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“

Kudüs aşkır. Kudüs hasrettir. İnsanlığın
gözünün nurudur, yeryüzünde Arş-ı Ala’ya en
yakın yerdir. Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler
şehri olan Kudüs; tüm Müslümanların
harem-i izzeti ve namusudur.

“

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı

GÖLGELİK
...
Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir.
Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.
Yeşile dönmüş türbelerin demiri
Zamanın rüzgar gibi esen zehiriyle
Ve yatırlar patır patır kaçıyor geceleri
Boşaltıyorlar işgal edilmiş bir şehri boşaltır gibi
Kaçıyorlar Lut şehrinden kaçar gibi
Tuz heykele dönüşmemek için Tanrı gazabıyla
Susmuş minarelerin azabıyla
Yıkılmış cami kubbelerinin ıstırabıyla
Ve şehit kemiklerinin bakışı bir başka bakış
Artık burada taş bile durmak istemez
Ve ay’ı görmek istemez zeytin ağaçları
Eğilerek selamlamazlar hilali hurmalar
Artık ne Zekeriya ve ne İsa var
Sararmış bir tomar mı mucizeler
Ölülerin dirilişi şifa veren kelimeler
Ve ne de Miraçtan bir iz
Yerden yükselen kaya
...

Sezai KARAKOÇ

ANNELER VE KUDÜSLER
Tûr Dağını yaşa
Ki bilesin nerde Kudüs
Ben Kudüs’ü kol saatı gibi taşıyorum
Ayarlanmadan Kudüs’e
Boşuna vakit geçirirsin
Buz tutar
Gözün görmez olur
Gel
Anne ol
Çünkü anne
Bir çocuktan bir Kudüs yapar
Adam baba olunca
İçinde bir Kudüs canlanır
Yürü kardeşim
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin
(Ocak 1972)

Nuri PAKDİL

Coşkulu bir heyecanla yayına hazırladığımız bu
sayımızda yer alan röportaj, şiir, hikâye, deneme,
makale, eleştiri, biyografi vb. muhteşem yazıları
keyif ve edebi lezzet alarak okuyacağınızdan
eminim.
İlk iki sayımızda olduğu gibi, yine çok renkli ve
zengin bir içeriğe sahip bu sayımızda; zaman
ayırarak bizlere röportaj imkânı sağlayan
Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e
şükranlarımızı arz ediyoruz.
...
Değerli meslektaşlarım;
Adalet; devletin temelidir, toplumu ayakta
tutan en önemli kaidedir, fertlerin ve toplumun
yararına olan her şeydir.
Adalet; her yerde ve her koşulda uygulanması,
yaşanması, korunması ve aranması gereken
müstesna bir değerdir, devletlerin bekası için
vazgeçilmez bir unsurdur.
Bir ülkede adaleti tesis etmek üzere adil bir
yargı sistemi kurmak, devletin en başta gelen
görevlerinden biridir. Yargının en önemli görevi
de; etkin bir yargılama süreci sonunda verilmiş
adil kararlarla, toplumsal barışı sağlamak ve
kamu düzenini korumaktır.
Adalet; ancak hızlı ve adil işleyen bir yargı
sistemi ile tesis edilebilir.

Yeniden Merhaba!..
Akademi Kürsü Dergisi’nin üçüncü sayısını
yayınlamanın heyecan ve mutluluğunu
yaşıyoruz.
Ortak hafızamızı harekete geçiren bütün
duygulara yer vermek, kültürümüzün önemli
değerlerini ortaya koymak ve sizlere aktarmak;
hâkim ve savcılarımız arasındaki iletişimi
güçlendirmek amacıyla tüm yargı mensupları
arasında adeta bir köprü vazifesi görecek,
nitelikli ve uzun soluklu bir dergi çıkarmak için
çıktığımız bu yolda, her sayımızda belli bir tarzı
ve tavrı benimseyerek, çok önemli mesafeler
katettik.
Yargının her kademesinde ve özellikle de
kürsüde görev yapan hâkim ve savcılarımızın
kendi bakış açılarından süzerek kaleme aldıkları,
duygu ve düşüncelerini aktardıkları birbirinden
güzel ve ilgi çekici yazıları, tüm yargı camiasıyla
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Mahkemeler; bireyi, aileyi ve bütün toplumu
derinden etkileyen kararların verildiği yargı
kurumlarıdır. İnsanların; canlarının, mallarının
ve özgürlüklerinin en büyük güvencesi bağımsız,
tarafsız ve adil çalışan mahkemelerdir.
Toplumdaki güveni, ancak her şeyin sonunda
adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı
sağlar. Adil bir yargılama sonucunda vicdanlar
rahatlar, toplum huzur ve sükûnete kavuşur.
Hâkim ve savcılar da, devlet gücünü ve yetkisini
elinde bulunduran yargının en asli aktörleridir.
İnsanların hak ve hürriyetleri üzerinde söz sahibi
olan hâkim ve savcılar; yargılama faaliyetleri
sırasında, akıl, yetenek ve tecrübelerini
kullandıkları kadar, vicdanlarını, hislerini ve
yüreklerini de kullanmak durumundadırlar.
Hâkimlik ve savcılık mesleğinin; iyi eğitim almış,
şahsiyeti oturmuş, belli bir olgunluğa ulaşmış ve
toplum tarafından kabul görmüş erdem sahibi
ve bilge kişiler tarafından yerine getirilmesi
gerekir.

Nitelik ve kalite, yargının mihenk taşıdır.
Adil ve hızlı bir yargılama; ancak iyi yetişmiş
hâkim ve savcılar eliyle yapılabilir.
Sistemin asli unsuru olan nitelikli ve donanımlı
hâkim-savcılar yoksa; en iyi yasaların yapılması,
en görkemli adliye binalarının inşa edilerek son
teknoloji ile donatılması yeterli olmaz ve adalet
idealine ulaşılamaz.
Bu nedenle adaleti tesis etmenin ilk şartı,
yargıda nitelikli ve kaliteli insan kaynağına sahip
olmaktır. Nitelikli ve donanımlı insan kaynağı
da, ancak etkin ve yeterli bir hukuk eğitimi
sayesinde mümkün olabilir.
Her şey ve herkes için eğitim gerekli olduğu gibi,
adalet algısını ve bilincini yerleştirebilmek için
de eğitim gereklidir.
Bu gerçekten yola çıkarak, iyi bir yargı sistemi
kurmak kadar, bu sistemin asli unsuru olan
hâkim ve savcıların eğitimi konusunun da
önemsenmesi gerekir.
Yargı sistemini sağlam temellere oturtabilmek
ve bütüncül bir adalet anlayışını hayata
geçirebilmek için büyük önem taşıyan hukuk
eğitimi; orta öğretimden başlayan, hukuk
fakültesine öğrenci kabulünden eğitim
süresine, eğitim modelinden müfredata, ders
programlarından kredilendirme sistemine,
sınavlardan mesleğe kabul için aranan şartlara
ve stajdan mesleğe kabule kadar devam eden
çok kapsamlı bir süreç olduğu için çok iyi şekilde
tasarlanması ve uygulanması gerekir.
Hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi, hâkim
ve savcıların meslek içi eğitimlerinden sorumlu
bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisi; ortak
bir kültür oluşturulması; bilgi, birikim, yetenek
ve deneyimlerin geliştirilmesi konusunda önemli
bir rol oynamaktadır.
Türkiye Adalet Akademisi’nde hâkim ve savcı
adaylarına kısa bir sürede verilen eğitim;
hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlık ve uzun
sürecek meslek hayatı boyunca rehber olma,
insan olarak bir tür kemale erme, olgunlaşma,
sürekli öğrenme ve tecrübe kazanma sürecidir.
Bilgi, tecrübe ve karakter üzerine inşa edilen,
insani ve ahlaki vasıfları öne çıkaran bu
eğitimde; hâkim ve savcı adaylarına uygulamaya
yönelik teorik ve pratik bilgiler verilmekte,
temsili duruşma salonunda sanal duruşmalar
yapılmakta ve adayların her yönüyle mesleğe
hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Hâkim ve savcı adaylarının; toplumu yakından
tanıyan, manevi ve ahlâki olgunluğa ulaşmış,
karakter yapısı sağlam, moral motivasyonu
yüksek, çevresine güven veren, mesleki ve
etik değerleri benimseyen, bağımsız, tarafsız
ve özgür düşünceye sahip, sorun belirleme
ve çözme yeteneği güçlü, vatandaşların
yargı mensuplarından beklentilerine en üst
düzeyde karşılık veren, adalet bilinci ve algısı
gelişmiş kişiler olması amacıyla eğitim ve
sosyal faaliyetler düzenlenmekte ve mesleki
konularda hâkim ve savcı adaylarına yardımcı
olunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız olaylar;
hâkim ve savcıların insani ve ahlaki kalitesinin,
en az hukuk bilgisi ve tecrübesi kadar önemli
olduğunu göstermiştir.
Bugün, her zamankinden daha çok gaflet
ve dalalet içinde olmayan, bir kişi ya da bir
gruptan emir almayan, iradesini kimseye
teslim etmeyen, devleti ve milletiyle problemi
olmayan, tam tersine adalet bilincine sahip,
ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen,
vatansever, adil, tarafsız, idealist, güzel ahlak
ve sağduyu sahibi hâkim-savcılara ihtiyacımız
vardır.
Adaleti sağlamak için, kamu vicdanını onaracak,
bozulan güveni yeniden tesis edecek; her türlü
siyasi ve ideolojik zihni kurgudan uzak, nesnel bir
biçimde karar alacak; uyuşmazlıkları bağımsız,
tarafsız ve adil bir şekilde çözecek bir yargıya
ulaşmak için, hâkim ve savcıların bir ideali,
bir mefkûresi, bir medeniyet tasavvuru ve bir
adalet bilinci olmalıdır.
Türkiye Adalet Akademisi, bunu sağlamak için
milletin beklentisine uygun olarak çalışmaya
devam etmektedir.
Bu vesileyle derginin içeriğinin hazırlanmasında
emeği geçen bütün meslektaşlarıma
teşekkür ediyor, nitelikli yazılarla kültür ve
sanat dünyamızdaki önemli yapı taşları
arasındaki yerini çoktan almış olan Akademi
Kürsü Dergisi’ne ilişkin siz değerli hâkim ve
savcılarımızın istek ve önerilerinizi de bekliyoruz.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle.
İyi okumalar.
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Adalet Bakanı

Sayın ABDULHAMİT GÜL
“Nihai amacımız vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak ve
adaletin tecellisini tam olarak sağlamanın yanında adalete duyulan güveni de
en üst seviyeye çıkarmaktır...
Türk Yargısı hiç kimseden emir ve talimat almaz, gücünü ve meşruiyetini sadece ve
sadece adına karar verdiği Türk Milletinden alır...
15 Temmuz gecesinin adı 2’nci Kurtuluş Savaşı’dır. Bu millet ülkemizin karanlık yapılar
tarafından dizayn edilmesine fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen
hain darbe teşebbüsüne sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı duran ve bu dik
duruşuyla tarihe altın harflerle geçen Türk yargısına bir kez daha teşekkür ediyorum...
Gaziantep deyince aklıma ensar şehir geliyor. Bugün Türkiye genelinde en çok
Suriyeli misafir eden ilimiz Gaziantep’tir...”

Sayın Bakanım, kendinizden ve ailenizden bahsedebilir misiniz?
1977 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdum. Çocukluk ve gençlik
yıllarım Gaziantep’te geçti. İlkokul ve liseyi Gaziantep’te, üniversiteyi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladım. Üniversiteden
sonra Ankara’da serbest avukatlık yapmaya başladım.
Öğrencilik yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına
katıldım. İş hayatına girdikten sonra da bu çalışmalara devam ettim. Sivil
toplum kuruluşlarının her kademesinde görev aldım.
AK Parti 4. Olağan Kongresinde partimizin takdiriyle MKYK üyeliğine
seçildim. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel
Sekreterlik görevlerini yürütmek nasip oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın teveccühleriyle de 19
Temmuz 2017’den bu yana Adalet Bakanlığı görevini yürütüyorum. Bizlere
bu görevleri layık gören çok değerli devlet büyüklerimize bir kez daha
teşekkür ediyorum.
Vatanımıza, milletimize karşı büyük bir sorumlulukla hizmet etmeye,
görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle,
çalışma arkadaşlarıma ve özellikle de aileme teşekkür ediyorum.
Evliyim ve 3 çocuğum var.
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Sayın Bakanım, liseyi Nizip İmam Hatip Lisesinde
okudunuz. O günlerin sizde bıraktığı izler
nelerdir? Lise yılları, bugünkü Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül için ne ifade ediyor?

Gençlik yıllarım; siyasal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yoğun yaşandığı bir dönemdi. İyi bir eğitim
hayatı geçirdik. Çok güzel dostluklar, unutamayacağımız anılarla dolu yıllardı. Milletimiz, devletimiz
sayesinde okuduk, yetiştik. Emeği geçen herkese ve
tüm öğretmenlerime teşekkürü bir borç bilirim.

Tabi lise yılları herkes için ayrı bir öneme sahiptir.
Okuyacağınız bölüm, tercihleriniz bu dönemde şekilleniyor. İki yıl Oğuzeli İmam-Hatip Lisesinde okudum. Diğer yıllarda ise öğrenimim Nizip İmam-Hatip Lisesinde geçti.

Sayın Bakanım, gençlik yıllarınızdan beri sivil
toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde görev
aldınız. Bu çalışmalarınızın bugüne gelmenizde
size ne gibi katkıları oldu?
Ben sivil toplumu hep önemsedim. Çünkü medeniyetimizde sivil toplum ayrı bir öneme haizdir. Ben
sivil toplumu her zaman bir erdemliler hareketi olarak gördüm. Toplumsal sorunlarımıza çözüm üretmenin yolu ve yöntemi olarak gördüm.
Nitekim yakın tarihimizde darbelere çanak tutan
sivil toplum kuruluşlarını, beşli çeteleri hepimiz
gördük. Oysa biz sivil topluma erdemliler hareketi
olarak bakıyoruz. Temel düsturumuz halka hizmet
Hakk’a hizmettir. Çünkü hepimizin sorumlulukları
var. Bizim gayemiz insanlığın huzur ve barışı için
mücadele etmektir. Bunun için dinamik olmak zorundayız. Sahip olduğumuz yüce medeniyetimiz de
bunu bize telkin etmektedir. Bakın, tarih boyunca
dünyaya yön veren itici güçler hep gençler olmuştur. Ben gençleri kardeşliğin, barışın ve huzurun
teminatı olarak görüyorum ve genç kardeşlerimizi
sosyal çalışmalara katılmaya ve görevler almaya
davet ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde 15 yıldır gençlerimizin önünü açıyor,
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Gaziantep deyince akla çok güzel şeyler geliyor.
Gaziantep deyince sizin aklınıza ne geliyor?

onların sorunlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz, bu
sebeple onların 18 yaşında milletvekili olmalarının,
ülkelerine daha etkin bir şekilde hizmet etmelerinin önünü açtık.

Gaziantep deyince ilk önce kahramanlık, misafirperverlik aklıma geliyor. Çünkü Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda ortaya koyduğu kararlı mücadele,
milletimizin yeniden şahlanmasına öncü oldu. Gaziantep halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı
yazan kahraman bir halktır. Çünkü 6 bin şehidimizin mücadelesi sadece Gaziantep’te değil, Anadolu’nun her noktasında mücadele ruhunun, özgürlük
ateşinin uyanmasına katkı sağladı. Bu gazi şehir,
milletimizin kahramanlığını, yiğitliğini, gözü pekliğini ve cesaretini bütün dünyaya göstermiş bir
şehirdir. 200 kişiyle sayıları 10 binin üzerindeki
düşmanla mücadeleyi göze almak için ülkesine ve
milletine aşkla bağlı olmak gerek.

Bizler de medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz bu
anlayışla ve ailelerimizin de destekleriyle öğrencilik yıllarımızdan beri sivil toplum örgütlerinin
çalışmalarına katıldık. Bu çalışmaların her kademesinde bulunmak, hizmet etmek Allah’ın izniyle
nasip oldu. Tabi her görev, her meşguliyet sizlere
farklı şeyler katıyor.

Hukukçu olmaya ne zaman karar verdiniz?
Ailenizde sizden başka hukukçu var mı?
Hak ve adalet mücadelesi insanın temel sorumluluğudur. İnsan bütün kâinata karşı sorumludur anlayışı temel bakış açımızdır. Özellikle 90’lı yıllardaki
hukuksuzluklar ve küresel ölçekteki adaletsizlikler
bu mesleğe yönelmemize sebep oldu.

Yine Gaziantep deyince aklıma ensar şehir geliyor.
Bugün Türkiye genelinde en çok Suriyeli misafir
eden ilimiz Gaziantep’tir.
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28 Şubat sürecinde Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde bir öğrenciydiniz. Bu sürecin sizin
için hayatınızda nasıl bir etkisi oldu?

Ayrıca Gaziantep Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve
kültürel anlamda da en önemli merkezlerinden
birisi… Gaziantep, ekonomisi güçlü ve yenilikçi; siyaseti istikrarlı; toplumsal yapısı uyumlu ve dengeli; kültürel anlamda zengin bir şehirdir. Aslında
bu özellikler, Türkiye’nin geleceğine yönelik işaret
fişekleri mesabesindedir. Bir adım daha ileri gidip
şunu bile söyleyebiliriz; Gaziantep aslında, Türkiye’nin gelişim ufku sayılabilecek şehirlerdendir.

Sürece sadece benim özelimde bakmamak gerek.
Bütün darbeler insanlarımızın geleceğini, okul hayatını, birikimlerini ve hayallerini çaldı. Toplumda
derin yaralar açtı. Milletin egemenliğinden rahatsız
olan çevreler, millet iradesine darbelerle 10 yılda
bir ket vurarak ülkemizde karanlık dönemlerin yaşanmasına neden oldu. 1960’da, 71’de, 80’de ve 28
Şubat’ta bunu gördük. Fakat 15 Temmuz’da farklı
bir şey oldu. Milletimiz liderinin etrafında kenetlenerek istiklaline sahip çıktı. 15 Temmuz gecesinin
adı 2’nci Kurtuluş Savaşı’dır. Bu millet ülkemizin
karanlık yapılar tarafından dizayn edilmesine fırsat
vermeyecektir.

Gaziantep ayrıca lezzetin başkentidir. Hem insanımızın sıcakkanlılığını tanımak, hem de soframızın
zengin çeşitliliğini tatmak için herkesi Gaziantep’e
davet ediyorum.
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Sayın Bakanım, çok yoğun ve zor bir göreve
geldiniz... Ülkemizde öteden beri kimileri
tarafından yargıda birçok sorun olduğu
söylenmektedir. Size göre yargıda yaşanan en
büyük sorun nedir? Siz hangi sorunlar üzerinde
odaklanmayı düşünüyorsunuz? Yargıda çözmeyi
arzuladığınız öncelikli problemler nelerdir?

tinin korunmasının en önemli unsurlarından biri
olan kişinin “Lekelenmeme Hakkı”nı güçlendirdik.
Bunu beklentilere dönük yaptığımız bir düzenleme
olarak da söylüyorum. Çünkü bizim medeniyetimiz
adalet üzerine bina edilmiştir. Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir adalet sistemini
milletimizin hizmetine sunmak için hazırlıklarımıza başladık. Vatandaşlarımızın yargı kurumundan
azami anlamda hizmet görmesi, adaletin tecellisinin hızlı olması hakkın sahibini bulması gibi esasa
ilişkin hususlar bizim faaliyet, proje ve reform irademizin temelini oluşturmaktadır.

Toplumsal hayatın huzur ve güven içerisinde devamı ancak adalet sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ile mümkündür. Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde ilk günden bugüne adalet alanında
kapsamlı bir reform iradesi benimsenmiştir. Zira
devraldığımız adalet sistemi mütemadiyen reform
gerektiren bir yapıya haizdi. Gerçekleştirdiğimiz
reformlar sayesinde özellikle adalet alanında sorunların çözümü noktasında çok mühim mesafeler
alınmıştır. Bununla birlikte önümüzde atılacak daha
birçok adım bulunmaktadır. Yürütülecek çalışmalar
dün olduğu gibi bugün de kapsayıcı ve yenilikçi bir
anlayışla belirlenmektedir. Nihai amacımız vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak ve adaletin tecellisini tam olarak sağlamanın
yanında adalete duyulan güveni de en üst seviyeye
çıkarmaktır. Bakanlık olarak amacımız vatandaşlarımızın daha hızlı, daha etkili ve daha kaliteli adalet
hizmeti alabilmesidir. Buna dönük çalışmalarımız
adalet hizmetlerinin her alanında bugün sonuçlarını vermektedir.

Atacağımız yeni adımlarla; insan haklarını daha etkin korumayı, daha etkin ve hızlı işleyen bir yargı
sistemi oluşturmayı, alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemlerini yaygınlaştırmayı, yargıda meslekî
yetkinliği ve insan kaynaklarını güçlendirmeyi,
yargının fizikî ve teknik altyapısını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

15 Temmuz darbesine katılanlar Türk yargısı
önünde hesap veriyor, soruşturmalar ve
yargılamalar devam ediyor. Bu konu hakkındaki
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Yakın zamana kadar yargının FETÖ tarafından kendi amaçları doğrultusunda nasıl kötüye kullanıldığına hep birlikte şahit olduk. Vicdanını, hukukun
ve gerçek adaletin hizmetine değil de bir terör örgütünün emir ve talimatlarının hizmetine sunan
FETÖ mensupları ve örgüt mensubu olan hâkim ve
savcılar, Cumhurbaşkanımıza, Yüce Meclisimize,
seçilmiş meşru hükümetimize ve sonuçta demokrasi ile millet iradesine ihanet ettiler. Tarihte eşine
az rastlanan bu ihaneti yapanlar, yargı bağımsızlığı
ve tarafsızlığı kavramlarını da kendi menfaatleri
doğrultusunda kullanarak bu suçları işledi. Hâlbuki
Türk Yargısı hiç kimseden emir ve talimat almaz,
gücünü ve meşruiyetini sadece ve sadece adına karar verdiği Türk Milletinden alır.

Ülkemizin adalet politikasından sorumlu bir
bakan olarak değil, sade bir vatandaş olarak
yargı kurumundan beklentileriniz nelerdir?
Temel insan haklarının en başında, insan haysiyetinin korunması gelmektedir. Yargının olduğu
kadar devletin tüm kurumlarının insan haysiyeti ve onuru noktasında yüksek bir özen gösterme
yükümlülüğü vardır. Bu kapsamda malumunuz
olduğu üzere yakın bir zaman önce insan haysiye-
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Üzerinde durduğum bu ve diğer değişiklikler geçmiş tecrübelerimizden hareketle ve uluslararası
standartların gözetilmesi suretiyle yapıldı.

Türk Yargısı içinde illegal yapılanmalara asla izin
verilmez. Nitekim bunlar hukuk çerçevesinde hak
ettikleri cezaları alacaklar.
Şunun altını özellikle çizmek istiyorum: 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne
sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı duran ve bu
dik duruşuyla tarihe altın harflerle geçen Türk yargısına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, Türkiye Adalet Akademisi
olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu hâkim ve
savcıları yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada
akademiye bir yol göstermek anlamında hâkim
ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimi ile
hâkim ve savcıların meslek içi eğitimi ile ilgili ne
düşünüyorsunuz?

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa
referandumu ile anayasa değişikliğinin kabul
edilmesi sonucunda HSK’nın da yapısı değişti.
Yeni HSK’yı değerlendirir misiniz?

Biz Hükümet olarak hâkim ve savcılarımızın mesleğe hazırlık noktasında en iyi şekilde yetişmeleri için her imkânımızı seferber ettik, ediyoruz da.
4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 2003
yılında bizim dönemimizde yürürlüğe girdi. Çünkü
biz daha iyi işleyen bir adalet sisteminin tesisi için
sadece hâkim ve savcı sayısının artırılmasının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Mesleki yetkinliğin
artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi
eğitimini önemsedik ve bunu yapılandırıyoruz. Bu
kapsamda başta 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu olmak üzere hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerine ilişkin mevzuatı yeniden düzenliyoruz. Burada adaylık süresi, adaylık
eğitiminin niteliği, adayların mahkeme stajları ile
diğer uygulamalı eğitimlerinin gözden geçirilmesi
gibi hususları ayrıntılı şekilde ele alarak, ihtiyaç
duyulan değişiklikleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu dönemde de hizmet içi eğitimi arttırarak
sürdüreceğiz. Eğitim almayan kimsenin kalmayacağı bir çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz.

Yeni düzenleme ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun ismi Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak
değiştirildi. Burada millet yargısı için çok önemli
bir düzenleme getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin HSK’ya üye seçiminde rol üstlenmesi sayesinde milli iradenin yargı üst yönetimine yansımasının yolu açıldı. Bu adım yargının demokratik
meşruiyeti ile hesap verebilirliğini de güçlendirdi.
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Sayın Bakanım son olarak hâkim ve savcılar ile
hâkim ve savcı adaylarına ne gibi önerileriniz
olabilir? İyi bir hukukçu kendisini geliştirmek için
neler yapmalı, hangi alanlara yoğunlaşmalıdır?

Hâkim; hakîm olmalı, yani önce kendisine hâkim,
bilgide üstün, tedbirli ve hikmet sahibi...
Fehim olmalı, yani anlayışlı ve zeki…
Müstakim ve emin olmalı, yani dosdoğru istikamet
üzere hareket etmeli, yansız ve bağımsız bir şekilde
hüküm vermeli. Bunu yaparken de cesur ve güvenilir olmalı.

Hâkimlik ve savcılık, itibarlı ve saygın olmalarının
yanında hem zor hem de büyük bir sorumluluk isteyen mesleklerdir. Bu itibarı kürsüde verilen kararlar oluşturmaktadır. Onun için sorumluluklarımızın
bilincinde olarak görevimizi yapmamız lazım. Çalışmalar, emekler, devletler insan içindir. Biz genç
hâkim ve savcılarımızın bu doğrultuda kendilerini
yetiştirmelerini istiyoruz.

Mekin olmalı, yani fevri ve hiddetli değil sakin ve
vakar sahibi...
Metin olmalı, yani metanet sahibi, suçlu karşısında
güçlü ve dayanıklı olmalıdır.
Bu hâkim tarifi ulusal ve uluslararası hukuk metinlerindeki hâkim tariflerinin en vecizidir. Hâkim ve savcılarımızın bu tanımı mutlaka okuması ve bunu hayatlarında düstur etmesi gerek diye düşünüyorum.

Yine hâkim ve savcılarımızın görevlerini yaparken
bağımsız ve tarafsız hareket edip verdikleri kararların vicdanlarda makes bulması gerekir. Eğer sorumluluklarımızı Anayasa, yasa ve hukuka bağlı bir
vicdanla yerine getirirsek işte o zaman sorumluluklarımızı tam yerine getirmiş oluruz.

Bu vesileyle tüm hâkim ve savcılar ile hâkim ve
savcı adaylarına mesleklerine başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Ayrıca genç hukukçu kardeşlerimizden hassaten
Mecelle’yi okumalarını istiyorum. Mecelle’yi, “eskidir, yürürlükten kaldırılmıştır” diye okumaktan,
ona itibar etmekten sakın geri durmayın. Mecelle’nin yanlışları ve eksikleri yok mu? Elbette var.
Neticede insan eseridir. Fakat gerek hukuk anlayışı
ve kavrayışı bakımından gerekse kullandığı dil ve
üslup bakımından Mecelle, olabildiğince kapsayıcı
bir eserdir. Mecelle, bize öz kaynaklarımızla, medeniyet, bilgi, birikim ve tecrübelerimizle kendi hukuk
sistemimizi inşa edebilecek potansiyele sahip olduğumuzu ispatlamıştır. Asıl önemli olan da budur.

Söyleşi: Ertan AYDIN - Adnan DÖNDERALP

Bakınız Ahmet Cevdet Paşa Mecelle’de hâkimlik
mesleğine mükemmel bir tarif getirmiştir. “Hâkim;
hakîm, fehim, müstakim ve emin, mekin, metin olmalıdır.”
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HAYAT
Mehmet Kaan AKÇAY
Cumhuriyet Savcısı

Beyhude telaş hayatın her zerresi
Hep ağlamak olur mu güldükten sonra
Ömre aldanma çoktan geçti süresi
Huzuru bulsak ne olur öldükten sonra
Her çiçek baharın yollarını biliyor mu
Yağmur dinmese her yaprağı siliyor mu
Vuslatınsa dağları delince oluyor mu
Yetmez mi sen beni, ben seni bildikten sonra
Ne adın kalır semada geçince devri
Ne şanın yürürdü dönmese gönlün nevri
Neye yaramış güzelliğinin sayısız seyri
Zindanında hüküm giydikten sonra
Anlaşılan o ki kendini kendine hapsedeceksin
Her gidenin ardından sebepsiz güleceksin
Mukadderat! En sonunda yalnız kalacaksın
Bir melek bir boynuza üfledikten sonra

SEMPOZYUM

ULUSLARARASI MECELLE
SEMPOZYUMU

Türkiye Adalet Akademisinin düzenlediği ve Bursa Büyükşehir
Belediyesinin de katkıda bulunduğu Uluslararası Mecelle Sempozyumu’na,
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in yanı sıra, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Akarca, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa
Şentop, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili
Abdülkadir Karlık ile milletvekilleri, birçok ülkeden gelen yüksek mahkeme
başkanları, başsavcılar ve bilim adamları katıldı.
Türkiye’den ve yurt dışından dünyaca tanınmış İslam hukukçularının
katılımıyla gerçekleştirilen bu sempozyum ile Mecelle’nin hazırlanması
ve uygulanması gibi veçhelerinin yanı sıra, Osmanlı hukukunun Fas’tan
Japonya’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada hukuk sistemlerine yaptığı
tesirler ortaya konuldu.
3 gün süren ve iki salonda toplam 9 oturumun yapıldığı sempozyumda,
Mecelle bütün yönleriyle ele alındı ve Mecelle ile ilgili hemen her konu
tartışıldı.
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Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU:

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT:

“MECELLE, YİTİK HAZİNEMİZDİR”

“MECELLE YERLİ VE MİLLİ BİR KANUNDUR”

Alanında ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Mecelle Sempozyumu’nda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, bu sempozyumu düzenleyen
Adalet Akademisi ile sempozyuma katkıda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı tebrik
ederek konuşmasına başlayan Başbakan Yardımcısı
Hakan Çavuşoğlu: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle güya ‘adalet’ diyen ama adaleti sağlamakla
görevli tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi
asla adalet, hukuk olamaz. Adalet dağıtan kurumları, yargı organlarını hedef haline getiren sığ anlayışların ülkemizde sık aralıklarla tezahürü tamamen
adalet kavramını aşındırmaya ve yok etmeye dönüktür. Aziz milletimizin bu tür saldırılar karşısında
provokasyonlara, hile ve desiselere prim vermediğini de memnuniyetle ifade etmek isterim.” dedi.

Sempozyumun açılışındaki konuşmasında Mecelle
ve Ahmet Cevdet Paşa’nın başarıları hakkında bilgiler veren, Mecelle’nin milli ve yerli bir kanun olmasının yanı sıra, dünya için çok önemli bir hukuki
eser olduğuna vurgu yapan Yargıtay Başkanı İsmail
Rüştü Cirit: “Mecelle, Türk-İslam hukuk tarihinde
başarıyla hayata geçirilmiş ilk medeni kanun örneğidir. Tanzimat devrinin beraberinde getirdiği bazı
ihtiyaçların karşılanması bağlamında, yüzyıllar boyunca çeşitli İslam devletleri tarafından uygulanan
hükümlerin Osmanlı hukuk alimleri tarafından bir
araya getirilerek düzenlenmesi ve İslam hukukunun bir kısmının belli bir tertip halinde derlenmesi
nedeniyle Mecelle; hem Osmanlı, hem de İslam hukuku tarihi açısından çok önemli bir eserdir. Mecelle, evrensel değerler ihtiva eden milli ve yerli bir kanundur. Tanzimat devrinde Fransız hukuk kurum
ve kurallarının iktibas yolu ile alınarak, Osmanlı
hukuk kurum ve kuralları haline getirilmesi yönündeki yaygın kanaatin aksine, Mecelle herhangi
bir sistemden iktibas değildir. Mecelle, içerisinden
çıktığı toplumun öz kültürünün bir eseri olarak
yürürlüğe girdiği andan itibaren Osmanlı toplum
hayatına uyumda herhangi bir zorluğa ve sistem
değişikliğine sebep olmamıştır. Mecelle, İslam devletlerinde şer’i hukukun modern bir şekilde kanunlaştırılması devrini başlatmıştır. İçtihat kurumuna
yeni bir yön vermiştir. Kanunlaştırma sistem ve
yöntemleri açısından bir çok yenilikler getirmiştir.
Mecelle’nin külli kaideler denilen ilk yüz maddesi,
genel hukuk prensipleridir ve hukuk kültürünün
oluşmasında büyük bir rol oynamıştır.

Tanzimat ile birlikte hızlanan batılılaşma cereyanının, hukuk sisteminin de Batı’ya uyumlaştırılması
hususunda içeriden ve dışarıdan çok çeşitli baskılara neden olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Mecelle’nin bugün olduğu gibi o gün de milli duruş sergileyen, kendi medeniyetinin kodlarına
güvenen, kıyamete kadar milletin dualarına mazhar
olacak olan devlet adamlarının gür sesleri, Mecelle-i
Ahkam-ı Adliye gibi milli ve yerli, çağlar ötesinden
gelen tecrübelerin birikimini esas alan bir kanun ve
hukuk sistemi ortaya çıkarmayı başarmıştır.”
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Zaman içinde yapılan bazı tadilatlarıyla birlikte 1926 yılına kadar
uygulamada kalan mecellenin, tüm İslam dünyasında etkisini sürdürdüğünü ve pek çok yeni kanuni
düzenlemeye de kaynaklık teşkil ettiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle bitirdi: “Onlarca dile çevrilen, yüzlerce cilt şerhleri yazılan Mecelle-i Ahkam-ı
Adliye, dünya müslümanlarının tarihi birikiminin
bir sonucu olarak bugün de sadece müslümanların
değil, insanlığın sorunlarına hukuki çözümler sunabilecek bir hazinedir. Bir başka ifade ile mecelle,
bazı eksiklerine rağmen sadece metodolojisiyle bile
müslümanların insanlık alemine yeniden takdim
etmesi gereken bir cevherdir.”

Konuşmasını 2018 yılında Yargıtayın 150. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacaklarını belirterek sürdüren Yargıtay Başkanı Cirit, “Yargıtayın 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında yoğun
olarak, Yargıtay’ın ilk başkanı olan Ahmet Cevdet
Paşa ve Mecelle’yi öne çıkaran birçok etkinlik yapmayı planlıyoruz.” dedi.
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Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz AKÇİL:
“MECELLE SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, DÜNYA
HUKUK TARİHİ AÇISINDAN DA ANIT BİR ESERDİR”
Konuşmasına Mecelle’nin hazırlanmasında büyük
hizmetleri olan başta Ahmet Cevdet Paşa olmak
üzere, bütün Mecelle Heyeti üyelerinin aziz ruhlarına ithaf ederek başlayan Türkiye Adalet Akademisi
Başkanı Yılmaz Akçil: “Bütün İslam devletlerinde
İslam hukuku alanında hazırlanan ilk kanun olma
özelliğini taşıyan ve Osmanlı’nın ilk medeni kanunu
olan Mecelle, sadece ülkemiz açısından değil, dünya
hukuk tarihi açısından da anıt bir eserdir. Hukuki
anlayış ve dil bakımından olabildiği kadar kapsayıcı ve kavrayıcı olan Mecelle, hazırlanıp yürürlüğe
girdiği dönemin ihtiyaçlarına yeterince cevap verebilmiş ve Osmanlı toplumu için belirli bir dönem
vazifesini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Mecelle; Mısır ve Arap yarımadası hariç, bütün Osmanlı
mahkemelerinde uygulanmış, Osmanlı İmparatorluğu sona erdikten sonra da, birçok ülkede bir süre
daha yürürlükte kalmıştır.” dedi.
Mecelle’nin mukaddimesinde yer alan ve büyük
İslam hukukçularının tespit ettikleri külli kaideleri oluşturan ve birer hukuk vecizesi olan ilk 100
maddenin, hukuk mantığı ve felsefesi bakımından
günümüz hukukçularına kıymetli bir kaynak teşkil
etmekte ve yol göstermekte olduğunu belirten Akçil, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Temel hedef kitlesi uygulayıcılar olan ve pratik hedefleri bulunan
Mecelle’nin bu prensiplerinin özümsenerek zihinlere yerleştirilmesi gerekir. Mecelle’de, İslam hukuku
içindeki farklı görüşlerden sadece uygulamaya esas
teşkil eden görüşler toplandığından, uygulamacılara büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Her ne kadar
artık ülkemizde Mecelle’nin hükümleri uygulanmıyorsa da; günümüzdeki hukukçuların tarihimizin
en önemli hukuki metinlerinden olan Mecelle ile
iletişim kurmaları için Adalet Akademisi olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hakim
ve savcı adayları ile hakim ve savcıların eğitiminden sorumlu bir kurum olarak, hakim ve savcıların
nitelikleri ile hakim ve savcılarda olması gereken
vasıfları belirlerken Mecelle’den istifade ediyoruz.”

Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL:
“MECELLE BİR ŞAHESERDİR”
Konuşmasına dünya düzeninin anahtarının adalet
olduğunu belirterek başlayan Adalet Bakanı Abdülhamid Gül: “Ecdadımız asırlarca bu topraklarda bu
medeniyeti geliştirmiş hayatın her bir alanında insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hep hükümdar
olmuştur. İnsanı yaşatmanın temel şiarı ise her zaman adalet olmuştur. Osmanlı adaleti dünya ölçeğinde asırlarca bir mihenk özelliği taşımıştır.” dedi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya atıf yapan
Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız, dünyada sadece güçlülerin hukukunun, güçlülerin sözünün geçtiği adil olmayan bir
sistemi bütün dünyanın gözleri önüne serdi. Beş
kişinin yönettiği bir dünyanın adil olmadığını ifade ederek ve bütün dünyada BM genel kurulunda
gözlerinin içine bakarak ‘Dünya 5’ten büyüktür ve
bu sürdürülebilir bir sistem değildir’ diyerek dünya hukuk sistemine, dünya siyasi sistemi tarihine
geçecek sözleri bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. Dünyanın, bütün bu yaşanan zulümlere karşı adil bir sisteme, adil bir anlayışa ihtiyacı var. İşte
bu adil anlayışın bayraktarlığını yapan ecdadımız
ve onun bu mirasını sürdüren Türkiye inşallah bu
sesi daha yüksek bir şekilde söylemeyi, seslendirmeyi de sürdürecektir.”
Mecelle’nin bir hukuk şaheseri olduğunu hatırlatan
Bakan Gül: “Mecelle hayatın içindedir. Dünyanın bir
çok ülkesinde hala etkisini sürdüren, yaşayan bir
hukuk manifestosu anlamında hayatın içinde olan
dinamik bir hukuk eseridir. Siyasete, hayata ve ekonomik yapıya dokunan çok önemli bir eserdir.” diye
konuştu.
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KÜÇÜK ASKER
Osman AYKURT
Cumhuriyet Savcısı

Babam anlatmıştı seni bana,
Henüz benim yaşlarımda.
Dünyan senin için köyünden ibaretti,
Köyünden başka yer bilmezdin daha.
Yanında sadece anan vardı.
Babanı hiç sormamıştın nerede diye
Çünkü kimsenin yanında babası yoktu ki!
Vatan için can vermeye gitmişti, biliyordun geri gelmeyeceğini.
Anan, o toprak kokan nasır tutmuş elleri.
Sarıp sarmalardı seni, gizli gizli ağlardı geceleri.
Bilirdin neden ağladığını. Korkma! Ana, ben varım derdin.
Ben sana bakarım, babam olmasa da muhtaç etmem ellere seni.
O gündü, köyünüze askerler gelmişti, herkes köy meydanındaydı.
Sonradan öğrendin ki, cephede hiç askerimiz kalmamış düşman kapımızda.
Eli silah tutan herkesin yer alması gerekiyor vatan savunmasında.
Çoktan yazdırmıştın bile ismini cepheye gideceklerin arasında.

Dönüp bir an bakmadın arkana, köyün dağların arasından kaybolurken.
Belki görmesin istedin anan, gözyaşlarını sildiğini.
Pek bi küçüktün sırtındaki tüfeğin değiyordu yere.
Kimse bilmesin istedin kaldırmaktan kolun ağrımıştı korkuyordun vazgeçerler diye.
Seni düşünüyorum hep, sen olmasaydın eğer küçük asker,
Ülkeme sığınan sokaklarda gördüğüm insanlar gibi olacaktım.
Ne bir kitabım, ne bir kalemim, ne de gidebileceğim bir okulum olacaktı.
Dün sen olduğun için bugün her şeyim var küçük asker.
Annem babam yanımda daha bir sıkı tutuyorum ellerinden.
Seni düşündükçe daha çok çalışıyorum derslerime.
Toprağa basarken korkuyorum seni inciteceğimden
Yerinde rahat uyu artık ben savunurum vatanımı senin yerine...

Gökhan KARAKÖSE
Hâkim-Daire Başkanı

VEDALAR
Bir kararname sonucu belki de ilk kez geldiğin yerde yeni bir merhabayla
başlayan bu serüven, bir başka kararnameyle ve beraberindeki ayrılışla
devam edecektir...
Kim bilir nerede...
Her yaz döneminde adliyelerde mutlaka birilerinin vedası vardır. Önce
tayin olunan yere dair yorumlar yapılır kararname sonrası, sonra ev
toplama telaşesi...
Bu dönemlerde tayinci arkadaşların evlerinden en fazla koli bandı sesi
gelir, cart! cızt... Evlerin önünde duran boş koliler birazdan içine alacakları
eşyayı beklemektedir.
Veda ziyaretleri başlamıştır yavaştan! ‘Aman kimseyi unutmayayım’
diye. Sonra veda yemekleri... Veda yemeklerinin vazgeçilmezidir veda
konuşmaları. Bu konuşmaların beylik sözleri: ‘Baki kalan bu kubbede
hoş bir sada imiş. Mahkeme kadıya mülk değildir, bundan böyle tayinle
gideceğim yerde de bir eviniz var, mutlaka beklerim, istemeden de olsa
kırdığımız birisi olmuşsa hakkını helal etsin, ayrılmayacağımız için veda
etmiyorum…’ gibi.
Plaketler, hediyeler takdim edilir, fotoğraflar çektirilir. Buruk veda gününde
fonda hareketli müzikler çalmaktadır... Hüzün ve neşe hep bir aradadır. Her
vedada içi burkulur gidenin ve kalanların.
Bir kararnamede aynı adliyeye atananlar listesinde isimlerini gören farklı
kişiler belki de o ana kadar birbirlerini tanımıyorlardır... Sonra anlarlar
ki ortak birçok noktaları vardır, ayrıdırlar doğup büyüdükleri yerlerden,
anne baba ve akrabadan. Çok şey paylaşmışlardır aynı yerde çalıştıkları
süre boyunca... Birlikte gülmüşler ve birlikte üzülmüşlerdir. Belki de bazen
küsmüşlerdir birbirlerine... Tıpkı en yakın dostlar gibi… Yürekleri burkulur
birbirlerinin vedasında. Çünkü artık yeni bir merhabaya yelken açmışlardır.
En son nakliye kamyonu yanaşır eve ve eşya yüklenir, sonrası sizin
metanetinize kalmıştır, taş değilsiniz ya ille de hüzünlenirsiniz!
Ve ayrılık, yeni bir merhabaya... Hoşçakal, elveda...
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GİTMEYE YAKIN
Sahap SARIKAYA
Hâkim

Beni alıp götüren
Saçlarındaki meltem rüzgarı mıydı?
Denizin rüzgarıdır meltem
Gözlerinden saçlarına doğru mu eser?
Gözlerinde uçuşan martılara simit atmanın heyecanı olurdu
Yahya Kemal, gözlerinden kalkan sessiz gemiye el sallardı
Şahidiz hepimiz umuda yolculuk yapan mültecilerin demir attığına
Haritalarda İstanbul hiç bu kadar her yer olmadı
Yaklaştı gitmeler, bu şehirden, her şeyden
Gidiyoruz bir başka İstanbul’a

GELENEKTEN
GELECEĞE

Hattat
Hasan ÇELEBİ

*

1937 yılında Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı İnci Köyü’nde dünyaya gelen
Hasan Çelebi, kırk yılı aşan sanat hayatında geçmiş ve bugünün sanatına
köprü olmuş müstesna kişiliklerden ve modern zaman içinde geleneksel
tavrı yaşayan ve yaşatan Hat üstadlarındandır.
Hat sanatına, 1964 senesinde Halim Özyacı’dan nesih yazıyı meşkle başladı.
Kısa süre sonra sanat çevresinden ileri gelenlerin vasıtasıyla Hamid Bey’den
sülüs-nesih, 1980 senesinde ise Kemal Batanay’dan ta’lik icazetini aldı. 1976
senesinde ilk defa hat dersleri vermeye başlayan Çelebi, günümüze kadar
yurt içi ve yurt dışında 50’den fazla öğrencisine icazet vermiştir.
İstanbul Sultanahmet, Hırka-i Şerif ve Beyazid Camileri, Bursa’da Cem
Türbesi yazıları ile Suudi Arabistan’da Medine’de Mescid-i Nebevî
yazılarının restorasyonlarını yaptı. Yurt içi ve yurt dışında birçok mabedin
çini, mermer, ahşap ve kalem işi ile uygulanan kubbe, kuşak, pencere üstü
ve diğer yazılarını hazırladı, pek çok mezar taşı ve türbenin de yazılarını
yazdı. Özel koleksiyonlar hazırlayan sanatçı, çeşitli devlet adamları için
isim tuğraları ve istifler yaptı. Ferman formunda celi divani ile Yasin, Fetih
ve Vakıa surelerini yazdı. Ayrıca özel koleksiyonlarda da çok sayıda Hilye-i
Şerif, Ayet-el Kürs’i, Nazar Ayeti, muhtelif ayet, hadis ve kelam-ı kibar ihtiva
eden; sülüs, nesih, ta’lik, divanı ve kalem-i muhakkak hatlardan oluşan
eserleri bulunmaktadır.
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Hasan Çelebi, hat sanatına müstesna katkılarından
dolayı 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiştir.

İstiflerde zaman zaman simetrik dengeyi oluşturmak için bazı harflerin müsanna istife benzer şekilde tersinden yazılışlarını da görebiliriz. İstif içinde
harflerin ölçülerinden taviz vermeksizin teşrifatı
ön planda tutan (okunuşu mümkün kılan) bir kompozisyon prensibini benimsemektedir. Hasan Çelebi’nin mürekkebinin kağıda bıraktığı saydam leke,
kalemin el ile bütünleşmiş tüm ustalıklı kıvrım –hareket– ve bir seferde yazım sadeliğini yansıtmakta;
harflerin şeffaflıkla, tashihattan uzak yalınlıkları
göze çarpmaktadır.

* Gelenekten Geleceğe: Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın Dizisi 14, Tekrar
Basım, Ankara 2014, s. 185-187

Hasan Çelebi, İstanbul’un 550. Fetih yıldönümü münasebetiyle Tarih ve Tabiat Vakfı tarafından eserlerinden oluşan bir albüm yayınlamıştır. Çelebi’nin
İslam Konferansı’na bağlı olarak kurulan IRCICA’nın
üç yılda bir düzenlediği uluslararası hat müsabakalarında ve yurt dışında muhtelif zamanlarda tertip
edilen uluslararası hat yarışmalarında jüri üyeliği
bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında sergiler açmış ve birçok hat sergisine de iştirak etmiştir.
2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
Sanata Hizmet ödülüne layık görülmüş ve 2009 yılında Tahran’da bulunan Hoşnüvisân Encümeni’nin
Yüksek Şurasına onur üyesi seçilmiştir. Dubai ve Kuveyt hükümetleri tarafından kendisine hat sanatına
yaptığı hizmetlerden dolayı onur ödülü verilmiştir.
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SÖYLEŞİ

Azerbaycan Devlet Sanatçısı

AZERİN

“Biz Azeri değil, Türküz... Nerede bir Türk varsa, orası benim vatanım gibidir...
İnsan sadece karnını değil, beynini de düşünmelidir... Milli benliği, en iyi anneler öğretir...
15 Temmuz’da Türkiye’de dalgalanan o bayraklara rüzgar olmak istedim...
Ne zaman Karabağ’ı geri alırsak, o zaman huzurlu olacağız ve şehitlerimiz rahat uyuyacak...
Adalet çok büyük bir müessesedir. Bu müessese de Adalet Akademisi ile kaim olabilir...”

Merhabalar Azerin Hanım. Bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz
için teşekkür ederiz. Size bazı sorularımız olacaktır.
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Asıl ismim Azerin değildir. Bu isim benim sahne ismimdir. Asıl ismim
Anahanım Tagiyeva’dır. Ben 9 Mayıs 1971’de Bakü’de doğdum. 5 yaşımdan
beri şarkı söylüyorum. Küçük yaşlarda Azerbaycan Devlet Radyosu’nda
şarkı söyledim. Hem Azerbaycan hem de Türkiye vatandaşıyım. 1992’de
Türkiye’ye geldim. Konserler verdim. O zamanlar eski Sovyet ülkelerinde
ve Avrupa’da konserler vermişimdir. Benim için önemli olan Allahın verdiği
bu sesi, insanlara ve soydaşlarıma hizmet için kullanmaktır.
Aynı zamanda Türkiye vatandaşısınız ve burada da bir eviniz var.
Türkiye’ye ilk gelişinizi ve Türkiye maceranızı anlatır mısınız?
1992 yılında ilk defa Türkiye’ye gelmiştim. Konserlerim vardı, o sebeple
gelmiştim. O dönemde 7 yıl kaldım ve bir evlilik yaptım, ama evliliğim çok
uzun sürmedi. Bu süre içerisinde şan hocalığı yaptım ve Türk vatandaşı
oldum. Hem Türkiye, hem de Azerbaycan vatandaşıyım. Ben her iki
ülkeyi de kendi öz vatanım olarak biliyorum. Sevgim iki ülkeye de aynıdır.
Azerbaycan anavatanım, Türkiye ise ata yurdumdur. Azerbaycan’a gidince
Türkiye’yi, Türkiye’ye gelince Azerbaycan’ı özlüyorum.

“Azerin” isminin bir hikayesi var mı?
Pasoport ismim Anahanım olduğu için bu Türkiye’de insanlara zor
gelmekteydi. Ben de bir sahne ismi edinmek istedim. Araştırdım, “Azerin”
ismini buldum ve bu isim çok hoşuma gitti. Azerin anlam olarak Azerbaycan
demektir ve “od’lar yurdu” demektir. Bu ismi bulmak hayatımda ilk defa tek
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telemiştir. Bu bir minnet borcu olarak yazılmıştır.
Çünkü o yıl Ermeni Taşnaklar ve Rus Bolşevikler
Azerbaycana girerek 5 binden fazla Azerbaycan
Türkünü katletmişlerdir. Bunun üzerine Azerbaycan aydınları Osmanlıya mektup yazıyor ve yardım
istiyor. Enver Paşa Osmanlı’nın da ihtiyacı olmasına
rağmen kendi üvey kardeşi Nuri Paşayı görevlendiriyor. Nuri Paşa kurduğu Kafkas İslam Ordusu ile
Azerbaycan’a yardıma gidiyor. Ve o şarkıda geçen
bayraklar, Türk ve Azerbaycan bayrağı yan yana,
atların üzerinde gelen askerin elindeki bayraklar
hep bu şarkıyı okurken benim gözlerimin önüne gelir. Evet ben o günleri yaşamamışım ama ben o insanların inancındaki bir insanım ve o tarihi, o günleri yaşayan insanların hayatını okudum ve onlar
gibi hayata bakıyorum. Bu yüzden insanlar ben bu
şarkıyı okurken bu kadar duygulanıyorlar. Çünkü
bir şarkıyı okuyan, yazan, besteleyen ve şarkının
sözleri bir olduğu zaman insanlar tam manasıyla
hisseder ve yüreklerinde yaşar. Hiç unutmam, 2002
yılında bir konserden bir konsere giderken adımı
söylemez “Çırpınırdın Karadeniz geliyor.” derlerdi.
Bu benim çok hoşuma giderdi. Çünkü benim yaşam
amacım budur. Benim hayatımda söylediğim yer
değil insanlara verdiğim mesajdır. Şarkılarımla in-

başıma attığım bir adımdı ve bana çok uğur getirdi.
Azerbaycan’da benden önce Azerin ismi yoktu, ama
artık Azerbaycan’da da kız çocuklarına verilmeye
başlanmış, bu benim çok hoşuma gitti. Bunu bir
kitaptan bulmuştum ve anlamının da Azerbaycan
olduğunu görünce çok hoşuma gitti. Azerbaycan’da
Milli devlet kurulunca artık Azerbaycan halkı
arasında Türk isimleri çok kullanılmaya başlandı.

Sizin adınız geçince akıllara hemen “Çırpınırdın
Karadeniz” şarkısı gelmektedir. Sizin içe işleyen
yorumunuzu dinlerken şarkının yazılmasına ve
bestelenmesine sebep olan bir hikayenin olduğu
hissi uyanıyor. Bu hikayeyi sizin ağzınızdan
duyabilir miyiz?
Ben 1992 senesinde Türkiye’de konser yaptığımda
konserden sonra bir beyefendi yanıma gelip “Hanımefendi böyle bir şarkı var, sizin sesinize çok
yakışır lütfen bunu repertuarınıza alır mısınız?”
deyince ben de hemen araştırdım ve “Çırpınırdın
Karadeniz” şarkısını öğrenip repertuarıma ekledim.
Benim için ifa ettiğim eserlerde müziğin yanında
sözler de çok önemlidir. Bir şarkıyı öğrendiğimde
hemen onu araştırırım. Nereden geldiğini, hangi
sene yazıldığını ve kime ithafen yazıldığını araştırırım. Türkiye’de bu şarkı daha önceden anonim
olarak geçiyordu. Bazı kaynaklarda ise Ahmed Cevad’ın oğlunun olduğu yazıyordu. Biz bunu araştırdık. Sözlerin Ahmed Cevad’a, bestenin ise Üzeyir
Hacıbeyli’ye ait olduğunu gördüm. Araştırmaya
devam ettiğimde Ahmed Cevad bu sözleri 1914 senesinde Kafkas İslam Ordusu’na ithafen yazmıştır.
1918 yılında ise Üzeyir Hacıbeyli Ermeni Taşnaklar ve Rus Bolşeviklerden kurtuluşa ithafen bes-
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sanları düşündürmek isterim. Benim yaptığım “Yüreklerde Biriz” albümüne bu ismi vermemin nedeni
budur. Hem yüreklerdeki birliktelik, hem de yüreklerde bir iz bırakma arzusudur. Ortak değerlerimizi
bu albümde dile getirdik. Hem dünyevilik, hem de
dünyeviliğin içersindeki yüreğimizden gelen Türklük aşkını bu albümde sergilemeye çalıştık. Bunu da
başardığımı düşünüyorum. Mesela Azerbaycan’da
bir trafik polisi aracımı durdurup beni gördüğünde
“Aaa Azerin Hanım! Sen bizim bacımızsın, Türkiye
ile aramızda köprümüzsün.” diyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunu hiçbir para ile alamazsınız.

o senin dilin, sen Türksün” deyince biz gülüyorduk.
O yüzden bize Azeri deyince sanki başka bir millet
gibi görülüyor. Hayır, biz Azeri değil, Türküz. Tabi
ben biliyorum ki siz Azerbaycanlı kelimesinin kısaltması olarak söylüyorsunuz, ama o zaman da
Azerler denmesi lazım. O zamanlar bizim Sovyet
zulmünden korkmayan şairlerimiz Azerler derlerdi
bizim için. Bugün İran’da yer alan Cenup Azerbaycanlı Türkler de kendilerine Türk demektedirler. Artık bunları dile getirmek lazımdır ki, biz Azeri değil
Azerbaycan Türkleriyiz. Ben Türküm, dinim İslam,
doğduğum yer Azerbaycan’dır.

Büyükelçilik resepsiyonunda İstiklal Marşımızı
söyleyişinizi duydum. Eşlik etmek istedim, ancak
o kadar duygulu ve içten bir söyleyişiniz vardı ki,
duygulandığımdan eşlik edemedim.

Sahne dışında Azerin’in bir günü nasıl geçiyor?
İşinizden kalan vakitlerinizde neler yaparsınız?
Tabi ki normal bir sanatçı olarak müzik ekibimle
provalarım oluyor. Çünkü devamlı olarak repertuarımızı geliştirmemiz lazım bir sanatçı olarak. Bir
hanım olarak alışverişi de seviyorum. Bu hastalık
bende de var maalesef. Onun haricinde büyüklerimle devamlı konuşuyorum. Burada olduğum zaman Azerbaycan’da olan annemle konuşurum. Ben
annemin kızıyım. Devamlı sorar nerdesin, ne yapıyorsun, yemeğini yedin mi diye. Ama benim zamanımın çoğu müzikle geçer. Programımız canlı olduğu için devamlı tekrar şarkıları değil, yeni şarkılar
söylememiz gerekir.

Evet, ben çok seviyorum İstiklal Marşı’nı. Bazen resepsiyonlarda bu iki marşımızı da söylediğimde bizim arkadaşlar “Azerin Hanım sen İstiklal Marşı’nı
çok güzel söyledin, ya bak kıskanıyoruz.” diyorlar.
Ben her iki marşımızı da çok seviyorum. Azerbaycan’ın olsun, Türkiye’nin olsun tabikî ki onu farklı
söyleyemem, çünkü gönlümden bu geçiyor.

Azerbaycan ismi nereden geliyor? Azerbaycan
Türklerine Azeri denilmesi doğru mudur?
Türklük bir üst kimlik midir?

Kitap okumakla ilgili gençleri teşvik etmekte
en büyük eksiklik sizce nedir? Bu konuda neler
yapılmalıdır?

Azerbaycan Türklerinin 1937 senesine kadar kimliklerinde milliyeti Türk, dini İslam yazmaktaydı.
Ancak Stalin döneminde bu değişti. Bu bir stratejiydi. Türk kimliğinin silinmesi için her şeyi yaptı.
72 yıl boyunca bu kimlik silinmeye çalışıldı. Hiç
unutmam, o zamanlar radyolardan Türkiye’deki kanalları bulup Zeki Müren falan dinlerdik. Ama yabancı gibi dinlerdik. Yaşlı ninelerimiz bize “yavrum

Benim Türkiye’de de Azerbaycan’da da konuştuğum gençler genelde bilgili ve kendini bilen gençler.
Ama kabul etmek gerekir ki, çok kitap okumayı sevmiyoruz. Belki internetten dolayı olduğu söylense
de ben buna katılmıyorum. Bu bütün dünyada bir
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sorun. İnsanlar artık daha kolay şeylere yöneliyor.
Sanatçılar bile küçücük şarkılarla popüler olmaya
çalışıyor. Ancak okumak lazımdır. Bunun da yolu
okullardan geçer. İnsan sadece karnını değil beynini de düşünmesi lazım. Eğitim görmesi lazım.

iş para işi değil, tamamen ücretsiz bir gönül işidir.
Çünkü hem Azerbaycan askeri hem de Mehmetçik
olmasaydı, biz evlerimizde bu kadar rahat uyuyamazdık. Allah onlara güç kuvvet versin ve her zaman da onların yanında olacağım.

TRT Avaz kanalındaki programınız “Azerinle Tek
Yürek” hakkında konuşabilir miyiz?

Çocuklarımız ve gençlerimizde Türklük bilinci
oluşturmak için sizce neler yapılmalıdır?

2009 yılında TRT Avaz galası olduğunda Azerbaycanı temsilen davet olundum ve 3 eser okudum.
Galadan sonra TRT Avaz’dan teklif geldi. “Azerin
Hanım siz TRT Avazla icraat ve hayat tarzınız bakımından aynı anlamı taşıyorsunuz. Program sunabilir misiniz?” diye sordular. Tabi ki benim ideolojimle ve hayata bakış açımla aynı yönde olduğu için
kabul ettim ve 4 yıl program sundum. Bir süre ara
verdik, ben bu arada hem dinlenip, hem de albüm
yaptım. Daha sonra yeniden davet gelince tekrar
çalışmaya başladık. Benim programım daha önceden “Azerinle Esintiler”, “Azerinle Bir Avaz” gibi
değişik isimlerle yayınlandı. En son “Azerinle Tek
Yürek” olarak devam ediyor. Bu ismi TRT teklif ettiğinde de çok hoşuma gitti. TRT’ye bu ışığı bende
görerek bu teklifi yaptığı için minnettarım. Tabi ki
öncelikle Allah’a şükrediyorum bunun için. Çünkü
ben inanıyorum ki, Allah niyetine göre insana kapılar açar. Allaha şükürler olsun ki bana bu kapıyı açtı
ve TRT de buna vesile oldu.

Milliyet öyle bir şeydir ki, o insanın damarında
akan kanıdır. Bu anlatılmaz, hissedilir. Milli benliği
en iyi anneler öğretir. Ninniler, bu milliyetçi damarın aşısıdır. Çocuk büyüdükçe de okulda ve hayatta
öğrenir. Babalar çok yapamayabilir. Ama bu konuda
en büyük pay anneye bağlıdır. Ben hem Türklüğüm
hem de dinimle gurur duyarım. Ayırmam birbirinden. Irkçı değilim, ama özümü de yani milletimi de
sevip gurur duyuyorum. Çünkü benim milletim çok
büyük bir millettir ve dünyaya barış getirmiş bir
millettir. Onun için de milletimle gurur duyuyorum.

Bu soru size çok sorulmuştur ancak biz de
sormak isteriz. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği
hakkında ne söylemek istersiniz?
Azerbaycan ve Türkiye arasında derin ve tarihi bir
bağ var. Dilimiz, dinimiz, örfümüz, ananemiz ve soy
kökümüz hep birdir. Ülkelerimiz ismi devlet olarak
farklı olsa da iki halk da Türk’tür. Tabi ki eskilere
gidilirse iki halkı ayırmak için çeşitli girişimler olmuştur. Örneğin bugünkü Ermenistan toprağı olan
Erivan Hanlığı Ermenilere verilmiş ki, Azerbaycan
ve Türkiye arasını ayıralar. Benim için Türkiye de,
Azerbaycan da, Türkmenistan da, Özbekistan da
fark etmez; nerede bir Türk varsa orası benim vatanım gibidir. Ben böyle bakıyorum.

Asker konserlerine sıkça çıkıyorsunuz, ayrıca
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde subaysınız bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Yıllardır Azerbaycan ordusunda görevliyim. Teğmen olarak başladığım görevimde bugün Yüzbaşı
rütbesiyle görev yapmaktayım. Ben dünyanın her
yerinde konserler verdim, ama askerlere konser
yapmak benim için en mühim iştir. En başta Azerbaycan’da konserler vermeye başladım. Biliyorsunuz bu gün Azerbaycan’ın yüzde yirmisine yakın
toprağı olan Karabağ, Ermeni işgali altındadır. Biz
orada devamlı şehit vermekteyiz. Allah bana bir ses
vermiş ve ben de vatanseverim. Orada askerlerimize konserler verdim. Devletimiz de bana bu görevi
uygun gördü.
Daha sonra Türkiye’de bu işlere başladık. 2008’de
Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ, Azerbaycan’da beni dinlemeye geldiğinde ondan rica ettim
ki, PKK ile mücadele edilen yerlerde konserler vermek isterim. Sağ olsun onun davetiyle Şırnak, Siirt
ve Diyarbakır gibi yerlerde kendi ekibimle gidip askerlerimize konserler verdim. Daha sonra da şimdiki Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar’dan
rica ettim, 2016 yılının Nevruz Bayramı’nda 9 ayrı
yerde peş peşe konser yaptım.
Tabi ki bu benim gönül işimdir. Biz sanatçıyız başka
yerlerde de ücretli konserler yapmaktayız, ama bu
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15 Temmuz hakkında güzel bir şarkınız var. 15
Temmuz’dan biraz bahsedebilir misiniz? O gece
neler hissettiniz?

unutmayacağız. Bu bir soykırımdır. İnsan olarak
ve sanatçı olarak tüm konser, röportaj ve konuşmalarımda dile getirdim. Biz her zaman barışsever
bir halkız, ancak bence gerektiğinde topraklarımız
için savaş da etmeliyiz. Ne zaman ki Karabağ tekrar Azerbaycan’a geri verildiğinde biz huzurlu olacağız ve şehitlerimiz rahat uyuyacak. Her zaman
Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet adamları ve Cumhurbaşkanı her platformda Karabağ meselesini dile
getirmekte. Karabağ artık sadece Azerbaycan’ın
kanayan yarası değil. Türkiye’de de hem halk hem
de devlet olarak Karabağ’ı benimsemiş ve yeniden
Azerbaycan’a verilmesi için her yerde haykırarak
“Karabağ Azerbaycan’ındır.” diyor. Bundan dolayıdır ki, Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum.

O tarihlerde birkaç günlüğüne konser programlarımdan dolayı Bakü’deydim. O gece sadece ben değil, tüm Azerbaycan halkı sabaha kadar uyumadı.
Bizim için hayat durdu adeta. TRT’de kararmayı
duyduk. Olayı öğrenince benim de dünyam karardı.
Annemin yanında belli de etmemeye çalıştım, ama
çok üzüldüm. Hemen bilet tarihini değiştirdim ve
Ankara’ya geldim. Demokrasi nöbetlerine katıldım.
Bakınız size bir şey söyleyeyim. Hepimiz farklı görüşe sahip olabiliriz, ama devletimizin istikbali söz
konusu olduğunda tüm bu farklılıklar unutulmak
zorundadır. O gece de biz onu gördük. Türkiye o gece
tüm farklılıklarıyla bir olarak Türk insanının gücünü tüm dünyaya gösterdi. Ben de gelip Türk halkıyla beraber olmak istedim. Yani o bayraklara rüzgar
olmak istedim. Bir oyun dönüyor bu coğrafyada ve
bu oyun özellikle Türkiye’nin başına dönüyor, ama
Türkiye bu coğrafyada söz sahibi büyük bir devlettir. Ama Türkiye yalnız kalmamalıdır. Artık Türkiye
bu coğrafyada olan, haksızlıklara karşı sesini çıkaran bir devlettir. Artık susan Türkiye yok, sesi çıkan
Türkiye var. Hiçbir devletin Başkanı bizim Karabağ
meselemizi dile getiremezken sadece Türkiye bunu
hem de yüksek sesle dile getiriyor.

Türkiye Adalet Akademisinde de çok sayıda
hayranlarınız vardır. Akademimiz hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
İnsan hakkı ve devletin hakkı kavramları çok
önemlidir. Adalet çok büyük bir müessesedir. Bu
müessese de Adalet Akademisi ile kaim olabilir. Ben
o gün bizim hakim adaylarımızı sizinle görünce o
kadar mutlu oldum ki ve bununla ilgili başta Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Devleti olmak üzere Akademiye çok minnettarım. Adalet çok önemli
ama aslında bugün dünyada adalet yok. Bir ülke
bugün kalkıp başka bir ülkenin talihine yönelik işlem yapmakta ve zannediyor ki olacak. Ama olmayacak. Biz şimdi bu adaleti sağlamaya çalışıyoruz.
Umuyoruz ki sağlayacağız da.

Azerbaycan’ın bir yürek yarası vardır ki, biz buna
Karabağ diyoruz. Türkiye’nin de Azerbaycan’ın
da ortak derdi Karabağ’ın tekrar anavatanına
yani Azerbaycan’a bağlanmasıdır. Sizin bu
konudaki düşüncelerinizi almak isteriz.

Bize vakit ayırıp, bu imkanı verdiğiniz için çok
teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim.

Her şeyden önce bir Azerbaycan vatandaşı ve bir
insan olarak Karabağ benim kanayan yaramdır.
Çünkü bir milyon mültecimiz var ve halen Karabağ için askerlerimizi şehit veriyoruz. Yine malumunuz Karabağ’da yer alan Hocalı katliamını asla

Söyleşi: Dicle Gözde KOÇYİĞİT - Muhammet ELMALI
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Levent BUDAK
Cumhuriyet Savcısı

ŞİFRELİ YAŞAM
Artık hayatımızda, şifreler ve rakamlar var… Kimlik numaramızdan başlayan
rakamlı yaşam, sonradan banka kartlarını, kredi kartlarını, bankaların
internet sitelerini kullanmak için şifre ya da parolalar gerektiren hayata
dönüştü... Her biri diğerinden farklı şifreler hem de… Bazıları büyük ya da
küçük harfe duyarlı, bazıları için de, en az iki rakam veya iki harf olacak
şekilde en az 6 ya da 8 karakterden oluşan şifre gereken internet siteleri var...
Bunlar yetmez gibi bir de 3 veya 6 ayda bu şifrelerin değişmesi gerekiyor... Peki
bunları neden yapmak zorundayız..? Çünkü bankadaki paramızın, yerinde
durduğuna, başkası tarafından haksız şekilde alınmadığına emin olmak için
veyahut da kredi kartlarımızın, iznimizin dışında kullanılmadığına emin
olmak için bu şifreleri, sürekli değiştirmek ve bilmek zorundayız...
Yeterli mi bunlar..! Tabi ki yetmez... Bir de bu şifre değişikliklerini, her
seferinde, son üç ya da beş şifreden farklı olarak belirlemek zorundayız...
Kaldı ki bu şifre çılgınlığı, sadece bankalar için de geçerli değil… Sosyal
paylaşım siteleri, çeşitli ticari sitelere üyelik, hatta bilgisayarlarımızın
açılması için bile şifre kullanmak zorundayız..
Teknoloji gelişip, hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da bize, yeni
sorumluluklar yüklemeye başladı. Bizleri, şifre üreten, koruyan, geliştiren,
değiştiren, saklayan, bilgisayarlar ve internetle yaşayan bağımlı birer
bireye dönüştürdü...
Peki biz bu şifreleri nasıl koruyacağız? Her seferinde yeni şifreler nasıl
üreteceğiz? Bu şifreleri nasıl hatırlayacağız? Ezberlememiz gereken o kadar
çok şifre, rakam, harf, parola var ki! Hangisinin nerede gerekli olduğunu, nerede
hangi şifreyi değiştirmek gerektiğini bile hatırlamak mümkün değil artık!
Modern hayat, bize kolaylık sağlarken, bir yandan da çok ağır bir sorumluluk
ortaya çıktı. Galiba çoğunluğumuz, henüz bu durumun farkında değil… O
yüzden de bilgisayarlı ve internetli yaşam, bizi kendine daha çok bağlarken,
bir yandan da bize ciddi bir manevi külfet yüklemeye başladı...
Elimizdeki akıllı cihazlarla, sürekli bir internet sitesine üye oluyor veya
işlem yapıyoruz... Bunun için de gerekli olan şifre veya parolayı, sürekli her
biri için hatırlamak veya değiştirmek zorunda kalmak zihnimizi yoruyor.
Son zamanlarda, parmak izine veya retinaya tanımlı cihazlarla, internet
sitelerine giriş yapma kolaylıkları sağlansa da, şifreli yaşam uzunca bir süre
belli ki hayatımızda yer kaplayacak...
Ama biz bu şifreli yaşamı, amaçlanan güvenli ortamda nasıl gerçekleştireceğiz?
Artık hafızamıza sığmayan ve gittikçe çoğalıp, yer kaplayan, bu şifreleri
nerede ve nasıl saklayacağız?
Teknoloji, artık şifre üretme ve saklama konusunda da kendini geliştirip, biz
kullanıcılarına da bu konuda yol göstermeli...

31

ELLERİNİ KALDIR HAVAYA
Salih Ferhat TOPAZİK
Hakim

Ellerini kaldır havaya,
Başlangıç noktan bir köy olsun bir kasaba veya bir mahalle. Bırak bırak yerleri, senin başlangıç
noktan bir çocuk olsun.
Bir çocuk yetiştir, bir harf öğret ve öğretince kimseden bekleme kölelik.
Bunları yaparken, bütün günlük siyasetlerden uzak dur, küresel bunalım seni etkilemesin,
sıcakları da boş ver.
Ellerini kaldır havaya,
Bir dua tuttur, bir dua tuttur ki dilinden düşmesin; doğru işlerinde kolaylık ve sabır için.
Ellerini kaldır havaya,
Para, senin için anlamını çocuklara vereceğin hediyeyi almanda bir araç olsun yalnızca.
Uğraşma onun için, çünkü seni ancak Meryem sofraları doyurur.
Ellerini kaldır havaya,
Sana gelirken çocuklar evlerinden koşarak çıksın ve gitmek istemesinler evlerine geri.
Bu geliş bizim başka gelişlerimize öncü olsun.
Bu gelişler senin gözlerin dolarak, bıyıkları yeni terlemiş gençlere anlattığın,
Çanakkale Mahşerleri gibi olsun.
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Ellerini kaldır havaya,
Her dilde “inananlar kardeştir”i sana öğretmesi için Rabbine bir dua tuttur ve “Üstünlük
yalnızca takva iledir” ayetini çocuklara ezberlet.
Ezberlet ki onlar da güzelim sesleriyle anne babalarından artık sadece ‘takva libası’
istesinler, karne hediyesi olarak.
Ellerini kaldır havaya,
Arka saflara kabaca itilmek istenen çocukları tut ve en öne getir, inadına.
Onlara hatırlat Fatih’in yaşını ve İstanbulu.
Ellerini kaldır havaya,
Her kitabın onu anlamak için okunduğu tek kitabı al baş ucuna koy, her dem onla birlikte
konuş, onla sus.
Hiç öğüt verme, sadece yaşa.
Ellerini kaldır havaya,
Bir Siirt ol, bir Giresun, bir İzmir ve bir Mardin ol.
Nerede bir insan varsa sen orada ol, seni istemeseler de pervane böceklerini ateşten
uzaklaştırmaya gayret edenler gibi ol.
Ellerini kaldır havaya,
Adil olmak adına hiç kimseye taviz verme. Hak namına korkma!
Sana saldıranlar ancak kalleşçe arkandan vururlar, yoktur cesaretleri yüzüne bakmaya.
Ve sonra sana düşman olanların dahi beyinlerine zımmen işle; adalet senin ölümün, adalet
senin yaşamın olsun.
Bir Mehmet Selim ol. Bir Murat Uzun.
Sen yoksan artık, ağlayan yoksa sana ve herkes kendi acısına ağlıyorsa, bir yaşlı dede gelsin
gözleri yaşlar içinde hatırlatsın hepimize senin şehid edilişini ve “onun kimsesi yok” deyip
kadınlara “onun içinde ağlar mısınız?” deyişini, “onun için de üzülür müsünüz?”
Ve Ellerimizi kaldırdık havaya,
Kederle senin için, çocuklarımız için, vatan lafzı hiç bir zaman yüreklerinden silinmeyecek
olanlar için ve her daim adaleti ayakta tutma yemininde olan tüm hak dağıtıcıları için.

Mikail ÖZDEMİR
Türkiye Adalet Akademisi
Başkan Yardımcısı

Kahraman Şehir

MARAŞ

ANTİK ÇAĞLARDAN KALAN MİRAS: MARAŞ
Antik dönemden bu yana bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve binlerce
yıllık uygarlık geçmişi ve birikiminden oluşan Anadolu kültür mozaiğinin
en önemli parçalarından biri olan Kahramanmaraş; köklü tarihi mirası,
gelenekleri ve kültürü ile tek başına dünyanın bir çok ülkesinden daha
zengin medeniyet geçmişine sahiptir ve Türkiye’nin keşfedilmesi gereken
en önemli şehirlerinden birisidir.

Coğrafya
Akdeniz Bölgesinde bulunan Kahramanmaraş’ın topraklarının bir kısmı
Doğu Akdeniz’de, bir kısmı Güneydoğu Anadolu’da, bir kısmı da Doğu
Anadolu’da yer almaktadır.
İç Anadolu ve Akdeniz’in karışımından oluşan bir geçiş iklimine sahip olan
Kahramanmaraş, dört mevsimin yaşandığı bir akarsular cennetidir.
Dünyanın en önemli su havzalarından biri olan Kahramanmaraş’ın sınırları
içinden doğan 19 akarsuyun çoğu şehrin alt kısmında buluşarak Ceyhan
ismini almakta ve Kahramanmaraş’ın güneyinde yer alan Sır Kanyonu’ndan
aşıp Akdeniz’e ulaşmaktadır.

İsminin Kökeni
Ünlü tarihçi Herodot, Hitit İmparatorluğu komutanlarından Maraj’ın, şehri
kurmasından dolayı, buraya “Maraj” adı verildiğini belirtmektedir. Hitit
İmparatorluğu’nun önemli merkezlerinden biri olan şehrin adı, Hititlerden
kalan yazıtlarda “Maraj” “Markasi” olarak ifade edilmektedir. Maraş
şehrinin adının Hititlere dayandığını belirten Asur kaynaklarında şehrin
adı “Markaji” olarak geçer. Asur krallarından Sargon zamanından kalan
Boğazköy yazıtlarında “Maraş” adı yer almaktadır.
Maraş’ın M.S. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilmesiyle
birlikte ismi ‘’Germenicia’’ olarak değiştirilmiş, daha sonraki geç dönem
Bizans kaynaklarına ‘’Marasion’’ adıyla geçmiştir.
Osmanlı Dönemi’nde bir süre “Dulkadir Eyaleti” olarak anılan şehrin ismi,
1831 yılında “Maraş” olarak değiştirilmiştir.
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Maraş’ın Tarihi

Suriye ile Adana, Maraş, Urfa, Antep ve Antakya
yöreleri Fransız işgaline bırakılmıştır.

Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan
uygarlık izlerine sahip Anadolu kültür mozaiğinin
en önemli parçalarından biri olan Maraş’ın her yanında antik mirasın izlerini bulmak mümkündür.

Fransız işgaline karşı halkın silahlı direnişi örgütlemek için 29 Kasım 1919’da Maraş Müdafa-i Hukuk
Cemiyeti kurulmuş ve Maraş’taki Fransız işgali sadece 5 ay sürmüştür.

Bereketli toprakları, savunmaya elverişli coğrafi
yapısı ticaret yolları üzerinde yer alan ve çok eski
bir yerleşim yeri olan Maraş; M.Ö. 2000-1200 yılları
arasında Hititler, M.Ö. 720-612 yılları arasında Asurlular, M.Ö. 612-333 yılları arasında Persler, M.Ö. 33364 yılları arasında Makedonyalılar, M.Ö. 64-M.S. 395
yılları arasında Büyük Roma İmparatorluğu, 395
yılından sonra Bizans egemenliği altında kalmıştır.

İşgal sırasında kadınlara sarkıntılık yapan Fransız
askerlerine karşı Sütçü İmam’ın başlattığı ve ardından Kısakürek Ailesinden Avukat Mehmet Ali
Bey’in kalede dalgalanan Türk bayrağını görememesi üzerine yazmış olduğu “Alemi İslama Hitap”
isimli beyannamesinin Ulu Camii, Çarşıbaşı Camii,
Sarayaltı Camii ve Arasa Camii’nin görülebilecek
yerlerine asılması ve Cuma namazını kılmaya gelenlerin bu beyannameyi okuması ile birlikte galeyana gelmesi; Rıdvan Hoca’nın Ulu Cami’deki hutbede “Hürriyeti olmayan bir milletin Cuma Namazı
kılması caiz değildir” sözleri üzerine “Bayraksız namaz kılınmaz” sesleri ile birlikte cemaatin namazı
bırakıp, minberdeki sancağı alarak kaleye koşması
ve sonucunda halkın yerel direniş başlatması ile
Fransızlar çekilmek zorunda kalmış ve 12 Şubat
1920’de Maraş, istiklalini kazanarak kendini kurtaran ilk şehir olmuştur.

Hz. Ömer zamanında Suriye’de fetihlerde bulunan
Halid b. Velid’in Maraş’a doğru bir saldırı başlatması
ile 637 yılında müslümanların eline geçtikten sonra, müslümanlarla Bizans İmparatorluğu arasındaki hakimiyet mücadelesi sebebiyle sık sık el değiştiren Maraş’ın Türklerle ilk buluşması, 1071 Malazgirt
Savaşı’ndan sonra Selçuklular ile olmuştur.
Bu tarihten sonra da Selçuklu, Bizans, Haçlılar ve
Danişmentliler arasında gidip gelen ve Anadolu
Sulçuklu Devleti’nin parçalanmasının ardından
1337-1522 yılları arasında yaklaşık 200 yıl boyunca
Dulkadiroğulları Beyliği’nin merkezi haline gelen
Maraş, 1522 yılında Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, 1531 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlı
bir eyalet haline getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda
önemli bir yere sahip olan ve milli direnişin bir
simgesi haline gelen Maraş, 5 Nisan 1925 tarihinde
TBMM tarafından “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile onurlandırılmıştır.

I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros
Ateşkes Antlaşması’nın bir sonucu olarak İngilizler,
Suriye üzerinden Adana, Maraş, Urfa, Antep ve Antakya yöresini işgal ettiler. Daha sonra İngilizlerle
Fransızlar arasında yapılan anlaşma sonucunda

Yine bu kahramanlık vesilesiyle 7 Şubat 1973 tarihinde TBMM tarafından Maraş’a kahramanlık ünvanı verilmiş ve şehrin adı “Kahramanmaraş” olarak değiştirilmiştir.
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TARİHİ ESERLER
9 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kahramanmaraş’ta, camiler, medreseler, tarihi çarşılar ve bozulmamış doğal dokunun yanı sıra Hititlere kadar uzanan köklü ve zengin antik mirasın izleri görülebilir.

Kahramanmaraş Müzesi
Bugüne kadar pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kahramanmaraş, müzesi ile de Türkiye müzeciliğine öncülük etmiştir.
İlk olarak 1947 yılında kurulan, 1961 yılında kaleye
taşındıktan sonra, 1975 yılında Azerbaycan bulvarındaki binasına yerleşen ve 30 binden fazla eserin
yer aldığı Kahramanmaraş Müzesi’nde bölgede yapılan kazılarda çıkarılan eserler sergilenmektedir.

Maraş Ulu Camii (Cami-i Kebir)
Kahramanmaraş kent meydanında yer alan ve özgün bir Dulkadirli eseri olan Maraş Ulu Camii, 14421454 yılları arasında Dulkadirli Süleyman Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Ancak, Alaüddevle Bey’in
camiyi 1501-1502 tarihlerinde yenilercesine yaptırdığı onarım, bu tarihin inşa tarihi olarak kabul edilmesinde etken olmuştur.

Özellikle; Türkoğlu ilçesinde yer alan Gavur Gölü
bataklığından çıkarılan ve tarihi M.Ö. 1400’lü yıllara
dayanan antik fil iskeletleri ile Zeugma mozaiklerine rakip gösterilen Germenicia antik kent mozaikleri görülmeye değerdir.

Ahşap tavanlı cami, tek şerefeli minaresiyle dikkat çekmektedir. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen
bir form gösteren yapıda harim kısmı, mihraba dik
atılan sivri kemerler ile yedi sahna bölünmüştür.
Yapının mukarnaslı, kolyeli Köşk Minaresi ve harime girişi sağlayan mukarnas kavsaralı Taç Kapısı
görülmeye değerdir.

Ashab-ı Kehf Külliyesi
İki büyük semavi dinde de kutsal olarak kabul edilen
ve Afşin ilçesinin kuzeybatısında bulunan Ashab-ı
Kehf (Yedi Uyurlar) mağarası, Bizans döneminde olduğu gibi Selçukluların fethinden günümüze kadar
Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal bir
mekan olarak kabul edilmiş ve önemli bir ziyaret
noktası olmuştur.

Elbistan Ulu Camii
Yapılış tarihi ve mimari özellikleri bakımından bir
çok araştırmaya konu olan Elbistan Ulu Camii; İstanbul Şehzadebaşı (1544-48), Sultan Ahmet (16091616) ve Eminönü Yeni (1663) camileri ile Kahire
Mehmet Ali Paşa Camii (1848) gibi önemli yapılarda
görülen dört yönlü merkezi plana sahip belirlenebilen en eski tarihli eserdir.

Külliye, Ashab-ı Kehf mağrasını ziyarete gelenlerin
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Anadolu Selçuklu Devleti’nin Maraş Emiri Nusretüddin Hasan
Bey tarafından 1215-1234 yılları arasında mağaranın çevresine inşa ettirilmiştir.

Kitabeye göre cami ilk olarak, Selçuklu hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in emriyle Elbistan ve
çevresinin valisi olan Emir Mübariziddin Çavlı tarafından 1240 yılında yaptırılmıştır.

Cami, çeşme, han/kervansaray ve medrese yapıları
içeren külliye, yüzyıllardır insanların uğrak merkezi haline gelmiştir.
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1507 yılında Şah İsmail’in Elbistan’ı istilası sırasında
diğer eserlerle birlikte önemli ölçüde tahrip edilen
cami, Osmanlıların desteğiyle Dulkadir Beyliği’nin
yönetimini ele geçiren Şehsuvaroğlu Ali Bey tarafından, duvarları, taç kapısı ve minaresi korunmak
suretiyle Osmanlı tarzında yeniden inşa edilmiştir.
Mimar Sinan’ın baş mimar olmadan önce Elbistan’a
bizzat gelerek Ulu Camii’nin kubbe yapısını incelediği ve çıraklık eserim dediği Şehzade Camii’nden
itibaren bu camideki tarzı uygulayıp daha da geliştirdiği rivayet edilmektedir.

Taş Köprü/Ceyhan Köprüsü
Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde kent merkezine 11 km. uzaklıktaki Taş Köprü; Ceyhan nehri
üzerinde olmasından dolayı, Ceyhan Köprüsü olarak anılmaktadır. 16. Yüzyıla ait olduğu düşünülen
köprü, 158 metre uzunluktaki altı kemer gözünden
oluşmaktadır. Köprü, 25 metreye yakın anıtsal kemer gözü ile tarihte bir teknoloji harikası olarak
kabul edilmektedir. Moloz taş malzeme kullanılan
köprü, bütün ihtişamı ile varlığını sürdürmektedir.

Taş Medrese
Kent meydanında Ulu Cami ile bütünlük oluşturan
Taş Medrese; Dulkadirli Alaüddevle Bey tarafından
15. yüzyıl sonlarında inşa ettirilmiştir.
Medrese, mescit ve türbeden oluşan bir külliye olarak inşa edilen Taş Medrese; tek katlı, açık avlulu
ve tek eyvanlı medrese plan düzeni göstermektedir.
Güneyinde mescidi, gerisinde açık avlusu ve öğrenci odaları, binayı tamamlar. Medresede ön plana çıkan düzgün kesme taş işçiliği ve Memluk tarzı mukarnaslı pencere uygulaması dikkat çekmektedir.

Afşin Hurman Kalesi
Görkemli yapısı ve köklü tarihiyle büyük ilgi gören
Hurman Kalesi; Afşin ilçesine bağlı Marabız (Dağlıca) köyü sınırları içerisinde yer alır ve sarp bir kayalık üzerindedir.

Tarihi Maraş Konakları
Türk sivil mimari zincirinin önemli bir halkasını
oluşturan ve bu mimari tarzının en nadide örneklerini teşkil eden Tarihi Maraş Konakları, enikli/kuzulu kapıları, geniş avluları, yüksek duvarları, süslü
çeşmeleri, cepheyi hareketlendiren cumbaları ve
bağdadi duvar örgüleri ile yöreye has karakteristik
özellikler taşımaktadır.

Hurman Kalesi’nin ne zaman ve kim tarafından
yaptırıldığı bilinmemekle birlikte, mimarı tarz olarak Bizans döneminden kalma bir kale olduğu tahmin edilmektedir.
Kesme taş ve moloz taşlarla örülmüş 10-15 metre
yüksekliğindeki surlardan meydana gelen bu görkemli kalenin avlusunda kilise, su ve erzak depoları
da bulunmaktadır. Günümüze harap bir halde gelmiş olan kale, ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Bu konaklardan Dedeoğlu, Kocabaşlar, Mahmut
Arif-i Paşa ve Deli Gönül konakları ile daha bir çok
konak dimdik ayakta durmakta ve ziyaretçilerini
beklemektedir.
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Germenicia Antik Kenti ve Mozaikleri

TARİHİ ÇARŞILAR

Kahramanmaraş’ta yapılan kazılarda, Romalı seçkinlerin oturdukları villaların tabanlarını süsleyen
ve Zeugma ile Efes mozaiklerine benzer mozaiklerin bulunması, Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinin Roma döneminde seçkinlerin kullandığı
ve Roma sanatının en güzel örneklerinden oluşan
Roma yamaç villalarının yer aldığı Germenicia antik kenti üzerinde olduğunu da ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş; Tarihi Maraş Çarşısı (Suk-i Maraş), Kapalı Çarşı, Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler,
Mazmanlar, Kazzazlar ve Demirciler çarşıları etrafında toplanmış geleneksel el sanatları alanında
hizmet veren çok sayıda atölye ve dükkânla geleneksel el sanatlarımızın en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerden biri konumundadır.
Kent merkezinde yer alan, temelleri Dulkadiroğulları dönemine dayanan ve 16. yüzyıldan kalma özellikleri ile tarihten günümüze Kahramanmaraş’ın
ekonomisinde ayrı bir yere sahip olan bu çarşılar,
canlılığını hâlâ korumaktadır.

Şimdilik dört evde taban mozaiği bulunan bölgede,
yüze yakın Roma villası ile birlikte antik Germenicia Kent Agorası ve tapınağının da bulunduğu tahmin edilmektedir.
Arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, köklü
Anadolu medeniyetinin en güzel mozaik örneklerinden oluşan geniş bir koleksiyonla kültür ve sanat
tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alacaktır.

Bakırcılık, köşkerlik, keçecilik, külekçilik, demircilik, ahşap oymacılığı, saraçlık, semercilik, bıçakçılık
ve kuyumculuk gibi geleneksel el sanatları alanında hizmet veren esnafın ürettiği eserlerin doğal ortamında sergilendiği dükkanların vitrinlerinde bin
yıllık zanaatlerin ürünlerini bulmak mümkündür.
Geniş bir alana yerleşmiş bu büyük ticaret alanlarında en çok bakır, ahşap, altın, gümüş, keçe ve deriden yapılan el emeği göz nuru el sanatı ürünlerinin yanı sıra; kırmızı biber, pestil, pekmez, tarhana
ve sucuk ile yöresel ürünler göze çarpmaktadır.
Burada üretilen el emeği ürünler, kullanım ve süs
amaçlı olarak hem Türkiye’nin her yerine, hem de
bir çok ülkeye gönderilmektedir. Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi fimlerin oyuncularının filmde
giydikleri çarıklar da bu çarşılarda üretilmektedir.
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MUTFAK KÜLTÜRÜ VE ÖZEL LEZZETLER
Gelenekleri ve yemek kültürü ile oldukça zengin
olan Kahramanmaraş’ın yöresel mutfak kültürü,
ekşili kebap, Maraş kebabı, eli böğründe, sömelek
köfte, eşkilaye sulusu, analı kızlı, kuru dolma, içli
köfte, mumbar dolması; semizotu ve sumak ekşisiyle yapılan ekşili çorba; nohut, yoğurt ve dana etiyle
yapılan düğün çorbası; yoğurt, buğday ve kekikle
yapılan tarhana çorbası gibi en önemli yemeklerin
yanı sıra; sucuk, pekmez, samsa, pestil, cevizli kırma tatlısı, çullama ve Maraş tarhanası ile dünyaca
meşhur Maraş dondurması gibi yiyecek, içecek ve
tatlıları ile çeşitlilik ve lezzet bakımından çok zengin bir görünüm arz etmektedir.

Maraş Tarhanası
Dondurmadan sonra Maraş’ın önde gelen en önemli
lezzetlerden biri de yöreye özgü koşullarda hasırlar
üzerinde kurutulup çorbalık, çerezlik ve kızartılmış
olarak ikram edilen Maraş tarhanasıdır.
Tarhana, ilk olarak Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi esnasında askerler için doyurucu ve uzun süre
saklanabilen bir yiyecek olarak üretilmiştir. Zaman
içerisinde Kahramanmaraş’a özgü, ve farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanası, vazgeçilmez bir
gıda maddesi olmuştur.
Türkiye’nin diğer yörelerinde bilinen tarhanalardan
farklı olan Maraş tarhanası, gerek lezzeti, gerekse
yapımı ve toplanması ile marka olarak ayrılmıştır.
Kahramanmaraş tarhanasının diğer bölgelerdeki
tarhanalardan tat ve kalite olarak ayrılmasının en
belirgin özelliği, tarhananın Temmuz-Ağustos aylarında yapımına başlanması ve bu aylardaki hava
şartlarının güzel ve rüzgarlı olmasına bağlanır.

Maraş Dondurması
İrili ufaklı onlarca dükkan ve fabrika ile varlığını
gösteren dondurmacılık, Kahramanmaraş’ın ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Tadına doyum olmayan bu lezzetin sırrı, Ahır Dağı’nda otlayan keçilerin sütü ve yine bu topraklarda
yetişen yabani orkide bitkisinin kökü olan yumrunun taş değirmenlerde un hâline getirilmesiyle elde
edilen sahlepte yatmaktadır.

Kahramanmaraş’ta tarhana farklı bir kültür ögesi
olarak şehir hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Sert, bıçakla kesilen, damağa süt ve salebin eşsiz
tadını bırakan dünya çapında bir üne sahip olan
Maraş dondurması; sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dilinde olan bir lezzettir.

Kırmızı biberin hem Kahramanmaraş, hem de Türkiye açısından özel bir yeri vardır. Kahramanmaraş,
Türkiye’nin pul biber merkezidir.

Maraş Kırmızı Biberi (Pul Biber)

Kendine has acısı ve rengi olan Maraş kırmızı biberinin 100 gramı, 318 cal enerji verir. Maraş kırmızı
biberinin yapımında organik ve inorganik minerallerin yanı sıra A, B ve C vitaminleri de bulunmaktadır. Maraş kırmızı biberi, iç salgı bezleri için
uyarıcıdır, eklem ağrıları, cilt hastalıkları, aşırı yağ
(kolestrol) için de derleyici görev yapmaktadır.
Olgunlaşma döneminde hasat edilen kırmızı biber,
harmanlanıp kurutulduktan sonra sapından ayrılmakta, özel olarak yıkanmakta ve tekrar kurutulmaktadır. Modern tesislerde, aflotoksinsiz olarak dövülmekte ve paketlenerek piyasaya sunulmaktadır.
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ÖLÜMSÜZ ŞAİRİN SENFONİSİ -IIVeli Yasir KARATAŞ
Hâkim

Yıldızları fark ettim
Kimsesizliklerde yonttuğum gökyüzünde
Ve
Kalbime vuran göktaşlarını
Hep uzanmak istedim
Tutarcasına uzanmak ellerinden yıldızların
Nafile
Ustaca ağırlanan yelkenlim yok ki benim
Katmanlarım da yok benim
Kimsesizliklerin kol gezdiği gökyüzünde
Hem
Gökyüzü değilim ki ben
Sonra birgün
Ölümsüz şairin şaha kalktığı gün
Kocaman koskocaman bir yıldız kayıyor
Kimsesizliklerde yonttuğum gökyüzünde
Onun adı Venüs
Ellerini tutuyorum
Tutarcasına uzandığım ellerini
Gözlerini görüyorum
Venüse hayat veren gözlerini
Şimdi
Daha iyi görüyor
Biliyorum
Bana hayat veren gözlerini
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Mehmet Ali ETHEMOĞLU
Cumhuri̇yet Savcısı

ANAYASA MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
“Başvurucu vekili tarafından, ilgili dosyada verilen kararın anayasal
haklarını ihlal ettiği iddiasıyla bireysel başvuru yapılmıştır. Bu nedenle ilgili
dosyadaki belgelerin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Onay işlemini
tamamladığınız takdirde dosya sistem üzerinden incelenmeye açılacaktır,
ayrıca dosyanın fiziki olarak gönderilmesine gerek yoktur.” şeklinde, UYAP
ekranlarımızda taleplerle karşılaşmaktayız. Anayasa Mahkemesi Bireysel
Başvuru Bürosu tarafından yapılan bu talebin nedeni nedir ve verdiğimiz
karar yönünden ne gibi sonuçları vardır?
Bireysel başvuru kurumu, Almanya, İspanya İsviçre ve Rusya ve diğer
Avrupa ülkelerinde, ayrıca Meksika, Brezilya ve Güney Kore gibi dünyanın
değişik 40’tan fazla ülkesinde uygulanmaktadır. Ülkemizde 13/05/2010
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve halk oylaması sonucu yürürlüğe
giren 5982 Sayılı Kanunun, 1982 Anayasası’nın 148 ve 149. maddelerinde
yaptığı değişiklik sonrası hukuk sistemize girmiştir. 03/04/2011 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlanan, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunda, gerekli düzenlemeler yer almış,
Anayasa Mahkemesi 23/09/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai karar ve
işlemler aleyhine yapılan bireysel başvuruları incelemeye başlamıştır.
Bireysel başvuru kurumunun temel amacı temel hak ihlallerine ulusal
hukuk içinde çözüm bulmaktır. Bu yönü ile temel hak ve özgürlüklerin
gerçekleşmesinin bir aracıdır. Anayasanın mahkeme tarafından
yorumlanması ve korunmasının da etkin bir yoludur. Anayasada yer
alan temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Türkiye’nin taraf olduğu ek protokoller kapsamındaki bir hakkın ihlal
edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir.
Yaşama hakkı, hak arama hürriyeti, suç ve cezaların kanuniliği, işkence ve
eziyet yasağı, eğitim ve öğrenim hakkı bu kapsamda sayılabilir. Sözleşmede
yer almayan veya Türkiye’nin taraf olmadığı 4, 7 ve 12 nolu protokollerde
yer alan seyahat ve yerleşme özgürlüğü, eşler arasında eşitlik, vatandaşların
sınırdışı edilmemesi ve ülkeye girişlerinin engellenmemesi gibi diğer bir
kısım haklarla ile ilgili bireysel başvuru yoluna başvurulamaz.
Bireysel başvuru hakkının kullanımı belli koşullara bağlanmıştır. Öncelikle
hakkın güncel ve ihlal nedeniyle doğrudan etkilenmiş olması gerekir. Bunun
yanında başvurucunun hak ihlalinin ortadan kaldırılması için kanunlarda
öngörülen idari ve yargısal başvuru yollarını tamamının tüketmesi
gerekmektedir. Hakkı ihlal edilen şahıs başvurmadığı idari ve yargısal
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İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HAKLARA GÖRE BİREYSEL
BAŞVURULARIN DAĞILIMI*
Adil yargılanma hakkı;
161.173; 65%
Mülkiyet hakkı; 33.054;
13%

Diğer haklar; 2.639; 1%
Ayrımcılık yasağı; 21.988;
9%

Örgütlenme özgürlüğü;
213; 0%

Kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkı; 8.945; 4%

Kölelik, kulluk ve zorla
çalıştırma yasağı; 660; 0%
Seçme, seçilme ve siyasi
faaliyette bulunma hakk;
561; 0%
Eğitim hakkı; 2.245; 1%

Yaşam hakkı; 6.294; 3%

Toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme
hakkı; 1.746; 1%

Özel hayatın ve aile
hayatının korunması
hakkı; 1.956; 1%
İşkence ve kötü muamele
yasağı; 2.131; 1%

Din ve vicdan özgürlüğü;
1121; 0%

İfade özgürlüğü; 3.409;
1%

*Bir başvuruda birden fazla hakkın ihlal edildiği iddiası ileri sürülebilmektedir.

Bireysel başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesinin
bir kaç kararına baktığımızda konu daha iyi anlaşılacaktır.

yolların etkisiz olacağı konusunda mahkemeyi ikna
etmesi durumunda, Mahkeme başvuruyu kabul
edebilir. Anayasa Mahkemesi verilerine göre ihlal
edildiği iddia edilen haklara göre bireysel başvuru
dağılımı incelendiğinde, adil yargılanma hakkının
ihlalde birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hakim
ve Cumhuriyet Savcılarını doğrudan ilgilendiren
adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, ayırımcılık
yasağı, kişi hürriyeti ve güveniliği ile suç ve cezalara
ilişkin haklar, birlikte ihlal iddialarında kayda değer
bir yekûn teşkil etmektedir.

İnceleyeceğimiz ilk kararda, başvurucular hakkında dijital delillerden elde edilen bilgilere göre, suç
örgütü yöneticiliği ve diğer bir kısım suçlardan
kamu davası açılmıştır. Başvurucular savunma
amaçlı yapılan arama sonucu ele geçirilen dijital
delillere ilişkin tüm bilirkişi inceleme tutanaklarının verilmesi için soruşturma aşamasında talepte
bulunmuşlar, ancak talepleri CMK 153/1. maddesi
kapsamında görülmemiş ve belgeler devletin güvenliğine ilişkin olduğu gerekçesi ile verilmemiştir.
Kovuşturma aşamasında da benzer talepleri reddedilmiştir. Mahkeme neticede dijital verileri esas
alarak başvurucuların mahkumiyetine karar vermiş, Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararında
belirtilen gerekçeler ile hükmü onamıştır.

Başvuruya esas Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki bir hak ihlali iddiası Mahkeme tarafından
hangi ölçüler nazara alınarak değerlendirilmektedir?
Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da esas alınan ölçüleri nazara
aldığını söylemek doğru olur. Öncelikle hakka yönelik müdahalenin kanunlara uygunluğu ve meşru
bir amacının olup olmadığı değerlendirilmektedir.
Burada, ölçü norm, ilgili Anayasa hükmüdür. Bu testin diğer aşaması, müdahale demokratik bir toplumda gerekli mi, sorusuna cevap aramaktır. Mahkeme,
müdahalenin gerekliliğini değerlendirirken ölçülü ve
orantılı olması hususlarını ve somut davanın kendine özgü koşullarını da dikkate almaktadır.

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin,
yalnızca dijital deliller üzerinde Cumhuriyet Savcısı
tarafından yaptırılan çözümleme ve incelemeler ile
kurumlardan gelen çizelgelere itibar ettiği tespitini yaparak, başvurucuların mahkumiyet kararının
dayanağı olan dijital verilerin gerçeği yansıtmadığı iddiasını değerlendirmek üzere, bilirkişi heyeti
tayin etmesi ve rapor aldırması taleplerinin nazara
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ve belirleyici delil olarak kullanılmasının bir bütün
olarak, yargılamanın hakkaniyetini zedelediği ve
aramanın icrasındaki kanuna aykırılığın yargılamanın bütünü yönünden adil yargılanma hakkını
ihlal eder nitelikte olduğu, Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi, tutukluluk süresinin makul
süreyi aştığı iddiasıyla yapılan diğer bir bireysel
başvuruyla ilgili kararında, tutuklanma nedenlerine ilişkin olarak herhangi bir kişiselleştirme
yapmaksızın genel olarak tüm celselerde aynı gerekçelerin tekrarlandığı ve bu gerekçelerin gerek
kuvvetli suç şüphesi yönünden gerekse tutuklama
nedenleri yönünden somut olguya dayanmaması
durumunda Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini kabul etmiştir. Mahkemece verilen tutukluluğun devamı kararındaki gerekçelerin tutukluluğun
devamının hukuka uygunluğu ve tutulmanın meşruluğunu haklı gösterecek özet ve içerikte olması
gerektiği, başvurucu hakkında, dolandırıcılık ve
suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından yapılan soruşturma ve kovuştumada tutukluluk halinin devamına ilişkin gerekçelerin 3 yıl
4 ay 29 günlük tutukluluk süresi yönünden ilgili ve
yeterli olmadığı, tutukluluk süresinin makul süreyi
aştığı, Anayasanın 19. maddesinin 7. fıkrasının ihlal
edildiğine karar vermiştir.

alınmaması ile bu belgelerin imajlarının verilmesi
talebinin reddedilmesinin adil yargılanma hakkını
ihlal niteliğinde olduğunu kabul etmiştir. İlk derece
mahkemesinin delilleri bu şekilde gizlemiş olması,
özellikle de devlet sırrı gerekçesiyle delillerin savunma makamına açılmaması ve incelettirilmemiş
olmasının başvurucuların dijital verilerin sıhhatı
konusundaki iddialarını tam olarak ileri sürmesini
imkansız kıldığını, dijital delillere göre bir değerlendirme yapılarak mahkumiyet kararı verilmesi,
izlenen usül ve yöntem açısından silahların eşitliği
ilkesine aykırı olduğunu, başvurucuların kendilerine yöneltilen suçlamaların dayanağı olan delillere
karşı savunma yapma imkanı ve kovuşturmanın
genişletilmesini isteme hakkının kısıtlandığını,
ceza yargılamasının maddi gerçeği ortaya çıkarma
amacına yönelik olarak silahların eşitliği ilkesinin
ihal edildiğini, bunun da Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde olduğuna karar vermiştir.

6216 Sayılı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 50. Maddesinde belirtildiği üzere, Anayasa Mahkemesi,
esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının
ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verir. İhlal
kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir, yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem
ve işlem niteliğinde karar verilemez. Tespit edilen
ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden
yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye
gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki
yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde
dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama
yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını
ortadan kaldıracak şekilde, mümkün olduğu taktirde dosya üzerinden karar vermesi gerekir.

Anayasa Mahkemesine yapılan diğer bir başvuruda, başvurucu, avlanması yasak av hayvanlarına
ilişkin unsurları bulundurduğu gerekçesiyle aleyhine açılan tazminat davasının kabulüne karar verildiğini, hukuka aykırı delillerin hükme esas alındığını beyan ederek adil yargılanma ve özel yaşamına
saygı hakkının ihlal edildiğini iddia ve yeniden yargılama talep etmiştir. Başvurucu, taşınmazında
Sulh Ceza Mahkemesi kararına istinaden arama
yapıldığına dair kararı ve suça konu yaban hayvanlarına ait post, boynuz vd. unsurların bulunduğuna dair tanzim edilen tutanağı ek belgelerde ibraz
etmiştir. Tutanağın sadece Jandarma görevlileri
ve Milli Parklar Orman Mühendisince imzalandığı,
başvurucunun arama sırasında bulunmadığı, mahal ihtiyar heyetinden ve komşulardan da kimsenin bulundurulmadığı anlaşılmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar

Anayasa Mahkemesi, başvuruyla ilgili olarak, belli bir davaya ilişkin delilleri değerlendirme yetkisi
kural olarak yargılamayı yürüten mahkemeye ait
olmakla birlikte, somut olayda, koruma tedbiri niteliğindeki arama kararı icrasının, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesiyle, elde edilen delillerin tek

-Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar
(Hazırlayan: Akif Yıldırım)
- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sayfası
-Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik
Kriterleri (Editörler: Dr. Hüseyin Turan, Dr. Recep Kaplan)
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ERDEM
İlhami DEMİRKOPARAN
Hâkim

Erdem nerede
Duruşma salonunda
Hele bir bak kürsüde mi, yerde mi
Ne yeri arkadaş, hakim o hakim
Bak kürsüde, cübbesi var üstünde
Ne farkeder ha sanıkmış, ha hakim
İki adım ikisinin arası
Yarım metre daha yüksek orası
Bir de cübbe; nerden olsa alırım
Giyer gelir, ben de hakim olurum.
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KÜLTÜR
MİRASIMIZ

AHİLİK
Ahiliğin Eski Türkçe’de ‘’eli açık, cömert, mert’’ anlamına gelen ‘’akı’’
kelimesinden; Arapça’da ‘’kardeşim’’ manasına gelen ‘’ahi’’ kelimesinden
türetildiği düşünülmektedir.
Ahilik, 13. Yüzyılda Ahi Evran tarafından sistematik yapısına kavuşturulan
bir esnaf dayanışma teşkilatıdır. Ancak Ahiliğin dini/tasavvufi başka bir
boyutunun olduğu da bilinmektedir. Tasavvufun temel kavramlarından
olan dürüstlük, mertlik, alçakgönüllülük, yardımseverlik, cömertlik, şevkat
gibi manalar taşıyan fütüvvet anlayışı Ahiliğin temelini oluşturmuştur.
Ahilik dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık, fedakarlık gibi ahlaki erdemler
ile iş tutma, zanaat-meslek sahibi olma ve üretkenlik gibi maddi pratiklere
dayalı niteliklere sahiptir.
Teşkilatın organizasyon biçimi, birbirinden bağımsız yatay birimlerden
oluşmuştur. Teşkilat içinde gündüz işyerlerinde belirli hiyerarşik düzen
içinde verilen/alınan eğitim ve öğretim, akşam toplantılarında devam eden
tasavvufi aşama ile tamamlanmaktadır. Ahiliğin teşkilat yapılanmasının
genel nitelikleri; hem meslek gruplarına katkı sağlamış hem de üretim
kalitesindeki ve fiyatlandırmadaki kurallarla tüketicilerin haklarını da
gözetmiştir. Bu yönüyle Ahilik teşkilatı meslek örgütlenmesi olmasının
ötesinde bir toplumsal örgütlenme örneği sergilemektedir.
Sivil toplum örgütlerinin toplum hayatında etkin hale gelmesiyle Ahilik
teşkilatı daha da önem kazanmış ve Ahiliği her düzeyde koruma, yaşatma
çalışmaları başlatılmıştır. Her yıl ekim ayında Ahilik Haftası kutlanmaktadır.
Ahilik teşkilatının ticari ve toplumsal hayata olan etkilerinin yanında
folklor alanına da etkileri olmuş, ‘’pabucun dama atılması’’ gibi teşkilata
özgü kimi pratikler bugün günlük dilde kullanılan deyimlere dönüşmüştür.
* Geçmişten Geleceğe Yaşayan Kültür Mirasımız, Türkiye Somut Olmayan Kültürel
Miras Ulusal Envanteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın Dizisi 19, Birinci Baskı, Ankara 2014, s. 183
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Yusuf DEMİRCİ
Hakim

KURTLUKTA
DÜŞENİ YEMEK
KANUNDUR
Evet kanunudur bu kurt hayatının; eğer düşersen yenirsin, bundan kaçış
yoktur, hayatın devamı için bir kuraldır bu aynı zamanda. Türk romanının
Dostoyevski’si Kemal Tahir, Kurt Kanunu’nda tam bunu anlatır.
Yeni bir devlet kurulur, yeni bir yönetim şekli belirlenir. O zamanki Türk
aydınının aksine her şey güllük gülüstanlık değildir aslında. Sorunlar vardır
dağ gibi çözülmesi gereken. Gerçekte çok önceden örülen aşılmaz duvarlara
yenileri örülmüştür bir yandan da… Zaten en tepede olan yoksulluğun ve
sosyal sorunların yanında siyasi sorunların da olması kaçınılmazıdır.
İşte Kemal Tahir tam bunu anlatır. Yorgun Savaşçı’dan başlar bu hikaye,
Kurt Kanunu ve Yol Ayrımı’na kadar gider. İyi ki de gitmiş.
1950’lere kadar Türk romanında Anadolu toprakları ile İstanbul arasında
çekilen set, Kemal Tahir, Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt gibi yazarların
romanlarıyla kırılmaya başlandı. Kemal Tahir’i diğerlerinden ayıran özellik
ise Anadolu köylüsünü sosyalistler gibi değil de, kendi gerçekliğiyle –aynı
mahalleden olarak- anlatması olmuştur.
Kemal Tahir, yazdıklarıyla bu coğrafyaya ve Cumhuriyetin ilk kuruluş
yıllarına, hatta daha da geriye giderek Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna
(Devlet Ana) çok güzel ayna tutmuştur.
Aslında Kemal Tahir kendisini aramıştır tıpkı Tolstoy, Dostoyevski, Stephan
Zweig gibi… Bulmuştur da. Kendisi tam Anadolu’nun ortasındadır. Bazen
milli mücadelede bir gazeteci, bazen halkın tam içinden gelen bir politikacı,
bazen bir Derviş, bazen kocasından dolayı hapishaneye düşmüş bir kadın,
bazen de pamuk tarlalarında çalışan bir köylü vs vs… Ama hepsinde
Anadolu’dan birisi, modern hayatın çelişkileri olmayan hayatı, içi dışı
bir ve dümdüz yaşayan Anadolu’dan birisi… Kullandığı dil o kadar sade
ve bizdendir ki; bu yıl yarım asırlık doğum gününü kutladığımız Devlet
Ana’da izlediği bu üslup nedeniyle zamanın aydınlarının sert saldırılarına
bile hedef olmuştur.
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Bize o kadar yakındır ki Kemal Tahir, bazı kitaplarını bitirmeye bile kıyamayız. Zira Kemal Tahir
aslında seçkinci elit aydınlara karşı söylemek istediklerimizi bağırır. Kendimizi bulmamızı, aslında
bizim, bizim olmamız istendiği gibi olmadığımızı,
olduğumuz durumun çok değerli ve kutsal bir duruş olduğunu söyler bağırarak.
Kemal Tahir yine bu coğrafyada yaşayanların Anadolunun herhangi bir yerinde göğe doğru çıkan aynı
çınarın kökleri olduğunu kulaklarımıza fısıldar…
Ayşe Şasa, Kemal Tahir için “hakikat arayıcısı bir ârif”
tanımını kullanır. Zira, Kemal Tahir’in “Biz bu dünyaya çile çekmeye ve pişmeye geldik.” sözü onu derinden etkilemiştir. Bu çile çekme hali ve insanın tekamülünü bütün eserlerinde buluruz büyük yazarın.
Velhasıl kendini ve dolayısıyla hakikati aramıştır
hep Kemal Tahir.
Sevgili Mevlana, bulanlar arayanlardır derken -içsel
ve içi dışı bir olan yolculuğun- aslında insanın kendisine doğru olmasını, bu yolculukta ne buluyorsa
kendisinde bulacağını söyler. Zira kendi değerini,
kendi varlığını insan kendi eliyle kendi düşünüyle
yapar. Bir başkasında gördüğü de aslında kendisidir. Dostu sadece ayna tutar insana, onun kendisini
görmesini sağlar…
Önemli olan gerçek dostu bulabilmek, hakikati bütün çıplaklığıyla bize söyleyen, herhangi bir menfaat süzgecinden geçirmeden hem de…

Bu dost bazen de kendisidir aslında insanın, Allah
aşkına söyleyin, var mıdır insanın kendisinden
başka kendisini anlayan… Hem insanın kendisini
bulması da ona bir mükellefiyet değil midir aynı zamanda? Kendini bulan bilen Yaradanını bilmez mi
bulmaz mı? O halde kendimizi, kendi içsel dünyamızda ve yalın dostluklarda bulabiliriz, yoksa bu
dünyanın seraplarında su arar dururuz…
Hatalarımızla, günahlarımızla, sevaplarımızla bir
bütün olan kendimizden, öz benliğimizden kaçtığımızda da düşeriz dostlar. Söylemiştik ya en başta
“Kurtlukta da düşeni yemek kanun” değil miydi?
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ÇEKİNGENLER DİNAMİĞİ
Engin Kahraman
Cumhuriyet Savcısı

Kalbe hücum eden ilk kan damlası,
Çatlamakta olan bir damar
Ve hiss-i kable’l vuku.
Başka ne şekilde ifade edilebilir ki bu?
Yol yordam bilmeden bu yola düşen en yorgun yolcunun dahi aldığı yol ancak bir arpa boyu.
Allah’ım;
Sen bizi müstehzi bakışlardan,
Yanlış baharlara çiçek açmaktan,
Hülasa dönülmez aşkların ufkundan koru.
Doğru,
Bir yolun menzili daha başından bellidir.
Lakin
Şüphesiz ki Allah
Güzel kızların olduğu kadar
Yakışıksız erkeklerin de Rabbidir.
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Yüksel NAVDAR
Gaziantep BİM Başkanı

HÂKİMLER İÇİN
YARGI ETİĞİ
ALLAH ADALETİ EMREDER.

Devletin en önemli görevlerinden biri, hukukun üstünlüğüne dayalı, adil bir
hukuk düzeni kurup, bunu etkili bir şekilde sürdürüp geliştirerek hukuku bizzat
kendine ve topluma egemen kılmak suretiyle toplumda huzur, güven ve istikrarı
sağlamaktır. “Adalet mülkün temelidir.” sözü bu saikle söylenmiştir.
Bütün hakların etkili bir şekilde işler hale getirildiği, adalete olan güven ve
inancın tam olarak tesis edildiği bir hukuk düzeninden söz edilebilmesi için,
temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, adil yargılanma hakkını sağlayan,
bağımsız, tarafsız, etik değerlere bağlı, hızlı ve etkili işleyen, kolay erişilebilir,
şeffaf, adil bir yargı sisteminin mevcut olması gerekir.
Anayasalar veya kanunlar ne denli hakkaniyetli ve adaletli olursa olsunlar,
insani ve mesleki açıdan yetersiz olan hâkimlerin ellerinde can verebilirler ve
hatta zorbalığın, zulmün aracı haline getirilebilirler.
Bu nedenle yargı sistemi içinde önemli işleve sahip olan hâkimlerin her şeyden
önce vicdanlı ve iyi insanlar olmaları gerekmektedir.
Aşağıda yöneltilen sorulara sizin cevabınız nedir?
-Kanatlarından biri olmayan kuş uçabilir mi? Çift motorlu uçak tek motorla
uçabilir mi? Uçarken motorlardan biri durursa ne olur? Tek kürekle bir kayığı
yüzdürebilir misiniz? Bir ayağınızla koşabilir misiniz?
-Bebeğine süt vermeyi ihmal etmesi nedeniyle bebeğin ölümüne sebep olan bir
anne, iyi bir anne midir? İyi anne olmak için bebeği doğurmak yeterli midir?
Bu kişi bir hâkim olarak adil karar verebilir mi? Şayet adil karar verebiliyorsa,
verdiği kararın adil olduğu yönünde toplumun diğer bireyleri nezdinde kanaat
oluşturabilir mi?
-Düşkün babasına ve annesine bakmayan evlat iyi bir evlat mıdır? Onlara kötü
muamelede bulunan bu kişi, bir hâkim olarak adil karar verebilir mi? Adil karar
verdiğine dair toplumda kanaat oluşabilir mi?
-Yalancı, kumarbaz, ayyaş, ciddiyetsiz, sorumsuz bir kişi hâkim olarak adil karar
verebilir mi? İnsanlar bu kişinin adil olduğuna inanırlar mı?
Bütün bu örnekler, her şeyden önce hâkimin; adaletli, hakkaniyetli, dürüst,
sadakatli, merhametli, çalışkan, sorumluluk sahibi, tutum ve davranışlarıyla
çevresinde saygı uyandıran onurlu bir insan olması ve bu değerleri içselleştirerek
gönülden benimsemiş olması, aynı zamanda tutum ve davranışlarıyla insanı
yücelten değerleri taşıdığı yönünde toplumda kanaat oluşturması gerektiğine
işaret etmektedir.
İyilik insanın sonradan bünyesine kattığı bir olgu değil, tam aksine doğuştan
sahip olduğu bir yetenektir. Dolayısıyla insana değer katıp yücelten (ki buna
insani değerler denir), özgürlük, adalet, eşitlik, merhamet, masumiyet, erdem,
dürüstlük ve aileye önem vermek gibi kavramlar insanın doğasına uygun; buna
karşılık zalimlik, esaret, hakkaniyetsizlik, açgözlülük ve kibir gibi insanı zayıflatan,
küçülten kavramlar, insan doğası ve özüne yabancıdır. Aslında önce iyilik vardır.
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Kötülük, iyiliğin bozulmuş halidir. Bu nedenledir ki;
iyilik, toplum tarafından benimsenmesi kolay olan;
kötülük ise benimsenmesi zor olandır. Diğer bir deyişle;
doğru, düzgün, ölçülü, huzur içinde bir hayat sürmek;
yararsız, hileye boğulmuş, onursuz, mutsuzluk içinde
bir hayat yaşamaktan daha kolaydır.
Bu çalışma; iyi bir hâkim olabilmek için öncelikle iyi bir
insan olma, devamında ise iyi bir hâkim olma noktasındaki farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır.
Öncelikle etik değerlerden söz etmek gerekir.
Genel olarak etik kuralları, insanlığın hafızasında birikmiş insani değerleri esas alarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren toplumdaki ya da belli bir gruptaki kişilerin davranışlarına referans olan kurallardır.
Diğer bir deyişle; kişinin belli durumlar karşısında ne
yönde karar alıp hareket edeceğini ya da neye uyup
neden kaçınacağını söyleyen, adeta her zaman doğru
yönü gösteren pusula gibidir. Adil olmak, dürüst olmak,
onurlu olmak, sözünde durmak gibi kavramların her
biri etik değerlere örnek olarak gösterilebilir.
Etik ilkeler; toplum ya da belli bir grup tarafından üzerinde ittifakla uzlaşılmış, standartlaştırılmış olgulardır.
Bu kurallara bireyler tarafından riayet edilmesi beklenir. Doğruyu söylemek, beklenen ve istenen etik değerdir. Tevazu, alçak gönüllülük, ittifakla kabul edilen etik
değerler olarak görülürken; kibir ve böbürlenmek kabul
edilen bir davranış modeli değildir.
Etik değerler, toplumu düzenleyen diğer kurallarla her
ne kadar nitelikleri ve müeyyideleri açısından farklılık
gösterse de çoğu zaman iç içe geçmiş birbirini besleyip
güçlendiren kavramlardır.
Genel olarak hukuk kuralları, kendi müeyyideleriyle
bazı etik değerlerle aynı yönde hareket edilmesini zorunlu kılar. Bunlar hem hukuk kurallarınca hem de etik
değerlerce kabul edilmeyen tutum ve davranışlardır.
Etik değerlere aykırı davranışlar, genel ceza hukuku
kurallarıyla ya da meslek mensuplarına getirilen disiplin hükümleriyle yasaklanabileceği gibi özel hukuk
kurallarıyla da bir edimi ifaya zorlama şeklinde olabilir.
(Vadesinde ödenmeyen borcun cebri icra yoluyla tahsiline zorlanabilir.)
Örneğin TCK’nın 141. ve devamı maddelerinde hırsızlık
yasaklanmış ve müeyyideye bağlanmıştır. TCK’nın 233.
maddesinin (a) bendinde, aile yükümlülüğünden doğan
bakım, eğitim ve destek yükümlülüğünü yerine getirmeyen şahıs hakkında cezai müeyyide öngörülmüştür.
Keza, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 68. maddesinin

(f) bendinde, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye
istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak
amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç para istemek veya almak; yine aynı şekilde
Devlet Memurları Kanunu’nun 29. maddesinde benzer
nitelikteki fiiller cezai müeyyide gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.
Dolayısıyla hırsızlık, aile yükümlülüğünü yerine getirmemek, iş sahiplerinden hediye veya borç para kabul
etmek ya da istemek vb. fiiller ceza hukuku kurallarıyla
yasaklandığı gibi, etik kurallara da uygun davranışlar
değillerdir.
Hukuk kuralları, etik değerlerce kabul edilen tüm alanları korumamaktadır. Diğer bir ifade ile bazı tutum ve
davranışlar meri hukuk kurallarına uygun olabileceği
gibi aynı tutum ve davranışlar etik ihlaline sebep olabilecektir. Hukukun korumadığı alanda gerçekleşen etik
ihlaller, toplumun kınamasıyla müeyyidelendirilmektedir. Örneğin; hâkimin vakar ve onuruna yakışmayan
kişilerle temasta olması ya da bu tür yerlere gitmesi,
ciddiyetsiz ya da kumarbaz olması, toplum tarafından
nahoş karşılanan alışkanlıklarının olması, etik değerlere uygun değildir.
Etik değerler, toplumu düzenleyen din kuralları ve görgü kurallarıyla da birbirlerine uzak kavramlar değillerdir. Örneğin; bir hâkimin meslektaşlarına, iş sahiplerine
ya da mahiyetindeki personele karşı kaba davranması
hem hukuk kurallarına (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda yasaklanmıştır), hem din kurallarına
(kul hakkı), hem de görgü kurallarına (nezaketsizlik)
aykırıdır. Yine bir hâkimin emri altındaki personelden
borç para istemesi, taraflardan herhangi bir çıkar sağlaması bunlara örnek olabilir.
Etik değerler ile ahlaki değerler etki alanları yönünden
farklılık gösterse de çoğu zaman birbirlerine kaynak
teşkil eden iç içe geçmiş kavramlardır. Ahlak ya da
etik ihlali sonucunda birey, genel olarak toplumun ya
da ait olduğu grubun kınamasıyla karşı karşıya kalır.
Ancak bazen etik değerlerce benimsenen bir tutum ya
da davranış aynı zamanda da kişisel ahlaki değerlere
uygun olmayabilir. Örneğin; toplum düşmanı bir caninin vekilliğini yapan avukatın, bu suçluyu mahkemeler
önünde savunmasının meslek etiğine uygun bir davranış olarak değerlendirilebilmesine karşılık bu durum,
aynı avukatın kişisel ahlakınca benimsenmiş bir olgu
olmayabilir. Aynı şekilde yargılama yapan bir hâkim de
kişisel ahlaki değerlerinden kendini soyutlayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın tarafsız bir şekilde
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hüküm vermesi halinde hâkimlik meslek etiğine uygun
bir tutum ve davranış göstermiş olacaktır. Yine kendi
yasalarında kürtaja ve ötanaziye izin veren ülkelerde,
bu durumların toplum ya da bireyler tarafından çoğunlukla kişisel ahlaki değerlerin ihlali olarak görülmesine
karşılık aynı konuda etik değerler yönünden tartışmalar da devam etmektedir.
Bazen bir görgü kuralının ihlali etik ihlale de sebep olabilir. Mesela, bir hâkimin koridorda uzaktan arkadaşını
ismi ile yüksek sesle (bağırarak) çağırması, hâkimin takım elbiseyle bisiklete binip işe gelmesi gibi tutum ve
davranışlar, hem görgü kuralları, hem de etik kurallar
açısından kabul edilebilir bir durum değildir.
İsveç’te, Danimarka’da ya da Çin’de durum farklı olabilir. Ancak burada içinde yaşanan toplumun bakış açısı,
toplumun hâkimden beklentisi, toplumun hâkimi görmek istediği yer, bir başka deyişle toplumun biçtiği rol
öne çıkmaktadır.
Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde meslek etiği;
bir mesleğin mensuplarınca benimsenmiş, belli durumlarda kendi aralarında, üçüncü kişi ya da kişilerle veya
diğer otoritelere karşı ne şekilde karar verip davranacaklarını gösteren standartlaştırılmış rehber değerlerdir.
Önceden belirlenen standart davranış kuralları, mesleğin ve meslek mensuplarının toplum nezdinde saygınlığını ve güvenirliğini artıran kılavuz normlardır.
Hipokrat yemini, meslek etiğine örnek gösterilebilir. Ya
da hasta-hekim ilişkisinin güven esasına dayalı olması,
(Sigara içen doktor sigarayı bıraktırabilir mi?), avukatın takip ettiği davalarla ilgili sır saklama yükümlülüğü
ya da bir postacının iletmek zorunda olduğu mektubu
okumaması, öğretmenin bütün öğrencilerine aynı mesafede olması beklentisi gibi meslek etiği kapsamında
birçok örnek gösterilebilir.
Kuşkusuz meslek etiği sadece kariyer meslekler için
değil, diğer meslekler için de geçerlidir. Örneğin, esnaflar için de etik değerler vardır. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde Ahilik (esnaf teşkilatı) teşkilatı vardı. Esnaf,
bu teşkilatın kontrolü altındaydı. Ürettiği mala hile karıştıran esnaf, teşkilatın kendi yöntemleriyle kınanırdı.
Pabucu dama atılarak müeyyide uygulanması bu duruma örnek gösterilebilir. Bu usul, ürettiği ayakkabılara
hile karıştıran ayakkabıcı esnafına uygulanan bir ceza
ve kınama yöntemiydi. Hile karıştıran esnafın aldığı
ücret-para müşterisine iade edilir, ayakkabısı ibret-i
âlem olsun diye dama atılırdı. Böylece herkes o esnafın
hileli mal sattığını öğrenirdi. O esnaf kınanır, toplumsal
olarak cezalandırılırdı.
Mesleğimiz bakımından etik değerleri ihlal suretiyle
verilen kararlar elbette ki dama atılmaz. Ancak bu kararlar damdan daha geniş ve daha etkili bir yere, kamuoyunun önüne atılabilir. Dama! atılan bu kararlarla
hâkim hem kendini, hem de yargıyı itibarsızlaştırabilir.
Standartlaştırılmış etik normlar, karşılaşılan durumlarda rehber işlevi üstleneceklerinden, yürütülen hizmetin; hizmeti ifa eden ve hizmeti alan yönünden etkinliğini artıracağı gibi toplumun refahına da katkı yapacaktır.
Peki, hâkimlik mesleği ile ilgili etik kurallar nelerdir?
Hâkimlik mesleği için etik kurallar; meslektaşlarıyla,
personel ve mahkemede işi olan avukatlar ve diğer
kişilerle ilişkilerine kadar etkili bir alanda, hâkimin
sergileyeceği tutum ve davranışların yanı sıra; özel ve
kamusal yaşantısında çağdaş ve evrensel değerleri benimseyen, temel insan hakları ve özgürlüklerine say-

gılı, tutum ve davranışlarıyla yargıya olan güven ve
saygınlığı artıran, hiçbir etki altında kalmadan hukuk
ve vicdan sınırları içerisinde adaletin tecellisini gerçekleştirmeyi gaye edinen kurallar bütününü ifade eder.
Örneğin Mecelle’de yargılamanın ve hâkimin taraflarla
olan tutum ve davranışlarının ne şekilde olacağı düzenlenmiştir.
Mecelle’de; hâkimin, duruşmanın ciddiyetini bozacak şekilde şakalaşma, azarlama ya da hakarette bulunması,
vücut diliyle birini yeren ya da öven gizlice ya da diğerinin anlamayacağı bir lisanla konuşma gibi fiillerle mahkemeyi ve kendini zan altında bırakması yasaklanmıştır.
Yine hâkime, taraflardan hiç birinin hediyesini ya da
yemek davetini kabul etmeyeceği gibi taraflara söz
hakkını eşit kullandırması, renk, ırk, cinsiyet ya da sosyal sınıf farkı gözetmeksizin herkese eşit mesafede olması emredilmiştir.
Örneğin, hâkim duruşmada arkadaşlık ya da başka bir
tanışıklık nedeniyle taraflara ya da vekillerine yakınlık
göstermemelidir. Na’ber? Nasılsın? İşler nasıl gidiyor?
Şeklinde bir üslubu asla kullanmamalıdır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, herkesin hak
ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve herhangi bir
suç isnadının karara bağlanmasında, bireylerin; bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından mutlak bir eşitlilikle adil ve aleni yargılanma hakkına sahip oldukları
vurgulanmıştır. Hâkimler için standart normlar içeren
Bangalor Yargı Etiği İlkeleri de; yargı bağımsızlığının,
hukukun üstünlüğünün ve adil yargılanmanın temel
garantisi olduğu belirtilmiştir.
Her iki uluslararası metin incelendiğinde de hâkimlere
getirilen korumanın kişisel bir bağışıklık olmadığı, bunun yargılamanın en önemli süjesi olan hâkimlere adil
ve tam bir eşitlik içinde yargılama yapabilme imkânı
sağlayarak temel hak ve hürriyetlerin teminat altına
alınmasına yönelik olduğu görülmektedir.
Bu sebeple hâkimlerin özel ve kamusal yaşantılarında
standart normlar geliştirmeleri, bu normları denetleyecek bağımsız bir otoritenin bulunması, yargılamanın
tam bir eşitlik içinde ve hakkaniyet ölçüsünde yürütülmesine katkı yapacağı gibi yargıya olan güvenin artarak güçlenmesine de neden olacaktır.
Öte yandan; standart üst normların önceden belirlenmesiyle, bu normların, adalet dağıtan hâkimlerin belli durumlar karşısında ne şekilde tavırlar izleyeceği
yönünde rehber görevi göreceğinden, “usul tarafları
korur” ilkesi gereği, hem hizmeti yürüten hem de hizmetten yararlanan kişilerin kendilerini güvende hissedeceği kuşkusuzdur. Örneğin; bir tarafın veya taraf
vekilinin hâkimle görüşmek istemesi, yargılamayı yapan hâkimin de bu isteği kabul ederek tarafı veya taraf
vekilini odasına kabul edip görüşme yapması doğru bir
davranış mıdır? Tarafla görüşmenin sınırları nelerdir?
Kamu görevlilerinin uymaları gereken şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, kamu yararını gözetme
gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı düzeltmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun
kuruluş görev ve çalışma usul ve esaslarını belirleyen
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (Etik Kanununun) 1. maddesinin 3. fıkrasında “Yargı Mensupları” hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmayacağının belirtilmiş olması nedeniyle hâkimler
bu kanun kapsamına girmemektedir.
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6) Metîn Olmak: Sağlam, dayanıklı, temyiz kudretine
tam olarak haiz, akli yeterliliğe sahip, yargısal faaliyetleri istenilen ölçüde yerine getirmesini engelleyecek sağlık ya da psikolojik rahatsızlıklarının olmaması
gerekir. (Görme, duyma, konuşma vb.) Mecellenin 1812.
maddesinde hâkim; üzüntülü, tasalı, kaygılı, aç ve uykulu hallerde doğru ve isabetli düşünemeyeceğinden;
bu hallerde, zihni karışık iken hüküm vermemesi, dava
işlerine yanaşmaması gerektiği kuralı yer almaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, hüküm vermenin
ötesinde, davayla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmamasının istenmesidir. (Hâkimin isabetli karar verme
yetisini olumsuz yönde etkileyecek maddi ve manevi
durumların varlığı halinde mahkeme işlerinden uzak
durması, adeta mahkemeye yanaşmaması emrediliyor.)
Hâkimlerin taşıması gereken nitelikler bakımından Mecelle’de ki bu hükümlerin bugünkü anlamı; inisiyatif
alabilen, zeki, çalışkan, akıllı, hakkaniyetli, anlayarak
sabırla dinlemeyi bilen, insanlarla iletişime açık olmaktır. Dürüst, vicdan sahibi, doğru sözlü, ahlaklı, ciddi ve
ağır başlı olmaktır. Güvenilir olmaktır. Şerefli ve onurlu
olmaktır. Yargılamada herhangi bir etki altında kalmadan tarafsız herkese eşit mesafede, adil olmaktır.
Mecelle’de yasal zorunluluk olarak getirilen hâkimlerin
ahlaki normları, aslında bir bütünün parçaları, bir sistemin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Her bir unsur, diğerinin bütünleyicisidir.
Ecdadımız, Medeni Kanun’dan önce bir hâkimin tutum
ve davranışlarının nasıl olacağını yasayla düzenlemiş,
hâkimler için kanunla üst etik standartlar belirlemiştir.
Kendi tarihî temelimizden sonra, Yargı Etiği ile ilgili
bazı uluslararası metinlere bakacak olursak;
Bunların en yaygın olarak bilinenleri Bangalor Yargı
Etiği ve Budapeşte İlkeleri - Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları’dır. Bu metinler
genel olarak benzer hükümler içermektedir.
Üyesi bulunduğumuz iki uluslararası örgüt tarafından
kabul edilerek yargı mensupları için temel referans değerler kılavuzu haline getirilen “Bangalor Yargı Etiği İlkeleri” ülkemizde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca 2006
yılında benimsenerek yargı mensuplarına duyurulmuştur. Ayrıca Avrupa Konseyi Bünyesinde kurulan Avrupa Yargıçları Dayanışma Konseyi’nce yargı mensupları
için rehber kaynaklardan biri olarak kabul edilmiştir.
Hâkimlere yönelik mesleki davranış standartlarını düzenleyen Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, altı temel başlıktan oluşmaktadır. (Burada, Mecelle’nin de altı temel
başlıktan oluştuğunu vurgulamak gerekir.) Bunlar sırasıyla Bağımsızlık, Tarafsızlık, Doğruluk, Dürüstlük, Eşitlik, Ehliyet ve Liyakat ilkeleridir.
Bu ilkelere değinilirse;
Bağımsızlık: Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün ön koşulu ve adil yargılanmanın temel garantisidir.
Hâkimlerin herhangi bir sebeple doğrudan veya dolaylı olarak her türlü dış etki, telkin, tavsiye, baskı ya da
tehditten uzak; hukuka uygun olarak vicdani kanaatleriyle görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Hâkimler
bakmak zorunda oldukları davalarda, devletin diğer erk
veya kurumlarından, genelde toplumdan, özelde davanın taraflarından ve nihayetinde davanın konusundan
bağımsızlardır.
Hâkimler, yürüttükleri davalarda herhangi bir etki ya
da baskı altında kalmadan hukuki ve vicdani kanaatlerine göre serbestçe karar verebilmeleri için maddi ve

Bu durum itibarıyla, ülkemizde Budapeşte ve Bangalor
etik ilkeleri veya diğer uluslararası metinlerde yer alan
temel ilkeler ya da kendi mevzuatımızda yer alan bazı
normlar, yargı mensupları için benimsenmiş ise de, yargı mensuplarının kamusal ya da özel hayatlarında karşılaşacakları durumlarda bağımsız bir otorite tarafından
denetlenip uyulması gereken etik davranış normlarına
ilişkin pozitif bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ancak konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’de yargı etiğinin güçlendirilmesi adı altında Avrupa Konseyi’nce finanse edilen ve HSK tarafından 2015
yılında onaylanan geniş çaplı bir proje yürütülmektedir.
Bu projeyle evrensel değerler ve kendi değerlerimiz
dikkate alınarak hâkim ve savcıların uygulamalarına
kılavuzluk edecek üst standart normlar geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu projenin hedefine ulaşması için
mevzuat değişikliklerine gidileceği de bilinmektedir.
Nasıl ki, 1890-1926 yılları arasında meri olmuş Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hukuki metinlerinden
biri olan ve nihayetinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir döneminde meri olan Mecelle’de; adil yargılanmayı
sağlayacak, dolayısıyla temel hak ve hürriyetleri teminat altına alacak hâkimlerin; “hâkim, fehim, müstakim,
emin, mekin ve metin” olmalarına vurgu yapılarak, hâkimin gerek özel, gerekse kamusal hayatındaki tutum
ve davranışlarının ne şekilde olması gerektiği belirlenmiş ise; ülkemizde de bağımsız otoritenin denetiminde yargı mensuplarının uyacakları kılavuz değerlerin
oluşturulması gerekmektedir.
Mecelle bir hâkimi nasıl tanımlıyor kısaca bakarsak;
1) Hâkîm Olmak: Hikmetli (en doğru kararı ve en isabetli olanı bilme yetisi olan, adaletle hükmeden), liyakatli
(mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olan-bilge), yüksek ahlaka sahip, erdemli (dürüst, doğru sözlü,
güvenilir, kişisel bütünlüğe sahip) kişi demektir. Hâkim
hem yüksek ahlaklı hem de mesleğin gerektirdiği bilgi
ve donanıma sahip olan-bilge kişi olmalıdır. Bu kavramlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Gerçekte bu
niteliklere sahip olması gerektiği gibi bu nitelikleri taşıdığı konusunda toplumda kesin kanaat uyandırmalıdır.
Yüksek ahlaklı ama bilgisiz, basiretsiz bir kişiden iyi bir
hâkim olamayacağı gibi, ahlaksız ama bilgili kişiden de
iyi bir hâkim olamayacağı tartışmasızdır. Örneğin halk
arasında geçen; “Üçkâğıtçı ama işini iyi yapar! İş bilmez
ama iyi adamdır. Yalancı ama bilgili ya da çok dürüst
ama hiç iş bilmez.” ifadelerinin bir hâkim için geçerli
olmaması gerekir.
2) Fehîm Olmak: Akıllı, zeki, insanlar arası iletişime
açık, anlayışlı, anlayarak dinlemeyi bilen...
3) Müstakîm Olmak: Temiz, dürüst, doğruluktan şaşmayan, hilesiz... (Doğruluktan şaşmayan aynı zamanda
herkese eşit mesafededir. Dosyayı yeterince incelemiyorsa, kul hakkı yiyor demektir.)
4) Emîn Olmak: Sözünün eri, sözüne inanılan, güvenilir-güven veren, itimat edilen…
5) Mekîn Olmak: İnisiyatif kullanabilen, nerde, nasıl
davranacağını bilen; vakarlı (ağır başlı), tutum ve davranışlarıyla çevresinde saygınlık uyandıran, sözüne
inanılan kudret sahibi kişi demektir.
Hâkim, tarafları dinleyerek anlamada sabırlı olmalıdır.
Yargılamanın vakarına zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır. Örneğin: Hâkimin duruşmada
uyumsuz davranışlarda bulunması, yüksek sesle kahkaha atarak gülmesi uygun mudur?
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manevi ortamın sağlanmasına yönelik olarak mesleki
bağımsızlığı hem bireysel hem de kamusal yönleriyle
korumalı, tutum ve davranışlarıyla bu konuda örnek
olmalıdırlar.
Hâkimin mesleki bağımsızlığını koruyup güçlendirmesi, karar ve davranışlarıyla bağımsız olduğu yönünde
kesin kanaat uyandırması, anayasal bir yükümlülüktür.
Esasında, davanın tarafı olmayan ve yargılamayı yapan
hâkimler; önüne gelen davada içsel veya dışsal hiçbir etki
altında kalmadan sadece adaletin tecellisi için elinden
gelenin en iyisini yapmaya tekrar tekrar yeminlidirler.
Mesleki bağımsızlık, yargılamanın dışsal müdahalelere
karşı koruma sağlamasına karşılık; tarafsızlık, bizzat
yargılamayı yapacak hâkimin kendisine karşı getirilmiş bir korumadır. Bağımsız olan bir hâkimin tarafgir
olabileceği olasılığı olmakla birlikte, bağımsız olmayan
bir hâkimin tarafsız olması düşünülemez.
Bunun en vahim örneğini FETÖ mensubu sözde hâkim
ve savcıların yargı gücünü kullanarak 15 Temmuz öncesi ülkemizde estirdikleri terörle ve nihayetinde 15
Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştıkları hain darbe girişimleriyle gördük. Aklını terör örgütü lideri Fetullah
Gülen’e teslim eden FETÖ mensubu hâkim ve savcıların kumpaslarla, uydurma ve düzmece kanıtlarla örgüt
amaçları doğrultusunda yine örgüt üyesi istihbarat elemanları veya polislerce uydurulan delilerle, basın-yayın yoluyla algı operasyonları yürütülerek, kamuoyu
manipüle edilerek, suçsuz-günahsız kişiler linç edilerek, suç faili olup olmadığına bakılmaksızın masum
kişilere kumpaslar kurularak; yargı eliyle ve yargı yetkisi kullanılarak insanları mağdur eden kasıtlı, taraflı,
abartılı, delilsiz ya da uydurulmuş delillerle açılan davalarda yargılama yapan paralel hâkimlerin ülkemizde
estirdiği terörle verdikleri tahribat unutulmamalıdır.
Bu kadük hâkimler ve savcılar, yeminlerini unutup, iradelerini FETÖ terör örgütü çetesine ve yurtdışı uzantılarına teslim ederek evrensel hukuk değerlerinin ve
Anayasa’nın kendilerine emrettiği tarafsız olma zorunluluğunu ezmiş; evrensel temel değerleri, Anayasal
kuralları ihlal ederek devletin, yargı sisteminin, aynı
zamanda diğer hâkimlerin ve savcıların güvenirliğini,
itibarını temellerinden sarsmışlardır.
Hâkimin işi namusudur. Onu koruyup kollamalı, kimsenin iradesine teslim etmemeli, adaleti gerçekleştirme
dışında başka hiçbir gayesi olmamalıdır.
Burada şunu da ifade etmek gerekir; genel olarak yargı
erkinin devletin diğer erklerine (yasama, yürütme) ve
çeşitli baskı gruplarına ya da güç odaklarına (medya,
basın-yayın, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu) karşı bağımsızlığı mevcut olmakla birlikte; hâkimin diğer
hâkimlerin yönlendirmelerine karşı da bağımsız olması
gereklidir. Zira verdiği hükmün doğuracağı sonuçlardan
bizzat kendisi sorumludur. Ancak yukarıda değinildiği
gibi bağımsız olmayan bir hâkim tarafsız olamayacağı
gibi; bilgisiz, liyakatsiz bir hâkimin de bağımsız olacağından söz etmek mümkün değildir. Başka bir deyişle
hâkim, konuya yeterince vâkıf değilse, o konuda bilgi
aldığı hâkimlere ve onların yönlendirmelerine bağımlı
kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle heyet halinde çalışan mahkemelerde ehliyetsiz, liyakatsiz
hâkimin heyete karşı bağımsız olması mümkün değildir.
Öte yandan temyiz, istinaf, teftiş ve not sistemi uygulamalar, hâkimin yargılama faaliyetinde gerekli olan bağımsızlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olmamalıdır.

Bağımsızlık, yargı gücünün kullanılması ile ilgili yargısal faaliyete getirilmiş bir ayrıcalıktır. Ancak, bu ayrıcalığı yargı teşkilatının sevk ve idaresi için getirilmiş
kurallardan bağımsız anlamak oldukça hatalı bir bakış
açısı olacaktır. Bu yüzden hâkim, kurumlarınca belirlenen mesai saatlerine, kılık kıyafet kurallarına ve çalışma düzeni için konulmuş diğer kurallara uymak zorundadır. Bu da meslek etiğinin bir gereğidir.
Ayrıca vicdani kanaate de vurgu yapılması gerekmektedir. Hâkim bağımsızlığını evrensel hukuk normları,
Anayasa ve yasalarla çerçevesi çizilmiş objektif, iyi
niyetli, doğru, dürüst, erdemli, tarafsız, inisiyatif kullanabilen ortalama bir insanın vicdani kanaati ile sınırlı
bir bağımsızlık olarak anlamak gerekmektedir. Hâkim
bağımsızlığı; pozitif hukuktan uzak, şahsî/sübjektif kişisel duygularına kapılarak yargılama faaliyetinin yürütülmesini ifade etmemektedir. Zira vicdani kanaat,
keyfi kanaat değil; evrensel hukuk normlarına ve temel
insani değerlere uygun olan kanaattir.
Tarafsızlık: Hâkimin, davanın konusundan ve taraflarından, herhangi bir nedenle etki altında kalmaksızın
önyargısız ve iltimassız olarak görevini doğru olarak
yerine getirmesini ifade etmektedir.
Hâkimlerin özel hayatlarında ya da kamusal hayatlarında sergiledikleri tutum ve davranışları, genelde toplumca ve özelde davanın taraflarınca, yargının ve hâkimin
tarafsızlığına duyulan güveni sağlayacak ve güçlendirecek nitelikte olmalıdır. Hâkim, yürütmekte olduğu ya da
ileride gelebilecek davalarla ilgili olarak adillik vasfını
zayıflatacak beyan ve davranışlardan kaçınmalı, bizzat
kendisinin de tarafsız kalamayacağı inancında olması
ya da tarafsız kalamayacağı yönünde toplumda kanaat
bulunması durumlarında davalardan el çekmelidir.
Hâkimler tarafsız olarak da görünmelidir. İleride tarafsız olamayacağı kanısı uyandıracak tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Örneğin, hakimin kamuoyunun gündeminde olan bir davanın esasına ilişkin görüş
beyan etmesi, keşif esnasında taraflardan biriyle ya da
vekiliyle özel olarak görüşmesi tarafsızlığı tehlikeye
düşüren bir davranıştır.
Hâkim, yargılama faaliyeti yürüten diğer meslek mensuplarıyla tarafsızlığını şüpheye düşürecek ilişkilerden
kaçınmalıdır.
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Doğruluk: Yargı görevinin gerektiği gibi düzgün bir şekilde yerine getirilmesidir. Hâkimin hâl ve davranışları,
bireylerin yargının doğruluğuna ilişkin inancını güçlendirici nitelikte olmalıdır. Hâkimin gerçekte doğru ve tutarlı olmasının yanında tutum ve davranışları, toplumun
gözünde makul ve ölçülü olduğu kanısı uyandırmalıdır.
Hâkim, iyi bir yargıç olmakla birlikte özel yaşamında iyi
bir insan olmalı ve iyi bir insan olarak görünmeli, toplumun gözetiminde-denetiminde olduğunun farkındalığıyla yaşamalı, bu nedenle toplumun diğer bireylerine
oranla kendisine getirilen kişisel sınırlamalara kendi
inisiyatifiyle rıza göstermeli, hâkime bağdaşır, vakar ve
onuruna sahip bir hayat tarzı sürmelidir. Örneğin; açgözlü, cimri, savurgan ve aşırı hırslı olmamalıdır.
Yargıcın kamusal alan dışındaki yaşam tarzı, toplumun
diğer bireylerine örnek olmalıdır. Mesleğin saygınlığına gölge düşürecek kişi ve mahallerden uzak durması,
toplum tarafından beklenen bir durumdur. Bu nedenle
hâkimin, gittiği mekânlara kimlerin gittiğine, toplumda
gidilen yerle ilgili kanaate, o yerin yasalara uygun çalışıp çalışmadığına dikkat etmesi gerektiği gibi toplumda hal ve davranışlarıyla kınanan yadırganan kişilerle
temasta olmaktan kaçınması gerekir. Örneğin; makul
karşılanabilecek ölçüde şans oyunları oynamak, toplum
tarafından tolöre edilebilmesine karşılık; at yarışı düşkünlüğü, kumarbazlık, sarhoşluk halleri, yasadışı ya da
toplum tarafından onaylanmayan işleri yapanlarla ilişki
(mafya babası, silah kaçakçısı, dolandırıcı) veya kişinin
saygınlığını azaltan pavyon, hayvanların para karşılığı
dövüştürüldüğü yerlere gidilmesi gibi durumlar hâkimde bulunması arzulanmayan tutum ve davranışlardır.
Hâkim; saygınlığını, vakar ve onuruyla hâkimlik mesleğini yücelterek taşımalı, kendisini hâkimlik mesleğine
taşıttırmamalıdır. Hâkim mesleğini gerektiği gibi taşırsa bu hem kendini, hem de mesleğini yüceltecektir.
Hâkim, davanın taraflarıyla oturup kalkmamalı ya da
onları avantajlı durumda gösteren ya da diğerlerine
göre prestij sağlayan bir konuma getirmemelidir.
Hâkim diğer kişiler gibi ifade, inanç, eğitim hakkı gibi
bir takım sosyal ve siyasi haklara sahip olmakla birlikte, bu haklarını kullanırken tarafsızlığını şüpheye düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır.
Hâkim, sahip olduğu servetin ya da gelirin kaynağını
açıklayabilmeli, bunu beyan etmelidir. Hâkimlik mesleğinin itibarını; kendisine, aile üyelerine veya herhangi
bir kimseye özel çıkar ya da avantaj sağlayacak şekilde
kullanmamalı, kullandırmamalıdır.
Örneğin hâkim, yargısal faaliyeti nedeniyle kendisi, ailesi veya personeli için hediye almamalı ya da herhangi
bir avantaj sağlamamalıdır.
Dürüstlük: Hâkim gerek kamusal hayatında gerekse
özel yaşantısında ölçüsüz davranışlardan sakınmalı,
evrensel insani değerlere bağlı, özü sözü bir olmalı, ayrıca toplumda doğru dürüst bir kişi olduğuna dair kanaat uyandırmalıdır. Yargı görevinin vakar ve onuruyla
bağdaşır tutum sergilemelidir.
Hâkim görevini yerine getirirken ilişki içine girdiği kimselerden hukuka saygı göstermelerini istemek zorunda
olmakla birlikte, bizzat kendisi de hukuka saygı göstermek zorundadır. Örneğin; duruşma esnasında hâkimin
duruşma kurallarına uyması gerektiği gibi, yine hâkim,
duruşmada bulunan diğer kişilerin de duruşma nizamına uymasını isteyecektir. Bu, hâkim için bir yükümlülüktür. Hâkim duruşmanın ciddiyetini, saygınlığını korumak zorundadır.

Hâkim, toplumun diğer bireyleri gibi ifade, inanç, bir dizi
sosyo-ekonomik ve siyasi haklara sahip olmakla birlikte; bu hakların kullanımı, yargıçlık mesleğinin onurunu
ve tarafsızlığını koruyup artıracak şekilde olmalı, hâkim
kendi mensubiyeti, inanç ve kanaatleri ile baktığı davanın konusunu taraflarından soyutlayabilmelidir.
Bir siyasi partiye gönül vermiş olunabilir; ancak o siyasi partinin mitinglerinde görev almak ya da o siyasi
parti lehine sosyal medya aracılığıyla sürekli paylaşımlarda bulunmak ya da o siyasi partinin rozetini takmak
hâkimlik mesleğine yaraşan bir durum değildir.
Hâkimin yargılama esnasında taraflar arasında ayrımcılık yapıldığı kanısı uyandıracak nitelikte övgü, yergi,
tarafları yüceltmek ya da küçük düşürmek gibi tutum
ve davranışlardan kaçınması gerektiği gibi olayın gerçek mahiyetinin ortaya konulmasının ötesine geçerek
taraflara yönelttiği sorularda tarafgir olduğu kanısı
uyandıracak beyanlarda da bulunmamalıdır.
Adalet, kamu gücünün standartlaştırılıp, adil bir şekilde dağıtılmasını ihtiva etmektedir. Tarafgir bir hâkimin
kamu gücünü adil bir şekilde dağıtması mümkün değildir.
Hâkimin, özel hayatında da tarafsızlığını tehlikeye düşürecek ilişkilerden uzak durması gerekmektedir. Taraf
ya da vekil, dosya ile ilgili bilgi sormak için mahkemeye-odaya-makama geldiğinde kapının açık olmasının
tercih edilmesi gerekmektedir. Bu tür görüşmelerde ise
uyuşmazlıkla ilgili bağlayıcı görüş beyan edilmemeli ve
fevri davranılmamalıdır.
Öte yandan, hâkimler toplum içinde olmalıdırlar. Ancak, sosyal veya diğer ilişkilerinin; hâkim olarak mesleki davranışlarına ya da kararlarına uygunsuz bir şekilde yön vermesine, yargıya olan güven ve saygının
olumsuz yönde etkilenmesine izin vermemelidirler. Bu
çerçevede yazılı ve görsel medyada konuşabilirler, yazabilirler, çeşitli sosyal, sportif ve eğitimsel faaliyetlere
katılabilirler.
Hâkimler meri hukukun izin verdiği ölçüde sivil toplum
kuruluşlarına katılıp görev alabilirler. Ancak bu üyeliğin, mesleğin verdiği nüfuza dayalı yaratılan bir ayrıcalığa dayanmaması gerektiği gibi, tarafsızlığa zarar verecek ya da kani uyandıracak nitelikte olmaması gerekir.
Örneğin, çevre, eğitim, spor, yardımlaşma ve doğal
afetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarına katılabilirler.
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Hâkim, hukuka saygılı olmakla birlikte; bu kurallara
herkesten çok uyma sorumluluğu taşıması gerekmektedir. Herkes gibi, toplum için rol-model olan hâkimler
de trafik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi hâlde
bu durum, dürüstlüğün sorgulanmasını gerektirmektedir. Hâkim, hukuk kurallarını çiğnerse; yargının saygınlığına, dürüst olduğuna ilişkin güvenirliliğine zarar
verir, ayrıca bu davranışın hukuka saygısızlığı cesaretlendireceği tartışmasızdır.
Yargıcın, hâkimlik mesleğinin sağladığı itibarı; kendisi,
ailesi ya da başka biri için avantaja veya çıkara dönüştürmesi, başkalarının hakkına riayet etmemesi, ayrıcalık ya da öncelik istemesi gibi durumlar meslek etiğiyle
bağdaşmaz. “Hâkim bey sen de mi!” sözü toplumda hâkimin dürüst olduğu yönünde güçlü bir algının varlığına işaret eder.
Hâkim mesleki nüfuzunu kullanarak, kendisinin, ailesinin ya da üçüncü bir kişinin taraf veya herhangi bir
şekilde ilişkisi olduğu davaları karara bağlama sürecine dâhil olmamalıdır. Mesela, avukatlıktan hâkimliğe
geçen meslektaşların daha önce vekil sıfatıyla yürüttükleri ya da bir şekilde dâhil oldukları davalardan el
çekmeleri meslek etiği gereğidir.
Hâkim, sözüne güvenilir, kişisel bütünlüğe sahip olmalıdır. Dava dosyasında olmayan bir şeyin varmış gibi,
olan bir şeyin ise yokmuş gibi gösterilmesi, tarafların
yargıya olan güvenini sarsacaktır. Bu nedenle dosyalar, gerekli zaman ayrılarak, gereken ciddiyet ve özen
(dikkati) gösterilerek incelenmeli; kararlarda iddia ve
savunmaya yer verilerek, kararlar gerekçeli ve itirazlar
karşılanmış biçimde oluşturulmalıdır. Yargılama; aleni
ve şeffaf, kararlar ise herkese açık olmalıdır. (Aleni yargılama, adil yargılanmanın garantisidir.)
İdari yargıda yaratılan değeri gösteren esas unsur, kararın kendisidir. Özellikle gerekçe ve hüküm bizatihi
hâkimin ürünüdür.
Kararın gerekçesiz olması, savunmanın ve iddianın yeterince karşılanmaması, savunulmayan veya iddia edilmeyen hususun varmış gibi karara geçirilmesi, taraflarda
dosyaların yeterince incelenmediği kanısı uyandırmakta, adalete ve verilen karara olan güveni sarsmaktadır.
Gerekli hassasiyet gösterilmesine rağmen dikkatten
kaçan bir durum nedeniyle usulsüzlüğe yol açmak
dürüstlük ilkesini tehlikeye düşürmez. Buna karşılık
yapılan işe gerekli önem verilmeyerek dikkatli davranmada yeterli özenin gösterilmemesi dürüstlük ilkesiyle
bağdaşmaz. Örneğin: Hâkimlerin içtihat haline gelmiş
kararlardan azami düzeyde faydalanmaları elbette
beklenen bir durumdur. Ancak, gerekli özeni, dikkati
göstermeyip söz konusu kararlardan gelişi güzel metinleri seçip, karara geçirmek suretiyle (yaygın adıyla
kes-yapıştır yaparak) onarılamaz hatalara sebebiyet
vererek, yargıya olan güven ve itibara zarar verilmesi
dürüst bir davranış değildir.
Çalışıyor gibi görünmek, verimsiz çalışmak, yargılama
faaliyetine gereken önem ve ciddiyeti göstermemek
dürüstlük ilkesiyle bağdaşmaz. Örneğin; dosyaları yeterince incelemeden heyete sunmak, hazırlıksız duruşmaya çıkmak, ara kararın gereğini yerine getirmek için
tarafa 3 gün süre verip, kararı 15 günde yazmak bunlara örnek gösterilebilir.
Eşitlik: Hâkim, yargılamada herkese eşit muamelede
bulunmalıdır. Tarafları; mensubiyetleri ya da statüleri
nedeniyle avantajlı veya dezavantajlı duruma sokacak
tutum ve davranışlardan sakınmalıdır.

Görevini gereği gibi yapabilmesi için hâkim, öncelikle
toplumdaki farklılıkların farkında olmalı ve buna gönülden saygı göstermelidir. Hâkimin; ırk, renk, cinsiyet, din,
tabiiyet, sosyal sınıf ve benzeri diğer sebeplerden dolayı
toplumdaki farklılıklara karşı eşit davranması ve görevini yerine getirirken herhangi bir kişi veya gruba karşı
olumlu veya olumsuz yönde önyargılı olmaması, ayrımcılık yapmaması gerekir. Örneğin; Yargılama esnasında
taraflara, senin inancında olan herkes, ya da bu erkekler
ya da bu kadınlar şeklinde sözler, seni görmüşken aklıma falancalarla ilgili bir fıkra geldi şeklinde bir yaklaşım
meslek etiğiyle bağdaşan bir durum değildir.
Hâkim, davanın konusu ve taraflarından bağımsız kalabilmeli, kişisel duygularına yenik düşmemeli, davanın
taraflarına fırsat eşitliği sağlamalı, herkese eşit tavır
takınmalı, eşit söz hakkı vermeye özen göstermelidir.
Birini yeren, bir diğerini ise öven tutum ve davranışlardan kaçınmalı, sadece davanın taraf ya da vekillerine
değil mahkemedeki personele de eşit davranmalı ve
öyle görünmelidir.
Hâkim yargılamada; sosyal statü ve mensubiyet farkı
gözetmeksizin herkese eşit mesafede bulunmak zorunda olduğu gibi, yönetimindeki kişilerin de aynı davranışı sergilemesini sağlamalıdır.
Yine hâkim, mahkeme ortamında bulunan kişilerin,
davanın diğer tarafları ya da üçüncü kişiler tarafından,
statüleri ya da mensubiyetleri nedeniyle, onur ve haysiyetlerini kıracak şekilde ayrımcılığa tabi tutulmalarına izin vermemelidir.
Ehliyet ve Liyakat: Hâkimin, görevini gereği gibi yerine
getirmesinin şartıdır. Hâkim, yargılama faaliyetlerini
etkin bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan güncel
mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı, mesleki donanım ve yeterliliğini geliştirmeli ve bu konuda kendini
sorumlu hissetmelidir. Hâkim işine gereken dikkati ve
ciddiyeti göstermelidir. “Geciken adalet, adalet değildir”
anlayışıyla verimli bir şekilde çalışarak, davaları makul
bir süre içerisinde neticelendirmelidir.
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Çoğu meslektaşın sıkça duyduğu “Hâkimin mesaisi olmaz.” sözü; mesleğe saygının, bağlanmışlığın ve
adanmışlığın bir ifadesidir. Yani hâkim sadece mesai
saatlerinde değil, gerektiğinde özel yaşantısından da
fedakârlık yapıp işinin başında olmalıdır. Yoksa bu söz,
“keyfe keder istediği saatte mesaiye gelir gider” anlamında değildir.
Elbette hâkim de maddi ve manevi yönlerini geliştirmelidir. Ancak diğer aktiviteleri yargısal faaliyetinin önüne geçirmemelidir. Mesela yabancı dil öğrenmek, yüksek lisans yapmak, kişisel gelişim kurslarına katılmak
arzulanan bir durum olarak karşılanabilmesine karşılık; kişisel faaliyetleri nedeniyle dosyalara gereken ilgi
gösterilmeyerek mesleğin gereği gibi icrasını tehlikeye
düşürecek tutum ve davranışlar istenen durum değildir.
Hâkim dirayetli olmalıdır. Yargılama aşamasında ve
özel yaşantısında sözü geçen biri olması gerektiği gibi,
sabırlı ve nazik olmalıdır.
Hâkim yargısal görevini layıkıyla yerine getirmesine
uygun davranışlar içerisinde bulunmalıdır. Örneğin;
tarafların hâkimin talimatlarını dinlememeleri halinde
hâkim, duruşma nizamını sağlamalıdır. Bunu yaparken
makul ölçülerde davranmalıdır. İhtilaflı konu hakkında
kişisel ya da gayrı resmi tartışmalara girmemelidir.
Adalet sadece maddi yönden değil, manevi yönden de
gerçekleşmiş olmalıdır. Bu nedenle, verilen hükmün gerçekte adalete ve hakkaniyete uygun olması gerektiği gibi,
hükmün; adil ve hakkaniyete uygun olduğu yönünde taraflar ve toplumda kesin kanaat oluşturması gerekir.
Elbette ki hâkimler için tasarlanacak etik normlar, 6 genel başlık altında sayılan değerlerle sınırlı olmamalıdır.
Bunların birkaçından söz edersek;
Hâkimler söz ve davranışları ile medya ilişkilerine özen
göstermelidir. Hâkim bağımsız olmalı, bağımsız olduğu konusunda toplumda kanaat uyandırmalıdır. Bir
hâkimin bağımsız karar veremediğini, yargılamanın
etki altında yürütüldüğünü topluma beyan etmesinin
adalet inancına verdiği zararın, yargının bağımlı olarak
yürütülmesinin topluma verdiği zarardan daha az olacağı düşünülmemelidir. Bu bağlamda hâkim, toplumun
diğer bireylerine oranla daha yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır.
Heyet halinde çalışan mahkemelerde hâkim makul ölçülerde uyumlu ve işbirliğine açık olmalıdır. Mahkemenin
başarılı çalışmasını sağlayacak iklimin yaratılmasında katkıda bulunmalıdır. Örneğin; toplu halde çalışılan
mahkemelerde dosyayı diğer hâkimlere rapor eden hâkimin, mutlak suretle davayla ilgili nihai bir kanaati olmalı, ancak davayla ilgili edindiği kanaatin değişmez doğru
olduğu yargısı olmamalıdır. Heyetteki diğer hâkimlerin
yönlendirme içermeyen görüş ve önerilerine açık olmalı,
saygı duymalıdır. En adil kararın verilmesi için işbirliğine hazır olmalıdır. Diğer bir ifade ile “senin gibi düşünmüyorum, ama ikna olmaya hazırım” diyebilmelidir.
Hâkim bilgi ve deneyimlerini genç meslektaşlarına
nezaketle aktarmalıdır. Buna karşılık genç meslektaşlar da bilgi ve tecrübelere saygı göstermelidirler. Hâkim yargılama faaliyetlerinde şeffaflığı ve adli bilgiye
erişim sağlama yönünde gayret göstermeli, hesap verilebilirliği ve bireylerin adalete erişimini kolaylaştırmalıdır. Yargılamayı en az masrafla gerçekleştirmeye
çalışmalıdır.
Hâkim, uluslararası sözleşmeler ve insan hakları normlarını oluşturan diğer belgeler dâhil olmak üzere ulusla-

rarası hukuktaki ilgili gelişmeleri takip ederek, karşılaştırma ve uygulayabilme yetisine sahip olma becerisini
geliştirmek için gereken gayreti göstermelidir.
Yargı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, anayasal iş
bölümü ve karşılıklı saygı esasları çerçevesinde, kamu
hizmetlerinin bir bütün olarak en üst düzeyde gerçekleştirilmesinin sağlanması bakımından gereken uyum
ve işbirliği içerisinde çalışmalı; ancak diğer kurum ya
da kuruluşlarla olan bu ilişkiler, toplum ve bireyler nezdindeki yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna yönelik
kanaate zarar verecek şekilde/nitelikte olmamalıdır.
Örneğin; hâkim tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde idarece düzenlenen her türlü yemek ya da benzeri
etkinliklere katılmamalı, sürekli toplumun gözetimi ve
denetimi altında olduğunu unutmamalı, makul ve ölçülü olmalıdır.
Yine idarî yargı hâkimi, vesayet makamı değildir, kendisini vesayet makamı olarak düşünmemelidir. Yasalarla belirlenen görev tanımı içerisinde yasaların verdiği
yargılama yetkisini kullanmalıdır.
Hâkim, demokratik toplum düzeni gereklerine, kuvvetler ayrılığı prensibi ve iş bölümü esaslarına saygı duymalı, devletin diğer erklerden (yasama-yürütme) beklediği saygıyı kendisi de göstermelidir. Örneğin; yargı
yetkisi dışına çıkılarak hâkimin takdir yetkisi ile idarenin takdir yetkisi kavramları birbirine karıştırılarak,
idarenin yerine işlem tesis eder gibi, sanılanın aksine
yargı erkinin gücünü azaltan, etkisizleştiren kararlar
verilmesi durumunda etik ilkelere uygun davranıldığından söz etmek olanaklı değildir.
Sonuç olarak;
Uluslararası örgütlerce kabul edilmiş ve bir şekilde yargı sistemimize dâhil edilmiş yazılı bir takım etik normlar ile sistematik olarak metne dönüştürülmemiş ama
köklü bir tarihin bıraktığı zengin kültürün mirasçıları
olarak, gerek kurumsal gerekse hâkimlerin kişisel hafızalarına kazınmış etik değerlerimiz mevcut olmakla
birlikte; gerek uluslararası metinlerden gerekse tarihsel kimliğimiz ile kendi örf ve adetlerimiz esas alınıp,
hukukun üstünlüğüne dayalı, temel hak ve özgürlükler
ekseninde, etik normlar belirlenerek bunların standart
hâle getirilmesinin, yargılama yapan hâkimlerin ve
toplum bireylerinin haklarının teminatını daha da güçlendireceği kuşkusuzdur.
Bu kapsamda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve diğer yargı paydaşlarınca yürütülen çalışmanın; yargının saygınlığını, güvenirliğini arttıracağı gibi yargıyı haksız
eleştirilerden kurtaracağı da tartışmasızdır.
Yine, belirlenen standart normları yorumlayıp anlamlandıracak ve nihayetinde uygulayacak olan; Hâkimler ve
Savcılar Kurulu bünyesinde, diğer otoritelerden bağımsız
olarak hâkimler için bir etik kurulu kurularak, bu yönde
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, etik normların
kurumsallaşarak gelişmesine olanak sağlayacaktır.
						
Yararlanılan Kaynaklar
1. Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği İlkeleri 2003/43
3. Budapeşte İlkeleri - Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları
2. Kitab-ül Kaza’nın (Mecelle’nin) Yargıya İlişkin Kısımları
3. Yargıtay’da Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması, Saydamlığın Güçlendirilmesi ve Yargıtay’a olan Güveninin Artırılması Projesi
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BEDESTEN

*

Mehmet Taştan
Cumhuriyet Savcısı

Bir gülün yaprakları dağılır beş kıtaya,
Yüreğim on dört damar akan bir ırmak olur.
Dökülen gözyaşlarım buharlaşır semaya,
Lefkoşa’da ellerim yalnız beşparmak olur.

Kargapazar dağına kanat çırpar Karabağ,
Viyana bahçeleri yaslı bir vatan olur.
Bulutları denize mahmuzlayan akıncı,
Garipler ülkesine gönüllü vildan olur.

Filistin’de boy verir nehrin kanlı suları,
Patlar Caharkale’de ruhun isyan damarı.
Bedesten yüreğimde tarihin aynaları,
Şiirlerim bir destan, şarkım gülistan olur.

Ridaniye yoluna iner güller sultanı,
Atının ayağından sıçrayan nişan olur.
Afrikalı şehidin kanı akar Bosna’ya
Ay ve yıldız altında gece ürüşan olur.

Cellâtlarından uzun yaşar bütün mazlumlar,
Vardığımız adresler cennet-i meva olur.
Hindikuş dağlarında renk renk açan çiçekler,
Afgan çocuklarının derdine deva olur.

Bir gülün yaprakları dağılır üç kıtaya;
Akdeniz Levent gölü, okyanus hülya olur.
Sokullu’nun kıymayı düşlediği nikâhta,
Karadeniz bir mecnun, Hazar bir Leyla olur.

Cezayir vücudumda Fransız askerleri,
Her parmağım bir Maraş, yüreğim şahan olur.
Kaybedilen diyarlar kalbimden parça alır,
Bakışlarım Endülüs, yüzüm İsfahan olur.

Ey barış elçileri, geçtiğiniz yerlerde
Her sahra Selimiye, her dağ minare olur.
Plevne’de yüreği patlayan ulu çınar,
Mazlumların kalbine inen biçare olur.

*Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. yılı nedeniyle 1999 yılında yazılmıştır.
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BOSNA HERSEK
Bosna Hersek Federasyonu Adli ve
Savcılık Eğitim Merkezi Direktörü

ARBEN MURTEZİC

“Türkiye Adalet Akademisi’nin İsmi
ve Güzel Sesi, Buraya Gelmeden de
(Bosna Hersek’ten) Duyuluyor.”
Türkiye’ye geliş nedenini öğrenebilir miyiz?
Aslında bizim Türkiye’ye gelmemiz için özel bir nedene ihtiyacımız yok.
Yani her fırsatta buraya gelmemiz gerekiyor. Bosna Hersek’te bunu herkes
böyle düşünüyor. Bu sefer Türkiye Adalet Akademisi başkanından resmi bir
davet aldık ve buraya heyet halinde geldik. Bu ziyaretimizde sadece adalet
akademisi ile değil, yüksek yargı organlarıyla da dayanışma fırsatımız
olacak. Ayrıca bu ziyaretimizde Türkiye Adalet Akademisi ile bir protokol
imzalamanın da sevincini yaşadık. Böylece aramızda sistematik ve uzun
bir işbirliği başlamış oldu.

Bosna Hersek’te hakim ve savcı olmak için gerekli şartlar nelerdir?
Hakim ve savcılar nasıl eğitiliyor?
Bosna Hersek çok komplike bir ülkedir, yargı sistemi de bu şekilde
oluşturulmuştur. Bosna Hersek’te iki sistem var, bunlar da piramit
halindeler, fakat bir tane hakimler ve savcılar kuruluna sahibiz. Ülkedeki
bütün hakim ve savcıları, bu kurum tayin ediyor. Bosna Hersek’te hakim ve
savcılık eğitim merkezi var. Ancak, hakim ve savcı olmak için eğitim almak
zorunlu değildir, isteyenlere böyle bir eğitim verebiliyoruz. Hakim ve savcı
olmak için, belli sınavları vermek gerekiyor. Bu sınavları verdikten sonra
üç yıllık bir staj eğitimi var.

Türkiye ile Bosna Hersek ilişkileri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir
miyiz?
Bu çok kolay bir soru. Bizim dilimizde o kadar çok Türkçe kelime var ki,
yapılardan, geleneklerden ve yemeklerden o kadar ortak bir mirasımız var
ki... Ülkelerimiz arasında ikili ilişkileri aşan derin duygusal bağlar var ki...
Bunu daha da netleştirmek için ve daha da geliştirmek için buradayız.
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Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Savaşı yaşamış ve geçirmiş birileri olarak barış
ve demokrasinin ne olduğunu ve ona bağlılık hissetmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
görmüş olduk. 15 Temmuz gecesinden daha zor ve
daha sıkıntılı bir dönem yaşamadık, çünkü gerçekten çok zor bir geceydi. Tabi bu, hem bizim içimizdeki olumlu duygulardan, hem de özel sebeplerden
kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye’de demokrasi anlayışı yıkılsaydı, bu durum bütün bölgeye yayılırdı ve
bütün bölgeye zarar verirdi. Bu zor dönemin arkada
kaldığını görmek, bizi fazlasıyla mutlu ve memnun
etmiştir.

Son olarak Türkiye Adalet Akademisi hakkındaki
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Türkiye Adalet Akademisi’nden bahsederken, bizim Nobel ödüllü yazarımız Ivo Andriç aklıma geldi.
Onun ‘Alije Derzeleza’ diye meşhur bir eseri vardır.
Kitapta şöyle der Andriç; “Önünde şiir vardı.” Dolayısıyla Türkiye Adalet Akademisi’nin onuru, ismi
ve güzel sesi aslında buraya gelmeden de duyuluyor. Sırbistan’dan, Makedonya’dan ve Ukrayna’dan
gelen arkadaşlarım, hakim ve savcı eğitiminin nasıl
yapılması gerektiği konusunda, hep burayı örnek
gösteriyorlar. Ben de buraya gelirken aslında tırnak
içerisinde önyargılarla gelmiştim ve bu beklentilerim çok yüksekti. Burada bunları gözümüzle de
görmüş olduk. Akademinin organizasyon şekli çok
muazzam, her şey gerçekten dört dörtlük. Ayrıca,
çok güzel bir misafirperverlik gördük, her şey için
teşekkür ediyoruz.
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FİLİSTİN

Filistin Adalet Bakan Yardımcısı

MUHAMMED M. A. SONDOS
“Nasıl ki Kudüs Kalbimizdedir,
Türkiye de Kalbimizdedir.”
Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
2003 yılında evlendim. 4 erkek, 1 kız olmak üzere 5 çocuğum var. 1993-1998
yılları arasında Ürdün’de kanun okudum. 1999 yılında avukatlık belgemi
aldım. 2006 yılına kadar avukatlık yaptım. 2006 yılında Sulh hakimi
olarak yüksek yargı meclisinde göreve başladım. 2010 yılında ilk derece
mahkemelerinde göreve başladım. 2015 yılına kadar görev yaptım. 2015
ekim ayında Filistin Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandım.

Türkiye’ye gelme sebebiniz nedir?
Öncelikle iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek, ikinci olarak
bilirkişilik konusunda Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak,
bilirkişilik konusundaki kanunlarınızı ve uygulamalarınızı görmek. Adalet
bakanlığımız bilirkişilik konusunda kanun çalışmaları yapmaktadır. Bu
konuda Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak için geldik.
Ayrıca bakanlık olarak üzerinde çalıştığımız yeni yargı sistemimiz
konusunda da Türkiye’den faydalanmak istiyoruz. Adli Tıp konusunda
da kanun tasarısı çalışması yapıyoruz. Bu açıdan da Türkiye’nin
deneyimlerinden faydalanmak için burada bulunuyoruz.

Türkiye-Filistin ilişkileri 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tarihten bu yana Türkiye Filistin arasındaki ilişkiler her zaman güzel
olmuştur. Türkiye’ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanına Filistin’e
verdiği maddi, manevi, siyasi, ekonomik her türlü destekleri için çok
teşekkür ederiz.
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düşündüğüm bir yerdi. Hakim ve savcıların ilk eğitimden göreve başlayana kadar ihtiyaç duyacakları
tüm eğitimleri alıp, donanımlı bir şekilde görevlerine başlamaları karşısında hayrete düştüm, çok
şaşırdım. Çok deneyimli, düzenli ve imkânları geniş
bir kurum olduğunu gördüm.

Tüm Filistin halkı olarak ilk andan itibaren 15 Temmuz’da yaşanan olayı kınadık. Nasıl ki Kudüs kalplerimizdedir, Türkiye’de kalbimizdedir. Türkiye, bizim için Kudüs sayılır. Bu darbe girişimi, hukuka,
demokrasiye ve Türk halkının iradesine yapılmış
saldırıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon
bağlantısıyla halkını sokağa çıkmaya davet etmiş,
tüm halk da sokaklara dökülmüştür. Bu da gösteriyor ki; Türk halkı, vatansever, ülkesine ve kurumlarına sıkı sıkıya bağlı bir halktır, cumhurbaşkanı da
halkına büyük önem veriyor. Ayrıca Filistin Devlet
Başkanı ve Filistin Adalet Bakanı kınamışlar ve Filistin Türkiye’de yapılan bu çirkin darbe girişime ilk
karşı çıkan ilk ülke olmuştur.

Türkiye
Adalet
Akademisi
düşünceleriniz nelerdir?

hakkındaki

Burayı gelmeden önce hayalimdeki akademi, sadece hâkim ve savcıları eğiten bir kurum olarak
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GAMBİYA

Gambiya Hukuk Okulu Genel Müdürü

RAYMOND CLAUDİUS SOCK
“Türkiye Adalet Akademisi’nin
Kaydettiği İlerlemeden İstifade
Edebilmeyi Umuyoruz.”
Biraz kendisinden söz edebilir misiniz?
Gambiya Hukuk Okulunun Genel Müdürüyüm. Bu okul, hukuk fakültesini
bitirip, hukuk mesleğini icra etmek isteyenler için özel bir kurumdur.
Sadece hukuk fakültesi mezunlarını alıyoruz ve onları hukuk mesleğine
kabul ediyoruz. İşin teorik tarafını hukuk fakültesinde alan öğrencileri,
uygulama açısından eğitiyoruz.

Gambiya yargı sistemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Bizim yargı sistemimizde farklı derecelerde mahkemeler var. İlk derece
mahkemelerimiz ve şeriat mahkemelerimiz var. İlk derece mahkemeleri
ve şeriat mahkemelerinin üzerinde de yüksek mahkememiz var. Yüksek
mahkeme, en yüksek temyiz makamıdır. Bu mahkemeyi, bazı ülkelerdeki
Anayasa Mahkemesi gibi de düşünebiliriz.

Gambiya’da hakim ya da savcı olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
Gambiya’da hakim olabilmek için önce akademik olarak üniversiteyi
bitirmek, sonra da hukuk okuluna devam etmek gerekiyor. Ondan sonra ilk
derece mahkemelerine, sizdeki karşılığı olan sulh mahkemelerine atama
yapılıyor. Atamalardan sorumlu genel (ulusal) kurulumuz vardır, atamaları
bu kurul yapar. 7 yıl içinde kıdemli hakim dediğimiz makama terfi ederler
ve ondan sonra daha üst derece mahkemelerde çalışmaya başlayabilirler.
Ancak, bununla beraber hukuk fakültesi mezunları akademimizde eğitim
almayı tercih etmezlerse, onlar da sadece çok sınırlı düzeyde ilk derece
mahkemelerinde hakimlik yapmaya devam edebilirler.
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Gambiya Türkiye
düşünüyorsunuz?

ilişkileri

hakkında

ne

Aslında Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkiler,
köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak, yakın zamana
kadar çoğunlukla askeri alandaki iş birliği, özellikle
Türkiye Cumhuriyeti’nin Gambiya askerlerini eğitmesi, eğitim desteği vermesi şeklinde gerçekleşmiştir. Tabi bu iş birliği sırasında Gambiya’ya gelip
yerleşerek, orada yerinde askerlerimize eğitim veren personel aracılığıyla da Türk halkıyla tanışmış
olduk. Bizim ziyaretimizin de gösterdiği üzere artık
bu yakın iş birliğini daha değişik alanlarda da yapıyoruz.

Son olarak Türkiye Adalet Akademisi hakkındaki
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Türkiye Adalet Akademisi’nden çok etkilendiğimizi söyleyebilirim. Bize yapılan sunumlarda da, çok
kapsamlı bir eğitim uygulanmakta olduğunu gördük. Biz de Türkiye Adalet Akademisi’nin kaydettiği bu ilerlemeden yararlanmayı umuyoruz.
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KATAR

Katar Yargıtay Başkan Yardımcısı

ABDULLAH AHMET AL SAADİ

“15 Temmuz Gecesi
Sabaha Kadar Uyumadık”
Bize kendiniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Temyiz mahkemesinde başkan yardımcısı, teftiş idaresinde eğitim başkanı
olarak görev yapmaktayım ve 34 yıldır yargı camiasındayım. İlk derece
mahkemelerinde başlayan serüvenim, istinaf ve temyiz mahkemesine
kadar uzandı. Beş çocuğum var, Allah’a şükürler olsun ki, dördü de kendi
okullarını bitirerek hali hazırda kamuda görev yapmaktadırlar. Bir çocuğum
kaldı bir iki sene sonra o da hukuk fakültesinden mezun olacak.

Katar yargı sistemi hakkında bilgi alabilir miyiz?
Katar’da üç kademeli bir yargı sistemi söz konusu. İlk derece mahkemeleri,
istinaf mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri... İlk derece mahkemelerinde
ceza mahkemeleri, medeni hukuk mahkemeleri ve aile mahkemeleri var.
İstinaf mahkemelerinde de hemen hemen alt derecedeki mahkemelere
benzer kurumlar söz konusu. Bir de temyiz mahkemesi var. Temyiz
mahkemesi ikiye ayrılmış, bir daire ceza davalarına ve bir daire de hukuk
davalarına bakmaktadır. Bu mahkemelerin hepsi aslında yüksek yargı
konseyinin çatısı altında bulunmaktadır.

Katar’da Türkiye Adalet Akademisi gibi bir akademi var mı? Hakim
savcı olmak için ne gerekiyor?
Katar’da hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerimizin hakim
olabilmeleri için Yüksek Yargı Konseyi’ne başvurmaları gerekiyor. Bu
konsey, sadece hakimlik mesleği konusunda yetkilidir. Başsavcılık başka
bir kurum olarak teşkilatlanmıştır. Yüksek Yargı Konseyi’nin altında bir
tane eğitim merkezimiz söz konusu. Eğitim merkezinde bir sene eğitim
gördükten sonra hakim yardımcısı olarak görev yaparlar, asistan hakim
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ya da hakim yardımcısı olarak görev aldıktan sonra
normal mahkemelerde görev yapmak üzere iki yıl
boyunca staj yapmakta, iki yıl boyunca yapmış
oldukları staj sonunda, yani toplamda üç senenin
sonunda oradaki hakim hocalarından almış
oldukları tavsiye mektupları ile birlikte mesleğe
layıksa seçilirler ve bir kararname ile tayini yapılır.

Türkiye Katar ilişkileri ve 15 Temmuz darbe
girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Uzun zamandan beri Türkiye ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bizim siyasi yönetimlerimiz arasındaki
ilişkiler de gayet iyi bir düzeydedir. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece sabaha kadar uyumadık ve Türkiye’nin yanında yer aldık. Aslında bu
darbe girişimi, halklarımızı da birbirine bağlama
konusunda bir vesile olmuştur. Zira son günlerde
özellikle siyasal ve ekonomik anlamda, yoğun bir
işbirliğimiz söz konusu... Meşru olan bir yönetimin,
ancak meşru bir şekilde gitmesi gerekir. Biz her
zaman meşrutiyetin yanındayız, demokrasinin yanındayız ve Türkiye’nin yanındayız.

Son olarak Türkiye Adalet Akademisi hakkındaki
görüşlerini almak isteriz.
Türkiye Adalet Akademisi’ne yapmış olduğumuz
geziden sonra çok güzel işlere imza attığınızın farkına vardık ve buna gerçekten şahit olduk. Tabi bu
tür gelişmeleri Türkiye’de görmekten çok mutluyuz
ve çok memnunuz. Bizim için de yol gösterici olacak. Size bundan sonraki çalışmalarınızda ve eğitim faaliyetlerinizde başarılar dileriz. Her şey için
teşekkür ediyorum.
65

KUVEYT
Kuveyt Yargısal ve Hukuksal
Çalışmalar Enstitüsü Başkanı

ADEL ABDULLAH AL-EİSA
“Türkiye’de Olup Bitenler,
Sanki Kuveyt’te Olmuştur”
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben Kuveyt’te ve Temyiz Mahkemesi başkan vekili ve ikinci daire başkanı
olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Kuveyt Yargı Araştırmalar Enstitüsü
müdürü olarak çalışmaktayım. 1984 yılında hukuk fakültesinden mezun
olduktan sonra 7 sene savcı olarak çalıştım. 1992’de hakim oldum.
1998 yılında istinaf mahkemesi müsteşarı olarak tayin edildim ve aynı
zamanda temyiz ve Yargıtay savcılığında görev aldım. Daha sonra temyiz
mahkemesinin medeni dairesine tayinim çıktı ve şimdiye kadar hala
o görevim sürüyor. 2012 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından enstitünün müdürü olarak atandım.
Bizim enstitünün 4 görevi var. Bu görevlerden bir tanesi hakim ve savcılara
temel eğitimleri vermek. İkincisi yargı mensupları sekreterler, genel
sekreterler, katipler ve icra memurları, hesap uzmanları ve mühendislik
uzmanları ve tüm yargı kurumlarının çalışanlarını eğitmek. Üçüncü görev,
Kuveyt’te tüm devlet idareleri ile yargı idarelerinde çalışanları eğitmek.
Dördüncü görev ise, araştırmalar yapmak, kütüphanelere ilişkin işleri
yapmak ve uluslar arası ilişkileri kurmak.

Hakim ve savcı olmak için nasıl şartlar gerekiyor? Nasıl eğitiliyorlar?
Bizim gibi bir akademi var mı?
Kuveyt yargı ve kanun araştırmaları enstitüsü 1994 yılında kuruldu.
Hukuk fakültesinden mezun olanlar, bizim enstitümüze müracaat ediyor,
sınav açılıyor. Önce yazılı sınava tabi tutuluyorlar, sınavı kazanan kişiler
mülakata giriyor, kazananların isimleri hakimler ve savcılar yüksek
kurulu tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderiliyor. Bunlar, yargı alanında
araştırmacı ünvanı kazanıyorlar. Enstitüde bir sene eğitim gördükten sonra
tekrar sınava tabi tutuluyorlar, sınavı geçen kişiler savcı ünvanı alıyor. Bu
kişiler, savcı mesleğini icra etmek için enstitümüzde eğitiliyorlar. 7-8 sene
savcı olarak çalıştıktan sonra, bir kısmı hakim olarak tayin ediliyor, diğerleri

66

lediler o geceyi, yatmadılar ve uyumadılar. TRT’deki
spikerin bildiriyi okuması üzerine, inşallah bu yalandır, diyerek dua ettik. Gerçekten çok gergin saatler yaşadık, ta ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan televizyonlara çıkıp halkı sokağa davet
etti, o zaman biraz nefes aldık. Sabaha kadar dualarımız eksik olmadı, sürekli dua ediyorduk Türkiye
için. Çünkü Türkiye, gerçekten tüm islam ülkeleri
için stratejik bir ülke olduğu için dualarımız Türkiye ile beraberdi. Hamdolsun, Allah’ın inayeti ve bu
halkın cesareti ile hainler emellerine ulaşamadılar.
Çoğu Kuveytli de ertesi gün Türkiye’ye geldiler ve
sokağa çıktılar.

savcı olarak kalmaya devam ediyorlar. Hakim
olarak seçilenler, hakimlik görevini yapabilmek için
zorunlu olarak 3 aylık bir kursa tabi tutuluyorlar.

Yani hakimler, savcılar arasından seçiliyor?
Evet. İlk önce savcı oluyorlar, daha sonra hakim oluyorlar. Bizim hakimlik için tek kaynağımız, savcılıktandır. Bütün hakimler savcılar arasından atanıyor.
Savcıları da bir sene eğitiyoruz. Bu eğitim dört aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, teorik derslerden
oluşuyor. Hukuk fakültelerinden mezun olanlar değişik ülkelerden mezun oldukları için, bunlara farklı ülkelerdeki hukuk sistemini anlatıyoruz ve ortak
bir hukuk sistemi çatısı altında birleştiriyoruz. Dört
ay bu şekilde eğitildikten sonra bir sınava daha tabi
tutuluyorlar, aldıkları puanlardan sonra mezuniyet
için projesi hazırlamaları gerekiyor. İstinaf mahkemesindeki 3 hakimden oluşan bir jüri heyeti önünde o mezuniyet projesi tartışılıyor. Hocalar veya hazır bulunan jüri heyeti tarafından sorulan sorulara
verdikleri cevaplara göre değerlendirme yapılıyor.
Daha sonra belli bir süre staj gibi pratik bir eğitim
görmeleri için mahkemelere gönderiliyorlar. Sonra
100 sorudan oluşan bir sınava daha tabi tutuluyorlar. Bu sınavda kitap, kanun ve notlar serbesttir. Bu
sınavdan sonra bir de sözlü sınav oluyorlar. Sonraki
4 ay ise, gruplara ayırıyoruz adayları, her gruba belli bir konu veriliyor ve rolleri değiştiriyorlar. Daha
sonra tekrar bir sınava tabi tutuluyor ve o sınavdan
sonra genel değerlendirme yapılıyor.

Son olarak Türkiye Adalet Akademisi hakkındaki
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Çok güzel bir ilgi ve alaka gördük herkesten. İnşallah biz de sizleri Kuveyt’te görmek isteriz. Son bir
şey söylemek istiyorum. Allah sağlık versin, Babam
84 yaşında ve Türkiye’yi hiç ziyaret etmedi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü olduğunda, hayatımda ilk defa
babamın ağladığını gördüm. O gece gerçekten çok
üzüldü. Yani çok azap çekiyor gibi görünüyordu ve
şöyle dedi: Allah bunu yapanların belasını versin...

Kuveyt Türkiye arasındaki ilişkileri ile Türkiye’de
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
Türkiye’de olup bitenler sanki Kuveyt’te olmuştur.
O gece bütün Kuveyt’liler uyumadılar. Sadece Kuveyt’te değil, Arap ülkelerindeki bütün insanlar iz67

MAKEDONYA
Makedonya Hakimler ve Savcılar
Akademisi Direktörü

ANETA ARNAUDOVSKA
“15 Temmuz’da Türkiye’de Ne
Olduğunu Buraya Gelince
Daha İyi Anladık.”
Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Ben Aneta Arnaudovska. Kuruluşundan beri Makedonya Cumhuriyeti
Adalet Akademisi genel müdürüyüm. 2016 yılında akademinin kuruluşunun
10. yıl dönümünü kutladık. Bir kızım var, Ankara’da TODAİE’de master
çalışması yaptı. Hocalarından, derslerinden, çalışma programından ve Türk
misafirperverliğinden çok memnun kaldı.

Makedonya Cumhuriyeti Adalet Akademisi hakkında biraz bilgi
verebilir misiniz?
2006 yılında akademimizin kurulmasıyla birlikte Makedonya’daki hakim ve
savcı seçiminde tamamen reform yapıldı. Akademimizin amacı, hakim ve
savcıların uzmanlık alanındaki yetkinliklerini daha ileri götürmek ve en iyi
şekilde geliştirmektir.
Hakim ve savcıları seçme sistemi, Türkiye Adalet Akademisi’nin sistemine
benziyor. Önce bir giriş sınavı var. Kazananlar iki senelik bir eğitime
giriyorlar, sınavdan sonra hakim ve savcı olarak atanıp görevlerine
başlıyorlar. Bugüne kadar 93 adaya eğitim verdik, hepsi de hakim ve savcı
olarak atandı.
Türkiye ile kıyaslanınca çok küçük bir rakam söz konusu. Bunu da yargının
ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Bununla birlikte meslek içi eğitime de devam
ediyoruz. Hakim ve savcılarımızı meslek içi eğitimlere katılmaları için
sürekli teşvik ediyoruz. Bu şekilde bazı sorunları daha kolay çözebiliyoruz.
Türkiye Adalet Akademisi gibi biz de uluslararası ilişkiler ve işbirliğine önem
veriyoruz. Çünkü ancak tecrübelerimizi paylaşırsak daha çok verim ve
sonuç elde etmiş oluruz. Sistemimizde yaşanan sorunlarımızı ve eksiklikleri
görebiliriz, bu şekilde en iyi sonuçları elde etmek için birbirimize yardımcı
ve destek olmuş oluruz.
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Türkiye-Makedonya ilişkileri ve Türkiye’deki
15 Temmuz darbe girişimi hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Bu ziyaretimiz, iki akademi arasında imzalanmış
olan protokolün bir sonucudur. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, akademilerimiz arasındaki
ilişkiler ve işbirliği, genel müdür olarak benim için
daha da önemlidir.

Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti’ni anayasal adıyla tanıyan ilk ülkedir. Bu da bizim için çok önemlidir.
Dost bir ülke olan Türkiye’de olup bitenleri yakından takip ediyoruz. 15 Temmuz’dan hemen sonra
Makedonya, Türkiye’de demokrasinin yanında yer
aldı. O akşam Türkiye’de verilen kayıplar nedeniyle
çok üzüntülüyüz. Burada gördüğümüz bazı şeyleri
uluslararası medya göstermedi, biz de göremedik.
Boğaziçi Köprüsü’nde yaşanan olayların bazılarını
gördük, bizim medya gösterdi. Ancak, Ankara’da Kızılay Meydanı’nda olup bitenler, o sahneler hakikaten bizi şok etti. Bunları burada gördüğümüzde şok
yaşadık. Makedonya’daki tüm vatandaşlarımız burada olup bitenleri hakikaten en sert şekilde kınadı.

Benim için önemli olan husus da, istediğim zaman
telefonu açıp Türkiye Adalet Akademisi’ndeki arkadaşlarıma “Benim şöyle bir sorunum var, ne yapabilirim, nasıl yapabilirim?” diye sorabilmektir. Kişisel
bazdaki bu temaslar benim için çok daha önemlidir.
Bu ziyaretimizde tecrübelerimizden bahsettik, birbirimizden bilgi aldık, özellikle hakim ve savcıların
eğitimini değerlendirdik. Disiplin sorumlulukları, mahkeme yönetimi ve mahkemelerin bütçeleri
hakkında bilgi aldık, UYAP sisteminin Makedonya’da da uygulanmasını sağlayabilmek için görüşmeler yaptık.
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PAKİSTAN
Pakistan Federal Şeriat Mahkemesi Başkanı

RİAZ AHMAD KHAN
“Pakistan Halkı, Türkiye
Hakkında Çok Sıcak
Duygulara Sahiptir”
Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben Pakistan’ın Hayber-Pahtunhvaeyaletindenim. Daha önce İslamabad
Yüksek Mahkemesi hakimi idim. Burdan emekli olduktan sonra Pakistan
Federal Şeriat Mahkemesi hakimi oldum. Şu anda da Pakistan Federal Şeriat
Mahkemesi’nin başkanıyım. Evliyim, üç kız ve üç erkek olmak üzere toplam
altı çocuğum var.
Pakistan yargı sistemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Pakistan’daki yargı sistemi, üç kısma ayrılmaktadır. Yine Türkiye’deki gibi
yürütme, yasama ve yargı var. Üçünün de ayrı ayrı görevleri vardır. Pakistan’daki
adalet sistemi tamamen bağımsızdır. Pakistan’da bir yüksek mahkeme vardır,
bir de Federal Yargıtay vardır. Pakistan’daki her 4 eyaletin de kendi yüksek
mahkemeleri var. Bunların üstünde de Pakistan’ın en yüksek mahkemesi
vardır. Eyalet yüksek mahkemelerinin kararlarına karşı Pakistan’ın en yüksek
mahkemesi olan Fedaral Yargıtay’da bakılıyor. Onun dışında Pakistan’da temel
hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesi halinde kamu otoriteleri tarafından yüksek
mahkemelere başvurulabiliyor. Ayrıca hak ihlali olan kişi, herhangi bir alt
mahkemeye gitmeden, doğrudan yüksek mahkemelere başvurabiliyor. Bunun
dışında eğer, bütün halkı ilgilendiren bir hak ihlali olursa, o zaman herhangi
bir vatandaş da en yüksek mahkemeye başvurabilir.
Pakistan’da hakim savcı olmak için ne gibi şartlar gerekiyor?
Türkiye’deki gibi bir akademi var mı?
Her eyalette hukuk mezunları yazılı bir sınava giriyorlar, o sınavı geçenler
ve yüksek not alanlar seçiliyor. Ondan sonra mülakat oluyor, o mülakat
sonucunda o eyalette ne kadar hakim veya savcı lazımsa ona göre oradan
seçim yapılıp gönderiliyor.
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Böyle bir eğitim alınıyor mu? Bizdeki gibi bir
akademi eğitimine tabi tutuluyorlar mı?

Son olarak Türkiye Adalet Akademisi hakkındaki
düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Tabi tabi, her eyalette adalet akademisi var, bir de
federal adalet akademisi var, ondan sonra eğitim
görüyorlar.

Ben Türkiye Adalet Akademisi’ni görünce çok etkilendim. Ben de daha önce sınava girip bürokrat
oldum, sonra sınava girdim hakim oldum, sonra
yüksek mahkeme hakimi oldum, ama ben hakim olduğum zaman böyle bir akademi yoktu. Sonra eyalet bazında akademiler kuruldu, federal akademiler
kuruldu, fakat hala da bizim akademiler sizin akademi kadar böyle alt yapısı mükemmel ve her şeyin
birlikte olduğu böyle bir akademimiz yok. İyi bir hakim yetiştirebilirsiniz, fakat maddi olarak bizim için
böyle bir akademi yapmamız mümkün değil, ama
Pakistan’da insanlar gelip buradan güzel şeylerinizi öğrenip yapabildiği kadar iyileştirmeye çalışabilirler. Fakat Pakistan’da böyle bir maddi imkanımız
yok, çok güçlü değiliz, onun için yapabildiğimiz kadar yapabiliriz.

Türkiye Pakistan
düşünüyorsunuz?

ilişkileri

hakkında

ne

Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin temeli çok eskiye
dayanıyor. Pakistan halkı, Türkiye hakkında çok
yakın ve çok sıcak bir düşünceye sahiptir ve Türkiye’ye karşı hiçbir şeyi dinlemek istemezler. Bu yüzden Pakistan’ın hangi hükümeti olursa olsun Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamaz, Türkiye’ye karşı bir
politika izleyemez, çünkü halk bunu kabul etmez,
Türkiye’ye bağlı bir halkımız var.

71

HİCRAN MATEMİ
Mehmet OSMANOĞLU
Hâkim

Bir hicranda ki ruhum, sensiz hep inlemekte
İçten içe giryânım derûnuma inmekte.
Gözlerim kırpılmadan ufkuna kilitlenmiş,
İkliminden nevbahar muştusu beklemekte.
Aşkına öyle düşsem, ol Mecnun gibi bîzâr
Bilmem ne kadar sürer bu elemli intizar?
Biliyorum yüzüm yok kapında dilenmeye,
Lâkin başka kapım yok, ey Sultân-ı Gülîzâr
Ne yazık olamadım senelerdir âşığın,
Nârına düştüysem de ufkumdaki aşkının.
Bu da bir merhaledir deyip teselli buldum,
Şimdi öyle perîşan, öylesine şaşkınım.
Güller vurgun kokuna, bülbüller sana meftûn,
Lâfzın inci tanesi, hikmet dolu sükûtun
Niyâzım leyl-ü nehâr hep o vuslat içindir,
Bîçâre bekliyorum, ne vakit gelir muştun?
Hayâlin mest ediyor şu derûn-u dilimi,
Bir sana arz ederim hâl-i pür melâlimi;
Mâtem-i hicrânının yeter vurduğu cânı,
Şafaklara sal artık, tükenmeyen leylimi...
Lisâna gelmese de arşı titretir âhım,
Leyle sözüm geçmiyor, pek uzakta sabâhım.
Her dem bir iştiyakla koyulsam da râhına,
Yolunda yol almaya komaz beni günâhım.
Her yanım cürüm kokar, her lâfzımda hezeyân,
Şiâr olmuş nefsime her iştirâda ziyan.
İsyân oduyla yanmış nazargâh-ı ilâhîm,
Tutuşmuş âşiyânım, can püryân, ciğer püryân.
Bunca cerâhatime bir merhem sunmaz mısın?
Hayâlimin ufkuna bir kez dokunmaz mısın?
Neyleyim ki mücrimim, heybem isyanla dolu,
Şefaat meclisinde bendeni anmaz mısın?
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Akademi Faaliyetleri
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Bilimsel Çalışmalar ve
Enformasyon Daire Başkanlığı
Ceza Muhakemesi Hukukunda Doğrudan
Soru ve Çapraz Sorgu Sempozyumu
04 Mart 2017 tarihinde Türkiye Adalet
Akademisi tarafından Ankara’da hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının, akademisyenlerin,
avukatların ve diğer ilgililerin katılımıyla “Ceza
Muhakemesi Hukukunda Doğrudan Soru ve
Çapraz Sorgu” sempozyumu düzenlendi.

İmar Hukuku Sempozyumu
16-18 Mart 2017 tarihleri arasında İzmir’de,
Türkiye Adalet Akademisi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile
“Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan Uygulamaları”
başlıklı imar hukuku sempozyumu düzenlendi.

Mukayeseli Hukuk Sempozyumu
20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da, Yargıtay
Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği
ile “Türk Hukukunda İstinaf Reformu Sonrası
Yargıtay’ın Temyiz İncelemesi Kapsamında
Hukukilik Denetiminin Sınırları” konulu mukayeseli
hukuk sempozyumu düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Hukuku Çalıştayı
28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Adana’da,
Türkiye Adalet Akademisi tarafından “Sosyal
Güvenlik Hukuku Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık
Çözüm Yöntemleri Sempozyumu
18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rize’de,
Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Ceza
Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemleri” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu
25-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Bursa’da,
Türkiye Adalet Akademisi tarafından Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla
yurt içinden ve yurt dışından yargı mensupları,
uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla
“Uluslararası Mecelle Sempozyumu”
düzenlendi.

Uluslararası Hukuk Öğrenimi Kongresi
4-6 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da,
Türkiye’nin farklı hukuk fakültelerinden
dekanlar, akademisyenler, öğrenciler, yargı
mensupları ile 32 farklı ülkeden akademisyen,
yargı mensupları, uzmanlar ile adalet ve yargı
eğitim kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla
“Uluslararası Hukuk Öğrenimi Kongresi”
düzenlendi.

Vergi Hukuku Sempozyumu
20-21 Ekim 2017 tarihlerinde Kırşehir’de,
Danıştay Başkanlığı ve Türkiye Adalet
Akademisi işbirliği ile “Vergi Hukuku
Sempozyumu” düzenlendi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyumu
08-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Sigortalar
Birliği işbirliğiyle “Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı
Sempozyumu” düzenlendi.

BOZMA SEBEPLERİ
Bu kitapta; Türkiye Adalet Akademisi ve
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile
düzenlenen Meslek İçi Eğitim Semineri ve Yıl Sonu
Değerlendirme Toplantısında tartışılan ve Yargıtay
ceza daireleri uygulamasında sıklıkla rastlanan
bozma sebepleri yer almaktadır.

MEVLANA BİLGELİĞİ
Türkiye Adalet Akademisi tarafından 2016 yılında
Türkçe olarak basılan Mevlana Bilgeliği kitabı, 2017
yılında da İngilizce ve Fransızca’ya da tercüme
edilerek, bu dillerde de basılmıştır.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA DOĞRUDAN
SORU VE ÇAPRAZ SORGU SEMPOZYUMU
TEBLİĞLER KİTABI
Bu kitapta; Türkiye Adalet Akademisi
tarafından düzenlenen “Ceza Muhakemesi
Hukukunda Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu
Sempozyumu”nda sunulan tebliğler yer
almaktadır.

BİREYSEL İŞ HUKUKU DAVALARI
(UYGULAMA VE ÖRNEKLERLE)
Hâkim Filiz Berberoğlu Yenipınar tarafından
yazılan kitapta; bireysel iş hukuku davaları
konusunda okuyucuya faydalı olacak en güncel
ve yeni tarihli Yargıtay kararları incelenmiş ve
irdelenmiştir.

PETROL PİYASASINDAKİ İDARİ YAPTIRIMLAR
Samet Altındağ tarafından yazılan kitapta;
idari yaptırımlara ilişkin olarak doktrinde ve
yargısal içtihatlarda konuyla ilgili olarak yer alan
bilgiler derlenerek okuyucuların istifadesine
sunulmaktadır.

HUKUK VE EDEBİYAT
Doç. Dr. Abdulhakim Koçin tarafından hukuk alanında
eğitim görenlerin hukuki kuralları anlamlandırabilmek
için toplum hayatına ayna tutan edebi eserlerden
haberdar olmaları, hukuki vakaları farklı açılardan
değerlendirebilmeleri amacıyla kaleme alınan
bu kitapta; hukuk öğrencilerine, bu konudaki
araştırmacılara ve konunun meraklılarına hukuk ve
edebiyat alanında öncelikli olarak bilmeleri gereken
bilgileri vermek amaçlanmaktadır.

ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU
ELEKTRONİK KİTABI
Bu kitapta; Türkiye Adalet Akademisinin
düzenlediği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
de katkıda bulunduğu “Uluslararası Mecelle
Sempozyumu”nda sunulan tebliğler yer
almaktadır.
Kitap elektronik ortamda yayınlanmıştır.

YARGI ETİĞİ VE MESLEKİ KİMLİK
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Eski Başkanı Ahmet Fırat
tarafından kaleme alınan kitapta; genel olarak etik ve
ahlak kavramları üzerinde durulduktan sonra, ulusal
ve uluslar arası belgeler ışığında, hakim, savcı, avukat,
bilirkişi ve adliye çalışanlarıyla ilgili yargı etiği kuralları
örnekleriyle irdelenmiş, olan ve olması gerekenler
belirtilerek, çözüm önerileri getirilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇALIŞTAYI
KİTABI
Bu kitapta; Türkiye Adalet Akademisi tarafından
düzenlenen “Sosyal Güvenlik Hukuku Çalıştayı”nda
tartışılan ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır.

MİHBİR 13. ANTALYA TOPLANTISI TEBLİĞLER
KİTABI
Bu kitapta; MİHBİR 13. Antalya toplantısında
“Yeniden Yapılandırılması Gereken Bir Kurum
Olarak İflas ve Konkordatonun İşlememesinin
Sebepleri” konusunda sunulan tebliğler yer
almaktadır.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan
TAAD Dergisi, TÜBİTAK Ulakbim, Ebsco/Host ve
Asos veri tabanlarında taranmaktadır.
2017 yılında 29, 30, 31 ve 32. sayıları çıkarılmıştır.

KÜRESEL BAKIŞ ÇEVİRİ HUKUK DERGİSİ
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan
Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Asos veri
tabanında taranmaktadır.
2017 yılında 22. sayısı çıkarılmıştır.

LAW AND JUSTİCE REVİEW
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan
Law and Justice Review Dergisi, TUBİTAK
Ulakbim, Ebsco/Host ve Cabell’s Directories veri
tabanlarında taranmaktadır.
2017 yılında 14. sayısı çıkarılmıştır.

HUMAN RİGHTS REVİEW
Türkiye Adalet Akademisi tarafından çıkarılan
Human Rights Review Dergisi, Ebsco/Host veri
tabanında taranmaktadır.
2017 yılında 13. sayısı çıkarılmıştır.

Dış İlişkiler ve Projeler
Daire Başkanlığı
Cezayir Yargı Heyetinin Çalışma Ziyareti
5 Ocak 2017 tarihinde Uyuşmazlık
Mahkemesinin ev sahipliğinde Cezayir
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Abdelkader
Daoui, Yüksek Mahkeme Danışmanı
Abdelssamad Ben Amira ve Bayan Ouardia
Ourzedine, resmi temaslarda bulunmak üzere
Türkiye Adalet Akademisine günübirlik çalışma
ziyareti gerçekleştirdiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yargı
Heyetinin Çalışma Ziyareti
8-11 Ocak 2017 tarihleri arasında, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Başsavcısı ve beraberindeki
yüksek yargı mensuplarından oluşan 5 kişilik
heyet, Türkiye Adalet Akademisine çalışma
ziyareti gerçekleştirdi.

Kuveyt Yargı Heyetinin Çalışma Ziyareti
5-11 Şubat 2017 tarihleri arasında, Kuveyt Yargı
Enstitüsü Başkanı ve beraberindeki yüksek
yargı mensuplarından oluşan 3 kişilik heyet,
Türkiye Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştirdi.

Moğolistan Yüksek Yargı Heyetinin Çalışma
Ziyareti
14-20 Şubat 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştiren Moğolistan Yüksek Yargı
mensuplarından oluşan 21 kişilik heyete yönelik
Türk Yargı Sistemi’ni tanıtan bir sunum yapıldı.

Bosna-Hersek Federasyonu Yüksek Yargı
Heyetinin Çalışma Ziyareti
13-17 Mart 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştiren Bosna-Hersek Federasyonu
yüksek yargı mensuplarından oluşan 24 kişilik
heyete yönelik Türk Yargı Sistemi’ni tanıtan bir
sunum yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Başsavcısı’nın
Çalışma Ziyareti
Güney Afrika Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın
Shaun ABRAHAMS, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA’nın daveti
üzerine 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında,
Türkiye Adalet Akademisi’ne de bir çalışma
ziyareti gerçekleştirdi.

Katar’a Gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti
28 Mart-02 Nisan 2017 tarihleri arasında,
Türkiye Adalet Akademisinin mesleki ve bilimsel
konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi
kapsamında, 22 kişilik bir heyet ile Katar’a
çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Yargı
Heyetinin Çalışma Ziyareti
10-13 Nisan 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştiren Çin Hak Cumhuriyeti Ulusal
Savcılık Okulu mensuplarından oluşan 6 kişilik
heyete yönelik Türk Yargı Sistemi’ni tanıtan bir
sunum yapıldı.

Pakistan Yargı Heyetinin Çalışma Ziyareti
13–15 Nisan 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştiren Pakistan Şeriat Akademisi ve
Panjab Adalet Akademisi mensuplarından
oluşan 18 kişilik heyete yönelik Türk Yargı
Sistemi’ni tanıtan bir sunum yapıldı.

Güneydoğu Avrupa Yargı Okulları Ağı 2.
Toplantısı
26-27 Nisan 2017 tarihleri arasında, Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova,
Moldova, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya adalet
akademilerinden katılımcıların bulunduğu, Bölgesel
İşbirliği Konseyi ile Türkiye Adalet Akademisi
tarafından düzenlenen Güneydoğu Avrupa Yargı
Okulları Ağı 2. Toplantısı İstanbul’da Türkiye Adalet
Akademisinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Afganistan Yargı Heyetinin Çalışma Ziyareti
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde ülkemize
gelen Afganistan Adalet Bakanı AbdulBaseer
Anwar, Kanunlar Genel Müdürü AbdulMajeed
Ghanizada, Gençlik ve Çocuk Rehabilitasyon
Merkezleri Genel Müdürü Mohommad Seddiq
Seddiqi ve Dış İlişkiler Direktörü Naif Riazat 28
Nisan 2017 tarihinde Türkiye Adalet Akademisine
günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdiler.

Kazakistan Yargı Heyetinin Çalışma Ziyareti
1-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türkiye Adalet
Akademisine çalışma ziyareti gerçekleştiren
Kazakistan Ülke Başsavcılığı savcılarından
oluşan 22 kişilik heyete yönelik “Türk Yargı
Sistemi ve UYAP Uygulamaları” konulu bir
eğitim programı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Hakim Adaylarına Yönelik
Eğitim Programı
03-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştiren Azerbaycan hakim adaylarından
oluşan 32 kişilik 1. gruba yönelik eğitim programı
gerçekleştirildi.

Kuveyt Yüksek Yargı Heyetinin Çalışma
Ziyareti
Yargıtay Başkanlığı’nın davetlisi olarak 14-19
Mayıs 2017 tarihleri arasında ülkemize çalışma
ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Yüksek Mahkeme
Başkan Vekili ve beraberindeki yüksek yargı
mensuplarından oluşan 9 kişilik heyete yönelik,
Türk Yargı Sistemi’ni tanıtan bir sunum yapıldı.

Azerbaycan Hakim Adaylarına Yönelik
Eğitim Programı
17-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisine çalışma ziyareti
gerçekleştiren Azerbaycan hakim adaylarından
oluşan 32 kişilik 2. gruba yönelik eğitim
programı gerçekleştirildi.

Bosna-Hersek Cumhuriyetine
Gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti
21-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türkiye
Adalet Akademisinin mesleki ve bilimsel
konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi
kapsamında, Bosna Hersek Cumhuriyeti’ne bir
çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Moğolistan Ankara Büyükelçisi’nin Ziyareti
7 Haziran 2017 tarihinde Moğolistan’ın
Ankara Büyükelçisi Batkhishig Badamdorj
ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet
Akademisine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Onuruna Akşam Yemeği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma
Betül SAYAN KAYA’nın davetlisi olarak 1114 Eylül 2017 tarihlerinde ülkemizde gelen
Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve
berberindeki heyet onuruna Türkiye Adalet
Akademisinde akşam yemeği verildi.

Umman Yüksek Yargı Heyetinin Çalışma
Ziyareti
Türk yargı sistemini tanımak üzere 24-29 Eylül
2017 tarihleri arasında ülkemize gelen Umman
Yüksek Yargı mensuplarınden oluşan heyete
yönelik, Türkiye Adalet Akademisinde “Türk
Yargısı ve Savcılık Sistemleri” konusunda eğitim
programı gerçekleştirildi.

Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi Projesi
19 Ocak 2017 tarihinde, Türkiye’de adli yardım
hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında;
Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı ve
Avrupa Birliği temsilcileri ile toplumda adli
yardım hizmetleri konusunda farkındalığın
arttırıması amacıyla adalet profesyonellerine
yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

İdari Yargıya Yönelik İfade Özgürlüğü
Meslek İçi Eğitim Programı
“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında, 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde
idari yargıya yönelik ifade özgürlüğü meslek içi
eğitim programı gerçekleştirildi.

Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Erişimi
Projesi Kapsamında İhtiyaç Analizi
Çıktılarının Paylaşımı Toplantısı
“Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Eirişiminin
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, 2-3
Şubat 2017 tarihleri arasında “İhtiyaç Analizi
Çıktılarının Paylaşımı” konulu toplantı Ankara’da
yapıldı.

AB Hukukunda İnsan Hakları Gelişimi ve
Türk Hukukundan Örnekler Çalıştayı
Avrupa Kamu İdaresi Enstitüsü (EIPA) ile
Türkiye Adalet Akademisi arasındaki işbirliği
kapsamında, 8-9 Şubat 2017 tarihlerinde,
“AB Hukukunda İnsan Hakları Gelişimi ve Türk
Hukukundan Örnekler” konulu bir çalıştay
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki
Arabuluculuk Uygulamalarının
Geliştirilmesi Projesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen “Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki
Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında, 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde
pilot hâkimler ile mahkeme personeline yönelik
“Mahkeme Temelli Arabulculuk Oryantasyonu
Eğitimi”ne katılım sağlandı.

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Kapsamında İfade Özgürlüğü Semineri
“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında, 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde
Ankara’da, idari yargı hâkimlerine yönelik “İfade
Özgürlüğü” başlıklı meslek içi eğitim semineri
düzenlendi.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı
23-26 Şubat 2017 tarihleri arasında
İzmir’de, “Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında eğiticilerin eğitimi programı
düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi ile BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında
Gerçekleştirilen Mutabakat
28 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere
Türkiye Adalet Akademisi adına Akademi
Başkanı Sayın Yılmaz AKÇİL ve BM Yüksek
Komiserliği adına Yüksek Komiserlik Türkiye
Yardımcı Temsilcisi Sayın Paolo ARTİNİ arasında
mutabakat belgesi imzalandı.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi
Türkiye Adalet Akademisi’nin ana paydaşı
olduğu Avrupa Birliğinin IPA finansman
anlaşması kapsamında Avrupa Konseyi ile
Anayasa Mahkemesinin birlikte yürüttüğü
“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi”
02-05 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirildi.

İfade Özgürlüğü Bağlamında Hakaret
Suçları ve Terör Suçları Semineri
“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında 7-8 Mart 2017 tarihlerinde, “İfade
Özgürlüğü Bağlamında Hakaret Suçları ve
Terör Suçları” başlıkları altında adli yargı hâkim
ve savcılarına yönelik eş zamanlı iki seminer
gerçekleştirildi.

İfade Özgürlüğü Bağlamında Hakaretten
Kaynaklanan Tazminat Davaları Semineri
“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında 9-10 Mart 2017 tarihlerinde,
“Hakaretten Kaynaklanan Tazminat Davaları”
başlığı altında adli yargı hâkim ve savcılarına
yönelik olmak üzere eş zamanlı iki seminer
gerçekleştirildi.

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Kapanış Etkinliği
28 Mart 2017 tarihinde Ankara’da “İfade
Özgürlüğü Konusunda Türk Yargısının
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin
kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sistemini Destekleme Projesi Kapsamında
Eğiticilerin Eğitimi Programı
30 Mart–02 Nisan 2017 tarihleri arasında
Antalya’da, “Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru Sistemini Destekleme Projesi”
kapsamında eğiticilerin eğitimi programı
düzenlendi.

Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Erişimi
ile İlgili İhtiyaç Analizi Çıktılarının Paylaşımı
Çalıştayı
03-06 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye
Adalet Akademisi ile Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki işbirliği
çerçevesinde “Sığınmacı ve Mültecilerin
Adalete Erişimi İle İlgili İhtiyaç Analizi
Çıktılarının Paylaşımı 2” konulu çalıştay
düzenlendi.

Güneydoğu Avrupa Yargı Okulları Ağı
Toplantısı
26-27 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Yargı
Okulları Ağı toplantısına Türkiye Adalet
Akademisini temsilen Akademi Başkanı Sayın
Yılmaz AKÇİL ile Akademi Başkan Yardımcısı
Sayın Mustafa ARTUÇ katılmışlardır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sisteminin Desteklenmesi Projesi
Kapsamında Meslek İçi Eğitim Semineri
26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin
Desteklenmesi Projesi” kapsamında hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına yönelik “Adil Yargılanma
Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Özel Hayata ve Aile Hayatına
Saygı Hakkı, Düşünce-Vicdan ve Din Özgürlüğü,
İfade Özgürlüğü, Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı”
konularında meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sisteminin Desteklenmesi Projesi
Kapsamında Meslek İçi Eğitim Semineri
10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’de,
“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin
Desteklenmesi Projesi” kapsamında, hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına yönelik “Adil Yargılanma
Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Özel Hayata ve Aile Hayatına
Saygı Hakkı, Düşünce-Vicdan ve Din Özgürlüğü,
İfade Özgürlüğü, Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı”
konularında meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Sistemini Destekleme Projesi Kapsamında
Bireysel Başvuru ve İstinaf Konferansı
01-03 Haziran 2017 tarihlerinde Antalya’da,
“Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru
Sistemini Destekleme Projesi” kapsamında
“Bireysel Başvuru ve İstinaf” başlıklı konferansa
katılım sağlandı.

Türkiye Adalet Akademisi ile TÜSİAD
Arasında Gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü
09 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da, Türkiye
Adalet Akademisi ile TÜSİAD arasında
gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde yapılan
“İşbirliği Protokolü” törenine Akademi Başkanı
Yılmaz AKÇİL ile Akademi Başkanı Yardımcısı
Mustafa ARTUÇ katılım sağlamışlardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
İçtihatlarına Yönelik Program
14-16 Haziran 2017 tarihleri arasında
Strazburg’da “Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak
Projesi” kapsamında düzenlenen Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin içtihatlarına yönelik
eğitim programına katılım sağlandı.

Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Erişimi
ile İlgili İhtiyaç Analizi Çıktılarının Paylaşımı
Çalıştayı
06-07 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara’da,
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile
gerçekleştirilen “Sığınmacı ve Mültecilerin
Adalete Erişimi İle İlgili İhtiyaç Analizi
Çıktılarının Paylaşımı 3” çalıştayı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki
Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
Projesi 2. Stratejik Yol Haritası Toplantısı
19-20 Temmuz 2017 tarihlerinde Antalya’da,
“Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki
Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “2.
Stratejik Yol Haritası” toplantısına katılım
sağlandı.

Türkiye’deki İstihdam Ortamını Ve
İş Alanlarını Geliştirmek Amacıyla
Gerçekleştirilen Toplantı
31 Temmuz 2017 tarihinde Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığında, yurt dışında
üniversite okuyan vatandaşlarımıza Türkiye’deki
istihdam ortamını ve iş alanlarını geliştirmek
amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılım
sağlandı.

Meslek İçi ve Hizmet İçi
Eğitim Daire Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosuna Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı
11 Şubat 2017 tarihinde Afyonkarahisar’da,
Afyonkarahisar Barosu avukatlarına yönelik
“Bireysel İş Hukuku” başlıklı hizmet içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

Yozgat Barosuna Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Semineri
11 Mart 2017 tarihinde Yozgat’ta, Yozgat
Barosu avukatlarına yönelik “Aile Hukukundan
Kaynaklanan Davalar ve Mal Rejimi
Hukuku” başlıklı hizmet içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Barosuna Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Semineri
01 Nisan 2017 tarihinde Afyonkarahisar’da,
Afyonkarahisar Barosu avukatlarına yönelik
“Hukuk Yargılamasında İstinaf” başlıklı hizmet
içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday
Memurları Temel Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Semineri
23 Nisan-03 Mayıs 2017 tarihleri arasında
Antalya’da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
aday memurlarına yönelik temel eğitim
gerçekleştirildi.

Yozgat Barosuna Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Semineri
29 Nisan 2017 tarihinde Yozgat’ta, Yozgat
Barosu avukatlarına yönelik “İş Hukuku” hizmet
içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Batman ve Siirt Barolarına Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Semineri
25-26 Nisan 2017 tarihinde Batman’da, Batman
ve Siirt Barosu avukatlarına yönelik 5271 Sayılı
CMK’nın 253. maddesi ile diğer kanunlarda
uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar
bakımından uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına
ilişkin hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

TEİAŞ Personeline Yönelik İstinaf Kanun
Yolu Hizmet İçi Eğitim Semineri
27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. personeline yönelik,
“İstinaf Kanun Yolu” hizmet içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Personleline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Semineri
10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk
Müşavirleri ve Avukatlarına yönelik “Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Hizmet İçi
Eğitim Semineri” gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirlerine Yönelik Hizmet İçi
Eğitim Semineri
11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk
Müşavirlerine yönelik hizmet içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirleri ile Avukatlarına Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı
06-09 Temmuz 2017 tarihleri arasında
İzmir’de Botaş Hukuk Müşavirleri ile
Avukatlarına yönelik, hizmet içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

19. Dönem Cumhuriyet Savcılarına Yönelik
Meslek İçi Eğitim Seminerleri
Akademi eğitimini almadan 08/11/2016
tarihinde kura çekerek görevlerine başlayan 19.
Dönem Cumhuriyet savcılarına yönelik, 09-20
Ocak ve 06-17 Şubat 2017 tarihleri arasında
iki grup halinde akademide meslek içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

İdari Yargıda İstinaf
Meslek İçi Eğitim Seminerleri
13-15 Ocak ve 16-18 Ocak 2017 tarihleri
arasında Ankara’da Bölge İdare Mahkemesinde
görev yapan daire başkanı ve üyelerine yönelik
iki grup halinde “İdari Yargıda İstinaf” meslek içi
eğitim semineri düzenlendi.

Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Artırılması
Meslek İçi Eğitim Semineri
14-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da,
“Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Artırılması”
konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Tüketici Hukuku Meslek İçi Eğitim Programı
20-22 Ocak 2017 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da, Tüketici Mahkemesi
Hâkimlerine yönelik “Tüketici Hukuku” meslek
içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılarına Yönelik
Meslek İçi Eğitim Semineri
24-26 Ocak 2017 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da Yargıtay Cumhuriyet
Savcılarına yönelik meslek içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Koruma Tedbirleri
Meslek İçi Eğitim Semineri
10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara’da
Sulh Ceza Hâkimlerine yönelik “Koruma
Tedbirleri” meslek içi eğitim programı
gerçekleştirildi.

İcra Hukuk Davaları
Meslek İçi Eğitim Semineri
17-19 Şubat 2017 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da, İcra Hâkimlerine yönelik
“İcra Hukuk Davaları” meslek içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Terör Suçları Meslek İçi Eğitim Programı
24-26 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
terör suçlarına bakmakla görevli hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına yönelik “Terör Suçları”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Meslek İçi Eğitim Semineri
25-26 Şubat 2017 tarihleri arasında
Gaziantep’te, Gaziantep Bölge Adliye
Mahkemesi yargı çevresinde görev yapan iş
ve sosyal güvenlik hâkimlerine yönelik “İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku” meslek içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

19. Dönem Hâkimlerine Yönelik
Meslek İçi Eğitim Seminerleri
Akademi eğitimini almadan 08/11/2016
tarihinde kura çekerek görevlerine başlayan
19. Dönem Hakimlerine yönelik 27 Şubat-03
Mart ve 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında
iki grup halinde akademide meslek içi eğitim
seminerleri gerçekleştirildi.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren
Davalar Meslek İçi Eğitim Semineri
10-12 Mart 2017 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da, sulh hukuk mahkemesi
hâkimlerine yönelik “Sulh Hukuk Mahkemesinin
Görevine Giren Davalar” meslek içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Meslek İçi Eğitim Semineri
17-19 Mart 2017 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da, ceza hâkimleri ve Cumhuriyet
savcılarına yönelik “Bilişim ve Teknoloji Hukuku”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kamu Görevlilerine İlişkin İdari Yargı
Uyuşmazlıkları Meslek İçi Eğitim Semineri
24-26 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
idare mahkemesi başkan ve üyelerine
yönelik “Kamu Görevlilerine İlişkin İdari Yargı
Uyuşmazlıkları” meslek içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Deniz Ticaret Hukuku
Meslek İçi Eğitim Semineri
25–26 Mart 2017 tarihleri arasında Bolu’da,
Bölge Adliye Mahkemelerinin deniz ticaret
hukuku davalarına bakan daire başkanları
ve üyelerine yönelik “Deniz Ticaret Hukuku”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Maddi-Manevi Tazminat Davaları
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
31 Mart–02 Nisan 2017 tarihleri arasında
Şanlıurfa’da Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemesi
hâkimlerine yönelik “Maddi-Manevi
Tazminat Davaları” meslek içi eğitim çalıştayı
gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında
Gaziantep’te, Ceza Mahkemesi Hâkimleri ve
Cumhuriyet savcılarına yönelik “Uyuşturucu
ve Uyarıcı Madde Suçları” meslek içi eğitim
çalıştayı gerçekleştirildi.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
11-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili dairelerinde
görev yapan tüm başkan ve üyelere yönelik,
“Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar” meslek
içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kamulaştırma Hukuku
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
11-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili dairelerinde
görev yapan tüm başkan ve üyelere yönelik
“Kamulaştırma Hukuku” meslek içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Konulu
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
iş bölümü gereği terör suçlarına bakmakla
görevli BAM daire başkan ve üyeleri ile ceza
hakimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik
“Terör ve Örgütlü Suçlar” meslek içi eğitim
çalıştayı gerçekleştirildi.

Telif Hakları (Samsun)
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
05-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Samsun’da,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel
Müdürlüğü işbirliği ile telif haklarından
kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmakla görevli
hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik “Telif
Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” meslek içi
eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri
Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri
13–14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Erzurum’da,
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı
çevresinde görev yapan ve meslekte 3 yılını
doldurmamış Cumhuriyet savcılarına yönelik
“Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Etkin Soruşturma Yöntemleri
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
daha önce aynı konuda düzenlenen seminere
katılmayan Cumhuriyet savcılarına yönelik
“Etkin Soruşturma Yöntemleri” meslek içi
eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Telif Hakları (Erzurum)
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
07-08 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Erzurum’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif
Hakları Genel Müdürlüğü işbirliği ile telif
haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklara
bakmakla görevli hâkim ve Cumhuriyet
savcılarına yönelik “Telif Hakları Sisteminin
Güçlendirilmesi” meslek içi eğitim çalıştayı
gerçekleştirildi.

Tüketici Hukuku
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
08-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
Tüketici Hâkimlerine yönelik “Tüketici Hukuku”
meslek içi eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları
Meslek İçi Eğitim Semineri
22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum’da
sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına bakmakla
görevli BAM daire başkan ve Üyeleri ile
meslekte 5 yılını doldurmamış Ceza Mahkemesi
hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik
“Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları” meslek içi
eğitim semineri gerçekleştirildi.

İcra Mahkemesi Hâkimleri
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
30 Eylül 2017 tarihinde Ankara İcra
Mahkemelerinde görev yapmakta olan
hâkimlere yönelik olarak Türkiye Adalet
Akademisi yerleşkesinde meslek içi eğitim
çalıştayı gerçekleştirildi.

Terör Suçları Bölge Değerlendirme
Toplantısı Meslek İçi Eğitim Programı
29 Eylül-01 Ekim 2017 tarihleri arasında
Antalya’da, BAM başkan ve üyeleri, Ağır
Ceza Mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet
savcılarına yönelik “Terör Suçları Bölge
Değerlendirme Toplantısı” meslek içi eğitim
programı gerçekleştirildi.

Telif Hakları (Gaziantep)
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
13-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Gaziantep’te,
Fikri ve Sınaî Haklardan kaynaklanan davalara
bakan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik
“Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi”
meslek içi eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku ile Erişimin
Engellenmesinin Teknik Ve Hukuki Boyutları
Meslek İçi Eğitim Semineri
13 -15 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
Sulh Ceza Mahkemesi hâkimleri ve bilişim
suçlarını soruşturmakla görevli Cumhuriyet
savcılarına yönelik, “Bilişim ve Teknoloji
Hukuku ile Erişimin Engellenmesinin Teknik ve
Hukuki Boyutları” meslek içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Askeri Suçlar
Meslek İçi Eğitim Semineri
20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Konya’da,
askeri suçlara bakmakla görevli mahkemelerin
hâkimlerine ve bu suçları soruşturmakla görevli
Cumhuriyet savcılarına yönelik “Askeri Suçlar”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı
Suçlar Meslek İçi Eğitim Semineri
27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
BAM daire başkan ve üyeleri ile Ceza
Mahkemesi hâkimlerine yönelik “Hayata ve
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” meslek
içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Bölge Adliye Mahkemesi İcra Daireleri
Çalıştayı
27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Bolu’da,
Bölge Adliye Mahkemeleri İcra Daireleri
başkanları ve üyelerine yönelik Bölge
Adliye Mahkemesi İcra Daireleri Çalıştayı
gerçekleştirildi.

İstinaf Temel Eğitimi (Adana)
Meslek İçi Eğitim Programı
30-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Adana’da,
BAM daire başkanı, üyeleri ve Cumhuriyet
savcılarına yönelik “İstinaf Temel Eğitimi”
meslek içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar
Meslek İçi Eğitim Semineri
03-04 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da,
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
işbirliği ile “Terör ve Örgütlü Suçlar” meslek içi
eğitim semineri gerçekleştirildi.

İstinaf Temel Eğitimi (Bursa)
Meslek İçi Eğitim Programı
09-10 Kasım 2017 tarihleri arasında BAM daire
başkanı, üyeler ve Cumhuriyet Savcılarına
yönelik “İstinaf Temel Eğitimi” meslek içi eğitim
programı gerçekleştirildi.

Telif Hakları (İzmir)
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de,
Fikri ve sınaî haklardan kaynaklanan davalara
bakan Hâkim ve savcılara yönelik “Telif Hakları”
meslek içi eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçları
Meslek İçi Eğitim Semineri
24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçlarına
bakmakla görevli BAM daire başkan ve Üyeleri
ile Ceza Mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet
savcılarına yönelik “Kaçakçılık Kanununa
Muhalefet Suçları” meslek içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

Hukuk Yargılamasında Kamulaştırma
Davaları Meslek İçi Eğitim Semineri
01-03 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimlerine yönelik
“Hukuk Yargılamasında Kamulaştırma Davaları”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Telif Hakları (Antalya)
Meslek İçi Eğitim Çalıştayı
08-09 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da,
iş bölümü gereği fikri ve sınaî haklardan
kaynaklanan davalara bakan hâkim ve savcılara
yönelik “Telif Hakları” meslek içi eğitim çalıştayı
gerçekleştirildi.

Vergi Yargısında Güncel Uygulamalar ve
Sorunlar Meslek İçi Eğitim Semineri
11 -13 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da,
BİM Vergi Dava Dairesi Başkan ve Üyeleri
ile Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyelerine
yönelik “Vergi Yargısında Güncel Uygulamalar
ve Sorunlar” meslek içi eğitim semineri
gerçekleştirildi.

İtirazın İptali ve Menfi Tespit Davaları
İle Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan
Davalar Meslek İçi Eğitim Semineri
16-18 Aralık 2017 tarihleri arasında BAM Daire
Başkan ve üyeleri ile Asliye Hukuk Mahkemesi
hâkimlerine yönelik “İtirazın İptali ve Menfi
Tespit Davaları ile Eser Sözleşmelerinden
Kaynaklanan Davalar” meslek içi eğitim
semineri gerçekleştirildi.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimlerinin
Arabuluculuk Kanunundan Kaynaklanan
Görev ve Yetkileri Meslek İçi Eğitim Semineri
23 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da, “Sulh
Hukuk Mahkemesi Hâkimlerinin Arabuluculuk
Kanunundan Kaynaklanan Görev ve Yetkileri”
meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.
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