlarını andırıyor. Ayrıca hayali
mekanlar o kadar güzel tasvir edilmiş ki ilgili
şehre gidip orayı görme arzusu doğuyor. Olay
örgüsü o kadar gerçekçi bir hal alıyor ki bir anda
romanın içinde kayboluyorsunuz. Roman üslup
bakımından edebiyata “dışarıdan” hâkim birisinin kaleminden çıkmış olmasına ve ilk romanı
olmasına rağmen olağanüstü başarılı ve tebriğe layık. Şöyle ki yazarın herhangi bir yazara
öykünmediği, etkilenmediği zehabına kapılıyorsunuz. Ağır bir konu işlendiğinden çok hızlı
okunabilecek bir roman olmasa da, üsluptaki
akıcılık sizi alıp götürüyor.Konunun çekiciliği
ve sürükleyiciliğinden öte bir üslup yakalama
başarısıdır bu. Romanın dili bahsettiğimiz üsluba uygun.
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Hâkim
necatialbayrak@gmail.com

SAKSIM
İÇİNİ BOŞALTIYOR
Saksım içini boşaltıyor; tersi dönerek,
kollarımdan güç alarak yapıyor bunu.
Her iç döküş desteğe gereksinim duyar: Göğsüme hafiften yaslanarak
çoğaltıyor sıcaklığını. Kırılmış limoncuğun köklerinde bir buruk sevinç,
avuçlarımda büyüyor ne güzel! Bolluğunda toprağın, unutuyor kırgınlığını. Ve kımıldayan yapraklar. Bahçem, daralacak değilsin bilirim;
ne limoncuğun köklerinden ne de benim. Ki kaç mevsim yalınayak
yürüyemedim üzerinde, hep o pencereden uzaklara baktım, güneşin
tutuşturamadığı ufuk çizgisine: “Ancak orada kavuşmamız mümkün!” demişti ya, ayrılırken sevgilim; sonsuz sorular bıraktığı gözlerimde yağmurlar, tenine açtığım çukura dolmakta imdi. Sıkışmakta
mı göğsün? Çıplak taşları giydiren gölgeme yabancılık duymandan
hiç de rahatsız değil ki şu fidan; dallarından meyveler sarkacak, ah
sevdiğimin uzanıp koparacağı kadar yakın!
Sırrı dökük çinko kabın, sımsıcak aş sunar günleri sonrasında, terk
olunduğu evin deposundaki soğuk ve karanlık mekânından alınarak
balkonumuzun korunaklı sayılan demirleri üzerine taç edilmesiyle başlayan -işlevinin yüzde yüz farklı kılındığı- süreçte, ismini bilemediğim
çiçek soğanıydı, bağrının en derin yerine bıraktığım: Komşumuzun
bahçesinden özenle avuçlarıma sunulan armağan ki, toprağını verimliliğinden emin olduğum karşı tarladan seçmiştim ve uzun-ince seyirde ivedi biçimde yeşile kesmesine kanarak suyunu bolca vermiştim.
Yapraklarında başlayan erkenci serpilmeden umutlu ve mutluydum
oysa. Armağan olunduğu bahçedeki benzerleri serçe parmağım boyutunda dahi değildi henüz. Daha çok su, daha
çok su, daha çok… Çocukluk işte! İlk günlerin
keyfi çabucak tükenmişti. Çiçek, önce büyümeyi unutmuş, ardından sararan yaprakları
birlikteliğinde kuruyup çürümüş, ağırlığını
taşıyamayan incecik gövdeden sessizce dökülerek çinko kabın kapaklığını üstlenmişti!
Komşumuzun bahçesindekiler, eski cüce
hallerine tezat devlikte tazeliklerini himaye
ederek nasıl da yıldız yıldız düşüyordu göz-
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Hüzne durmadan tüm bilgisi yaşanmışlığın,
içimde kök süren umut kemirgen böceklere
yem olup toprağında kurutmadan son yaprağını, orada kalsam ne âlâ, güvercinler ağzında
belki de, salınsam yücelere; tanırım, nice güçlü
rüzgârı var bu sonsuz evrenin, henüz başıma
çökmeyen fırtınası! Sabra koşulur acılarım,
eritir isyanı: Dilden ötesine bilenmiş değilse-m
de, bıçağım körlüğe matuf; bir kalıptan diğerine geçerken çürüyen sözü işte insanın, ateşler
içinde yansıtırken sürgünlüğü kırılan aynalarda
sis. Yağmurlar, henüz kirletmemişken hücresine
sığınan güneşi, son damlasına değin direnirken
zehrine dünyanın, bulutundan çözülen vefaya
inanıp da korkusuz, düşmeler üstüne sürerken
hükmünü, koynuna dolduğu denizlerde köpük
köpük; tan yerinde kuşlar olduğunda, gördüğüm son. Kuşlar işte, kanatları mavi: Tam da
gövdeme uygun hani… Ölmek mi gerek?
Bileyici çıkmazında sokağın, tutmuş da güneşi
bıçağında; eşikte beklettiği kadın, kavuşturmuş
kollarını sımsıkı: Memelerindeki sıcaklığını sakınır gibi dünyanın soğuk yüzünden. İlkyazın
yağmur çökmüş serinliğinde bir sabah. Çocuk,
ellerini büyütüyor kadının: Parmakları ucundan
çekiştiriyor, çekiştiriyor; neredeyse uzatacak!
Kadın huzursuz. “Şu bıçak daha körken kesmek
lazımdı seni ya!” diyor, çocuğa. Bıçağı ve para
üstünü alıyor; birkaç bozukluğu çocuğun avuçlarına bırakıyor. “Bu da yetmezse artık.” Çocuk, bıçağı kaptı kapacak. Bileyici engel oluyor,
yaptığı iş karşılığında kadından az önce aldığı
parayı çocuğa uzatıyor. “Bu yaşta tütün parası
mı olurmuş! Al da rahat bırak kadıncağızı.”
Karşı evin balkonundan, paslı demirlerin avuçlarına izler verdiği yaşlıca adam çekiştirip de
burnunu, boşluğa doğru konuşuyor. “Havada
kesilmiş ot kokusuydu sanki eskiden…” diyor da
hüzün yoğun sesiyle, “Yıllar yıllar önce buralar
bir başka yeşil...” ile açıp genişletiyor öyküsünü

mahallenin. Belli ki plastik saksılarda serpilmiş
çiçekleriyle yetinemiyor artık. Onların yapraklarına tüm bunları daha önce kaç kez anlattı
kim bilir. İlk defa dökmediğini unutmuş heyecanda bırakıyor anılar bohçasından sözcüklerini. Sözlerine kan bulaşacağını bilmeksizin.
“Bileyicinin bakışlarından rahatsız olmuş. Gözleri dimdik annesindeymiş tabii. Uyarmış da.
Nasıl uyarılmaz! Bileyici hiç oralı olmayınca.
Kafası dumansız gezmez ki o. Ot içtiğini herkes
bilir. Boyundan da utanmaz. Cüce. Çocuk değil,
cüce. On yedisinde olduğunu bilmeyen bilmez
ya. Göstermez ki yaşını. Annesi biraz soluklanır
artık; zavallı. İlk mahkemeye kadar bırakılmazmış. Bırakılmasın.”
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lerime. Ne çok üzülmüştüm: Sıklıkla verdiğim
su, balkonumuzun paslı metalik parmaklığına
sığınan çiçeği kökünden ucuna boğarak yakmış.
Nereden bilebilirdim ki! Şimdi hangi çocuğun
bakışlarında erkence büyümüşlük görsem, bir
çiçek büküyor boynunu çinkosundan. ‘Vakitsiz,
koca adam!’ diyemeden, içim titriyor.
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Fotoğraflar: Erkut MELEK

Adalet Bakanlığı
Emekli Teftiş Kurulu Başkanı Sayın
Fethullah SOYUBELLİ

Hâkim
fethullahsoyubelli@gmail.com

Ahmet FIRAT

ile Kitabı Üzerine Röportaj...
Fethullah Soyubelli: Başkanım, çok yalın bir soru soracağım size, bu
kitabı neden yazdınız? Yani ana saik nedir? Mutlaka özel bir yazılma
nedeni vardır böyle güzel bir kitabın.
Ahmet Fırat: Aslında içimde ve zihnimde olan birikimin yazıya dökülmesidir bu kitap. Hani insan içinde bir şey taşır ve bu yaşadıklarını çok kimseyle paylaşmak ister, bunlar duyulsun, erişilsin, gelecek kuşaklara ışık tutsun der ya; işte öyle bir şey. Ben de bu kitabı
bütün birikimimi yazıya döküp belgelendirmek ve gelecek nesillerin
hizmetine sunmak düşüncesiyle yazdım. Aslında bizler, tarihimizi ve
geçmişimizi -maalesef çoğunlukla- yabancıların hatıratlarından ve
kurgusal yazılardan öğreniyoruz. Onların da ne kadar doğru ve tarafsız
olduğu tartışma götürür bir husustur. İstiklal Harbi kahramanlarından
Kâzım Karabekir, Hayatım isimli eserinin ön sözünde, “Herkesin hayatı
mükemmel bir tarih parçasıdır” diye yazmaktadır. Tarihi ve olayları
yaşayanlar yazmazsa, başkaları işine geldiği gibi yazabilir ve bu da
takdir edersiniz ki çoğu kez gerçeği yansıtmaktan uzaktır.
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Fethullah Soyubelli: Kültürel bilgi verme ve geçmişi hatırlama amacı var gibi.
Ahmet Fırat: Tabii. Dediğim gibi bu birikimin gelecek nesillere aktarılması. Çünkü maalesef birçok
insan yakın geçmiş de dâhil olmak üzere öncesini
pek hatırlamıyor. Bunu gelecek kuşaklara aktarıp bizim yaşadığımız kültürel dalgalanma ve acı
olaylardan ibret alınması düşüncesiyle yazdım.
Churchill’in, “Ne kadar uzak geçmişe bakabilirsen,
o kadar ileriyi görebilirsin!” diye bir sözü vardır.
Aslında geleceğimiz geçmişimizde saklıdır. Geçmişimizle barışık olarak gelecek kuşaklar için hep ileriyi düşünmeliyiz. Bir Avar atasözünde belirtildiği
gibi,“Geçmişine tüfekle ateş edene, gelecek topla
karşılık verir.” Kitapta bu hususlar da işlenmiştir.
Fethullah Soyubelli: Kitabın adı neden TOROSLARIN EHMETİ, bu isim nereden geliyor?
Ahmet Fırat: Başlangıçta kitaba isim olanak bir
çok başlık düşündüm. Ancak kitabın yazılmasının
tamamlanması aşamasında, yazılanlar ana eksen
olarak benim Toroslarda başlayıp devam eden hayat hikayem olduğu için TOROSLARIN EHMETİ’nin
isim olarak daha uygun olacağı kanaatine vardım.
O dönemde köyümüz ve çevremizde ‘Ahmet’ ismi
‘Ehmet’ olarak telaffuz edilirdi. Annem şimdi bile
bana Ehmet diye hitap eder.
Fethullah Soyubelli: Kitabı ben okudum ancak bir
de sizden öğrensek diyorum. Kitabın bütününde
genel olarak neler anlatılmaktadır, özetlemek
mümkün mü acaba?
Ahmet Fırat: Kitapta, benim hayat hikayem ve
geçmişten yansımalarla birlikte 1949-2011 yılları
arasında çevremde gelişen sosyal ve siyasal olaylar
ile içinde yaşadığım toplumun günlük hayatı, adet,
gelenek ve göreneklerinden örnekler verilerek aslına uygun olarak anlatılmaktadır. Gençliğimde
içinde yaşadığım toplumun yoksulluğu, çaresizliği,
sıkıntıları ama bu sıkıntılar ve çaresizlik içerisinde

umudunu kaybetmeden hep ileriye yürüyüş çabası
ve gayretliliği dile getirilmektedir.
Fethullah Soyubelli: Kitapta sosyal olaylara da
yer veriliyor, bunun bir ölçüsü var mı, yani bunları
yazmaktaki ana düşünceniz nedir?
Ahmet Fırat: Evet. Özellikle, doğup büyüdüğüm
köyün 1950 ve 60’lı yılları o dönemde kullanılmakta olan mahalli kelimeler ve kişilerin lakapları korunarak sosyal olaylara yer verilmiştir. Bu
bölüm, sanki o dönemde yaşıyormuşum gibi en
yalın ve saf haliyle yazılmıştır. O dönemde, bölgede yaşayan Avşar, Türkmen ve Yörük obalarında
kullanılan ve şimdi çoğu unutulmaya yüz tutmuş
bulunan iki bine yakın kelime, deyim ve atasözü kitabın sonundaki Açıklamalı Küçük Sözlük’te
verilerek bu konudaki araştırmacıların hizmetine
sunulmuştur.
Fethullah Soyubelli: Kitapta, yaşadığınız ve çevrenizde gelişen siyasal olaylardan da bahsediyorsunuz. Bu konudaki varmak istediğiniz amaç nedir?
Ahmet Fırat: Elbette ki toplum olarak siyasetin
içinde yaşıyoruz. Siyaset her alanımızı kuşatmış
bulunuyor. Bu sebeplerden dolayı, akış içerisinde,
27 Mayıs 1960 askeri darbesi, 68 kuşağı ve 12 Mart
1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28
Şubat 1997 postmodern darbe süreci ve askerin 27
Nisan 2007 bildirisiyle mevcut hükümetin bu bildiri
karşısındaki tavrı gibi önemli siyasi olayların üzerinde ayrıca durularak bunların sebep ve sonuçları
bizzat yaşadığım olaylarla birlikte irdelenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Bana göre, 27 Nisan 2007 as-
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Aslında içimde ve zihnimde olan
birikimin yazıya dökülmesidir bu
kitap. Hani insan içinde bir şey taşır ve bu yaşadıklarını çok kimseyle
paylaşmak ister, bunlar duyulsun,
erişilsin, gelecek kuşaklara ışık tutsun der ya işte öyle bir şey.
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nasıl bir yaklaşımla karşı karşıya kaldınız? Özellikle
yakın arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ya da değişik okuyucu çevreleri bu kitabı yazdığınızda size
olumlu, olumsuz ne tür yaklaşımlar sergilediler?
Ahmet Fırat: Malumunuz olduğu üzere, aslında yargı camiasından az da olsa hatırat yazanlar
oldu. Faruk Erem’in Bir Ceza Avukatının Anıları
bunlardan biri. Bunun yanında pek duyulmayan az sayıda eser de mevcut. Elbette ki hukuk
adamlarının hatıratını yazması, bu alana yeni giren meslektaşlar için çok önemli bir kaynak olur.
Ancak, çoğu meslektaş iş yoğunluğu ve yorgunluğundan buna fırsat bulamadığı gibi belki de zorlu
bir işe girmek istemediği için hatıratını yazmakta
biraz üşengeç davranıyor.
keri bildirisine hükümetin koymuş olduğu tavır ve
tepkiyle birlikte, geçmişten beri süregelen askeri
vesayet sona ermiş ve yeni bir dönem başlamıştır.
Bundan sonra artık seçimle iş başına gelmiş olan
hükümetlerin ‘iktidar’ olabileceği umudu doğmuş
ve bu olay bir milat olarak kabul edilmiştir. Bundan
sonra gelişen siyasi olaylar hatasıyla, sevabıyla yeni
bir döneme aittir.
Fethullah Soyubelli: Bir de hukukçu olarak ve yargının değişik kesimlerinde görev almış olmanız sebebiyle yargıya ilişkin değerlendirmeleriz var.
Ahmet Fırat: Elbette. Yargının değişik kesimlerinde ve çalkantılı dönemlerde çalışmış olmam sebebiyle kitapta ayrıntılı hatıra ve olaylara ait bilgiler
bulunmaktadır. Vatandaşın gözündeki yargıyla
ilgili değerlendirme kısmı, HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yapısını değiştiren 12 Eylül 2010 yılındaki Anayasa halk oylamasıyla sona ermektedir.
Çünkü bundan sonra eski sistem sona ererek yeni
bir dönem başlamıştır. Şeffaf, etkin, bağımsız ve
tarafsız bir yargı sistemine kavuşmak maksadıyla
yapılan bu değişiklikten sonraki bazı uygulamalar
maalesef yargı sistemimiz hakkındaki umudu bir
kabusa dönüştürmüştür.
Fethullah Soyubelli: Yargı genelde konuşmaz,
yazmaz, görüşünü belli etmez; bu konuda yargı
camiasında hem mesleki olarak hem de özel hayata ilişkin biraz ketumluk var. Bunu biliyoruz. Bu
yargının geneline yayılmış bir durum. Bu alanda
hatırat olarak yazılmış kitap sayısı da parmakla
gösterilecek kadar azdır. Siz de yargı camiasından
olduğunuz için meslektaşlarızın olumlu, olumsuz
ilk tepkileri ne oldu? Yani yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan kitabı yazmanıza ilişkin nasıl bir tepki,
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Torosların Ehmeti, aslında hatıratın da ötesinde
yaşanmış bir hayat hikayesidir. Kitabı okuyanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Herkes yazılanlarda
kendi yaşadıklarını bulduğunu ifade ediyor. Şimdiye kadar bir eleştiri almadım. Elbette ki eleştirilecek yönleri de vardır ve yapıcı eleştirilerden her
zaman için memnuniyet duyarım.
Fethullah Soyubelli: Duygulara tercüman oldunuz, yargının bir dönemine de ışık tutuyorsunuz
aslında. Bir öğretmen olarak, müfettiş olarak,
savcı olarak, Bakanlık merkezde almış olduğunuz
görevler dolayısıyla da.
Ahmet Fırat: Evet. Öğretmen olarak on yıl toplumun içinde bulunmam benim için bir kazanımdır.
Arkasından Cumhuriyet savcısı, Adalet Müfettişi,
Avrupa Birliği Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve son olarak da
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalışmam hasebiyle yargının bütün bölümlerine ait
çok sayıda hatırat kitapta yer almaktadır.
Fethullah Soyubelli.: Böylece yargıya da bir katkı
sunmuş oluyorsunuz.
Ahmet Fırat: İnşallah öyledir. Kitapta da
yazdım,“Akıllı insan, yalnız kendi başına gelenlerden değil, başkalarının yaşadıklarından da ders
almış olandır” diye.
Fethullah Soyubelli: Hatırat gibi, anı gibi, biyografi, otobiyografi gibi eserlerde genelde ilk ağızdan
anlatıldığı için, olaylara objektif, tarafsız bakabilme yönünden zorluk çekilebilir takdir edersiniz.
Ben sizin eserinizdeki o tarafsızlığı bizzat gözlemledim. Bunu nasıl başardınız? Yani bu olayları en
yalın, en tarafsız şekilde, insanları samimiyetinize
inandırma olayını nasıl başardınız?

Fethullah Soyubelli.: Sayın Başkanım aslında
eseri okuyan biri olarak söylüyorum, defalarca
tekrar okuduğum bölümler oldu. Eseri değerli
kılan edebi bir esere dönüşmesi. Yani bu çok zor
bir durumdur. Her eserin yayınlandıktan sonra
edebi esere dönüşmesi zordur. Bu anı artık edebiyat alanında anı eserlerine girebilecek nitelikte
olduğunu naçizane söyleyebilirim.
Ahmet Fırat: Değerlendirmeniz için teşekkür
ederim.
Fethullah Soyubelli: Yani hatasıyla, günahıyla,
sevabıyla ortaya koyma.
Ahmet Fırat: Evet ...
Fethullah Soyubelli: Saydamlığı önceleyerek yazmış olduğunuzu görüyoruz, şimdi bu alanda da bu
eser çok iyi bir noktada yani.
Ahmet Fırat: Bunu artık okuyucunun takdirine
bırakıyorum.
Fethullah Soyubelli: Okuyanlar bunu görecek
zaten Başkanım.
Ahmet Fırat: Okuyanlar da kanaatlerini ve beğenilerini değişik yerlerde ve sosyal medyada
paylaşıyorlar zaten.*
Fethullah Soyubelli.: Başkanım, biraz da yargıya
ilişkin konuşalım. Şimdi kitapta yargıya ilişkin bir
çok hatıranızdan haberdar oluyoruz. Bunlar gerçekten de yol gösterici; yeri geldiğinde alınacak
tavrı da niteleyen, halkla hâkim-savcı ilişkilerine
ilişkin çok ciddi anlamda bilgiler var. Hakim ve
savcılarda bir kaç tavsiyeniz var mı ya da altın
kural diyeceğiniz öğütler nelerdir?
Ahmet Fırat: Kitabımda da anlattığım olaylar var.
Her şeyden önce hâkim ve savcı olarak birbirimize
karşı açık ve dürüst olmalıyız. İkincisi, vatandaşın
son müracaat yerinin adliyeler olduğunu, eğer
orada hakkını alamazsa, ya kendiliğinden hak
alma yoluna gidebileceği, ya da mafya ve çetele-

Torosların Ehmeti, aslında hatıratın da ötesinde yaşanmış bir hayat
hikayesidir. Kitabı okuyanlardan
olumlu tepkiler alıyorum. Herkes
yazılanlarda kendi yaşadıklarını
bulduğunu ifade ediyor.
rin devreye girebileceği durum doğabilir. Ayrıca
hâkim-savcı müktesebatı ile yetinmeyip değişen
mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası yargı
organlarının kararlarını takip etmelidir. ‘Hâkim’
ve ‘savcı’ unvanı her kesimin anlayacağı kadar
açık ve şereflidir. Yeter ki içi doldurulabilsin. Bu
yüzden hâkim ve savcının başka bir unvan için
rutin dışı davranışlar içerisine girmesine gerek
yoktur. Kitabımda da belirttiğim gibi, “İnsanı
şerefli ve değerli kılan bir yerde olması değil,
bir şey olmasıdır.” Hâkim ve savcı asli görevini
süresinde ve tam olarak yaptıktan sonra kalan
zamanını diğer alanlarda kendisini yetiştirmek
için kullanabilmelidir.
Fethullah Soyubelli: Adalet Akademisinde Yargı
Etiği ve Mesleki Kimlik dersini verdiğinizi biliyoruz ve hâkim adaylarıyla hâlâ iç içesiniz ve yargı
camiasında da yakinen tanınıyorsunuz. Öncelikle
hâkim savcı meslektaşlarımızla mesleki tavsiyeleriniz nelerdir? Gerçi kitabınızda birçok tavsiyeden
bahsediyorsunuz ama yine de sizden dinlemek
isteriz.
Ahmet Fırat: Kitabımda da belirttim. Hâkim ve
savcıya geniş yetkiler verilmiştir. Verilen bu yetkiler, hiçbir zaman kişinin kendi egosunu tatmini yönünde kullanması için verilmemiştir. Siyasi
saplantı, hele hele de mensubiyet bağnazlığı ile
hareket etmesi için verilmemiştir. Bu yetkiler, hâkim ve savcıya, münhasıran adaleti tesis etmek ve
hakkı hak sahibine teslim etmek için verilmiştir.
Fethullah Soyubelli: Başkanım son olarak ne söylemek istersiniz?
Ahmet Fırat: İsterseniz son söz olarak kitabın son
paragrafını tekrarlayalım.
“İşte bu hayat yolculuğunda, içinde bulunduğun
durum ve şartlar ne olursa olsun, gözlerindeki
‘parıltı’ ve içindeki ‘yaşama sevinci’ hiç eksilmesin!” (s. 483)
Fethullah Soyubelli: Başkanım teşekkür ederiz.
Ahmet Fırat: Ben teşekkür ederim.
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Ahmet Fırat: Bu değerlendirmeniz için teşekkür
ederim. Yaşanmış olayları olduğu gibi yazmaya çalıştım ve yorumu okuyucuya bıraktım. Bir
kaygı taşımadan olduğu gibi yazdığım, kendimi
eleştirdiğim yerler de var. Gerçek neyse onun bir
fotoğrafını çekmeye çalıştım. Zaten kitaba samimiyet veren de bu olsa gerek. Olayları olduğu gibi
kabul etmek, batan güneşe üzülmek yerine yarın
doğacak güneşi umutla beklemek ve hayata hep
pozitif olarak bakmak…
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* Sayın Başkanımızın kitap hakkında bahsettiği
görüş ve yorumların bir kısmını röportaj sonunda paylaşmak istedik. Kendisine, bizi kırmadığı
için teşekkür ederiz…
“Torosların Ehmeti”
…
Sevgili ve saygılı Ahmet Abim! Torosların Ehmeti’ni iyi ki yazmışsın, ne de güzel yazmışsın. Okudukça okuyasım geliyor ve hâlâ öğreniyorum;
yokluğu, acıyı, hüznü, gurbeti ve bütün bunların
arasında safiyeti, dürüstlüğü, iç huzurunu, azmi
ve başarıyı.
Torosların Ehmeti, sadece senin hayatın değil,
biraz biraz sanki hepimizin hayatı gibi. Yaşadığın
döneme bir ayna tutmuş gibisin, iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle çirkiniyle, neşesiyle, hüznüyle
hayatı bire bir resmetmişsin. O itibarla Torosların
Ehmeti dilimiz, örf ve adetlerimiz, öz kültürümüz
açısından buram buram Anadolu oluyor. Sırf bu
bakımdan bile Torosların Ehmeti milli kültürümüze önemli bir katkı sunuyor. Torosların Ehmeti, aynı zamanda yakın tarih için emek mahsulü
çok güzel bir özet ve değerlendirme olmuştur.
Torosların Ehmeti’nin okuyucusu, çok okuyan,
duru düşünen, bilgece bakan gerçek bir aydınla
tanışmış olacaktır…
(Prof. Dr. Mehmet Erdoğan)
…
Okuduğum iki kitap daha vardı; biri Akzambaklar
Ülkesi Finlandiya ve bir diğeri de Kalk Borusu…
Bu kitaplar okuyucularına bir misyon yüklüyordu
elbet. Ama Torosların Ehmeti’nde gelecek zamanın doğum sancıları da vardı. Ve toplumun
her kesimine hitap ederek ‘başarının dişle, tırnakla nasıl kazanıldığını gösteriyordu. Örnek bir
rehberlik sergiliyordu adeta…
Sonuç olarak, Torosların Ehmeti çalışması,
kanaatimce bir saha araştırmasıdır. Bir kültür
arşividir. Siyasi geçmiş açısından ibretler
vesikası ansiklopedisidir. Okullarda bir başarı
grafiği olarak kütüphanelere konması gereken
bir eserdir. Yaşananların zengin bir ‘kaynakça’
ile dile getirilip tarihe not düşülmesi, geleceğin
şekillendirilmesi ve yaşanabilecek benzerliklere
ayna olması bakımından çok öneme haizdir…
(Hüseyin Erdoğan- Beyşehir Müftüsü)
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Aslında yazılanlar, bir hatıranın da ötesinde dönemi inceleyecek sosyal bilimcilere, eğitimcilere, kültür tarihçilerine, siyasilere, adliye mensuplarına, dilcilere ve sosyologlara belge olabilecek malzemelerle dolu. Torosların Ehmeti’ni
gençlerin de okumasını çok arzu ederim. Çünkü
her zaman öğrencilerime söylediğim gibi, ‘Dağ
ne kadar yüce olursa olsun, yol onun üstünden
geçer’ sözünün somut bir halidir bu kitap…
(Öğ. Gör. Kâzım Ceylan, A.E.Ü Ahilik Kültürünü
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
…
Torosların Ehmeti’nin karşılaştığı zorluklara karşı umudunu yitirmemesi, azmi, mücadele ve
başarıları, Francis Bacon’un, ‘Umut iyi bir sabah
kahvaltısı, kötü bir akşam yemeğidir’ sözünün
cisimleşen bir ifadesidir adeta. Zira hayatı boyunca umudunu hep taze tutmuş, ‘keşke’ dememeye özen göstermiştir. Ezcümle, mükellef
bir akşam yemeğinin ağırlığında çok sayıda kitap
okumuş olabilirsiniz. Ama elinizde bulunan gibi
insana enerji ve keyif veren, umut ve azim aşılayan sabah kahvaltısı lezzetinde okuyabileceğiniz
biyografi sayısı eminim ki son derece azdır.
(M. Murat Ülkü-Strazburg Avrupa Konseyi Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliğinde Adli Müşavir)

Levent KANDEMİR

Cumhuriyet savcısı
kandemirlevent@hotmail.com

KEŞKE
Sabahtan beri takip ediyorum, hâlâ yakalayamadım. İşte şu çalılıktan
geçmiş. Kokusu taze. İki gündür açım. İçimden gurul gurul sesler
geliyor. Hah... İşte büyük meşenin yanından kıvrılmış. Ayak izleri
yeni. Nihayet yaklaştım. Eskiden olsaydı çoktan yakalamış, afiyetle de
mideme indirmiştim. E... Yaşlandık tabii. Birde o zalim avcının kapanı
ayağımı bu hale getirmeseydi. Seke seke yürümek bir hayli yoruyor.
Yine de gençken ve çok hızlı koşarken bile bu orman uçsuz bucaksızdı. Şu halimle neredeyse ormanı bir baştan bir başa kat ettim. Artık
ağaçlar da seyrekleşiyor. Herhâlde ormanda benim gibi yaşlanıyor.
Ama yine de benden daha şanslı. Onun düşmanı fazla yok. Benimse
herkes neredeyse düşmanım. Oysa sadece karnımı doyurmak istiyorum. Karnım tokken en lezzetli avı bile öldürmem. Puslu havalarda
ve geceleri dolaşmak doğrusu pek de hoş değil. Her an tetikte olmak
yerine bu çam ağacı gibi sonsuz uzunlukta dimdik dikilebilseydim
düşmanlarımın karşısına, ya da şu kökleriyle kayaları dahi delebilen
‘Ladin’ gibi olabilseydim. Yok yok en iyisi şuradaki, her rüzgâra boyun
eğen fakat asla hiçbir rüzgârın boynunu koparmasına izin vermeyen
ve rüzgâr hükümden düşünce inatla tekrar ayağa dikilen ayrık otu
olsaydım keşke. Ama onlarında düşmanı yok mu? Yangın, kuraklık,
en korkuncu da insan ve o gürültülü makineleri. Üstelik benim gibi
istedikleri yere de gidemiyorlar. Ayaklarından bağlılar. İmrendiğim
çam ağacı da bana bakıp, ben de böyle ormanda dolaşabilseydim
diyordur, belki de kendince.

içerisinde. Oysa ben yalnızca bir
kere ölebilirim. Ama o an gelene
kadar binlerce kere ölüm korkusu
yaşıyorum. Keşke şu sezinlediğim
tehlike korkusunu bana yaşatan
avcı olsaydım, böyle kolay bir av
olmak yerine.
* * *

Burnumu uzatıp havayı kokladığımda hissediyorum kokusunu. Az sonra elime düşersin... Şu
yağmur da çiselemeseydi ne iyi olurdu. Tüm
kokuları ve izleri siliyor. Fakat yaklaştığımı seziyorum. İnat ettim seni yakalayacağım. Birazdan
açlığım sona erecek. Şurada biraz soluklanayım.
En son buralara geldiğimde o uğursuz kapana
yakalanmıştım. Ya yine yakalanırsam? Yok, bu
sefer dikkatliyim. O zaman çok gençtim. Şimdi
tecrübeliyim. Aslında tepenin ardındaki ağılda
bir sürü koyun vardır ya... Bu sefer kesin postu
deldiririz. Sürü başı büyük ‘Gri Kurt’ da pervasızca girmişti ağıla. Sonra delikli demirli adam yere
serivermişti onu. Üstelik benden daha çok şey
biliyordu o zamanlar. Korkumdan saatlerce hiç
durmadan koşmuştum. Gerçi şimdi de açlıktan
koşuyorum ya neyse. Az sonra... Az sonra doyacağım. Geniş gövdeli palamudun yanındaki pınar
başından da güzelce su içeceğim. Midem boşalana kadar üç gün üç gece inimde uyuyacağım.
* * *
Tedirginim. Sürümden çok uzaklaştım. Korkuyorum. Tehlike sezinliyorum. Şu ormanda yeşil
otlardan başka kime ne kötülüğüm oldu? Öyleyse neden annem her şeyi tehlike belletti bana.
Ya en büyük tehlikenin sürüden ayrılmak olduğunu neden öğretmedi? Ben şimdi ne yapacağım? Sabahtan beri koşturup duruyorum. Hala
sürümü bulamadım. İçimdeki o hiç geçmeyen
tehlike güdüsü neredeyse yüreğimi patlatacak.
Hep av olarak yaşamak zorunda kalmaktansa
boynunu bana sessizce ve üzüntüsüzce uzatan
çayır olsaydım. Yaprakları koptukça kökünden daha güçlü çıkacağını bilmenin rahatlığı
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Allah kahretsin. Şu yağmur da yağacak zamanı buldu. Bir sigara dahi
yakamıyorum. Bu kaçıncı kibrit.
Çakmağımı gene o edepsiz velet
yürütmüş olmalı. Sonra da yerine
koyamadı anlaşılan. Öf be... O kadar zamandır
yürüyorum, doğru düzgün bir av bile çıkmadı.
Evet evet. O sıpanın sigaraya başladığını biliyordum zaten. Bende o yaşlarda tek tük başlamıştım. Başladık da iyi halt ettik sanki. Hadi sıkıysa
şimdi de boşla bakalım. Neredeyse orman bitti oldu, daha bir tane fişek bile atamadım. Bir
uğursuzluk var ya... Hadi hayırlısı.
Boş ver. Evde kalıp da çocukların zırzırını, hanımın dırdırını çekmektense ormanda yürümek,
temiz hava almak çok daha iyi. Hoş, eve eli boş
dönünce bu seferde alaylı alaylı “boş boş dolaşıp geleceğine beni anneme götürseydin ya!”
diyecek. Zembereği boşanmış lunapark palyaçosu gibi ağzını yayarak. Hâlbu ki derdim av
değil biraz kafa dinlemek yahu. Tüm hafta işte
sıkıntı, evde sorunları kendilerinden daha hızlı
boy atan laftan anlamaz çocuklar ve hepsinin
üstüne tüy dikmeyi marifet sayan anlayışsız bir
kadın. Şu elimde tüfek kovalayıp durduğum av
hayvanları bile benden daha şanslıdır herhalde.
Dünün sıkıntısını yaşamazlar. Onlar için yaşadıkları an vardır. Gelecek kaygıları da yoktur.
Günlük yaşarlar. Karınlarını doyurduklarında
aldıkları keyif mutlu olmalarına yeter. İnsanoğlu
kendini akıllı zannediyor ama şuur dağıtılırken
bu yükü üzerine almayı kabullendiğine göre
belki de canlıların en akılsızı. Keşke an be an
yaşayıp gitsek, ne iyi olurdu. Aman be... Saçmalıyorum sıkıntıdan.
Şurada sanki bir iz var. Yo. İki ayrı iz var. Yağmur
biraz silmiş fakat yine de az çok seçiliyor. Galiba
eve eli boş dönmeyeceğim. İzler uçuruma doğ-

* * *
Siper aldığı ağacın arkasından usulca başını uzattı. Gördüğü manzara karşısında neredeyse küçük dilini yutacaktı. Uçurumun kıyısında genç bir
ceylan korkudan fal taşı gibi açılmış gözlerle titriyordu. Karşısında yer yer tüyleri dökülmesine
karşın heybetinden pekte bir şey kaybetmemiş
sağ ön ayağı bileğinden kötürüm bir kurt duruyordu. “Bu olayı avcılar kahvesinde anlatsam
kimse inanmaz bana.” diye söylendi avcı. Bir
tane bile av bulamamaktan yakınırken iki tane
birden karşısına çıkıvermişti. “Acaba ikisini birden vurabilir miyim?” diye düşündü. “Ama önce
hangisine nişan alsam?”. Tüfeğini doğrulttu.
Ani bir önseziyle, birden avcıya doğru döndü
Kurt. Ceylana nişan almış olan avcı, aceleyle tüfeğini Kurda çevirdi. Kurtla göz göze geldi. Kurt avcı
iken bir anda av olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atmış, avına doğru atılmak için gerdiği kaslarının yönünü son bir şans için avcıya çevirmişti.
Çaresizliğin hak verir teslimiyetini kurdun gözlerinde bulamadı avcı. Yağmur dinmiş, aralaşan

bulutların izin verdiği ölçüde ağaç ıslaklıklarından yansıyan güneşin ortalığa saldığı yaşam
enerjisi ormanın gürültü desibelini bir anda artırmıştı. Elindeki soğuk demirin kışkırttığı vahşi
his ile vicdanının, ruhunda insan yanını arayan
ince dişlisi arasında sıkışan beyni, uğuldamaya
başladı. Her nişan aldığında böyle oluyordu. Bu
yüzden iyi bir atıcı olmasına rağmen iyi bir avcı
olamamıştı
Ele geçirmiş olduğu böylesi bir
fırsatın yürek kaldıran hazzı ile birazdan can
çekişecek av hatta avların vicdanına saplayacağı pişmanlık oklarının sızısı arasında donakalmış bir halde Ceylana döndü. Ne kadar güzel
gözleri vardı. Sonunun hangi avcı tarafından
getirileceğinin merak ve korku dolu bekleyişini çaresizliğin verdiği sakinlikle sürdürüyordu.
Kurda tekrar döndü. Gözlerindeki delici parlak
bakışlardan ürperdi. Önce hangisine ateş edeceğine karar veremedi. Daha doğrusu ateş edip
etmemeye karar veremedi.
Kolundaki otomatik saatin düşüncelerini bölen,
hislerini donduran saat başı sinyaliyle suratını
basan ateş topu ellerine kaydı. Beyninin serinlediğini hissetti. Elinde tuttuğu kütlenin soğuk
demirinde sonlanan ürpertileri parmaklarını
reflekslerine bağladı. Cırcır böcekleriyle kuşların nağmelerini kesen ve ormana ait olmayan
anlık bir gürültü oldu. Birkaç dakika sonra nağmeler kaldığı yerden devam etti.

Akademi Kürsü Kültür Sanat Edebiyat Yaşam

ru gidiyor. Allah... Bir taraf sarp kayalık bir taraf
uçurum. Tek çıkış yolunu da ben tuttum. Bu
durumda bu av elimden kaçamayacak demektir. Eh o halde yaşasın şuur ve tabi hayvanların
şuursuzluğu. Şimdi keyiflenmeye başladım işte.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, 28-30 Nisan 2014
tarihleri arasında; sulh ve asliye ceza mahkemesi
hakimleri, ağır ceza mahkemesi başkan ve üyeleri
ile Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak “Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kararları Kapsamında
Özel Hayatın Korunması ve Koruma Tedbirleri”
semineri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet
İçi Eğitim Daire Başkanlığınca, 08-09 Mayıs 2014
tarihleri arasında; Danıştay Birinci Daire Tetkik
Hâkimleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve
Üyelerine yönelik “4483 Sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Dair Kanun
Uygulamaları” semineri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, 12-14 Mayıs
2014 tarihleri arasında; tüketici mahkemesi
hâkimleri ve asliye hukuk (tüketici mahkemesi
sıfatıyla) hâkimlerine yönelik “Tüketici Hukuku
(6502 Sayılı Yeni Tüketici Kanununa İlişkin)”
semineri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, 21-23 Mayıs
2014 tarihleri arasında daha önce bu konuda eğitim
almamış meslekte beş yılını doldurmayan Danıştay
tetkik hâkimleri, idare ve vergi mahkemesi üyelerine
yönelik Ankara’da “İdari Yargılama Usulü Kanunu
ve Vergi Usul Kanunu Temel Eğitim” semineri
gerçekleştirilmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, 26-28 Mayıs
2014 tarihleri arasında; bu konuda daha önce
eğitim almamış meslekte iki yılı doldurmayan
ceza mahkemesi hâkimlerine yönelik “Ceza
Yargılamasında Hüküm Oluşturma Süreci ve Karar
Yazma Teknikleri” semineri gerçekleştirilmiştir.

04-06 Haziran 2014 tarihleri arasında daha önce
bu konuda düzenlenen seminere katılma imkânı
bulamamış aile mahkemesi hâkimleri ve kadına
yönelik şiddeti soruşturmakla görevli Cumhuriyet
savcılarına yönelik Ankara’da “6284 Sayılı Kanun
Kapsamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesi” konulu eğitim semineri
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, 11-13 Haziran
2014 tarihleri arasında ceza mahkemesi hâkimleri
ile işbölümü gereği bu suçları soruşturmakla
görevli Cumhuriyet savcıları ve Başsavcı vekillerine
yönelik Ankara’da “Örgütlü Suçlarda Soruşturma
ve Kovuşturma Usulü” konulu eğitim semineri
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, 16-18 Haziran
2014 tarihleri arasında asliye ceza mahkemesi
hâkimleri ile bu suçları soruşturmakla görevli
Cumhuriyet savcıları ve Başsavcı vekillerine yönelik
Ankara’da “Bilişim ve Teknoloji Hukuku” konulu
eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet
İçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye
Adalet Akademisi’nde 07-18 Nisan 2014 tarihleri
arasında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Denetçi Yardımcılarına yönelik hizmet içi eğitim
semineri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye Adalet
Akademisi’nde 05-09 Mayıs, 26-30 Mayıs ve 0206 Haziran 2014 tarihleri arasında; Milli Savunma
Bakanlığı Askeri Hâkim ve Savcılarına yönelik
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

Amerikan Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri John
ENGSTROM, ABD hukuk mercileri ile eğitim
alanında gelecekte yapılacak programların
değerlendirmesi ve planlamasını yapmak üzere
01.07.2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi’ni
ziyaret etmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

08-09 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da
“Mesleki Uyum” semineri gerçekleştirilmiştir.

16-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da
“Mesleki Uyum” çerçevesinde adli yargı komisyon
başkanlarına yönelik seminer düzenlenmiştir.

18-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da
“Kamulaştırma Hukuku” ile ilgili meslek içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.

22-24 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da “Sahtecilik
ve Dolandırıcılık” ile ilgili meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

25-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da “6545
Sayılı Kanunla Kurulan Sulh Ceza Hâkimliklerinin
Görev ve Yetkileri” konulu meslek içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.

3-4 Kasım 2014 tarihleri arasında Erzurum’da
“Mera Yaylak Kışlak” konulu meslek içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.

5-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Konya’da
“Tüketici Hukuku” konulu meslek içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.

12-14 Kasım 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da “Terörle
Mücadele Kanunu” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Adana’da
“Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar” konulu meslek
içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

20-21 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
“Fikri ve Sınai Haklar” konulu meslek içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.

24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da “6183 Sayılı Kanun
Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.

26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Mersin’de “Uyuşturucu
ve Uyarıcı Madde Suçları” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

01-03 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’da
“Etkili Soruşturma Teknikleri” konulu meslek içi
eğitim semineri düzenlenmiştir.

02-04 Aralık 2014 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da “İdari Yargıda Kamulaştırma
Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.

03-05 Aralık 2014 tarihleri arasında Konya’da
“Tapu İptal ve Tescil Davaları” konulu meslek içi
eğitim semineri düzenlenmiştir.

08-10 Aralık 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da
“Mesleki Etik” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.
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17-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Kayseri’de
“Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri” konulu
meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

24-26 Aralık 2014 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da “Cinsel Dokunulmazlığa
Karşı Suçlar” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.

20 Şubat 2015 tarihleri arasında Danıştay tetkik
hâkimleri ve Danıştay savcılarına yönelik kişisel
gelişim konusunda meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.

25 Şubat 2015 tarihleri arasında 250 katılımcı ile Danıştay
tetkik hâkimleri ve Danıştay savcılarına yönelik kişisel gelişim
konusunda meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
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06-08 Mart 2015 tarihleri arasında 94 katılımcı
ile Afyonkarahisar’da “İdari Yargıda 3194,
4734 ve 2577 sayılı Kanun ve Tazminat Hukuku
Uygulamaları” konulu meslek İçi Eğitim Semineri
düzenlenmiştir.

13-15 Mart 2015 tarihleri arasında 81 katılımcı
ile Ankara’da “Sosyal Güvenlik Hukuku” konulu
meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

20-22 Mart 2015 tarihleri arasında 109 katılımcı ile
Ankara’da “İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik
Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.

27-29 Mart 2015 tarihleri arasında 74 katılımcı ile Ankara’da
“Kadastro Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek
içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında 33
katılımcı ile Ankara’da askeri hâkim ve savcılara
yönelik meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

06-08 Nisan 2015 tarihleri arasında 92 katılımcı ile
Hatay’da “Kamulaştırma Hukuku Uygulamaları”
konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

10-12 Nisan 2015 tarihleri arasında 94 katılımcı ile
Afyonkarahisar’da “İcra Mahkemelerinde Görülen
Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri
düzenlenmiştir.

17-19 Nisan 2015 tarihleri arasında 95 katılımcı ile Şanlıurfa’da
“Etkili Soruşturma Yöntemleri” konulu meslek içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.
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Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında 89 katılımcı ile
Ankara’da “Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti Davaları”
konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

08-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında 97 katılımcı
ile Mardin’de “Ceza Yargılamasında Hüküm
Oluşturma Süreci ve Karar Yazma Teknikleri”
konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında 105 katılımcı
ile Afyon’da “Ticaret Hukukundan Kaynaklanan
İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları”
konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

22-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 116 katılımcı ile
Gaziantep’te “Kaçakçılık Kanunu ve Vergi Usul Kanunundan
Doğan Suçlarda Soruşturma ve Yargılama Usulü” konulu
meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
29-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 116 katılımcı ile
Ankara’da “Boşanma ve Mal Rejimi Davaları” konulu
meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
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Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon

TAAD Dergisi
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan TAAD Dergisi,
TÜBİTAK Ulakbim, Ebsco/Host ve Asos veri tabanlarında taranmakta olup,
2015 yılında 20, 21 ve 22. sayıları çıkarılmıştır.

Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan Küresel Bakış Çeviri Hukuk
Dergisi, Asos veri tabanında taranmakta olup, 2015 yılında 16, 17 ve 18.
sayıları çıkarılmıştır.

Human Rights Review
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan Human Rights Review Dergisi,
Ebsco/Host veri tabanında taranmakta olup, 2014-2015 yılında
8. sayısı çıkarılmıştır.

Law and Justice Review
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan Law and Justice Review
Dergisi, TUBİTAK Ulakbim, Ebsco/Host ve Cabell’s Directories veri
tabanlarında taranmakta olup, 2014-2015 yılında 9. sayısı çıkarılmıştır.

Akademi & Yaşam Dergisi
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan kültür edebiyat yaşam dergisi
olan Akademi & Yaşam Dergisi’nin 3. sayısı yayınlanmıştır.
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Yazar insanın yasama ve vücut bütünlügü hakkından sonra en önemli degeri olan özgürlügünün
kısıtlanması anlamına gelen hapis konusunu, kendi hukuk tarihimiz içindeki yerini arastırmak,
çesitlerini, yaptırım olarak uygulandıgı suç tiplerini, hükmedilme sürecini ve infaz tarzlarını göz
önüne sermek, böylece modern ceza hukuku sistemimizi kurarken tarihimizin yapı taslarını daha
iyi tanıma fırsatını vermek amacıyla bu eseri kaleme alınmıstır.

Bu kitapta gizli soruşturmacı, ilgili kavramlar esas alınmak sureti ile değerlendirilmiş, gizli
soruşturmacı görevlendirilmesi ve benzer usullerin hukuk devleti ilkesi ekseninde, temel hak ve
hürriyetler göz önünde tutularak uygulanabilirliği üzerine bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
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HÜKÜM KURMA SANATI Mustafa ARTUÇ
Yazar, bu eser ile ceza mahkemelerinde hüküm kuracak hakimlerin başka kaynağa ihtiyaç
duymadan her şeyi bulabileceği bir kitap yapmayı amaçlamıştır. Eserde nelerin hükmün konusu
olduğu ve hükmün konusunun sınırlarının nasıl belirleneceği hususu ayrıntılı olarak ele alınmış
ve bu konudaki Yargıtay kararları taranarak gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca mahkumiyet, beraat, durma, düşme, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddi ve görevsizlik
kararları ile ilgili ayrı bölümler açılarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU ve İlgili Mevzuat
Bu eserde Türk Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yer almaktadır.

TÜRK MEDENİ KANUNU ve İlgili Mevzuat
Bu eserde Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Soyadı Kanunu,
Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Taşınmaz Mal Zilyetliğine
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve
Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük, Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık
Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük, Tapu Sicili Tüzüğü, Evlendirme Yönetmeliği yer
almaktadır.

İCRA VE İFLAS KANUNU ve İlgili Mevzuat
Bu eserde, İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas
Kanunu Yönetmeliği, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik, Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği, Yargıtayda Verilen İcra ve İflas
İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik, İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı
Tarifesi Hakkında Tebliğ yer almaktadır.
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İŞ KANUNU ve İlgili Mevzuat
Bu eserde İş Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin,
Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu), Deniz İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal
Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur Kanunu), Emekli Sandığı Kanunu yer almaktadır.

KAMULAŞTIRMA KANUNU ve İlgili Mevzuat
Bu eserde, Kamulaştırma Kanunu, İmar Kanunu,
Gecekondu Kanunu, Arsa Üretimi ve
Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Köy İçme Suları Hakkında Kanun, Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu (Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu
(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun), Boğaziçi Kanunu,
Tarım Reformu Kanunu (Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu),
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına
İlişkin Yönetmelik, İmar Kanunun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi
İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma
Sahasına Müvacir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik yer almaktadır.

Hukukçu ve Yöneticiler İçin MEVLANA BİLGELİĞİ

Dr. Ergin ERGÜL

Bizim Mevlana olarak, Batı dünyasının Rumi diye bildiği büyük evrensel sufi düşünür ve bilge, çok
yönlülüğü içinde aynı zamanda yetkin bir hukukçu kimliğine sahiptir. Onun zengin düşünce
dünyası ve hayatı incelendiğinde, insanlığın günümüzde karşı karşıya kaldığı birçok sorunun
çözümünde hukukçu ve yöneticiler için ilham kaynağı olabilecek tespit ve önerileri ile karşılaşılmaktadır. Onun gündelik siyasi çekişmelerden uzak kalmakla birlikte, halkın, ve insanlığın
sorunlarını adaletsizlik, kötü yönetim, ayrımcılık, baskı, şiddet, aşırılık ve yolsuzluk gibi sebeplerle
açıklaması ve çözüm olarak, adalet, özgürlük, eşitlik, sevgi, kardeşlik, birlik, insanlık onuruna
saygı, hoşgörü vb. evrensel insanlık değerlerini öne çıkarması, onun engin düşünce dünyasını
günümüzün siyasi ve sosyal sorunlarının çözümünde de adres yapmaktadır.

Modern İfade Mülakat ve Sorgu Teknikleri

İlyas Pekdemir
Yener Ekinci

Kriminalistik alandaki teknolojik gelişmeler, olayların aydınlatılmasında iletişim becerilerinin
önemini yitirdiği algısı yaratmaktadır. Oysa teknolojik imkânlar ne kadar gelişse de delilden
sanığa gidilerek soruşturmanın türütüldüğü günümüzde adli bir olayın çözümünde ifade alma,
sorgulama, mülakat yapma işlermleri önemlini fazlasıyla korumaktadır. Her durumda durumda
kullanılabilecek bir ifade alma taktik ve tekniği yoktur, her olaya, olayın şüphelisine ya da
tanığına göre seçileceközgün taktik ve tekniğin hangi şartlarda ve ne zmaan kullanılacağının
bilinmesi ve ona göre strateji belirlenmesi gerekir. Söz konusu kitapta ifade alma ve sorgu
teknikleri konusunda ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.
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Sempozyumlar
II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Sempozyumu (19-22 Kasım 2014)

Bu sempozyumla ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk eğitiminin, lisans, lisansüstü, mesleki
eğitim gibi her aşamasına yönelik sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir forumun kurulması
amaçlanmıştır. 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi ile Hacettepe
Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen bu sempozyumda, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı;
gerek izleyici, gerekse panelist olarak yer almıştır. Sempozyum tebliğleri Türkçe ve İngilizce kitap
haline getirilerek Akademimiz tarafından yayımlanacaktır.

Türk-Alman Bilim Yılı Ceza Hukuku Sempozyumu (20-22 Kasım 2014)

Türk-Alman Bilim Yılı Etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Max-Planck Ceza
Hukuku Enstitüsü’nde görevli Türk ve Alman ceza hukukçusu akademisyenlerin panelist olarak
bulundukları oturumlara hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla, hâkim ve savcı adayları katılmışlardır.
Sempozyumun ilk günkü oturumu, Danıştay konferans salonunda, sonraki günlerde yapılan
oturumlar İstanbul Çağlayan Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
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Sempozyumlar
Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu (30-31 Ekim 2014)

Türkiye Adalet Akademisi; Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İngiltere
Büyükelçiliği’nin ortak yürüttüğü “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları Projesi”nin
bileşenlerinden birisidir. Bu projenin amacı ülkemizde mağdur hakları alanında suç mağdurlarına
verilecek destek hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemenin oluşturulması, standartların belirlenmesi
ve toplumsal farkındalığın artırılması olarak belirlenmiştir. Uluslararası Mağdur Hakları
Sempozyumu 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Dönemin TBMM
Başkanı Cemil ÇİÇEK ve Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın da açılış törenine katıldıkları sempozyuma
toplam 242 katılımcı iştirak etmiş; ABD, İngiltere, Portekiz, Belçika, Almanya ve Macaristan’dan
akademisyen, uzman ve avukatlar konuşmacı olarak yer almışlardır.
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Sempozyumlar
Rekabet Hukuku Sempozyumu (19-20 Mart 2015)

Türkiye Adalet Akademisi ve Rekabet Kurumu tarafından 19-20 Mart 2015 tarihlerinde ortaklaşa
düzenlenen “Rekabet Hukuku” konulu sempozyum Bolu Gazelle Otel’de gerçekleştirilmiştir.

2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi (30 Mayıs-06 Haziran 2015)

Türkiye Adalet Akademisi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Bakanlığı ve Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortak düzenlediği “2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi”nin
bileşenlerinden birisidir. Söz konusu Kongre, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapılmıştır. 2. Ceza Hukuku Reformları
Kongresi’ne 40 ayrı ülkeden gelen yabancı katılımcıların ve Türkiye’den akademisyenlerin yanı
sıra, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve avukatlar da iştirak etmişlerdir.
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Yayınlarımızı İnternet Sitemizden Temin Edebilirsiniz.
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