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ED İ TÖRÜN
NOTU

 Sevgili okuyucular, BEDAAT Dergisi’nin ikinci sayısında sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Trabzon Üniversitesi Hukuk Klinikleri Kulübü öğrencileri olarak
2020 yılında çıktığımız bu yolculukta maalesef çeşitli engellerle karşılaştık,
gecikmemizden dolayı siz okuyucularımızın affına sığınıyoruz. Dergimizin önümüzdeki
süreçte yılda iki sayı olmak üzere çıkarılacağını da sizlere duyurmaktan mutluluk
duymaktayız.

 Dergimizin bu sayısında hukuku sanatla harmanlayarak sizlere sunmak istedik.
Dergimizde yer alan yazıların çoğu konu hakkında işinin ehli insanların bizlere
verdikleri bilgileri, nasihatleri ve tecrübeleri içermekte. Bizleri kırmayıp dergimizin bu
sayısına yazılarını gönderen üstatlarımıza editör olarak kendim ve tüm ekibimiz adına
teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilk sayımızda olduğu gibi yazmayı ve paylaşmayı
seven öğrenci arkadaşlarımızın yazılarını da sizlerle buluşturmuş olmanın haklı
sevincini yaşıyoruz.

 Sözlerimi sonlandırırken tüm ekip arkadaşlarıma bu zorlu süreçte gösterdikleri
özverili çalışmaları ve uğraşları için teşekkür ediyorum. Biz hazırlarken çok keyif aldık
umarım siz okuyucularımız da aynı keyifle okursunuz.

   Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.

                                                                                                       Duygu SUNTUR
                                                                                                             Editör
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  1992'de İstanbul Hukuk’ta ilk
Anayasa dersinde Prof.Dr.Erdoğan
Teziç büyük anfide döne döne
Parlamenter sistem ile Başkanlık
sistemini anlatırken lise alışkanlığı
ile kitabın girişini açmış öylece
beklemiştim. Ders bitince kitabı
karıştırdım. Ve bu konuyu kitabın en
sonunda buldum. O zaman anladım
ki üniversitedeyim artık. Ki burada
hocalar, kitabı tersinden okutur.  

      Hukukçunun romantik olanı da
hiç çekilmiyor nedense, ona
yakıştırılmıyor da. Liseyi bitirip
fakülteye girdiğinden itibaren
birdenbire hayatın içine düştüğünü
hissedersin. Belki de akranlarına
göre erken çekilirsin hayatın içine.

Erken olgunlaşırsın. Önce dertleri
öğretirler, derdin temellerini
verirler. Sonra mesleğe geçince dert
satın alırsın. Derslerin içine girince
birden sorunlar yumağının içinde
kalırsın. Ege'ye hiç gitmeden kıta
sahanlığı, hiç çek yaprağı görmeden
çek hukukunu okursun. İşin tuhafı
kambiyo hukuku okurken de çeki,
bonoya ilişkin maddeleri hayat boyu
görmeyeceğin poliçe üzerinden
okuturlar ki hala poliçe
kambiyosunu sorun yansımış değil
bana. Ceza, Medeni vs. usul
derslerine boğulur gidersin.

       Üç ders ise ihmale uğramıştır fark
etmezsin o anda. Hukuk Felsefesi,
Hukuk Dili ve İktisat...

K E Ş K E

K Ü F E S İ

" Z AM AN  N E  D E  Ç A B U K  G E Ç İ Y O R
MON A ,

U Y U  D A  T U R N A L A R  G İ R S İ N  R Ü Y A N A !  

( S .  K A R A K O Ç ) "



  Hukuk Felsefesi, Türk dili ve iktisat bu
derslerini, askerde teskere kartından hafta
sonları ve bayramları çizip çıkardığımız gibi
çıkarmışız, sorun olamayacak dersler grubuna
yazmışızdır bile. Kanunlar değişmez
olmadığını  ve hukukun temel kavramlarını ve
Hukuk’un özünü ancak Hukuk felsefesi
okuyarak anlayabilirmişiz. Hukukun felsefesini
anlamadan Hukuk üretmek ve Hukuk
pazarlamak da mesafe alamayacağımızı ancak
yaşayarak öğrenebilirmişiz.  Hukukçu olmak
veya Hukuk teknisyeni kalmak arasındaki
düğümü ancak Hukuk’un felsefesi ve
sosyolojisini  anlayarak çözebileceğini
anladığında geç kalınmış olabiliyor.  Bu
hususta Prof.Dr.Vecdi Aral’a da derslerini
aksattığımız için  gecikmeli bir özür borçluyuz
sanırım. Ceza Genel dersinde Prof.Dr.Çetin
Özek hoca, Norm kavramını saatlerce neden
anlatırdı? Normun maddi ve manevi  yanı
neydi?! Neden bu şekilde didik didik edilirdi. Ya
da Kedicik babası Prof.Dr.İsmet Sungurbey
neden ‘Muz kabuğu ve Muşamba topu
kararlarına’ bu kadar takmıştı? Prof.Dr.İl Han
Özay hoca idare hukuku kitabında  neden
Günışığında Yönetim ismini tercih etmişti? Bu
kavramların, aslında teknisyenlikten
uzaklaşmanın, sıradanlıktan  ayrılmanın ve bir
Hukukçu gibi düşünmenin şifreleri olduğunu
anlamak için  biraz yaş almamız gerekliymiş. 

  Edebiyat mı okumaya geldik! derdi bazı
arkadaşımız, edebiyat dergilerine ve şiir
akşamlarına koşarak gittiğimizde. Ki 90'larda
şiirin akşamları düzenlenir ve insanlar hınca
hınç doldururlardı salonları. Bayezid
meydanından aşağı salınıp  Beyaz Saray
kitapçısına girdiğinde yeni çıkan dergi ve
kitaplara kolayca ulaşabilirdin.

    Öğrencilik işte alamasan da biraz kitap ve
dergi mıncıklamak iyi gelirdi insana. Sonra 

 pahalı bunlar, burslarla ayı zor çıkartıyoruz,

bizi yine yan taraftaki Millet kütüphanesi deyip
biraz huzur biraz hüzünle çıkardık oradan.

Kütüphaneden içeri girince derin bir sessizliğe
dalıp dünyadan uzaklaşırsın önce. Ve  sonra
ver elini Raskolnikovlu Suç ve Ceza’dan
zamanın Rusya’sında turlamaya ya da
Balzac’ın Paris'teki fakirhanesine konuk
olmaya. Ne çok kitap var okunacak ve ne çok
konuk olunacak mekanlar. Her kitap bir
kültürü anlamak için kendini açar ada açar. Ne
kadar cesaretin varsa ilerlersin oradan. 
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    Bazen yazarın hayal dünyasında gezersin
bazen de tarihten yaprakları sayarsın.  Ama en
sevdiğim köşelerden biri de biyografi köşesi.
Bir kitapla yaşanmış bir ömrü damıtarak alırsın
tecrübeyi.  Kütüphane dışında mecburi ders
kitabının yanında el altında bir kitap takip
etmiyorsan, bil ki yine ziyandasın. Peki ne
alakası var, neye faydası olacak bu kitapların?

Bunun için de zaman lazım. Bu okumalar içinde
fakülte de Türk Hukuk sözlüğü diye önüne
konan kitap, tabii ki çok sığ kalıyorsa dersine de
itibar etmeme ihtimalin artıyor doğal olarak.

Bu kadar basitleştirilmiş bir dilden büyük
Hukuk tefekkürü çıkar hiç? Çıkmaz deyip
geçiyorsun. Zaten ciddiye alınacak bir hali de
yoktu ki dersin. Türk dilini bu kadar
sığlaştırırsan bırak öncesini son asırdaki karar
ve kitaplara dahi Fransız kalman kaçınılmaz.

Mürafaa, mübaşir, kazai rüşt, ilam vs. denince
sözlük karıştıran hukukçular mı!? 

   Bu bir kabus olmalı. Bu kadar sığ bir hukuk
sözlüğü önüne konunca geçer not al, geç diye
düşünüyor ve öyle yapıyorsun. Neyse ki Türk
dilinin ve Hukuk dilinin kullanımını gittiğin
kütüphanelerdeki ders dışı kitap ve dergilerde
ve diğer derslerin kullandığı akademik ve satır
aralarında ve verilen yargı kararlarında
buluyorsun. Peki üniversiteye girişte
sınavlardaki uzun paragraflarını çözdün veya
klasik isimlerini eser adlarıyla eşleştirdin  de
her şey bitti mi?  Peki neden mesela Tolstoy
kitaplarının tamamını okuyup Rusya ve
Tolstoy mevzuu geldiğin de  sazı eline alıp bir
Tolstoy uzmanı olarak taşı gediğine koymadın
diye sorup dururum kendime.  Belki de bu
yüzden biraz anlaşılabilmek sosyalleşe bilmek
ve dilimizi ve derdimizi anlatabilmek için
fakülte yıllarında çıkardığımız ve büyük
coşkuyla amfilerde öğrenci arkadaşlarımıza
dağıttığımız Hukuk Bültenini ara sıra çıkarır
yeniden okur yad ederim geçmişi. Bu tür
çalışmalara da çok saygı duyar, sempati
beslerim bu nedenle. Hülasa tam ve
anlaşılabilir olmanın ve rahat bir sunum
yapmanın veya mesleğe atıldığında
müvekkilinle yapacağın görüşmenin ve
yazacağın dilekçelerin seviyesini de ancak
okuduğun edebi eserlerin belirleyeceğini de 

 anlamak için de biraz yaş almak
gerekiyormuş. Ve hatta eline Mecelle
tutuşturduğum kendime mutlaka Osmanlıca
öğren dedimdi kendime. Kekeleyerek zorla
okuyabiliyoruz maalesef dedemizden kalan
kitapları. Dedesine yabancı bir nesil… Dil
mevzubahis olunca, Hukukçunun en az bir
yabancı dili bilmesi gerektiği klişesini de
tekrar da fayda görüyorum. Bir çok alana göre
aslında mesleki olarak bir yabancı dili
bilmeden dahi mesleği icra edildiğini
görmemiz ve bilmemize rağmen bu gerçek
değişmiyor. 
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   Mesleki olarak kullanabileceğiniz gibi artık
ülkeler arasının çok kolay geçilebildiği  ve
iletişim araçlarının çoğaldığı böyle bir
dönemde en az bir yabancı dil sizi dünya
vatandaşlığına taşıyabilir. Sınavlar da iyi bir not
almak üzerine kurgulanmış yabancı dil
öğreniminden de çok çektik maalesef. En
basitinden yurtdışına çıktığımızda iletişim için
veya daha derin anlamda Batı’nın Rönesans'ın
temelinde yani bilimin aks değiştirmesinin
altında tercümelerin ve tabi ki dilin olduğunun
bilincin de olarak, Hukuk üreten  medeniyeti
ihya etmenin yollarından birinin de  Batı
dillerini öğrenmek ve Batı kültürünü
tanımaktan geçtiğini anlamak ve bunun
üzerine tefekkür etmek mecburiyeti
hissetmemiz gerektiği de aşikar. Velhasıl,
edebiyat, dil ve hukuk mündemiç olmalı demek
isteriz. Nitekim hayatta aşk da  var. Fakat
hiçbirimiz Medeni Hukuk kitabını vermiyor
sevdiğine. Bu hassas konuyu da şairlerin
eserlerinden yardım alarak hallediyoruz. 

 Mesela Mona Roza’dan..

İktisat dersini de es geçtik Fakültede. Her şeyi
para merkezli kurulmuş dünyada iktisat dersi
de geçer not alınacak olarak koyulmuştu
müfredata.  İktisat, aslında dünyadaki
dengeleri bilmek ve uygulamak için elzemmiş.

Hukukun tam da ekonominin merkezin de
olduğunu, Hukukun olmadığı yerde
ekonominin de kötü gittiğini, paranın
öngörülebilir ve tahmin edilebilir bir Hukuk
sistemini sevdiğini ve oralara aktığını da
anlamak  için de gerekliymiş. Deneme
yanılmayla öğrendik bu dersi de. Demem o ki,
bilene iktisat çok şey anlatır, yol açar, yol
aydınlatır. Ve hatta daha ilerisi iktisat, kısa
dünya hayatı için ebedi ahiret yurdunu es
geçmemeyi ve bir mizanı tutturmayı da kapsar
kuşkusuz. Belki de biz avukatlar biraz da iktisat
eksiğimizden iyi tacirler olamıyor, ticarette
tutuk davranıyoruz. Ve hatta vekaletimizin
hakkını almakta dahi zorlanıyoruz kimi zaman.

Belki de iktisat bilmediğimizdendir. 

Kim bilir!

Hukukçunun bütün dersleri muhakkak ki
mühim ve elzemdir. Usulsüz vusul olmaz.

Usul derslerini bilmeden mesleği tatbik
edebilme ihtimali de yok tabii ki. Usul bilginiz  

sizi avukat, hakim ve savcı yapar. Fakat
Hukuk  felsefesi, Dil ve iktisat kültürü  sizi 
 Hukukçu yapar..

Devrik cümlelerle  devrialem yaptık
şuracıkta,

Hayata dair pişmanlıkla örülü keşke
küfesi sırtımızda,

Karadeniz'e düştü yolum,

Bir taş alıp fırlattım denize.

Sonra ‘bak gör’ dedim kendime:

Neylersin ki, taş da bata çıka eriyor
vuslata!… 

Muhabbetle..
www.alimetin.av.tr

www.hukukcuder.org.tr
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AV. Begüm Gürel

        İnsan  hakları,  her  bireyin  yalnızca
insan  olduğu  için  sahip  olduğu  haklar
olarak  tanımlanır.  Bu  haklar  evrensel  ve
herkes  için  eşittir.  Fakat  toplumsal  hayatta
her  birey  kendisini  korumak  ve  savunmak
için  yeterli  güce  sahip  olamayabilir.  Bunun
için  somut  bir  olaya  ya  da  bir
uyuşmazlıktaki  mağdur  taraf  olmaya  da
gerek  yoktur.  Bu  sebeple  yıllar  içinde
insan  hakları  da  mağdur  durumda
bulunan  kişileri  korumakta  yetersiz
kalmıştır.  Çocuklar;  bu  mağduriyetin
başında  gelmekte  ve  hukuk  düzeninde
kabul  edilen  kanun,  sözleşme  veya
beyannamelerle  daha  sıkı  bir  korunmaya
ihtiyaç  duymaktadırlar.  Çocukların;  hem
hayatta  bir  birey  olarak  eşit  sayılması  hem
de  topluma  etkin  katılımlarının
sağlanması  için  fizyolojik,  psikolojik  ve
sosyolojik  olarak  bazı  gereksinimlerinin
karşılanması  gerekmektedir.  Bu  çerçevede
çocuk  hakları,  çocukların  insan  hakları
olarak  tanımlanabilir.  Peki  çocuk  kimdir?

Birleşmiş  Milletler  Çocuk  Hakları
Sözleşmesi  çocuğu,  “çocuk  üzerinde
geçerli  yasalar  yetişkinliği  daha  erken
yaşta  kabul  etmiyorsa,  on  sekiz  yaşının
altındaki  bütün  insanlar”  olarak
tanımlamaktadır.

ÇOCUK
HAKLARI



 Çocuk  hakları  uluslararası  anlamda  ilk  defa
İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  Çocuk
Hakları  Bildirgesi  ile  koruma  altına
alınmıştır.  Bu  bildirge  1989’da  kabul  edilecek
olan  Çocuk  Hakları  Sözleşmesi’ne  giden  yolu
açmıştır.  Çocuk  Hakları  Sözleşmesi’nin
maddeleri  incelendiğinde  çocukların
toplumsal  hayatta  maruz  kaldığı  ve
düzeltebilme  imkanlarının  da  bulunmadığı
hususların  yasalarla  güvence  altına  alındığı
gözlemlenecektir.  Sözleşme 'nin  6.

maddesine  göre  her  çocuk  esas  olarak
yaşama  hakkına  sahiptir.  İlaveten,  24.

madde  gereğince  her  çocuk  ulaşılabilir  en
yüksek  sağlık  standartlarından
yararlanabilmelidir;  gerekli  tedavi  ve
iyileştirme  hizmetlerinden
faydalanabilmelidir.  Bu  haklardan
faydalanamayan,  ihmal  edilen  veya
istismara  uğrayan  çocukların  iyileştirilmesi
ve  topluma  yeniden  kazandırılması  ise
devletlerin  sorumluluğundadır.  

Bu  amaçla  İsveç,  Finlandiya  ve  Ukrayna
başta  olmak  üzere  pek  çok  ülke  çocuk
haklarını  korumaya  yönelik  şikâyet  mercileri
oluşturmuştur.Çocuk  haklarını  içeren  her
sözleşme,  çocuklara  birtakım  haklar
tanırken  aynı  zamanda  aile  içi  düzenin
sağlanması  amacıyla  ebeveynlere;

toplumsal  düzen  ve  sükunetin  sağlanması
amacıyla  da  devletlere  bazı  yükümlülükler
getirmektedir.  Bu  sebeple  sözleşmelerde
yer  alan  her  hak,  bu  hakların
uygulanabilmesi  amacıyla  sorumluluk  da
getirmektedir.  Pek  tabii  her  şeyden  önce  bu
hakların  varlığının  bilinmesi  gerekmektedir.

Çünkü  bilinmeyen  bir  hak  ne  hak  sahibi
tarafından  ne  de  üçüncü  kişiler  tarafından
korunamaz,  savunulamaz.  Nitekim  Çocuk
Hakları  Sözleşmesi’nin  42.  maddesinde  de
“Taraf  devletler  sözleşme  ilke  ve
hükümlerinin,  uygun  ve  etkili  araçlarla
yetişkinler  kadar  çocuklar  tarafından  da
yaygın  biçimde  öğrenilmesini  sağlamayı
taahhüt  eder”  ifadesi  yer  almakta,  böylece
sözleşmede  yer  alan  hakların  öncelikli
olarak  öğrenilmesinin  amaçlandığı
vurgulanmıştır.
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Uluslararası bağlamda imzalanan sözleşmeler; taraf
ülkelerin kendi hukuk düzenleri, eğitim, sağlık ve
sosyal hizmetlerine dahil edilir. Çocukların korunması
için evrensel standartları belirleyen sözleşmeler,

çocukların durumlarını iyileştirmeyi hedef alan
programlar için bir hukuki çerçeve oluşturmaktadır.

Türkiye de bu sözleşmeye taraf olmuş ve 1995 tarihi
itibariyle Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemizde
yürürlüğe girmiştir. 

Yıllar içinde Türkiye’nin bu doğrultuda taraf olduğu
sözleşmeler, kabul ettiği protokoller artmıştır. Peki
geçen yıllar içinde çocuğun hakları, toplumsal
hayattaki konumu, geleceği ne ölçüde
korunabilmiştir? Resmi veriler maalesef ki çocukların
karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin devam ettiğini
göstermektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Bildirisi'nin 9. Maddesi; çocukların her türlü istismar,

ihmal ve sömürüye karşı korunmasını ve hiçbir şekilde
ticaret konusu olmamasını beyan etmektedir. Fakat
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine  göre
dünya genelinde 200 milyondan fazla çocuk işçi
bulunuyor. 2019 TÜİK verilerine göreyse bizim
ülkemizde bu sayı 720.000’i bulmakta. Mülteci
çocukların eğitime katılması, ilkokul düzeyinde %77,

ortaokulda %31, lisede ise %3’e düşmektedir. Buna ek
olarak eğitime erişemeyen çocuk sayısında da artış
gözlenmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde
97,8 olan kız çocuklarının okullaşma oranı 2019-

2020’de yüzde 93,49'a düşmüştür. Eğitim, sağlık, sosyal
refah gibi hususların iyileştirilmesinin amaçlanması
gerekirken bu hakların temelinde yer alan çocukların
yaşam hakkı ise maalesef ki bazı ülkelerce göz ardı
edilmeye devam etmektedir. 2003’ten bu yana
çocukken işledikleri suçlar nedeniyle Çin, İran ve
ABD’de altı kişi idam edildi. Türkiye'de ise bazı kültürel
anlayışların benimsediği töre kavramlarından ötürü
çocuklar töre kurbanı olmaktadır.

Çocukların normal standartlarda yaşayabilmesi için
tanınan hakların yanında, kendilerini korumada
güçlük çektikleri için bazı suçlar bakımından da ekstra
düzenlemelere yer verilmiştir. Örneğin Türk Ceza
Kanunu’nda cinsel saldırı suçunun yanı sıra çocuğun
cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki gibi farklı
maddelerde ayrı suç tanımlamaları yapılmış ve bu tip
suçların çocuğa işlenmesi, suçun müeyyidesini de
artırmıştır. 
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 Fakat bu düzenlemeye rağmen Adalet
Bakanlığı’nın Adli Sicil İstatistikleri ’ne göre son
sekiz yılda cinsel istismar suçu sayısı yüzde 29,

mahkûmiyet kararı yüzde 43 artmıştır. 2019’da 16

yaşında 11 bin 446 çocuk ise aile mahkemesi
yargıçlarının izniyle evlendirilmiştir.

Tüm bu resmi veriler açıkça özetliyor ki çocuğun
yalnızca yaşam hakkının korunması yeterli
değildir.

Çocuğun sağlıklı bir çevrede büyümesi, eğitimini
tamamlayabilmesi, cinsel dokunulmazlığının
korunabilmesi adına daha fazla özen
gösterilmeli, imzalanan sözleşmelerin
uygulamada daha fazla işlev kazanması
sağlanmalıdır.

 

Ülkelerin hatta şehirlerin sosyoekonomik
durumlarına göre çocuğa bakış, çocuğun
geleceğine bakış değişmekle birlikte; bu bakış
çocuğun kendi hayatına bakış açısında dahi
değişmektedir. Savunmasız ve mağdur
durumda bulunan çocuk; normalin, olması
gerekenin dahi ne olduğunu bilmeyebilir.

Yaşanılan çevrede kabul görülen algı, zihniyet
bu yanılgıya düşürebilmektedir.

Bu sebeple öncelikli görev toplumların var olan
haklar konusunda aydınlatılması, bu hakların
hukuk düzenince güvence altına alınması
gerekmektedir. Teoride kabul edilen hakların
uygulamada doğru bir şekilde işleyebilmesi
içinse ülkedeki her mekanizmanın aynı
doğrultuda çalışması gerekmektedir. Çocuğun
hakkını koruyan bir sözleşmeyi uygulamada
yansıtamayan bir yargı mekanizması, sözleşmeyi
de işlevsiz bırakacaktır.
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SON  AKŞAM  YEMEĞİ
T Ü L İ N  K I L I Ç

 Son Akşam Yemeği ünlü ressam Leonardo da

Vinci’nin 15. yy da yaptığı bir eserdir. Bu eser

birçokları tarafından bir fresk olarak anılır.Fresk

ıslak alçı yüzeye boya ile yapılan, duvar yüzeyine

uygulanan bir resim türüdür. Fakat bilinenin aksine

Son Akşam Yemeği bir fresk değildir. Bunun sebebi

ise Da Vincinin bu tekniği kullanmayı

reddetmesidir. Ünlü ressam bu resmi yaparken

kendine has bir teknik kullanmayı tercih etmiştir.

Fakat bu teknik zamana meydan okuyamamıştır ve

orijinal resim büyük tahribata uğramıştır. 

 Da Vinci’nin eserine konu olan Son Akşam Yemeği

yani İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki akşam

havarilerle yediği son yemek, farklı birçok ressam

tarafından da işlenmiştir. Fakat bu eserler arasında

Da Vinci’nin eseri ön plana çıkmıştır ve Son Akşam

Yemeği, Mona Lisa’dan sonra Leonardo da Vinci’nin

en ünlü eseri olmuştur. 

 Eser İtalya’nın Milano kentinde yer alan Santa

Maria Delle Grazie kilisesinin yemek salonunda

yer almaktadır. Bu kilise, içinde yer alan şaheser

ile birlikte UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan

edilmiştir

 Ressamın simetriye verdiği önemin adeta bir

temsilcisi olan eserde ortada yer alan İsa ve

çevresindeki havariler ve bunların orantıları Da

Vinci tarafından özenle hazırlanmıştır. İsa’nın

hemen yanında yer alan ve ona ihanet eden

Yahuda’yı tasvir için Da Vinci’nin bir hapishaneye

gidip bir suçlu bulduğu ve onu resmettiği

söylenir. İncil’de belirtilene göre İsa, Yahuda’nın

kendisine ihanet edecek olan kişi olduğunu

bilmektedir. Fakat buna rağmen o yemeğe

katılmıştır. 
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' ' B Ö Y L E

B Ü Y Ü K  B İ R

K A D E R İ N

Ö N Ü N E

G E Ç İ L E M E Z D İ ' '

 A y n ı  z a m a n d a  o n  ü ç  s a y ı s ı n ı n
uğu r s u z l uğu  d a  İn c i l ’ d e  y e r  a l a n
b u  s o n  a k şa m  y e m eğ i n d e n
g e l m e k t e d i r .  İ s a  i l e  b i r l i k t e
m a s a d a  o n  i k i  h a v a r i  o t u r m a k t a d ı r .
T o p l a m  o n  ü ç  k i ş i n i n  b u l u n d uğu  b u
y e m e k  m a s a s ı n d a n  i l k  k a l k a n  v e  b u
o n  ü ç  k i ş i  a r a s ı n d a n  i l k  ö l e n  İ s a
o l m u ş t u r .  B u  s e b e p t e n  o n  ü ç  s a y ı s ı
uğu r s u z  k a b u l  e d i l m e k t e d i r .  

 Oğu z  A t a y ,  ‘ T e h l i k e l i  O y u n l a r ’
k i t a b ı n ı n  ‘ S o n  Y e m e k ’  b ö l ü m ü n d e
b a şk a r a k t e r i n i n  i n t i h a r ı n d a n  ö n c e
t ü m  ç e v r e s i n i  b i r  a k şa m  y e m eğ i n e
t o p l a m a s ı y l a  k u t s a l  k i t a p t a  y e r
a l a n  b u  h i k a y e y e  g ö n d e r m e
y a p m a k l a  k a l m a m ı ş  a y n ı  z a m a n d a
b u  y e m e k  s o h b e t i n d e  İ s a ’ n ı n
ö l d ü r ü l m e d e n  ö n c e k i  a k şa m ı
d eğe r l e n d i r i r k e n  İ s a ’ n ı n
b ü y ü k l üğü n e  r ağm e n  b u  h a i n i n
n i y e t i n i  n a s ı l  a n l a m a d ı  s o r u s u n a
“ b ö y l e  b ü y ü k  b i r  k a d e r i n  ö n ü n e
g e ç i l e m e z d i ”  c e v a b ı n ı  v e r m i ş t i r .  

 A y n ı  z a m a n d a  Oğu z  A t a y  a y n ı
k i t a p t a  Y a h u d a  i ç i n  “ Y a h u d a  s o n
a k şa m  y e m eğ i n e  g e l m e s e y d i  b i l e
i h a n e t  e t m e k t e n  k u r t a r a m a z d ı
k e n d i n i .  B u  o n u n  k a d e r i y d i ,
i h a n e t e  uğ r a m a n ı n  d a  İ s a ’ n ı n
k a d e r i  o l u şu  g i b i .  “  d e m i ş t i r .
N i t e k i m  Y a h u d a  b u  i h a n e t i
s o n r a s ı n d a  b e l k i  ç e v r e  b a s k ı s ı
b e l k i  d e  v i c d a n  a z a b ı  y ü z ü n d e n
İ s a ’ y a  i h a n e t  e d e n  k i ş i  o l m a y ı
k a l d ı r a m a m ı ş  v e  i n t i h a r  e t m e k
z o r u n d a  k a l m ı ş t ı r .  



Ardından birkaç yıl geçmiştir. Resim
neredeyse tamamdır fakat Da Vinci
Yahuda için hala bir model
bulamamıştır.  Uzun süre aradıktan
sonra Da Vinci sarhoş, vaktinden önce
yaşlanmış genç bir adama tesadüf
etmiştir. Hemen onun atölyesine
götürülmesini istemiştir. Sarhoş adam
kendine gelene kadar ressam resmi
tamamlamıştır. 

Yahuda’nın tasvirine modellik yapan
adamın yüzündeki günah, acı, bencillik
Da Vinci tarafından resmedilmiştir.
Adam kendine geldiğinde duvardaki
resme bakıp “ben bu resmi daha önce
gördüm” demiştir. Leonardo da Vinci
şaşkınlıkla “nasıl görebilirsin bu resmi”
dediğinde adam; “ yıllar önce ben daha
her şeyimi kaybetmeden önce, koroda
şarkı söylerdim. Bir ressam beni İsa’nın
tasvirine modellik yapmam için bu
atölyeye davet etmişti."

 

Ressam İsa’nın iyiyi Yahuda’nın

kötüyü temsil etmesi gerektiğine

kanaat getirmiştir. Resmi yarıda

bırakarak bu iki kişiye model olarak

kullanabilecek birilerini aramaya

başlamıştır. Bir gün bir konser

sırasında koridorda yürüyen bir

kişinin İsa’nın tasvirine uyacağına

karar vermiştir ve onu atölyesine

davet etmiştir birçok deneme

sonucunda İsa tasvirine ulaşmıştır. 

Ünlü yazar Paulo Coelho’nun

Leonardo Da Vinci’nin Son Akşam

Yemeği resmi ile ilgili anlattığı bir

hikayeye de değinmek isterim.

Yazar, bu resmin Da Vinci

tarafından kilise duvarına

yapılmasının istenilmesinden sonra

Da Vinci’nin resmi yapmaya

başladığını bütün havarilerin

yüzünü resmettiğini fakat İsa’nın

ve Yahuda’nın yüzünü resmetmek

için gerçek bir model bulmaya karar

verdiğini belirtmiştir.

İşte der yazar; iyi ve kötünün yüzü

aynıdır. Her şey yoluna ne zaman

çıktıklarına bağlıdır. 
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Bu meşhur resim, zamana meydan okumakta başarısız olmasından ötürü yıllar
içinde ışıltısını kaybetmiş ve duvardan kavlamaya başlamıştır. Resmi iyileştirmek
için yapılan restorasyon çalışmaları Leonardo da Vinci’nin eser üzerindeki fırça
darbelerinin sayılı olmasına sebep olmuştur. Bu güzide eser özgünlüğünü büyük
ölçüde kaybetmiştir. Fakat son akşam yemeğini bu derece güzel resmeden ünlü
ressam, ardından gelen pek çok ressama önderlik etmiştir ve hala bu resmi görmek
isteyen insanlar akın akın kiliseyi ziyaret etmektedir. 



H A Y A T  Y O L U
H A Y A T  Y O L U N U N  T A Ş L A R I N I  D Ö Ş E

V E  M A N Z A R A N I N  K E Y F İ N E  B A K !

A V .  Z E Y N E P  E R T E K İ N

 

 Kıymetli kardeşlerim, değerli okuyucular bu yazı vasıtası ile belki de hiç görüşmediğimiz
kardeşlerimize birkaç söz söylemek büyük fırsat benim için bunun yanında da söz gönülden gelmezse
büyük bir vebal olacağı kanaati ile bu satırları kaleme alıyorum. 

 Henüz öğrenci kardeşlerim ile aramızda uçurum oluşturacak nesiller geçmeden yani sizlerin yaklaşık
4.5 yıl sonraki konumlarından seslenmek istiyorum, gelecekten bulduğunuz bir mektup
addedebilirseniz pek bahtiyar olurum. 

  

 Okulu bitirmiş, seçtiğiniz mesleğin
koşturmacasına dalmışken kendinizi
bulduğunuz bir anda bu sözlerimin sizi
bulmasını temenni ederek yazıyorum.

Üniversite hayatının akabinde belki bir
kısmınız hiç ara vermeden yüksek lisans
yapacak bir kısmınız yurtdışı eğitimlerine
gidip kendini geliştirecek bir kısmınız güzel
bir iş bulup kendi yolunu yürümeye
başlayacak. İşte tüm bunların neler olacağını
nasıl tecelli edeceğini bilmediğimiz için
sadece hayal kurarız geleceğe dair ve dua
ederiz. Ama gelecekten size bir haber vermek
gerekirse o da sanırım şu olur EMEĞİNİN
EKMEĞİNİ YİYECEKSİN! 

 Konu, alan, platform her ne olursa olsun
değişmeyecek bir kaidedir bu. Emek yoksa
kıymet yok. Bugün çeşitli aldatmacalar ile
insanlarımızı bilhassa genç nesilleri emek
vermeden, kolay yoldan zengin olmanın,

tabiri caiz ise köşeyi dönmenin yollarına
çağırıyor kapitalist dünya. Ama sizlerden
birkaç adım önde birisi olarak şunu gönül
rahatlığı ile söyleyebilirim ki terinizi
akıtmayan hiçbir işten size fayda
gelmeyecek. 
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 Sizlere özetle söylemek istediğim husus
sadece şudur; büyük ateşler yakmanın
hayalini kurarak o ateşi oluşturacak çalılar
toplayın. Unutmayın çalıları toplamadan
büyük ateşleri yakamazsınız. Acizane
benim bu hayatta vardığım sonuç budur.

Önce hayal kur ve sonra onun uğrunda
çalış! Durmadan,  yılmadan, yorulmadan.

Nitekim Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim de
mealen bundan bahseder. ‘’Çalışın!

Yaptıklarınızı Allah da Resulü de Müminler
de görecektir!’’ ( Tevbe Suresi-105. Ayet) 

 Bu zorlu pandemi günlerinde hepinizin
evlerinize, bilgisayarlarınızın başına
hapsolduğunuzu düşündüğünüzü
biliyorum. Sizlere dua ederken bir yandan
da işin formülünü vermeye çalıştım. Hayal
kurmak için zamana, mekana, insana
ihtiyacınız yok. Aynı şekilde bu hayallere
giden yollara taşları döşeyebilmek için de
elinizde pek çok imkanın olduğunu
hatırlatmak isterim. Hayat yolunuzdaki
taşları alın terinizle döşeyip hayalini
kurduğunuz manzaraya ulaşmanız için
sizlere dua edeceğim. Hayat yolunuz
güzelliklere çıksın.    

  

  Çalışmanın, emek vermenin güzelliğini üniversite yıllarımda tatmıştım. Sakarya’ya ilk gittiğim yıl
şehre alışamamıştım ve sürekli İstanbul’a ailemin yanına gidiyordum. Ama sonra bu zaman ve
mekanın bana emanet olduğu şuuruyla hareket etmeye başlayınca bu şehirde bir şeyler yapmam
gerektiğini düşündüm. İnsanların neden bununla uğraşıyorsun nasıl olsa bir sonuç alamazsın bu
işler para etmez dedikleri pek çok işle uğraştım. Sivil toplum örgütleri, öğrenci kulüpleri vs derken
geniş bir insan yelpazem oldu üniversite yıllarımı sonlandırırken. Yıllarca emek verip bir şeyler
ortaya koymak için çabaladığım Sakarya’dan ayrılırken ardımda belki de hiç sönmeyecek bir ateş
bırakmış olmanın gururunu yaşıyorum bu zamanlarda. Tanıdığım, beraber iş yaptığım tüm
insanlarla beraber oluşturduğumuz parola şudur; ÇALIŞMAK VE YORULMAK. Elbette her
çalıştığımız meselenin karşılığını hemen anında alamayabiliriz. O noktada ise hakkıyla sabredip
tevekkül etmek düşüyor nasibimize.
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ARSA PAYI KARŞILIĞI     
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

 

 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa malikleri, yüklenicilere ödeyecekleri bedeli nakit

finansal kaynağa ihtiyaç duymaksızın arsa payını devir suretiyle ayni biçimde ödeyerek

kendilerine tekabül eden bağımsız bölümlere kavuşmaktadırlar. Yükleniciler, bu sözleşme

gereği doğan alacak haklarını inşaatın devamı sırasında üçüncü kişilere satarak inşaatın

yapımını gerçekleştirdikleri gibi öngörülen kâr payına da ulaşmaktadırlar. 

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa malikleri yüklenicilere karşı arsanın teslimini, arsa

paylarının veya kat irtifakı kurulmuş ise bağımsız bölümlerin mülkiyetinin devri borcunu

üstlenmekte olup yükleniciler de buna mukabil olarak inşaatı; sözleşme, fen ve sanat

kurallarına ve imar mevzuatına uygun biçimde tamamlayarak arsa maliklerine teslim etme

borcu altına girmektedirler. Belirtildiği üzere arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, toplumun

sosyal ve ekonomik ihtiyaçları nedeniyle eser sözleşmesi ve taşınmaz satımı sözleşmesinin bir

araya gelmesiyle oluşmuş olup yaygın biçimde uygulanmaktadır. 

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, sözleşmenin taraflarına temel konularda kolaylık

sağlaması bakımından sıklıkla tercih edilmesine rağmen karma tipli olan bu sözleşme

nedeniyle birçok uyuşmazlığın doğması da muhtemeldir. Özellikle yükleniciler ile arsa

malikleri arasında sözleşmenin sona ermesi bakımından ileri etkili veya geriye etkili fesih

hususu ile yüklenicinin finansal kaynağı sağlamak amacıyla sözleşme nedeniyle doğan

alacaklarını üçüncü kişilere devretmesi halinde üçüncü kişilerin hukuki durumu ve talep

haklarını kapsayan uyuşmazlıklar önem arz etmektedir. 

 Hızlı kentleşmenin etkisi olarak konut ihtiyacının artması ve Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereği riskli yapı olarak tanımlanan binaların yeniden

inşasının zorunlu olması nedeniyle, günümüzde inşaat projelerinin sayısı artmıştır. Arsa

maliklerinin teknik ve mesleki yeterliliklerinin inşaat yapımına elverişli olmaması, inşaat

yapımı için gerekli olan nakit ihtiyacına sahip olmamaları ve yüklenicilere finansal kaynak

sağlamakta kolaylık yaratması sebebiyle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin imzalanması

kaçınılmaz olmuştur.

Av. Zek�ye G�zem Durmuşoğlu
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 Öğretide arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, "Bir
tarafın (yüklenici) diğer tarafın (arsa sahibinin) arsası
üzerinde ve arsadaki belli payların mülkiyetine
karşılık bağımsız bölümler inşa etmek suretiyle
bütünlük arzeden bina yapma borcu altına girmesi ve
bunlar arasında bu hususları konu edinen bir
anlaşmalardır." şeklinde tanımlanmıştır. Yüklenicinin
inşaatın yapımı için ihtiyaç duyduğu maliyeti, bu
sözleşme gereğince kendisine isabet edecek bağımsız
bölümleri, işin başından itibaren üçüncü kişilere
satışından elde ettiği gelirle karşılama imkanına
kavuşması nedeniyle sıkça uygulanan bir sözleşme
olmasına rağmen kanunlarla düzenlenmiş öğretide
isimsiz sözleşme olarak tanımlanan çifte tipli karma
sözleşmelerden bir tanesidir. 

Günlük hayatta sıkça kullanılması nedeniyle öğretide
“Tipikleşmiş isimsiz sözleşmeler” olarak
adlandırılmaktadır . Sözleşmenin tarafları hem
alacaklı hem borçlu durumunda olduğundan tam iki
taraflı , tarafların karşılıklı irade beyanlarının
örtüşmesi suretiyle meydana gelmesi nedeniyle de
rızai bir sözleşmedir. 

 Sözleşmenin niteliğine ilişkin en önemli husus,
edimin ifası bakımından nasıl tanımlandığı
konusudur. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin
niteliği gereği ani edimli bir sözleşme olup olmadığı
öğretide tartışmalıdır. Bir görüşe  göre eserin
meydana getirilmesi zamana yayılmıştır ve
yüklenicinin eseri meydana getirinceye kadar yaptığı
işlemler hazırlık işlemi olarak görülmediğinden
sözleşme, sürekli borç ilişkisi doğurmaktadır. Bir
diğer görüş  ise yüklenicinin inşaatı tamamlayıncaya
kadar yaptığı işlemlerin hazırlık işlemleri olduğunu
savunarak sözleşmenin ani edimli olduğunu ileri
sürmektedir. Yargıtay’ın uygulaması arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesinin tamamının salt ani veya
salt sürekli edimli olduğu tespitinden ziyade,
sözleşmede düzenlenen hususların ihtilaf konusu
somut olaya göre değerlendirilerek ve menfaatler
dengesi dikkate alınarak bir sonuca varılması
gerektiği yönündedir. Belirtmek gerekir ki Türk
Borçlar Kanunu’nda eser sözleşmesine ilişkin
hükümler, sürekli borç ilişkisine özgü kurallar dikkate
alınarak düzenlenmiştir. Yargıtay’ın yerleşik kararları
doğrultusunda uygulamada arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesinin “geçici-sürekli karmaşığı” özellik
taşıdığı kabul etmiştir .
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 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek
Türk Medeni Kanunu’nun 1009. maddesi
gerekse Tapu Kanunu’nun 26. maddesi ile
07.06.1994 tarihli Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil
Tüzüğü’nün 55/b-c maddesi gereğince tapu
kütüğüne şerh edilebilir. Taraflar arasında arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu
kütüğüne şerh edilmesine ilişkin aksi yönde
düzenleme yapılmadığı hallerde taraflardan
birinin istemi üzerine sözleşme tapu kütüğüne
şerh edilir. 

 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu
kütüğüne şerh edilmesi, arsa malikinin
sözleşme konusu taşınmazı üçüncü kişiye
devretmesi halinde yüklenicinin sözleşmenin
kurulması ile doğmuş olan kişisel haklarını yeni
malike karşı ileri sürebilmesini sağlar.
“Sözleşmenin şerh edilmemesi halinde ‘borç
ilişkisinin nisbiliği’ ilkesi uyarınca yeni malikin
eski malik ile yüklenici arsında yapılan arsa payı
karşılığı yapı sözleşmesi ile bağlı olmayacağı ve
kendisine karşı mülkiyeti devir talebinin ileri
sürülemeyeceği açıktır” . Öte yandan
yükleniciye sözleşme gereği devredilmiş olan
hisseleri yükleniciden devir ve temlik alan
üçüncü kişilerin iyi niyet iddiasını da bertaraf
etmektedir. Arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesindeki şerh; dar anlamıyla nisbi hak
şerhi değil, bağlayıcılık şerhidir .

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu
kütüğüne şerh edilmesinden itibaren beş yıl
içerisinde sözleşme konusu taşınmaz
hisselerinin satışı yapılmaz veya kat irtifakı
tesis edilerek tapu kütüğüne tescil edilmezse
şerh, tapu sicil müdürü veya tapu sicil
görevlileri tarafından kendiliğinden terkin
olunur. Dolayısıyla taraflar bakımından şerhin
etkisinin devamlılığı için Tapu Kanunu’nun 26.
maddesi gereğince sözleşmenin tapu kütüğüne
şerh edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde
mülkiyetin devri veya kat irtifakının tesisi
işlemlerinin tapu kütüğüne tescili
gerekmektedir .

BEDAAT SAYFA 18



 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hem eser (istisna) sözleşmesinin hem de taşınmaz satımının
unsurlarını bir arada barındırması nedeniyle her iki sözleşme bakımından da şekil şartı incelenmelidir.
Bilindiği üzere kanunlarda eser sözleşmesi bakımından herhangi bir geçerlilik şekli düzenlenmemiştir.
“Kural olarak, eser sözleşmesinin geçerliliği bir şekil şartına bağlı değildir; zımni irade beyanlarıyla da
kurulabilir.”  . Fakat taşınmaz satımının şekil şartı tartışmaya yer olmayacak biçimde kanun koyucu
tarafından açıkça düzenlenmiştir. 

 Türk Medeni Kanunu’nun 706/f.1. maddesi “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin
geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” Türk Borçlar Kanunu’nun 237/f.1-2
maddesi “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi şarttır.
Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.”
şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca Tapu Kanunu’nun 26. maddesinde de resmi senetlerin tapu sicil müdürü
veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edileceği belirtilmiştir.
Resmi şekil şartı ile tarafların ehliyetsizliğe, irade bozukluğuna ve sözleşme şartlarının farklı olduğuna
ilişkin iddia ve itirazda bulunmalarının güçleştirilmesi amaçlanmıştır . “Öte yandan kanunun koyduğu resmi
şekil zorunluluğunun yerine getirilmiş sayılması için sözleşmenin gerek objektif bakımdan gerek sübjektif
bakımdan esaslı noktalarının bu şekle uygun olarak tespit edilmiş olması şarttır.”  Taşınmaz malın satımına
ilişkin resmi senette alıcı ile satıcının gerçek iradelerinin açıklanmış olmasının yanı sıra satış bedelinin de
açıkça belirtilmesi gerekmektedir .

 Hem kanunun açık hükmü hem de taşınmaz
satışının resmi şekle tabi olması nedeniyle,
taşınmaz satış vaadini içeren sözleşmenin de resmi
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Doğrudan
mülkiyetin devrine ilişkin satış işleminin ve
mülkiyetin devri vaadini içeren sözleşmeleri resmi
şekilde düzenleme yetkisinin Tapu Kanunu’nda
tapu sicil müdürlüklerine verilmesinin yanı sıra;
Noterlik Kanunu’nun 60. maddesi gereği noterler,
satış vaadini içeren sözleşmeyi resmi şekilde
düzenleme yetkisine sahiptirler. Ancak “noter
huzurunda taşınmaz satışı olarak düzenlenen resmi
senetler, bu sözleşme yönünden hükümsüzdürler. ”
Noterde taşınmaz satış vaadini içeren sözleşmenin,
Noterlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince
düzenleme şeklinde yapılması zorunludur .
 Nihayetinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi;
aynı zamanda arsanın hisselerinin veya kat irtifakı
kurulmuş olması halinde bir kısım bağımsız
bölümlerin mülkiyetinin yükleniciye devri vaadini
de kapsadığından, tapu sicil müdürlüklerinde veya
noter huzurunda düzenleme suretiyle resmi
biçimde yapılmaktadır. 
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 Şekil şartına uymamanın yasal sonucu, Türk
Borçlar Kanunu’nun 11. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre şekil şartının
geçerlilik koşulu olduğu hallerde sözleşmenin
geçerli olabilmesi için yasada öngörülen
şekilde düzenlenmelidir. Geçerlilik koşuluna
uyulmayan hallerde kural olarak sözleşme
geçersiz kabul edilir . Şekil eksikliği taraflarca
ileri sürülmemiş olsa bile yasanın emredici
nitelikte hükmüne göre hâkim tarafından
resen göz önüne alınır. 
 Ancak şekil şartına uyulmadan düzenlenen
sözleşmelerin geçersizliğine ilişkin öğretide
farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe
göre sözleşmenin kurulmamış olduğunu,
edimler ifa edilmiş olsa dahi sözleşmenin
geçerlilik kazanamayacağı; diğer bir görüşe
göre sadece taraflar arasında ileri sürülebilen
“kendine özgü geçersizlik” olduğu; üçüncü
görüşe göre sözleşmenin yok sayıldığı, hâkim
tarafından resen göz önüne alınacağı gibi
üçüncü kişiler tarafından da ileri
sürülebileceği savunulmaktadır. 

 Yargıtay; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
taraflarının ekonomik ihtiyaçları arasındaki
menfaat dengesini göz önünde bulundurarak
sözleşmedeki edimlerin ifa edilmiş olması
veya ifa edileceğine güvenen tarafın
edimlerin önemli bir bölümünü ya da
tamamını yerine getirmiş veya biçim
eksikliğini kasıtlı olarak yaratan tarafın biçim
eksikliği nedeniyle sözleşmenin geçersiz
olmasını ileri sürmesini, Türk Medeni
Kanunu’nun 2. Maddesi gereğince hakkın
kötüye kullanılması olarak kabul etmiştir 

 Başka bir anlatımla kural olarak şekle
aykırılık nedeniyle geçerlilik koşulunun
oluşmadığı kabul edilmekle birlikte; arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesinde tarafların
yükümlendikleri edimleri kısmen veya
tamamen ifa etmeleri veya zımnen rıza
gösterdikleri durumlarda tarafların,
sözleşmeyi ayakta tutmak istedikleri kabulü
ile sadece şekle aykırılık nedeniyle
sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmek
mümkün değildir. Elbette bu husus, her
somut olaya göre ayrıca incelenmeli ve
dürüstlük kuralı çerçevesinde karar
verilmelidir. 
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Aslında h�çb�r şey �y� veya kötü
değ�ld�r. Her şey b�z�m onlar
hakkında ne düşündüğümüze

bağlıdır.

W İ L L İ A M  S H A K E S P E A R E
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 4 buçuk milyar yıl yaşında olan Dünyamızda insanlık
tarihi ne yazık ki pek çok insanlık dramına şahit
olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bunların büyük
çoğunluğu ise ne yazık ki yüzlerce insanın hayatını
kaybettiği veya yaralandığı savaşlar ve soykırımlar.
Dünyanın neredeyse hiçbir kıtasında savaşa şahitlik
etmeyen toprak parçası kalmadı. İnsanlık tarihinin bu
trajedileri tarih sayfalarında yer etmekle birlikte aynı
zamanda sinema, edebiyat, tiyatro gibi pek çok sanata
da ışık tutmuştur. Bu yazıda ağırlıklı olarak İkinci
Dünya Savaşı ve onun nezdinde gelişen dünya
tarihinin sinema kültürüne nasıl yansıdığını incelemiş
olacağız.

 İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihinde 70 milyondan
fazla askerin çarpıştığı ve en çok can kaybı verilen savaş
olarak bilinmektedir. Savaş 6 yıl boyunca sürdü ve
bununla birlikte 60 milyondan fazla kişi hayatını
kaybetmiştir. Bu rakam savaşın sürdüğü 1940’lı
yıllarda 2,3 milyar olan dünya nüfusunun yüzde üçüne
denk gelmekteydi. Bununla birlikte savaşın sebep olduğu
kıtlık ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybedenlerin
sayısı da eklendiğinde ilerleyen yıllarda ölü sayısı 80
milyona yaklaşmıştır. 

IRKÇILIK SİNEMASI
Z Ü L E Y H A N U R  A L T I N T A Ş

  Birinci Dünya savaşı esnasında Almanya, İngiltere ile savaşırken bir İngiliz askeri, ciddi şekilde yaralanmış bir

Alman askerine yani düşmanına acıyarak adamı öldürmek yerine yaşamını bağışlamıştı. Fakat bu İngiliz askerinin

hayatında yaptığı en büyük hataydı. Çünkü yaşamasına izin verdiği adam Adolf Hitler’di. Tarihin en korkunç

insanlarından olan Hitler’in ölümden döndüğü tek an bu değildir, tarihte birçok kez suikasta uğramış belki

kaderinden belki de çok şanslı olmasından dolayı feleğin çemberinden paçasını defalarca kurtarmıştır

 Adolf Hitler, 1932 seçimlerinde Nazi Partisinin başkanı olarak girdiği seçimleri kazanarak başbakan olmuştur.

Başbakanlığının ikinci senesinde diktatörlüğünü ilan ederek Alman toplumu üzerinde inanılmaz baskılar kurmaya

başlayan Hitler; sanatçılar ve bilim insanlarına kısıtlamalar getirmiş, birçok kitabın okunmasını da yasaklamıştır.

 Alman olmamasına rağmen büyük bir Alman milliyetçisi olan Adolf Hitler bununla birlikte Yahudilere de büyük

bir nefret duyuyordu. Nazi Almanya’sının uyguladığı ırkçı politikalar nedeniyle Avrupa’da pek çok Yahudi

katledilirken Finlandiya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde ise pek çok vatandaş göçe zorlanmıştır.

Nazilerin Yahudi toplumuna yaşattığı bu insanlık dışı muameleler savaştan yıllar sonra ise pek çok sinema eserine

konu oldu.
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 "The P�an�st"

  Polonyalı piyanist Wladyslaw Szpilman’in hayatını konu
alan filmde İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalı
Yahudilerin yaşadığı zorluklar anlatılmakta. Film aslında
bir noktada yönetmenin hayatından esinlenmiştir. Çünkü
filmin yönetmeni Roman Polanski de Nazi işgali sırasında
yaşamının bir kısmını kamplarda geçirmiştir. Rus asıllı yarı
Yahudi olan annesi Bula ise sekiz aylık hamileyken
Auschwitz kampında ölmüştür. 

  The Pianist filmi, Wladyslaw Szpilman’in anıları baz
alınarak oluşturulmuş ve yönetmen Roman Polanski’nin
çocukluğunda savaş esnasında başına gelen olaylardan
ilham alarak uyarlamıştır. Bunlarla birlikte Wladyslaw
Szpilman karakterini canlandıran Adrien Brody, 29
yaşındayken The Pianist filmi ile En İyi Erkek Oyuncu
Oscar’ı kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçmiş ve
filmde konuşulan tek bir Fransızca kelime olmamasına
rağmen The Pianist filmi, Fransa’nın ulusal film ödülü
César Ödülleri’nde En İyi Film Ödülü alan ilk film
olmuştur.

  Film bir bakıma bu dramı anlatmak için biçilmiş
kaftandır. Almanların Polonya’yı işgali ve devamında
gelişen Nazilerin ırkçı muamelelerini yansıtan The Pianist,
İkinci Dünya Savaşının ne denli vahşet dolu olduğunu
yansıtmakta çok başarılı olmuştur. Geniş bir Yahudi ailenin
hayatta kalma çabasına tanıklık ettiğimiz bu yapımda,
dikkatimi çeken pek çok nokta olmuştu. Bunlardan birisi ise
Almanların Yahudiler için koyduğu absürt kurallardı. Öyle
ki bu kurallar Yahudileri insan olarak kabul etmediklerini
bariz bir şekilde ortaya koyuyor. 

Roman Polanski’nin yönettiği 2002
yapımı olan The Pianist filmi Nazi
katliamını çarpıcı şekilde yansıtan
filmlerin başında gelir.

Benim bu yapımda en beğendiğim ve vahşeti en
uygun şekilde anlattığını düşündüğüm replik ise
Wladyslaw’ın kardeşi Henryk’in okuduğu kitaptan
yapılan alıntıdır:

’'Bizi yaralarsanız kanamaz
mıyız?

Bizi gıdıklarsanız gülmez
miyiz?

Bizi zehirlerseniz ölmez miyiz?
...

Ve bize karşı yanlış
davranırsanız

İntikam almaz mıyız?’’



 Savaşın başlarında Yahudileri pek çok yere girmekten
men eden Naziler aynı zamanda parklar ve kaldırımlar
gibi kamuya açık alanlarda bulunmalarını da yasaklamış
bunların yanında ancak cüzi bir miktar paraya sahip
olabilecekleri yönünde çeşitli kısıtlamalara tabi
tutmuşlardır. 

 Film boyunca Yahudilerin toplumda fark edilmeleri için
kollarına bir bant takılmaları zorunlu kılınmış böylece
onlara çok daha kolay işkence edebilmişlerdir. Ancak bu
noktada beni gerçekten en çok etkileyen sahnelerin
başında Yahudileri zorla tıktıkları mahalleden
çıkmamaları için ördükleri duvardan geçmeye çalışan
ufacık çocuğun başkarakterimiz piyanist Szpilman’ın
kollarında can vermesi. Tabi ki ölen sadece o değildir,
yollar caddeler açlıktan ve işkenceden can veren
insanlarla doludur. Öyle ki, İkinci Dünya Savaşının
meydana getirdiği yıkımları bilmeseydik en azından o
görüntüleri bir korku filminden ayırt etmek mümkün
olmazdı. 

  Wladyslaw Szpilman, bir noktadan sonra Yahudi polis
olan ve kendisi ile kardeşi Henryk’e polis olmasını öneren
eski bir dostu tarafından kuzeye gitmekte olan trene
bindirilmekten kurtulur ve böylece ailesinden ayrı olarak
yaşam savaşında yalnız kalır. Bir süre saklanarak
yaşamaya çalışır ancak en sonunda diğer Yahudilerle
birlikte Naziler için inşaat yapımında çalışır. Szpilman
gettoda daha fazla dayanamayacağını anlayınca bir
fırsatını bulup kaçmaya karar verir ancak Yahudi
Mahallesi ile Polonyalıların yaşadığı mahalleleri ayıran
duvarı geçtikten sonra yaşam onun için çok daha zor
olacaktır.

   Duvarı geçmeyi başaran ünlü piyanist, arkadaşlarının
yardımı ile gizlenerek bir süre yaşamını idare ettirir.
Açlıktan, susuzluktan ve pek çok kez Alman askerleri
tarafından öldürülmekten kurtulan Wladyslaw Szpilman
geleceği her ne kadar dipsiz bir kuyu gibi karanlık
görünse de bizlere yaşama güdüsünün ne kadar güçlü
olduğunu göstermekte. 
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Bir akşam saklandığı yerde Alman Yüzbaşı Hosenfeld tarafından fark edilir. Ancak film burada sürpriz bir
şekilde ilerlemeye başlar, en başından beri bu vahşeti gerçekleştiren Nazi komutanlarından ilk defa vicdan
sahibi biri çıkar ve Szpilman’ı fark eden Hosenfeld onu öldürmek yerine saklanmasına yardım ederek
yiyecek getirir. Filmi aynı konuyu işleyen diğer yapımlardan ayıran en önemli noktalardan birisi de budur
bence. Her ne kadar kendileri de Yahudi olmasına rağmen Nazilerden farksız şekilde soydaşlarına ihanet
ederek işkence yapan Yahudi polisleri, bulundukları gettoda sınıf farklılığının devam ettiren Yahudilerin
zengin- fakir şeklinde ayrılmaları ve belki de en önemlisi insanlığın hala ölmediğini kanıtlarcasına
Yahudilere yardım etmek isteyen Polonyalılar filmin etkileyiciliğini artırarak kendine özgü bir yapım
haline getiriyor. 

 İlerleyen aylarda trenlerle imha kamplarına taşınan Yahudiler
kamplarda imha edildi. Hitler kendisine ve politikalarına karşı
çıkan Almanları öldürmekten de çekinmedi. Üstün Alman ırkını
yaratmak amacı ile Hitler sadece Yahudileri öldürmemiş akıl
hastaları, engelliler, down sendromlu çocuklar ve eşcinseller gibi
toplumun zayıf halkaları olarak görülen kesimi de toplumdan
kaldırmaya başlamıştır. Çingeneleri bile sırf Alman olmadıkları
gerekçesiyle öldürmekten de geri durmamıştır .
 Sadece Hitler değil diğer Nazi subayları da en az Hitler kadar
vahşiydi. Mahkumların kalbine petrol enjekte edilen ve çocukları
sırtlarından birbirine dikilen Nazi deney çalışmaları yalnızca
bildiklerimizin çok az bir kısmıdır. Çünkü Nazi subayları işgalin
son günlerinde tüm evraklarını yakarak yok etmişlerdir.

 Bununla birlikte Nazi partizanlarından belki de en
korkunçlarından birisi ise öldürdüğü Yahudilerin derilerindeki
dövmeleri kesip iç çamaşırı yapan siyasi suçlu hapishanelerinin
komutanı Korl Otto Koch’un eşi Ilse Koch’tur. Küçültülmüş
kafatasları, ikiye bölünmüş suratlar veya insan derisinden
yapılan abajurlar diğer Nazi vahşetleri arasındadır. Tuhaftır ki,
Hitler toplama kamplarını kendi kurdurmuş olsa da
psikolojisinin etkilenmemesi için hiçbir zaman bir kampı ziyaret
etmedi. Hitler’in ve onun nezdinde Nazi subayları ile bilim
adamlarının yaptıkları bu korkunç şiddeti elbette ki tam
anlamıyla sinemada yansıtmak mümkün değil. Bu nedenle
birçok film bu vahşeti anlatmakta ne yazık ki yetersiz kalmakta. 

Rusların, Varşova’ya girmesi Nazilerin
çekilmesine sebep olmuştur ve belki de en çok
beğenilen ve en çok paylaşılan ‘’Ateş etmeyin,
ben Polonyalıyım.’’ repliği ile savaş bitmiştir.
Szpilman ölmemiştir ve Yüzbaşı Hosenfeld’e
dediği gibi savaş bittikten sonra Varşova
Radyosunda çalmaya devam etmiştir.  

 Bu noktada filmlerden biraz ayrılarak Hitler ve
Nazi komutanlarının işkencelerine de
değinmekte fayda var. Soykırım öyle birden
değil, aşama aşama gelişmişti Almanya’da.
Önce çeşitli yasaklar koyarak gettolara
kapatılan Yahudiler, bununla birlikte
köleleştirilerek zorla çalıştırılmıştır. Bu insanlar
tekrardan evlerine dönebileceği umudunu
taşıyordu ancak işler hiç de umdukları gibi
olmadı. 
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 Nazi Almanya’sının İtalya’daki vahşetini anlatan bir diğer

yapım olan Life Is Beautiful ya da orijinal diliyle La Vita E

Bella filmi, İtalyan yönetmen Roberto Benigni ‘nin yönettiği

1997 yapımı bir dramadır. Filmde İkinci Dünya Savaşı

sırasında Guido’nun oğlu ve amcası ile birlikte Yahudi

toplama kampına götürülmesinin hikayesi işlenmiştir. Filmin

yönetmeni aynı zamanda başkarakter olan Guido karakterini

de canlandırmıştır. Oldukça romantik başlayan film zamanla

Avrupa’daki Yahudi ırkçılığını da hissettirmeye başlar. Filmin

başında arkadaşı ile birlikte amcasının yanına gelen Guido

amcasının darp edildiğini ve evinin basıldığını görür ancak bu

ne ilktir ne de son olacaktır. Guido toplumda büyüyen Yahudi

nefretini fark etmek için fazla romantiktir ki o sırada zaten

öğretmen Dora’ya aşıktır ve sadece onu düşünmektedir.

 Filmi bu noktada daha da romantik yapan ufak bir detay ise

Guido ve Dora karakterlerine can veren Roberto Benigni ve

Nicoletta Braschi gerçek hayatta evli olmasıdır. Guido ve

Dora’nın bu tatlı aşk hikayeleri filmin devamında evlenmeleri

ve tatlı bir erkek çocuğuna sahip olmaları ile devam ederken

İkinci Dünya Savaşı başlar. Guido, oğlu Giosue ve amcası

Eliseo zorla kampa götürülürken karısı Dora, oğlu ve

kocasının toplama kamplarına götürüldüğünü öğrenince kendi

isteğiyle kampa gitmek için trene biner. Oğlunun doğum

gününde gerçekleşen bu beklenmedik olayda Guido durumu

kurtarmak için oğluna bunun bir oyun olduğunu ve oyunu

birincilikle bitirdikleri takdirde yaş günü hediyesi için gerçek

bir tanka sahip olacağını söyleyip onu rahatlatmaya çalışır.
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"L�fe Is Beaut�ful" 

 

"Sessizlik en
güçlü çığlıktır.’’

 



  İlk ele aldığımız film olan The Pianist filmi bu

konuda daha gerçekçi kalmakla beraber bu filmde

Amerikan askerinin kahraman gibi gösterilmesi ise

bana göre anlamsızdı. Çünkü filmde yansıtılmayan

savaşın diğer yüzünü yani Amerika’nın Japonya’yı

bombalamasını ele alırsak Amerikan askerlerinin hiç

de filmde gösterilmeye çalışıldıkları kadar masum ve

sevecen olmadıklarını anlayabiliriz. 

 Film boyunca oğlunun mutluluğu için neler

yapmamıştır ki Guido… Naziler vahşet dolu toplama

kamplarında yaşlıları ve çocukları toplayarak gaz

odalarında öldürürken oğlunu kurtarmak için birçok

kez kendi hayatını tehlikeye atmış bununla da

yetinmeyerek karısı Dora’ya film boyunca mesajlar

göndererek umudunu canlı tutmuştur. Film boyunca

oğlunu Nazi askerlerinden saklayarak besleyen ve

oyunlarıyla onu mutlu eden Guido, bir bakıma baba

olmanın ne demek olduğunu bizlere göstermektedir.

 

  Ailesi için çabalayan bu neşeli adam ne yazık ki

filmin sonunda karısını kamptan götürülen

kamyonlara bindirilmekten kurtarmak için ölüme

boyun eğmekte. Alman askeri onu ölüme götürürken

dolapta saklanan oğluyla göz göze gelen Guido o

çaresiz anda bile oğlunu eğlendirmek için şakalar

yapmaktadır. Savaşın bitimi, Giose’nin tankla kampa

giren Amerikan askeri tarafından kurtarılması ve

Dora’nın oğluna kavuştuğu anda ise artık oyun

bitmiştir ve Giose kazanmıştır. Bir babanın ailesi için

yaptığı fedakarlıkları işleyen bu filmde bir bakıma

yaşanan vahşet ve ırkçılığı gerektiği kadar gerçekçi

anlatılmamış olaylar daha çok romantikleştirilerek

yansıtılmıştır.

Schopenhauer der ki,
“Eğer gerçekten

istersen her
istediğini

yapabilirsin.”



  Bu noktada gerçek bir hayat hikayesini işleyen
Steven Spielberg yönetmenliğinde 1993 yapımı
Schindler’in Listesi filmine de değinmeden geçemeyiz.
Film, Oskar Schindler tarafından İkinci Dünya Savaşı
sırasında Nazi soykırımından 1100 Polonya
Yahudi’sinin kurtartılmasını konu edinir. Bu yapım
sinema kültürü için o kadar önemlidir ki ‘’tüm
zamanların en iyi filmleri’’ arasında seçilmiştir. Oskar
Schindler’in iş kurmak amacı ile Almanya’ya gelişi ve
birçok Nazi subayı ile dost olmasıyla başlayan filmde
Schindler bir fabrika satın alarak toplama kamplarına
gönderilmekten kurtulan Yahudileri Alman savaş gücü
için gerekli göstererek çalıştırmaya başlamasıyla
devam eder. Sonrasında da pek çok kez Yahudileri
Nazi katliamından kurtaran Schindler, Yahudiler için
bir kahraman olur. 

Ancak Almanya’nın teslim olmasıyla birlikte halen
Nazi üyesi olan Schindler, Sovyet askerlerinden
kaçmak zorunda kalır. Bu noktada kaçmadan önceki
gece işçileri ile vedalaştığı sırada onun masum
olduğunu belirttikleri her birinin imzalamış olduğu
mektupla filmin belki de en duygusal repliği söylenir:
‘’Kim ki bir insanın hayatını kurtarır, o tüm Dünya’yı
kurtarır.’’ Ancak Schindler’e göre tüm bunlar yeterli
değildir, elinden fazlası gelseydi daha çok insanı
kurtarabileceğine inanmaktadır. Filmin sonunda
gerçek Oskar Schindler’in Kudüs’te bulunan mezarına
yürüyen günümüz Schindler Yahudileri filmin
gerçekçiliğini bizlere tekrar hatırlatır. 

 Film öyle derin ki burada film hakkında her şeyi ele
alabilmemin ne yazık ki imkânı yok ancak filmin esin
kaynağı olan gerçek Schindler hakkında
bilinmeyenlere değinmekte fayda var. Film dışında
gerçek Oskar Schindler’in aslında Almanya adına
casusluk yaptığına veya savaş sonunda kurtardığı
insanların masraflarını geri istemesi gibi konulara bu
yapımda hiç değinilmemiştir. Gerçek Schindler’in
fakirlik içinde öldüğü de filmde anlatılmayan
gerçeklerden biridir.

"Sch�ndler’�n L�stes� "

"Karanlıktaysan
gölgen bile seni
yalnız bırakır." 



 Öyle ki, bu yazıda ele alabildiğimiz yapımlarla birlikte daha İkinci Dünya Savaşının ve Nazi ırkçılığının farklı boyutlarını

işleyen birçok yapım vardır. Çizgi Pijamalı Çocuk ’ta Alman bir asker bir ailesinin Yahudi nefretine karşılık kafası karışık ve

yalnız çocuğu olan Bruno’nun yaşıtı Yahudi Shmuel ile dostluğunu yansıtırken Der Untergang ya da Türkçe ismiyle Çöküş filmi

Adolf Hitler’in son günlerini ve Berlin’in düşüşünü anlatır. Bununla birlikte bir Tom Cruise yapımı olan Valkyrie filminde

ülkesine bağlı olan Albay Staunffenberg’in savaş sırasında Hitler’e karşı direniş örgütüne katılmasının ve Hitler’e kurduğu

suikastın hikayesini işler. Ve son olarak bir yerli yapım olan Çiçero filminde ise Nazi Almanya’sına casusluk yapan bir casusun

hayat hikayesi aslından uyarlanarak işlenir. 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi insanlık tarihi dram ve trajedilerle doludur. Bunların başında savaşlar gelir. Ne yazık ki burada

ismini saydığımız veya sayamadığımız tüm filmleri anlatmamız mümkün değil. Ki bunların yanında daha İkinci Dünya

Savaşının diğer yüzlerinden olan İtalya faşizminin yanı sıra Japon halkının maruz kaldığı korkunç saldırıları bile inceleyemedik.

Sinema, tarihi yansıtmakta öyle sihirli bir araçtır ki bu dramı yaşamamış olmamıza rağmen onların acılarını yüreğimizde

duyabiliyoruz. Sözlerime burada son verirken belirtmeliyim ki sadece İkinci Dünya Savaşı değil daha öncesinde ve günümüzde

de halen devam etmekte olan ırkçılık dünya için çok önemli ve çözülmesi gereken bir problemdir. Ve her ne kadar Dünyamızda

aktif bir savaş olmasa da pek çok birey maalesef ki insanlık dışı muamelelere maruz kalmaya devam etmekte. Tarihin tekerrür

etmemesi ve tüm bu vahşetin tarih kitaplarında kalması umuduyla… 



EŞİTLİK İLKESİ VE
AYRIMCILIK YASAĞI

KAPSAMINDA
EVLİ KADININ

SOYADI 

Cumhuriyet inkılaplarının en önemli
yansımalarından biri olan ve 1926 tarihinde
yürürlüğe giren 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile
kadınlar evlenme , boşanma, miras, malvarlığı gibi
konularda çok önemli kazanımlar elde etmişlerdir.

Sonrasında 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu ile de kadınların erkeklerle eşit
yurttaş konumuna gelmesi bakımından önemli
yenilikler ortaya konulmuştur. Ancak bu
düzenlemeler yine de kadın erkek eşitliğini tam
olarak sağlamamaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun Kadının Soyadı başlıklı
187. maddesi “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını
alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra
nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla
kocasının soyadı önünde önceki soyadını da
kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu
haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”

düzenlemesini içermektedir. Düzenlemeden açıkça
anlaşılacağı üzere iki tarafla kurulabilen evlilik
birliğinin yalnızca kadın olan tarafa soyadının
değiştirilmesi zorunluluğu yüklemesi açıkça eşitlik
ilkesine aykırıdır. Kadının evlenmeden önceki
soyadını yalnızca eşinin soyadının önüne gelecek
şekilde kullanabilmesine imkan tanınması bu
eşitsizliği ortadan kaldıran bir düzenleme değildir.

Emredici nitelikteki bu hüküm sebebiyle evli
kadının yalnızca bekarlık soyadını kullanabilmesi
adına açılan davaların yerel mahkemelerde
olumsuz sonuçlanmasının ardından konu Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine taşınmıştır.

AİHM’nin evli kadının soyadı sorunuyla ilgili
olarak Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararları
bulunmaktadır. Bu kararlardan ilki, Ünal Tekeli/
Türkiye kararıdır.Bu kararı özetle inceleyecek
olursak; 

AV. BÜŞRA
BİRİNCİ
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 Başvuran, yerel mahkemelerin yalnızca bekarlık
soyadını kullanmasına izin vermemelerinin özel
hayatını koruma hakkına müdahale teşkil ettiğini
iddia etmiş ayrıca yalnızca evli erkeklerin
evlendikten sonra da ailesinin soyadlarını
taşıyabilmesinin ayrımcılık olduğunu öne
sürmüştür. Türk Hükümeti ise aile birliği ile soyadı
arasında bir ilişki olduğunu ve Türk mevzuatının
ailelerin kocanın ismini almasını sağlayarak ortak
bir isim kullanımı yoluyla aile birliğini vurgulayan
bir düzenlemeyi benimsediğini öne sürmüştür.

Yine Hükümetin görüşlerine göre, aile birliği bir
kamu düzeni meselesidir ve birey kamu düzeniyle
temasa geçtiği an özel yaşam sona ermektedir.

“Kadınların %68,8’inin çok kısıtlı ekonomik
özgürlüğe sahip olduğunu” belirten Hükümet,

kocanın soyadına dayalı ortak bir soyadının
kadının ailedeki konumunu güçlendirmeye yönelik
olduğunu öne sürmüştür. Hükümet aynı zamanda
doğum, evlilik ve ölüm kütüğünde yapılacak bir
sistem değişikliğinin büyük zorluklar yaratacağını
belirtmiştir.

 AİHM yaptığı incelemede, öncelikle Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesinde
düzenlenen ayrımcılık yasağı kapsamında
değerlendirmede bulunmuştur. Buna göre evli
kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık
soyadlarını yasal olarak kullanamamalarına karşın
evli erkeklerin evlenmeden önceki soyadlarını
kullanabilmelerinin benzer konumdaki kişiler
arasında cinsiyete dayalı “farklı muamele” teşkil
ettiği , Hükümetin üzerinde durduğu evli erkekler
ve evli kadınlar arasındaki olgusal farkların AİHM’yi
farklı bir sonuca götürmediği sonucuna
varılmıştır. Hükümetin savunmasında söz konusu
müdahalenin kocanın soyadı vasıtasıyla aile
birliğini yansıtarak kamu düzenini sağlamaya
yönelik meşru bir amaç güttüğü iddia edilse de
AİHM farklı muameleyi haklı çıkartacak ikna edici
gerekçeler bulunmadığına vurgu yapmıştır.

Gençlik Dergisi
zarifSayfa 33

 Ayrıca AİHM; Avrupa Konseyindeki Taraf Devletler
arasında, karı-kocanın aile isminin seçiminde eşit
söz hakkına sahip olmasına yönelik bir fikir birliği
oluşmakta olduğuna ve Avrupa Konseyinin üye
ülkeleri arasında Türkiye’nin çift başka bir
düzenlemeyi tercih etse bile kadının evlendiğinde
otomatik olarak kocasının soyadını alarak kendi
soyadını kaybetmesini yasalarla öngören tek ülke
konumunda olduğuna dikkat çekmiştir . Bekarlık
soyadını kocanın soyadının önüne ekleyebilme
olanağının da farklı muamele durumunu ortadan
kaldırmadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak AİHM evliliklerinin soyadlarını
etkilemesini istemeyen kadınların çıkarlarının
dikkate alınmadığına açıkça vurgu yaparak aile
birliğini ortak bir aile ismi aracılığıyla yansıtma
amacının şikayet konusu olan cinsiyete dayalı farklı
muamele için yeterli bir gerekçe oluşturmadığı
kanaatine varmış ve söz konusu farklı muamelenin
8. maddeyle beraber düşünüldüğünde 14.

maddeye aykırı olduğuna karar vermiştir.
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 AİHM, daha sonra önüne gelen Leventoğlu,

Abdulkadiroğlu/Türkiye, Tuncer Güneş/Türkiye ve
Tanbay Tüten/Türkiye başvurularında da yukarıda
saydığımız gerekçelerle eşitlik ilkesi ve ayrımcılık
yasağının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.

2010 yılından itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuru yolunun açılmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesi,
evli kadının soyadı konusunda ilk olarak önüne gelen
2013/2187 bireysel başvuru numaralı dosyada özetle
başvurucunun sadece evlenmeden önceki soyadını
kullanmasına yetkili idari ve yargısal merciler tarafından
izin verilmemesi şeklindeki uygulamanın kişinin
kimliğinin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri
olan soyadının vazgeçilmezlik, devredilemezlik ve kişiye
sıkı surette bağlı olma niteliklerinin kadının soyadı
bakımından geçerliliğini etkilediğini belirtmiştir.

 Ayrıca AYM , Anayasa'nın 90. maddesi ile hukukumuzda
kanunlar ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası
antlaşmalar arasında bir çeşit hiyerarşi ihdas edildiği ve
bunlar arasında uyuşmazlık bulunması halinde
antlaşmalara öncelik tanınacağının hüküm altına alınması
sebebiyle temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası bir
antlaşma ile bir kanun hükmünün çatışması halinde
uluslararası antlaşma hükmünün öncelikle uygulanması
gerektiğinin altını çizmiştir.

 Sonuç olarak AYM; AİHM'nin kadının evlendikten sonra
yalnızca evlilik öncesi soyadını kullanmasına ulusal
mercilerce izin verilmemesinin, AİHS’nin özel hayatın
gizliliğini öngören 8. maddesiyle bağlantılı olarak
ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesine aykırı olduğu
sonucuna vardığı kararlara ve insan hakları ile ilgili diğer
bir takım uluslararası hukuk belgelerine atıf yaparak
başvurucunun Anayasa’nın 17. maddesinde güvence
altına alınan manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 Anayasa Mahkemesi sonraki yıllarda verdiği kararlarda
da bu görüşlerini korumuş, böylece evli kadının soyadı
konusundaki içtihadını güçlendirmiştir.
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 Bu gelişmelerle birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da AİHM’nin ve AYM’nin verdiği ihlal kararlarına da
atıf yaparak yalnızca bekarlık soyadını kullanamamanın AİHS’nin 8. ve Anayasa’nın 17. maddeleri
kapsamında bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
kararlarında; bekarlık soyadını kullanmak istemek için haklı bir gerekçenin bulunmasına ihtiyaç
bulunmadığı, bu hakkın AİHS 8. ve Anayasa’nın 17. maddeleri kapsamında bir insan hakkı olduğu ve
cinsiyete dayalı olarak bir ayrıma tabi tutulmaksızın erkek ve kadın arasında eşit şekilde uygulanması
gerektiği, aksi durumun AİHS’nin 14. maddesine aykırılık teşkil edeceği de detaylıca açıklanmıştır.

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun yalnızca bekarlık soyadını kullanabilmek için herhangi bir haklı
gerekçenin bulunmasına ihtiyaç olmadığı vurgusu eşitlik ilkesi bakımından oldukça değerlidir.

 Sonuç olarak gelinen noktada AİHM, AYM VE Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihatları çizgisini koruyarak
kökleşmiştir. Ancak kadının yalnızca bekarlık soyadını kullanabilmek için dava açmak zorunda olması
ülkemizdeki uzun yargılama süreleri düşünüldüğünde hakkın etkin kullanımı noktasında olumsuz bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple öncelikle evli kadının yalnızca bekarlık soyadını
kullanabilmesi talebinin dava açmak zorunda kalınmadan daha hızlı alternatif yöntemlerle karşılanması
için yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 Ayrıca uygulamada açılan davalarda davalı olarak gösterilmek zorunda olan Nüfus Müdürlüklerinin
davaya; TMK md. 187 uyarınca evli kadının yalnızca bekarlık soyadını kullanması imkanının bulunmadığı,
evlilik devam ettiği müddetçe kocanın soyadını taşımakla yükümlü olduğu şeklinde beyanlarda
bulunduğu görülmektedir. Hatta Nüfus Müdürlüklerinin mahkemece evli kadının yalnızca bekarlık
soyadının kullanılması talebinin kabul edildiği davaları, davanın reddi gerektiği sebebiyle istinaf
incelemesine götürerek sürecin uzamasına neden olmaları da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yukarıda
açıkladığımız AİHM, AYM ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları incelendiğinde evli kadının yalnızca
bekarlık soyadını kullanabilmesi olanağının davalı idarenin takdirinde olmadığı açıkça görülecektir. Davalı
idare olan Nüfus Müdürlüklerinin söz konusu davalara mahkeme içtihatlarına aykırı düşen bu tarz
müdahalelerinin önlenmesi için de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır.
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EVREN,
ÖLÜLER
DİYARI

VE
HADES
ÜZERİNE

NİSA ÇAMURCU

Y unan Mitolojisine göre henüz evren oluşmamışken
sonsuz bir boşluk olan Khaos vardı. Daha sonra bu
Khaos’tan Toprak Ana olan Gaia doğdu ve o da hiçbir 

eşi olmadan birçok çocuk doğurdu. Doğurduğu
çocuklardan Uranos ve Pontos ile birleşen Gaia, Uranos’la
birlikte Tepegözler, Hekatonheir’ler ve Titan’lar meydana
getirdi. Başlangıçta en büyük tanrı ve evrenin yöneticisi
olan Uranos, Gaia’dan olan çocuklarının çok güçlendiğini
hissedince Tepegöz ve Hekatonheir’leri yer altı dünyasına
hapsetti. Bunun üzerine sinirlenen anne Gaia, diğer
çocukları olan Titanları yardıma çağırdı. Toprak Ana
Gaia’nın bu çağrısına yalnızca Kronos cevap verdi. Babası
Uranos’u alt eden Kronos evrenin sahibi oldu ve kız
kardeşi Rheia ile evlendi. Evrenin Uranos’tan sonra yeni
sahibi Kronos ve eşi Rheia’dan Zeus, Poseidon, Hestia,
Hera ve Demeter doğdu. 

 Ancak Kronos, babasının başına gelenin kendi başına
gelmesinden ve kendi çocukları tarafından alt edilmekten
korktuğundan doğan çocukların hepsini yutuyordu. Eşi
Rheia buna daha fazla dayanamadı ve son çocuğu Zeus’u
vermedi, onun yerine bir kaya parçası yutturdu.  Bir
mağarada büyütülüp keçi sütüyle beslenen Zeus,
büyüdükten sonra kardeşlerini babasının midesinden
kurtardı. Böylece Titanların savaşı başlamış oldu. 

Evrenin yaratılışı ve ölümden sonraki yaşam çağlar
boyu insanların merak ettiği, kimi zaman çok içten
inandığı ve kimi zaman varlığını yadsıdığı
konulardır. Din, yaşam biçimi, kültür ve daha
birçok olgu evrenin yaratılışı ve sonraki yaşam
hakkındaki fikirler ile şekillenir. Bugün de
insanların en büyük meraklarından olan bu iki
konu Yunan Mitolojisinde birçok mite konu
olmuştur. Bu mitolojide tanrılar evren tarafından
yaratılmışlardır. Yani asıl yaratıcı olan şey tanrılar
değil, evrenin kendisidir. Peki evren, tanrıları
nasıl yarattı?
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B
Anahtarıyla ölüleri kilit altında tutar, iki uçlu yabasının
bir ucu ölümü, diğer ucu ise yaşamı temsil eder. 

Hades, canlıların dünyasıyla ilgilenmez, hatta Truva
Savaşında bile taraf seçmemiştir kendine. Kötü bir Tanrı
değildir, kendisi görünmezlik miğferini bazen başka
tanrılara vererek onlara yardım etmiş, köpeği Kerberos’u
Herakles’e vermiş, diğer tanrılar gibi daha fazla güç için
çeşitli kurnazlıklar yapmamıştır. Ancak yeraltı
dünyasında ruhu zamanla kararmıştır. Öyle ki canlıların
dünyasına çıktığı nadir günlerden bir gün, Persephone’ye
aşık olmuş ve onu Zeus’un yardımıyla yer altı dünyasına
kaçırmıştır. Üstelik Persephone Zeus’un kızıdır! Yani
Zeus’un da çok iyi bir baba olmadığını söylemek yanlış
olmaz. Biri sevdiğini, diğeri ise kızını yer altı dünyasına
hapsedecek kadar acımasızdırlar. Ancak Hades, Eros’un
attığı aşk okunun da etkisi altındadır.  Bu yüzden onu çok
kötülemek de manasızdır. 

Persephone, Hades onu kaçırdıktan sonra yeraltı
dünyasından çıkabilecekken Hades’in kendisine verdiği
narı da yiyince orada sıkışıp kalmıştır, çünkü ölüler
ülkesinde bir şey yiyenler bir daha asla yeryüzüne
çıkamazlar. Neyse ki annesi Demeter tüm dünyayı
dolaşarak kızını aramış, ısrarları sonucunda
Persephone’nin kış dönemi hariç kalan kısmı yeryüzünde
geçirmesini sağlamıştır. Bu yüzden Persephone ölüler ve
yeraltı dünyasıyla olduğu kadar hasat zamanıyla da
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca zaten Persephone, yer altı
dünyasını Hades’le birlikte yönetmiştir ve “Ölülerin
Kraliçesi” olmuştur. Ancak çocuklarının hiçbiri Hades’ten
değildir.

ir görünmezlik miğferinin sahibi olan Hades, elinde
bir anahtar ve iki uçlu yabasıyla tasvir edilir. Bir de
üç başlı köpeği Kerberos vardır yanında. 

 Yeraltı Dünyası olan Tartaros’tan
Tepegözleri ve diğerlerini de
kurtardıktan sonra Zeus’a gök gürültüsü
ve şimşek hediye edildi. Bundan sonra
Hades, Poseidon ve Zeus evreni kura
çekerek aralarında paylaştılar. Gökler
tanrısı Zeus oldu; kardeşlerinden
Poseidon’a köpüklü denizler, Hades’e ise
yer altı dünyası düştü. Yani Hades,
bilinenin aksine kötü bir tanrı olduğu
için değil, kurada kendisine orası
düştüğü için yer altı dünyasının tanrısı
oldu. Peki Hades nasıl bir tanrıdır?
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Persephone’yi gördüğümüz iki ana motif
vardır. İlki, kaçırılma anı ve yeraltından
çıkan siyah atlı bir arabaya bindirilişi,
diğeri ise yeraltı dünyasında kral
kocasının yanında otururken çeşitli ünlü
ölü kahramanları yahut günahkarları
denetleyişidir. Tanrıların tanrısı Zeus’un
eşi Methis’i yutması ve kendi kızı
Persephone’ye bile aşık olmasını
düşününce Hades’in çok da kötü bir tanrı
olmadığına kanaat getirmek zor olmaz.
Üstelik Persephone’nin çocuklarının
hiçbiri Hades’ten değil demiştik, oğlu
Zagreus ise Zeus’tandır! Pekala bir ölümlü
öldükten sonra ölüler diyarında onu neler
bekler?

Ölüler diyarı üç katmandan oluşur. İçinde
çeşitli göller, nehirler, mağaralar vardır.
Nefret nehri Styx, unutkanlık nehri
Lethe, keder nehri Acheron, ateş nehri
Phlegethon, ağlama nehri Cocytus. 

Thanatos tarafından öldürülen,
Hermes tarafından ruhu (gölgesi)
alınan kişi, yeraltı dünyasına
girebilmek için bu nehirleri geçmek
zorundadır. Fakat bu nehirleri
geçebilmek kolay değildir, gölgenin
önce Kharoon adındaki kayıkçıyı
kiralaması gerekir. Eğer kayıkçının
ücretini ödeyemezse kayıkçı onu
taşımaz, gölge de yüz yıl boyunca
nehirlerin etrafında dolanmaya
mahkum olur. Yani fakirin ölüler
dünyasında da işi çok zordur. 

Bu yüzden ölülere cenaze töreni
yaparken dillerinin altına yahut
gözlerinin üstüne altın paralar
koyulur. Ayrıca para koymanın yanı
sıra uygun cenaze töreni
yapılmayınca da bu nehirler
geçilemez. Tabii bu durumu
sinsilikle lehine çeviren ve bu
sayede ölüler diyarından kaçmayı
başarabilen de vardır fakat sonu pek
fena olmuştur. 

Parayı ödemeyi başaran gölge ve
kayıkçı Kharoon, nehirleri geçip
Hades’in üç başlı köpeği
Kerberos’un yanına giderler.
Kerberos’un görevi, canlıların ölüler
diyarına geçmesini önlemektir. 

Kerberos’tan sonra gölge, üçe
ayrılan bir yol ağzına gelir. Bu yol
ağzının başında gölgenin hangi
yoldan gideceğini belirleyecek olan
ölüler yargıçları vardır. Burada
gölgenin sonsuza kadar kalacağı yer
belirlenir. Elysium; ölülerin cenneti,
kahramanların gittiği yerdir.
Tartaros ise ölüler diyarının en alt
katmanı, cehennem çukurudur ve o
kadar korkunçtur ki Tanrı ve
Tanrıçalar bile oradan ürkerler.
Asphodel Tarlaları’nda ise sıradan
insanların gölgeleri barınır.

Elysium’da mutlu, Tartaros’ta
sonsuz acı içinde olan gölgeler,
Asphodel Tarlalarında hissizdirler.

S tanford Üniversitesi Klasik
Bölümü Profesörü Richard P.
Martin’e göre antik sanatta 

SAYFA 36BEDAAT



Bu görsel ise Bernini’nin “Persephone’ye
Tecavüz” adlı eserine ait. Ancak yanlış
anlaşılmamalı ki, Bernini’nin döneminde
tecavüz kelimesi aslında kaçırmak anlamına
geliyor. Eser şimdi Galleria Borghese’de olsa
da fotoğraflardan bile Barok anlatım biçimine
sahip bir şaheser olduğunu söylemek kanımca
abartılı olmaz. 

dünyasıyla pek işi olduğu söylenemez zaten. Yeraltı
dünyasındaki zenginliklerin sahibi olduğundan şanslı ve
oldukça zengin, kurada kendisine böyle bir yer çıktığı
içinse bir o kadar bahtsızdır aslında. 

Buradaki görsel, Michelangelo’nun Kıyamet Günü (Il
Guidizio Universale) adlı freske ait. Vatikan’da, Sistina
Şapelindeki bu fresk, Hristiyanlığa dair birçok ögeyi
barındırmasına rağmen esere dikkatli bakılınca Styx
Nehri ve onun üstünde kayığın küreğiyle ölenleri döven
Kharoon görülebiliyor. Aynı zamanda konumuzla
bağlantısı olmayan ancak birçok mitolojide yer alan Kral
Midas da freskte kendini göstermektedir. 

Yunan Mitolojisinde Hades, insanların çekindiği bir
tanrıdır. Sonradan ruhu kararan Hades’in de canlılar
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Nitekim eserin etrafında biraz dönüp
Hades’in ellerine bakılınca Hades’in
Persephone’yi kavrarken tanrıçanın
belinde ve kalçasında yaptığı baskıyı -tıpkı
gerçekmişçesine- mermere oyan
Bernini’yi insanın ayakta alkışlayası geliyor. 

Son olarak, bu görselde ise Kronos ve
Rhea’yı görüyoruz. Yine evlatlarından
birini Kronos’a yutması için veren acılı bir
anne ve bir o kadar acımasız bir baba. Bu
eser ise New York Metropolitan Sanat
Müzesinde sergilenmekte. 
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Adalet

evren�n

ruhudur.

ÖMER HAYYAM
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MAHKEME
KÜRSÜSÜNDEN

Bir tarihte görev yaptığım yerlerden birinde, asliye ceza duruşmasına çıktığım bir gün

cezaevinden getirilen sanığın bana dik dik baktığını farkettim...

Aldırış etmedim, duruşmaya devam ettim...

Sorgusu bitti, duruşma salonundan çıkacakken;

- Size bir kaç sözüm var!.. diye seslendi...

- Hayırdır delikanlı, duruşmada neden söylemedin? dedim...

- Duruşma ile pek ilgili değil, benim özel mevzularımla ilgili dedi...

- Söyle bakalım neymiş,dedim...

- Siz, dedi;

- Benim ocağımı batırdınız,  sizin verdiğiniz ceza yüzünden yuvam yıkılıyor !...

- Bizim işimizin sonucu bazen böyle yuva yıkılmaları olur da sebep biz olmayız. Suç işlemeyi

tercih eden yuvasının yıkılmasını da göze almalı tabii ki. Söyle bakalım niye senin ocağın

yıkılıyor veya biz senin ocağını nasıl batırmışız bilelim..

- Bana haksız yere on yıl verdiniz...karım beni boşuyor!!! dedi..

- Neden verdik peki? deyince,

- Uyuşturucu satıcılığından....

- Satmasaydın, yapacak başka bir iş bulamadın mı?

- Ne yapayım? dedi bu sefer...

ANILAR
Emekl� Hak�m Suat Türkay

- Bak; ben lise ve üniversite yıllarımda kısmen de olsa çalışarak okudum, Hem de

inşaat ameleliği, hamallık, otel kâtipliği ve benzeri bir yığın işte çalışmak suretiyle

tahsilimi tamamladım Şimdi de hâkimlik yapıyorum. Milyonlarca insan namuslu bir

biçimde çalışarak hayatını kazanıyor, uyuşturucu satmak zorunda mısın? dedim.

Cevap çok ilginçti...

- Ben o dediğiniz işleri yapamam hele de hamal hiç olamam!!! Hem buradan çıkınca

yine aynı işi yapacağım. Ceza vermeniz neyi değiştirecek? Ayrıca bana yapılanı da

unutmam!!!...
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- Ha öyle mi beyefendi ? Sonuçlarına katlanmak kaydıyla istediğini işi yapmakta

serbestsin... Hem müşteri velinimetimizdir, Senin gibiler olmasa devlet bize niye maaş

versin?... Şimdilik buradayım, yine beklerim. Ben olmasam da yerimde başka hâkimler

olacak. onlar seninle gereği gibi ilgilenir. İçeride iken de unutmadıklarını bir kenara

yaz, çıkınca da unutma, o zaman mahkeme dışında da görüşebiliriz. Aba altından sopa

göstereni çok gördük...Senin gibilerle karşılaşacağımı bilerek bu işe girdim...Burada

kalabalığın içinde bedavadan konuşma...Yüreğin varsa çıkınca konuşalım!!! dedim...

 Afalladı. Anlaşılan böyle bir cevap beklemiyordu.

Tek kelime bile konuşamaya mecali kalmamıştı. 

-Şu münasebetsizi alın götürün!!!.. .diyerek yüksek perdeden bir sesle

jandarmalara seslendim. 

Kafasını önüne eğdi, arkasına dahi bakamadan çıkıp gitti...

MAHKEMEYE İLK DEFA GELMİŞ.

Asliye Ceza duruşmasındayız...

Sanığın kimliğini tesbit ettik.

-Sabıkan var mı? dedim.

-Yok  dedi.

Kayıtlara baktım sabıka mevcut. 

Duruşma zaptına var diye geçirdik.

Savunmasını aldık.

Savunması soruşturma aşaması ile farklı olunca usul gereği  çelişki sebebini sordum.

-Hakim bey ben adliyeye ilk defa geliyorum ondan korktum o zaman öyle söyledim dedi.

Müessir fiilden (yaralama) sabıkalı. Cezası infaz edilmiş...

-Adliyeye ilk defa geldim diyorsun da, sabıkan var ceza da infaz edilmiş niye böyle

çelişkili ifade veriyorsun ? dedim.

Sanık gayet pişkin bir biçimde, hem de hiç takılmadan cevapladı;

-Efendim o cezayı kapatılan başka bir adliyeden almıştım. Bu adliyeye ilk defa

geliyorum..

BABASININ ADI

Bir tarihte görev yaptığım  bir ilçede  asliye ceza duruşmasındayız...

Yoğun bir gün.

45-50  civarında davanın duruşması var, epeycesi mevcutlu ve tensip duruşması.

Mevsim kış, gelenleri erkenden gönderelim diye hiç ara vermeden öğlene kadar bitirmek

düşüncesindeyim.

Öğlene doğru mevcutlular bitmek üzere.

Sondan bir önceki mevcutluyu aldık.

Sanığın gösterdiği son bir savunma şahidini dinleyeceğiz.

Tanık içeri alınır alınmaz adeta bir makineli tüfek gibi anlatacaklarını sıralamaya

başladı.

-Biraz müsaade yahu, kimliğini tesbit etmemiz gerekli, kimlik belgeni ver.!.. dedim.



SAYFA 42BEDAAT

Telaşlı telaşlı ceplerini aradı nüfus cüzdanını bulup verdi .

Kimlik tesbitine geçtik;

-Adın, soyadın ? ,

Duraksayarak cevapladı.

-Baba adın, dedim.

Adam durdu biraz sağa sola bakındı, tavana baktı, bana döndü baktı biraz.

Cevap yok.

-Baba adın.! dedim tekrar.

Yine cevap yok.

-Baba adını soruyorum, niye zorlandın ki ..?!! dedim.

Sanığa döndü,

-Neydi ki yav!... dedi sıkıntılı bir sesle.

Adamın ezberini bozmuştuk anlaşılan.

Bu arada sanık heyecanlı bir telaşla atıldı ;

-Halil, Halil! dedi

Kısa bir şok yaşandı duruşma salonunda...

Savcı Beye baktım kendini zor tutuyor.

Mübaşire döndüm.

-Duruşmaya ara veriyoruz, salonu boşaltalım! dedim aceleyle... Mübaşir alelacele

"..dışarı çıkın ara verdik.."diye seslendi 

Kimde can kalır...?

Zabıt katibi ve mübaşir de gülerek dışarı çıktılar .

Savcı arkadaş ve ben gülme krizine girdik.

Beş-on dakika sonra duruşmayı açtık, Sanığa ceza tertip ettik. Ama ne davanın, ne

cezanın mahiyetini, ne de sanığın ve tanığın isimlerini  hatırlamıyorum..

Ama sanık ve tanığın duruşmadaki  telaşlı halleri ve tanığın babasını adının Halil

olduğunu hâlâ  unutmadım..

Bu olayı her hatırladığımda da gülmekten kendimi alamıyorum.



Suçluyu kazıyınız,
altından �nsan çıkar.

A V .  F A R U K  E R E M



 Başlıca ceza hukukunun inceleme alanına giren ve adeta bu
müessesenin mütemmim cüzü kabul edilen ‘’kanunsuz suç ve
ceza olmaz’’ ilkesi kanunlarda suç olarak düzenlenmeyen hiçbir
fiilden dolayı cezalandırma yapılamayacağını, kanunda yer
almayan bir cezanın ise uygulanamayacağını açıklar. Kanun
koyucu Anayasanın 38. maddesinde belirtilen ‘’Kimse, işlendiği
zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda
o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez’’
hükmü ile normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan
bir kural koymuş ve AİHS’in 7. Maddesinde de ifade edildiği
gibi kanunsuz suç ve ceza olmayacağını hükme bağlamıştır.
Öncelikle Anayasasına bağlı olmakla beraber AİHS’e de taraf
olan Türkiye bu evrensel ilkenin bir muhatabı olmakla beraber
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde
disiplin suçlarını sayma yolu ile saymış, aynı maddenin
4.fıkrasında "Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini
gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer
eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir" hükmünü koyarak disiplin cezalarında kanunilik
hükmünü geçerli, disiplin suçlarında ise kanunilik hükmünü
geçersiz kılmıştır. Ceza hukukunda yasaklanan kıyas yasağı
657 Sayılı DMK’de ihlal edilmiş ve kıyasa izin verilmiştir.
Öğretide oldukça tartışma yaratan bu konu Yargıtay’ında
önüne gelmiş ve Yargıtay kararlarında disiplin cezalarında
kıyasa izin vermiştir.

 Bir hukuk devletinin bir hukuk devleti olarak varlığını
sürdürebilmesinin temel dayanağı kanun koyucunun kanunlara
açık, net ve sınırları belli hükümler koyması ve karar vericinin
takdir yetkisini oldukça kısıtlı tutarak tutarlı bir sonuç elde
etmeye çalışmasıdır. Eğer özel normlar arasında dahi açıklık
bulunmaz, sınırlar keskin çizgilerle birbirinden ayrılmaz, bir
olayda hangisinin uygulanacağına dair şüphe bırakmaksızın bir
yargı oluşmaz ise hukuk devleti zamanla hukuk devleti vasfını
kaybeder ve hukuk birlikteliği bulunmayan sözde bir hukuk
düzeni ortaya çıkar. 657 Sayılı DMK’de ‘’… fiil ve hallere…’’
ibaresi ile kanun koyucu karar vericiye çok açık bir takdir
yetkisi tanımıştır. Bu tanınan yetki beraberinde o kadar sorun
getirmektedir ki hangi tarafından bakarsanız bakın ayrı bir
tez konusu kadar değer ifade edecektir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA BULUNAN DİSİPLİN SUÇLARINDA KIYASA
İZİN VERİLMESİ VE KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİNİN MADDE İLE İRTİBATI

Enes Kaan Budak Kaleminden 
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 657 Sayılı DMK’de memura verilecek disiplin cezaları uyarma,
kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve
memuriyetten çıkarma olarak sayılmıştır. Kanun koyucu bu
cezalar haricinde memura herhangi bir ceza verilemeyeceğini
cezada kanunilik ilkesine uyarak açıkça beyan etmiştir. Bu
noktada herhangi bir sorun yoktur. Evrensel bir ilke haline gelen,
hukuk düzeninin en önemli parçalarından olan cezada kanunilik
ilkesi bu kanunda da korunmuştur. Lakin kanun koyucu suçta
kanunilik ilkesini daha önce hiçbir kanunda karar vericiye bu
kadar geniş bir takdir yetkisi bıraktığı görülmemiş bir şekilde
göz ardı etmiştir. Kanun koyucu her ne kadar 657 sayılı DMK’nin
125. maddesinde ‘’ …nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer
eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir’’
diyerek karar vericinin takdir yetkisini ‘’nitelik ve ağırlık’’
değerlendirmesiyle sınırlı tuttuğunu sanıyorsa da bu
değerlendirmenin nasıl bir karmaşıklığa, hak ihlallerine ve
adaletsiz kararlara tecelli edebileceğini varsaymayı unutmuştur.

 Madde hükmünde disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin
hiçbirini birebir karşılamayan, fiilin işlenmesinden de önce de
içtihatta da kendine yer bulmayan bir fiili işleyen memur
bulunduğunu varsaydığımızda, karar verici kanunun kendine
verdiği bu yetkiyi kullanıp ‘’nitelik ve ağırlık’’ değerlendirmesi
yaparak içtihat oluşturma yoluna gidecek ve de verdiği kararı
açıkça kanuna dayandırarak kanunsuz bir ceza vermediğini
beyan edebilecektir. Fiili işleyen memur ise kanunsuz suç olmaz
hükmünü yargı önüne sunacak ve savunmasını bu şekilde beyan
edecektir. Şüphesiz ki her iki tarafta haksız değildir. Ama ortada
her iki taraf içinde hukuk düzenini bozucu tutarsızlıklar söz
konusudur. Karar verici, kanunda belirtilen beş çeşit disiplin
cezası hariç bir cezaya hükmetmemiş lakin kanunun verdiği
yetkiyi kullanarak adeta yeni bir suç oluşturmuştur. Suç
oluşturma, oluşan suça nasıl bir ceza verileceği belirleme yetkisi
şüphesiz ki kanun koyucunun elindedir. Karar verici bir madde
hükmüne dayanıp suç oluşturarak kuvvetler ayrılığı ilkesini
zedelemektedir.

 Karar verici elbette ki takdir yetkisine sahip olmalıdır. Bu hukuk
devletinin bir gereği olmakla beraber hukuk düzeninin
sürdürülebilmesinin ayrı bir parçasıdır. Böyle bir takdir yetkisi
olmasa fiilin ağırlığı dikkate alınmadan aynı oranda cezalar
verilecek ve şüphesiz bu adalet tanımına aykırı olacaktır. Ama bu
takdir yetkisi de ancak kanun koyucunun oldukça kısıtladığı ve
sınırlarını çizdiği bir alanda olmalıdır.  Bahsedilen ilgili madde de
bir takdir yetkisi veyahut hukuk boşluğunu doldurma yetkisi
değil bir suç yaratma yetkisi verilmiştir. Böyle bir yetkinin
verilmesi imkân dahilinde değildir. Anayasada emredici bir
hükme karşılık gelerek buna da takdir yetkisi demek apaçık
olarak kanuna karşı hileden başka bir şey değildir. Bu maddeyi
takdir yetkisi olarak adlandırıp sonuçlandırılan davalar sonucu
verilen cezalarla oluşturulan içtihatlarla bir içtihat hukuku
yaratmak söz konusu olmamalıdır. İçtihatlar ancak yardımcı
kaynaklar olarak kalmalı, karar vericiye yol göstermede yardımcı
olmalı ama karar vericinin kararını bu içtihatlara bağlı olarak
vermesi mümkün olmamalıdır. Bu ilgili hükmün yarattığı en
büyük tehlikelerden biri de budur.

  Aynı zamanda karar vericinin kendi önüne gelen bu konuda ilgili
maddeyi uygulamaktan başka çaresi yoktur. Karar verici
maddede belirtilen ölçülerde hakkaniyete uygun bir karar verse
dahi fiili işleyen memur her zaman bu hükmün başlıca anayasaya
aykırı olduğunu öne sürebilecektir. Memurun bu savunması
kanunen yerinde olsa da toplumsal bir olgu olarak
değerlendirildiğinde suç olarak göz önüne alınıyorsa bu savunma
kanuna dayanarak uygun olsa da bu fiilin cezalandırılmaması
öncelikle kamu yararına aykırılık teşkil edecektir. O halde sorun
kanunu uygulamak ya da uygulamamak değildir. Karar verici
kanunu uygulayacak, fiili işleyen memur gerekli itiraz mercilerine
gidecek, gerekli itiraz mercileri ise uzun süreler sonunda nihai
kararı verecektir. Bu hem hukuk düzeninin işlemesini yoracak
hem de hukuk düzeninin sağlıklı bir karar vermesini
etkileyecektir. O halde sorun nedir diye sormak gerekmektedir.

 Sorun anayasanın ilgili hükmü, AİHS’in ilgili hükmü, ceza
kanununun ilgili hükmü göz ardı edilerek yazılan 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin 4.fıkrasının
kendisidir. Bir bütün halinde bu fıkra hukuk düzenine aykırılık
teşkil etmektedir.

 Kanımca çözüm hem kamu yararını hem de hukuk düzeninin
tutarlılığını sürdürmenin önemini göze alarak, anayasaya veyahut
uluslararası anlaşmalara aykırılık teşkil etmeden evrensel ilkeleri
göz önünde bulundurarak maddede belirtilen suçlar haricinde bir
fiilin işlenmesi üzerine karar vericiye sınırlı bir takdir yetkisi
vererek karar vericinin işlenen bu fiil dolayısıyla oluşan suçu
hakkaniyetli bir şekilde maddede sayılan beş cezadan biriyle
cezalandırmaktır. Her ne kadar bu çözüm maddedeki kelimeleri
değiştirmekten başka bir çözüm üretmeyecek gibi gözükse de
özünde hem kamu yararını hem de hukuk düzenini korumaktadır.
Çözümde belirtilen ‘’ maddede belirtilen suçlar haricinde bir fiilin
işlenmesi üzerine…’’ cümlesi ile maddede sayılan suçların dışında
kalan tüm fiiller için bir suç karinesi oluşturulmuş olacak ve
kanunsuz suç olmaz ilkesinin bir nevi etrafından dolanarak ama
ilkeyi ihlal etmeden bir çözüm oluşturulacaktır. Yukarıdaki
varsayımda madde hükmünde disiplin cezası gerektiren fiil ve
hallerin hiçbirini birebir karşılamayan, fiilin işlenmesinden de
önce de içtihatta da kendine yer bulmayan bir fiili işleyen memur
bu şartlarda yine de kanuna göre bir suç işlemiş olacak lakin
karar vericinin sınırlı takdir yetkisi ile kanuni dayanağı olan bu
beş cezadan birisine çarptırılacaktır. Buradaki takdir yetkisi
karar vericiye bir suç yaratma yetkisi tanımamakta, suç sayılan
fiili hakkaniyetli bir şekilde hangi cezaya takdir ediyorsa o
cezaya göre cezalandırma hakkı tanımaktadır. Bu durumda hem
maddede sayılan suçlar hariç işlenen bir fiil suç oluşturacak hem
de bu suç yine maddede sayılan beş ceza içinden seçilen ceza ile
cezalandırılacaktır. Açıkça ilgili kanun hükmü her ne kadar bu
durumu anlatmaya çalışsa da lafzi yorum bu durumu anlatmaya
yetmemektedir. Bu çözüm suçun cezasız bırakılmaması ile hem
kamu yararını sağlayacak hem de fiili işleyen memurun hukuka
aykırılık esaslarını öne sürmesinde engel teşkil edecektir.



Vncent Van Gogh…. Tanıdığım tüm ressamlar arasında

en sevdğm ve en beğendğm ressam olan Van Gogh,

değer yaşadığı zamanda blnmeyen büyük br

ressamdır. Çağının ötesndek eserleryle ardından

gelen brçok ressama lham veren Van Gogh’un hayatı

yoğun br buhran çnde geçmştr. 

      

ACININ VE
TUTKUNUN RESSAMI:
VINCENT VAN GOGH

TÜL İN  K I L IÇ

Yaşamı kendisi için daimi
bir eziyet olarak gören
ressam, yalnızlığın güçlü
tesiri altında kalmıştır. 
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Ressamın öneml eserlernden br olan

“Arles’dak Yatak Odası” tablosunun

yapılma hkayes se şöyledr. Van

Gogh Arles’e taşındıktan sonra yakın

arkadaşı ve kends gb ressam olan

Paul Gaugn’ buradak evne davet

eder. Gaugn gelmeden önce ona

kend yeteneklern göstermek adına

duvara tablolarını asar. Buradak

öneml br nokta Van Gogh’un tablonun

çndek tabloları çfter çfter

asmasıdır. Van Gogh bu hareket le

tabloya huzur ve düzen vermey

amaçlamıştır. Bu eser de sanatçının

blndk eserlernden br olmuştur. 

Van Gogh 36 yaşındayken ölümünden

sadece br yıl önce arkadaşı Paul

Gaugun le yaşadığı br kavga anında

snr krz geçrmş ve ustura le sol

kulağını kesmştr. Gaugun le

arkadaşlığını btren bu olay sonucunda

Van Gogh akıl hastalarının da yaşadığı

br sanatoryumda kalmıştır. Sant-Rémy-

de-Provence’dek bu sanatoryumda

sanatçı en blnen ve benm de en

sevdğm eserlernden br olan “Yıldızlı

Gece” tablosunu yapmıştır. Yaşadığı

pskolojk sorunların üstesnden resmle

gelen Van Gogh resmlernn de değersz

br paçavra kabul edlmesnn ağırlığını

hep hssetmştr. 

Arles'tek� Yatak Odası 

Bu duygusal

karmaşayı

eserlerne

aktarmayı başaran

ressam manzara,

natürmort, portre

ve otoportreler

yapmıştır. Modern

resmn temel

sayılan canlı

renkler

eserlernde

kullanan ressamın

en sevdğ ve en

sık kullandığı renk

se sarıdır. 
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Konumuz Van Gogh ken

bahsetmem gereken öneml

konulardan br de “Doctor Who”

dzsnn Van Gogh çn özel olarak

çektğ bölümdür. Dznn bu bölümü
benm çn en y ve en duygusal

bölümlerden brdr. Hç “Doctor

Who” zlemeyen br Van Gogh

severn ble mutlaka gdp

zlemesn önerdğm br bölümdür.

Bölümün sahnelernn özel olarak

Van Gogh’un eserlerne

benzetlmes, o eserlern çnde

yaşamak ve bunun seyrcye

hssettrlmes benm açımdan

mükemmel br duyguydu. Ressamın

hayattan nasıl soyutlandığını ve

hssettğ duygu karmaşasını

bzlere veren bu bölümün sonunda

Van Gogh’un zamanda yolculuk le

resmlernn serglendğ müzeye

gelerek müze rehbernn onun

hakkındak düşüncelern duyması

bölümün en duygusal anıdır. 

Van Gogh ruhsal sıkıntılarının

yanında brçok fzksel

hastalıkla da mücadele

etmştr. Yaşamının büyük br

kısmını hastanelerde geçren

ressam acıyı hem fzksel olarak

hem de ruhen hssetmştr. Aşk

hayatında se talhsz

terchlerde bulunmuş ve hep

hüsrana uğramıştır. Önce yaşça

büyük kuzenne, sonra br

fahşeye sonra da yne

kendsnden on yaş büyük

komşu kızına aşık olmuştur.

Km zaman terk edlmştr km

zaman terk etmştr. Hayata

karşı makus talh bu konuya da

srayet etmştr. 

Müze rehberne Van Gogh’un

sanat tarhndek yer

sorulduğunda rehber; 

“Bana göre Van Gogh
hepsinden çok daha iyi bir
ressam… Azaplı hayatının
acısını harikulade bir
güzelliğe dönüştürmüş.
Acıyı resmetmek kolaydır
fakat tutkunu ve acını
muhteşem dünyamızın
coşkusunu ve neşesini
resmetmek için kullanmak
bunu daha önce hiç kimse
yapmamıştı. Belki de
kimse bir daha
yapamayacak. Bana göre
bu ressam sadece
dünyanın en iyi ressamı
değil aynı zamanda
yaşamış en harika
insanlardan biriydi.” 

demştr. Ve bence Van Gogh le

lgl söylenmş en güzel söz

budur. 

Doctor Who  Van Gogh özel bölümünden

SAYFA 48BEDAAT



Keder,

sonsuza

kadar

sürecek.

Çevres tarafından

sürekl dışlanan ve

başarısız kabul edlen

ressamın ntharındak

öneml sebeplernden

brnn de toplumsal baskı

olduğunu düşünüyorum. 

 Bana göre nthar her

zaman çsel br olgu

değldr. Toplumun kşy

kabullenememesnn

sonucunda dışarı tlen

kş yalnızlığın tutsağı

olablr. İnsan sosyal br

varlıktır ve çoğu zaman

dğer nsanlara htyaç
duyar.

 

Van Gogh da hayatı

boyunca dğer nsanlara

htyaç duymuştur.

Hüzünlü yaşamına hüzünlü
br son gerektğ kanaatne

vardığını düşündüğüm

ressam 1890 yılında henüz

37 yaşında ken kendsn

göğsünden vurarak nthar

ett. 

Kardeş Theo’ya göre onun

son sözler; ”Keder sonsuza

dek sürecek” olmuştur. 

Bugün Van Gogh’un resmler

brçok müzede

serglenmektedr. Aynı

zamanda ressamın

memleket olan Hollanda’nın

Amsterdam şehrnde

sanatçının kend adıyla

anılan “Van Gogh Müzes”

bulunmaktadır.

Yıldızlı Gece tablosu

Van Gogh Otoportres�



Telaffuzu zor – ki bu nedenle çok fazla

eleştiri almaktadır- , anlaşılması zor,

uygulaması çok daha zor olan bu yeni

kavram kelime anlamı itibariyle ‘’ B�r

husus anlamında uzlaşmak, anlaşmaya

varmak ‘’ anlamını taşımaktadır. 

Peki bu üzeri tozlanmış kavramın

canlandırılmasına ve güncellenerek ticari

hayata sokulmasına neden ihtiyaç

duyulmuştur? 2018 yılı Ekim ayında

Başbakanlığa bir rapor iletilmiştir. Rapor

Türkiye’nin yabancı yatırımcılar açısından

pek de cazip bir ülke olarak görülmediği

– 69. Sırada yer alıyoruz- hususundadır.

Raporda revize edilen birçok başlık

bulunmaktadır: İmar, Vergi… Bu kadar

olumsuz bir bildiri, Başbakanlık

talimatıyla Adalet Bakanlığı, Maliye

Bakanlığı gibi bir çok makamı harekete

geçirmiş ve ivedilikle önlemler alınması

gerekliliği bildirilmiştir. Konkordato

taslağı da işte bu ivedi önlemler arasında

yer almaktadır. 

Konkordato usulünde temel amaç,

borçların ödenmes�d�r. ‘’ Ben borcumu

ödeyeceğ�m, ama ş�md� değ�l.’’

Hem borçlu , hem de alacaklılar borçlu

adına konkordato talebinde

bulunabilirler.

Talepte bulunabilmek için, borçların

vadesi geldiği halde ödenemiyor olması

veya

Vadesi gelmemiş borçlar açısından da

vade tarihinde ödeyememe tehlikesinin

bulunması gerekmektedir.

 Aslında bu kurum alacaklıların da leh�ne

b�r çözüm sunmaktadır. Şöyle k� ;

konkordato �le alacaklılar hac�z ve �flasın

gerekt�rd�ğ� masrafları yapmadan ve

dolayısıyla daha fazla ölçüde alacaklarını

elde edeceklerd�r. 

KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE

BULUNABİLİR ? 

Konkordato teklifinde bulunabilmek için

borçlunun mali durumunun ne ölçüde

bozulduğunun bir önemi yoktur.

Başvuranın tacir olup olmamasının da bir

önemi yoktur. Bu anlamda aciz halindeki

bir sermaye ve kooperatif şirketi yahut

borçlarını ödeme güçlüğü çeken esnaf ,

devlet memuru, gerçek kişi, tüzel kişi

başvuruda bulunabilir. 

Dikkat edilen nokta şudur : ‘’ Borçlarını

vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya

vadesinde ödeyememe tehlikesi altında

bulunan ‘’ ( İİK md. 285/1)

Bu doğrultuda İİK md. 285/1,2,3 hükümleri

nazarında,

Ad� ortaklıklar açısından d�kkat ed�lmes�

gereken b�r nokta vardır: Konkordato tekl�f

eden borçlunun gerçek veya tüzel

k�ş�l�ğ�n�n bulunması gerekt�ğ�nden Ad�

Ortaklıkta ancak ‘’ ortaklar’’ konkordato

tekl�f�nde bulunab�l�rler. Bu durumda

konkordato koşullarının bulunup

bulunmadığı her ortak �ç�n ayrı ayrı

araştırılır. 

YENİ KONKORDATO
3 0 3 6 1  S A Y I  V E  1 5 . 0 3 . 2 0 1 8  Y Ü R Ü R L Ü K  T A R İ H İ  İ L E  

Son dönemde ülke içinde yaşanan

büyük ekonomik dalgalanmalar ile

özellikle büyük çaplı piyasa

aktörleri zor durumda

kalmaktadırlar. İflas Erteleme

kurumunun da KHK’lar, OHAL vs

derken etkisiz hale gelmesi sonucu

ticari hayatta çok büyük

tıkanıklıklar baş göstermektedir.

Bu yaraya bir merhem olabilmesi

adına 28.02.2018 kabul tarihi ile

yıllardır kanunumuzda yer alanın

çok ötesinde yepyeni

diyebileceğimiz bir müessese

doğmuştur : Konkordato. 

Av. DEVRİM NUR KAYABALI

VADE KONKORDATOSU

TENZİLAT KONKORDATOSU

KARMA KONKORDATO 

Borçlunun vek�l�n�n borçlu adına
konkordato tekl�f�nde bulunab�lmes� �ç�n
vekaletnamede bu konuda özel olarak
yetk�lend�r�lm�ş olması gerekmekted�r.

 Eğer borçlu vesayet altında �se vas�s� bu
konuda Sulh Hukuk Mahkemes�nden
�z�n alarak ( TMK md.223) borçlu adına
konkordato taleb�nde bulunab�l�r. 

UYGULAMA BAKIMINDAN BİZİ EN ÇOK
İLGİLENDİREN KONKORDATO
TÜRLERİ

Konkordato talebinde bulunan borçlu,

alacaklılarından vade isteyebilir. ‘’ Sevgili
alacaklılarım, sizlerden indirim
istemiyorum, borcumu faiziyle
ödeyeceğim ancak şimdi değil.’’ Bu vade
1 yıl da olabilir, 3 ay da. Yahut 3 ayda bir
taksitlerle ödeyeceğim şeklinde de
olabilir. Burada zamansal ve şekilsel bir
sınırlandırma yoktur. Tek koşul vardır, o
da borçlunun alacaklılarını buna ikna
etmesidir.

Burada da borçlu alacaklılarına diyor ki , ‘’
Kardeşlerim ben bittim, tükendim.

Benim size bu borcun tamamını
ödemem mümkün değil. Hele de
faizleriyle ödemem hiç hiç mümkün
değil. Ben sizlere bu borcun % 50’sini
ödeyeyim, % 30’unu ödeyeyim… Yine
buradaki önemli nokta alacaklıları buna
ikna etmektir.

Hem vade konkordatosunu hem de
tenzilat konkordatosunu içinde
barındırır. Şöyle ki; ‘’ Ben bu borcun
%70’ini ödeyebilirim, ancak onu da 5 ay
sonra ödeyebilirim.’’ Bizim
uygulamamızda genel itibariyle
uygulanan tür de bu olmaktadır.
Borçlular, alacaklılarından hem vade
hem indirim talep etmektedirler.

 KONKORDATO TALEBİNDE GÖREVLİ
VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR ?

İİK md. 285/3 hükmü uyarınca, iflasa tabi

borçlular açısından md.154/1,2 de ki ;

iflasa tabi olmayan borçlular açısından ‘’

yerleşim yerindeki ‘’ Asliye Ticaret
Mahkemeleri yetkilidir.
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BAŞVURU NASIL YAPILIR ? 

Borçlunun yetkili ve görevli Asliye Ticaret
Mahkemesi’ne İİK md. 286 ‘da sayılı

belgeleri eksiksiz olarak vermesi
gerekmektedir. 

Avukatlar açısından d�kkat ed�lmes�
gereken husus şudur. Madde metn�nde
sayılı evraklar c�dd� b�r F�nans ve
Muhasebe b�lg�s� gerekt�rmekted�r.
Bunları b�r avukatın tek başına
hazırlaması mümkün değ�ld�r.
Konkordato taleb�nde her ne kadar
başlangıç aşamasında şekl� b�r
�nceleme yapılarak geç�c� mühlet
ver�l�yor olsa da, taleb�n kabulü �lg�l�
evrakların �çer�k denet�m�ne bağlıdır. Bu
nedenle evraklar hazırlanırken
muhasebe ve mal� uzman desteğ�
almak yer�nde olacaktır. 

İcra İflas Kanununun saydığı belgeler
eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra,

talepte bulunan Adalet Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulan tarifede
belirtilen konkordato gider avansını da
yatırmaya mecburdur. 

Pek�, borçlu adına alacaklı konkordato
taleb�nde bulundu �se g�der avansını
k�m ödeyecekt�r ?

Konkordato talebi prensip itibariyle mali
durumu bozulan borçlunun mali
durumunun düzeltilebilmesi için
uygulanan bir yöntemdir.  Bu doğrultuda
alacaklının hem borçlu adına başvuruda
bulunması hem de ondan zorla avans
talep ediyor olması mantıkla
örtüşmeyecektir. Yani eğer konkordato
talebinde alacaklı bulunduysa gider
avansı alacaklıya ait olacaktır. 

Alacaklının borçlu adına talep ett�ğ�
konkordato taleb�n� borçlu kabule
mecbur mudur ? 

Başvuru şartlarından biri İİK md.286 ‘da
sayılan belgelerin eksiksiz olarak
mahkemeye sunulmasıdır. Ve bu
belgeler yalnızca borçlunun
hazırlayabileceği türdendir. Alacaklısı
konkordato talebinde bulunan borçluya
mahkeme bu belge ve kayıtları
hazırlaması için makul bir süre verir. Eğer
bu süre içerisinde borçlu belgeleri
eksiksiz olarak mahkemeye sunmaz ise
mahkeme konkordato talebini reddeder.
Yani şöyle söyleyebiliriz, borçlu,

alacaklının konkordato talebine dolaylı
olarak ‘’ Hayır’’ diyebilir. 

GEÇİCİ MÜHLET 

Yeni Konkordato ile hukukumuza giren
yeni bir kavramdır. 

2004-2016 yılına kadar süren İflas Erteleme
kurumu işletmelerin öncelikle kendilerine
karşı yapılacak takiplerin acilen
durdurulmasına ihtiyaçları vardır.
Borçlunun nefes almaya ihtiyacı vardır.
Geçici Mühlet, İcra takiplerini askıya alan
bir moladır. Çünkü kesin mühlet verilene
kadar belki iş işten geçecektir. Mahkeme
incelemesini bitirene kadar alacaklılar
saldıracak örn; cüzi takiplerle borçluyu
yıldırıp, elindeki herşeyi almaya
kalkışacaklardır. Bunların önüne
geçebilmek adına geçici mühlet kavramı
ortaya çıkmıştır. Konkordato talebini gören
mahkeme, İİK md. 286 daki belgelerin
eksiksiz olarak hazırlandığını ve gider
avansının yatırıldığını gördüğünde Geçici
Mühlet kararını verir.

Burada yapılan inceleme tamamen
usulidir, esasa inilmez ve alacaklılara
sorulmaz. 

Geçici mühlet kararı verildiğinde
mahkeme tarafından ‘’ Konkordatonun
başarıya ulaşmasının mümkün olup
olmadığını yakından incelemesi için Geçici
Komiser görevlendirecektir.’’ İİK md.287/3

Geçici komiser sayısı, alacaklı sayısı ve
alacak miktarı dikkate alınarak 1 veya 3
olabilir. 2 OLAMAZ. Neden? Mantık şudur,
komiserlerin fikir ayrılığına düşmesi
halinde çift sayılarda bir eşitlik söz konusu
olabileceğinden bu tür bir kargaşanın
önüne geçmek. Konkordato komiseri
olarak 3 kişinin görevlendirilmesi halinde
uygulamada birinin hukukçu birinin de
yeminli mali müşavir olması tercih edilir. 

Geçici mühletin süresi 3 aydır. Bu süre
maximum 2 ay daha uzatılabilir. Uzatmayı
geçici komiser veya borçlu talep edebilir
ancak başvuran alacaklı ise o talepte
bulunamaz. 

Geçici Mühlet, Kesin Mühlet ile aynı
sonuçları doğurur. İİK md 294-297
hükümleri uyarınca borçlu hakkında icra
takibi başlatılamaz, evvelce başlamış
takipler durur, ihtiyati tedbir ve haciz
kararları uygulanamaz.

Mahkemeye biz geçici mühlet istiyor
diyerek başvurmuyoruz. Biz konkordato
talep ediyoruz ve mahkeme esas
incelemesi yapılana kadar borçluyu
hakkında yapılacak haciz ve takiplerden
koruyabilmek adına bu mühleti veriyor.
Eğer mahkeme bu talebi reddederse,

GEÇİCİ MÜHLET REDDEDİLDİĞİNDE BU
KARARA KARŞI İSTİNAF YOLU AÇIKTIR. 

Alacaklıların bazı imtiyazları mühlet
içinde ellerinden alınmıştır. 

Karar onaylanırsa Ticaret Sicil Gazetesi
Basın İlan kurumunda ilan edilerek, Tapu
gibi gerekli yerlere bildirilir. İlanın temel
amacı alacaklıları haberdar etmektir.
İlandan sonra 7 günlük kesin süre
içerisinde alacaklılar, bir dilekçe ile
mahkemeye başvurarak konkordato
mühletini gerektiren bir hal olmadığını
delilleri ile birlikte ileri sürerek itiraz
edebilirler. 

KESİN MÜHLET 

Aslında konkordato süreci borçlu ve
alacaklı hakkında yapılacak bir
müzakere sürecidir. Borçlu, borçlarını
nasıl ödeyeceğine dair projesini
alacaklılara anlatır. Komiser, bu projenin
hazırlanmasında ve alacaklı-borçlu
arasındaki ilişkide 1. Derece öneme
sahiptir. Borçlu-Alacaklı arasındaki
köprüdür. 

Mahkeme, geçici mühlette yaptığı
inceleme sonucu iyileştirme talebinin
olumlu sonuç vereceği kanaatine varırsa
re’sen kesin mühlete karar verir. Ve artık
başvuru esnasında verilen İİK md. 286
daki belgelerin esasını incelemeye geçer.
Mahkeme bu belgelerle sınırlı değildir.
Esasa ilişkin istediği tüm araştırmayı
yapar. Araştırmalar sonucu olumlu olursa
borçluya 1 yıllık kesin mühlet verir. Eğer
geçici komiserin görevinin sonlanmasını
gerektiren bir durum yok ise kesin
mühlette de aynı komiser-komiserler ile
çalışmaya devam eder. 

Mahkeme gerekli görürse bir Alacaklılar
Kurulu oluşturabilir. Bu ihtiyaridir.
Alacaklılar kurulu burada en fazla 7
kişiden oluşan bir danışma kurulu
niteliğindedir. Bir toplantı yeter sayıları
yoktur. Oy çokluğu ile karar alırlar.
Komisere tavsiye ve telkinlerde
bulunabilirler, ancak komiser bunlarla
bağlı değildir. Aslında alacaklılarda
konkordato sürecini destekler
haldedirler. Neden? Borçlu iflas ederse
alacaklarını tahsil edememe, hiçbir şey
alamama riskleri vardır. 

1 yıllık kesin mühlet süresi yurtdışı
bağlantılı işler, alacaklı fazlalığı gibi
nedenler ile maximum 6 ay daha
uzatılabilir. Uzatma süresi için borçlu
veya komiserin 1 yıllık süre içerisinde
talepte bulunması şarttır. İİK md. 304’de
bunlara ek olarak, mahkemenin projenin
1 yıllık süre içerisinde
tamamlanamayacağı kanaatinde olması
halinde, re’sen de bu uzatma süresine
hükmedebileceği öngörülmüştür. 

GEÇİCİ VE KESİN MÜHLETİN HUKUKİ
SONUÇLARI 



Borçlu, konkordato projesine
hazırlanırken alacaklıların baskısından
uzak tutulmaktadır.
Mühlet içinde, borçlu aleyhine 6183
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre yapılan takipler
de dahil olmak üzere evvelce
başlatılmış tüm takipler durur. Yeni
takip başlatılamaz. Yeni takip
başlatılamaz demek, takibi açarsınız
ancak ödeme emrini gönderemezsiniz
şeklinde anlaşılmalıdır. 
Mühlet içerisinde ‘’ Takip Yasağı’’
nedeniyle zamanaşımı ve hak düşürücü
süreler işlemez. 

Mühlet içerisinde İhtiyati Tedbir ve
İhtiyati Haciz kararları verilebilir ama
uygulanamaz. 

Belirtmek gerekir ki; takip yasağı
yalnızca borçluya karşıdır. Alacaklı
müşterek borçlular ve kefiller hakkında
takip yapabilir. TBK md. 585/1-4
uyarınca borçluya konkordato verilmesi
halinde doğrudan doğruya kefile
başvurulabilinir.
Mühlet içerisinde yapılamayacak veya
duracak olan takipler borçlunun
malvarlığına ilişkindir. Yani 3. Kişilere
ilişkin takipler veya borçlunun mali
bütçesine zarar vermeyecek takipler bu
kapsamda değildir. Örn; çok tartışılan
Kira Alacakları… Mühletten önce
doğmuş kira alacakları için mühlet
içerisinde borçlu aleyhine ilamsız
tahliye takibi yapılabilir veya başlamış
olan takiplere devam edilebilir. Çünkü
burada tahliye talebinin konusu
borçluya ilişkin bir ‘’ malvarlığı hakkı ‘’

değildir. Bu takip borçlunun para
alacaklılarına zarar vermez. 

Rehinli alacaklar her zaman en sorunlu
alacaklardır. Konkordato projesi aksine
hüküm içermediği takdirde kesin
mühlet tarihinden itibaren rehinle
temin edilmemiş her türlü alacağa faiz
işlemesi durur. Mühlet sırasında rehinle
temin edilmiş alacaklar nedeniyle
rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip
başlatılabilir veya başlamış olan takipler
devam edebilir ancak bu takip
nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz
ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. 

Kaldı k�, mühlet �çer�s�nde alacaklının
tak�p taleb�nde bulunmasının alacaklıya
h�çb�r faydası yoktur. Hatta gereks�z yere,
aylar önces�nden peş�n harç ödeyerek
beklemes�ne sebep olmaktadır. 

Alacaklıları kabataslak üç grupta
toplayabiliriz : 

Adi Alacaklılar: Takip Yasağı bu tür
alacak hakkı sahipleri için geçerlidir.
İmtiyazlı Alacaklılar: İİK md. 206/1 deki
birinci sırada yazılı alacaklılar İmtiyazlı
alacaklılardır. ( İşçi Alacakları )Onlar
mühlet içerisinde haciz yoluyla takip
yapabilirler.
Komiserin onayıyla doğacak Alacaklılar:
Bir Alacak eğer mühlet içerisinde
muaccel hale geliyorsa konkordato
talebi bunlar için geçerli olmuyor. Ve
mühlet içerisinde doğacak, vade tarihi
gelecek bir alacak ancak ve ancak
komiserin onayı ile doğmuş sayılıyor. Bu
tür alacaklar için ayrıca teminat
yatırılması gerekiyor, var olan
konkordato talebi bu alacaklara etki
etmiyor. 

Eğer paraya çevrilmemişse konkordato
masasına dahil edilecek ve
konkordatonun tasdiki ile beraber
borçluya bırakılacak.

Eğer paraya çevrilmişse alacaklı
konkordatodan etkilenmeyecek ve satış
bedeli alacaklıya ödenecek.

Borçlunun durumu iyileştiği için kesin
mühletin kaldırıldığı hallerde,

alacaklılar daha önce başlamış oldukları
takiplere devam edebilecekler.

1.

2.

3.

Faizler, rehinle temin edilmemiş alacaklar
açısından duracaktır. Çok gururlu bir
borçluysa tabi diyebilir ki, ben mühlet
bittiğinde faizi de ödeyeceğim. Mühlet
sonlandığında ise durmuş olan bu faizler
geçmişe dönük olarak işlemeye devam
edecek. Yani aslında faiz açısından pratikte
pek de bir fayda sağlayamadı mühlet.
 

Borçlunun konkordato mühleti verilmeden
önce haczedilmiş olan malları:

1.

2.

3.

KONKORDATO MÜHLETİNİN
BORÇLUNUN TARAFI OLDUĞU
SÖZLEŞMELERE ETKİSİ NEDİR ? 

Sözleşmenin diğer tarafı bu süreçte
tedirgin olabilir. Bu adam, firma
sallanmaya başladı, vecibelerini yerine
getirebilecek mi acaba şeklinde kuşkuya
kapılabilir ve sözleşmesini feshetmek
isteyebilir. Ancak , borçlunun konkordatoya
başvurduğu gerekçesi sözleşmenin feshi
hakkını karşı tarafa vermemektedir.

 Kanun koyucu, iyileşme sürecinde olan

borçluyu bu şekilde darbelerle yıkmamak

için ‘’ Konkordato süreci, sözleşmenin

feshinde haklı neden değildir.’’ Demiştir. 

Diğer taraftan borçlu, eğer tarafı olduğu

sözleşmenin iyileşme sürecine olumsuz

etkide bulunduğunu ileri sürerse, komiserin

uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla

sürekli sözleşmesini feshedebilir. Bu

çerçevede karşı tarafa ödenmesi gereken

tazminat konkordato projesine tabi olur.

Sürekli sözleşmelerin bu şekilde sona

erdirilmesi komiserin onayına tabi olacaktır.

Komiser de hakkın kötüye kullanılmasını

önlemek amacıyla yalnızca ‘’ Konkordato

projesinin gerçekleşmesini imkansız kılan

sürekli sözleşmelerin feshine onay

verecektir.’’ Bu durumun istisnası Hizmet

Sözleşmeleridir. Hizmet Sözleşmeleri bu

şekilde feshedilemezler. 

KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE

BORÇLUNUN TASARRUF EHLİYETİ

SINIRLANDIRILIR MI?

Borçlu, mühlet kararının verilmesinden

itibaren mahkemenin izni dışında rehin

tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve

işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi

olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız

tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde

yapılan işlemler hükümsüzdür. İİK

md.297/3

Borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlandığını

bilmeden onunla işlemde bulunan 3. Kişi

iyiniyetli sayılır mı? Mühlet kararı ve kararın

ilan edildiği tarih arasındaki işlemlerde 3.

Kişinin iyiniyeti korunur ancak ilandan

sonra 3. Kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz. 

ALACAKLILAR TOPLANTISI

Aslında buradaki, iflas hükümlerinden

bildiğimiz anlamıyla tam olarak bir

alacaklılar toplantısı değildir. Konkordato

talebi ve geçici mühlet kararı üzerine

komiser alacaklıları davet ediyor. Borçlu şu

kadar borcum var diyor, alacaklı bu kadar

alacağım var diyor. Burada ne bir toplantı

yeter sayısı var ne bir karar yeter sayısı. Oy

çokluğu ile karar alınıyor. 



Teklif edilen tutarın borçlunun
kaynakları ile orantılı olması.
Konkordato projesinin İİK md.

302 hükmü uyarınca Alacaklılar
toplantısında öngörülen
çoğunlukla kabul edilmiş olması.
İİK. Md.206/1 deki imtiyazlı
alacaklıların alacaklarının tam
olarak ödenmesinin ve mühlet
içerisinde komiserin onayıyla
doğmuş alacakların ifasının,

alacaklı bundan açıkça
vazgeçmedikçe yeterli teminata
bağlanmış olması. 

Tasdik için yargılama giderlerinin
ve tasdik kararı alınması
durumunda alacaklılara
ödenmesi gereken harcın tasdik
kararından önce, borçlu
tarafından mahkeme veznesine
depo edilmiş olması. 

Mahkemenin konkordato
talebini reddetmesinden sonra
borçlu, koşulların değiştiğini ileri
sürerek tekrar konkordato talep
edebilir ancak önceki talebinde
hiçbir değişiklik yapmadan eski
talebi ile yeniden konkordato
talep edemez. 

Konkordato talebinin mahkeme
tarafından reddedilmesinin en
önemli sonucu iflasa tabi
borçlular açısından hüküm ifade
etmektedir. Şöyle ki; konkordato
talebini reddeden mahkeme
eğer şartları var ise ve borçlu
iflasa tabi şahıslardan ise re’sen
borçlunun iflasına karar verir. 

Esk� kanunda, her tür borç �ç�n
tem�nat yatırıyordu. Buda
konkordato taleb�n� neredeyse
�mkansız hale get�r�yordu. Ödeme
güçlüğü �ç�ndek� borçlu nasıl
olacaktı da her borç �ç�n tem�nat
yatıracaktı? O nedenle yen�
düzenleme de yalnızca �mt�yazlı
alacaklılar ve kom�ser�n onayıyla
doğmuş alacaklar �ç�n tem�nat
yatırılması öngörülmüştür. 

Konkordatonun tasd�k� kararlarına
karşı herhang� b�r m�ktar veya
değer sınırı olmaksızın �st�naf ve
temy�z yolu açıktır. 

KONKORDATONUN TASDİK
EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
NELERDİR? 

Rehinli alacaklı rehini aşan kısım
için katılabiliyor.

İmtiyazlı alacaklılardan İİK md.

206/1 dekiler imtiyazlı alacaklı olup,

takip yasağından etkilenmedikleri
için oy hakları bulunmuyor.
İİK md. 302 uyarınca borçlunun
kendisi, eşi, çocuğu, evlilik birliği
ortadan kalksa dahi eşin annesi,
babası bu oylamada hesaba
katılmıyor. 

Konkordatoda teklif edilen tutarın,

borçlunun iflası halinde alacaklıların
eline geçecek miktardan fazla
olacağının anlaşılması.

 Karardan kasıt, alacaklıların
konkordato projesini kabul edip
etmediklerine ilişkin ‘’ evet ‘’ ‘’’ hayır ‘’

oyudur. Konkordato mühletindeki
alacaklılar toplantısının genel amacı ,

alacaklıları iyileştirme projesi açısından
bilgilendirmektir. Komiser, proje
hakkında gerekli açıklamaları yapıp
bilgilendirmeyi sağladıktan sonra
projeyi alacaklıların onayına sunuyor.
Projeyi kabul mü ediyorsunuz, red mi ?
Bu oylama da red veren alacaklının
durumu, proje kabul edilirse ne olacak ?

Red oyu veren alacaklı da proje ile bağlı
olacak. Toplantıya katılamayan alacaklı
7 gün içerisinde mazeret bildirerek
iltihak edebilir ve oyunu sunabilir.
Komiser, alacaklılar toplantısından 7
gün sonra bir rapor düzenleyerek
mahkemeye sunuyor. Konkordatonun
tasdiki konusunda nihai karar
mahkemeye aittir. Alacaklılar
toplantısında oy çokluğu projeyi red
yönünde olsa dahi mahkeme
konkordato tasdik edebilir. Mahkeme
mühleti kabul ettiğinde red oyu veren
alacaklılar duruşma gününden 3 gün
önce itirazda bulunabilirler. İtiraz
etmemiş alacaklının istinaf kanun
yoluna başvurma hakkı da
olmayacaktır. Alacaklıların verdikleri
oylar kendileri açısından mühlette
kefile başvurabilme, takip yapabilme
gibi hususlarda önem taşımaktadır. (İİK
md.302-308)

Toplantıda k�mler oy kullanab�l�yor?

KONKORDATONUN TASDİKİ
ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruyu alan Ticaret Mahkemesi,

tasdik için gerekli koşulların

varlığını tespit ederse

konkordatoyu tasdik eder ve

durumu iflas idaresine bildirir. 

İflas İdaresi, iflas kararı vermiş

Ticaret Mahkemesine başvurarak

iflasın kaldırılmasını ister. Çünkü

tasdik kararı ile iflas kendiliğinden

kalkmaz. Başvuru şarttır. İflasın

kaldırılması ile de iflas masasına

girmiş mallar, borçluya iade edilir.

Eğer Ticaret mahkemesi talebi

reddederse bu kararını da iflas

idaresine bildirir. Bu bildirim

üzerine iflas idaresi tasfiye

işlemlerine kaldığı yerden devam

eder. 

KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ:

İFLASTAN SONRA KONKORDATO 

Hakkında iflas kararı verilmiş bir borçlu

İİK md. 182 hükmünü dayanak alıp,

iflastan kurtulmak adına konkordato

talep edebilir. 

Burada borçlunun konkordato

talebinde bulunabilmesi için iflasın

kesinleşmiş olması yani iflas

prosedüründe en az 2. Alacaklılar

Toplantısı bölümüne geçilmiş olması

gerekmektedir. Yine iflas öncesinde

olduğu gibi borçlunun

alacaklılarından biri de borçlu adına

konkordato talep edebilir. 

Müflis, iflasın açılmasından başlayarak,

paraların kesin dağıtılmasına kadar

konkordato talep edebilir. 



ABAD "C‑362/14 MAX
SCHREMS V. DATA
PROTECTION
COMMISSIONER” DAVASI
KARAR İNCELEMESİ: ABD-AB
VERİ AKTARIM PROBLEMİ

I.Giriş

Bilgi, insanlık tarihin daha önceki hiçbir zamanında 21.
yüzyıldaki olduğu kadar değerli hale gelmemiştir; yaşadığım
çağda veri artık ekonominin yeni yakıtı olmuştur. Böylece, bu
çağda verileri bulunduranın birçok açıdan en güçlü
mekanizma olduğu sonucunu doğurmuştur. Birçok şirketin
peşinden  koştuğu Kişisel veriler de bir tür bilgi türüdür ve bu
şirketler de verileri işleyerek ekonomik çıkarlar elde etmek
istemektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerin değerli bir maden
olduğu, bu verilerin birey, kurum ve kuruluşlarca işlenebilme
imkanının olması bu özel sektör veya kamu aktörleri tarafınca
ihlal edilme olasılığı olduğu için bu ihtimalleri engelleyebilmek  
için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılma ihtiyacı
doğmuştur.
Kişisel verilerin korunması ve bu bilgilerin işlenmesini içeren
bu alanda tarihin en önemli davalarından biri olan 6 Ekim 2015
tarihli, Avrupa Adalet Divanı'nın (ABAD) Maximilian Schrems -
Veri Koruma Komiseri davasındaki kararı, 2000 yılından bu
yana ABD ve AB şirketleri arasında kişisel verilerin sınır ötesi
aktarımını düzenleyen ABD-AB Güvenli Liman (Safe Harbor)
Anlaşmasını geçersiz kılmıştır.  ABAD, ABD şirketlerinin Avrupa
standartlarına kadar yeterli veri gizliliği koruması
sağlamadığına ve kamu makamlarının elektronik iletişim
içeriğine genelleştirilmiş bir temelde erişmesine izin veren
mevzuatın, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine böylece
anlaşmanın temelinden ödün veriyor olarak görülmesi
gerektiğine karar verilmiştir.

Ayrıca Mahkeme, yargı telafi mekanizmalarının yokluğunun "etkili adli koruma temel hakkının özünü tehlikeye
attığına karar vermiştir. 2 Şubat 2016'da ise, Güvenli Liman'ın feshedilmesinden neredeyse dört ay sonra, AB
Komisyonu ve ABD, Atlantik ötesi veri akışları için AB-ABD Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) adı verilen yeni bir veri
gizliliği çerçevesi üzerinde anlaşarak takılıp kalmış binlerce işletmenin Güvenli Liman anlaşması kaldırıldıktan
sonra yasal belirsizlikten kaynaklanan endişelerini azaltmıştır. Gözden geçirilmiş Gizlilik Kalkanı sözleşmesinden iki
ana çıkarım varmıştır: daha fazla gizlilik koruması ve adli tazmin mekanizmaları. Artık ABD şirketlerinin ve
istihbarat kurumlarının, özellikle Avrupa Veri Koruma Yetkilileri ile artan iş birliği dahil olmak üzere ABD Ticaret
Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından daha güçlü izleme ve uygulama yoluyla AB vatandaşlarının
kişisel verilerini korumak için daha büyük yükümlülükleri vardı. Yeni transatlantik veri aktarım anlaşmasıyla, ABD
kamu makamları Avrupalıları toplu veya ayrım gözetmeksizin gözetlemeyeceklerini ve ulusal savunma ve kanun
yaptırımı amacıyla AB vatandaşlarının kişisel verilerine erişimin tabi olacağını garanti etmektedir. Böylece,
ABD'deki işletmeler Avrupa'da faaliyet göstermeye devam etmek istiyorsa, ABD veri gizliliği standartları, AB'nin
daha katı veri gizliliği standartlarına uymalıdır.

O Ğ U Z H A N  A Ç I K G Ö Z  K A L E M İ N D E N
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Gizlilik Kalkanı anlaşmasının ikinci önemli paket servisi, kişisel
verileri uygunsuz bir şekilde işledikleri için ABD'deki işletmeler
aleyhine resmi şikâyette bulunmak isteyen AB vatandaşları için
adli tazmin mekanizmalarının oluşturulmasıydı. İlk kez bu
anlaşmayla, AB vatandaşları, kişisel verilerinin gizliliği hakkında,
Avrupa ulusal veri koruma makamlarının ilgili makamlara
ileteceği resmi şikâyet ve sorgularda bulunabilecekler ve
Alternatif Uyuşmazlık çözümü ücretsiz olarak sunulacaktır.
Dahası, ABD şirketlerinin şikayetleri yanıtlamak için son tarihleri
olacak, bu da bireylerin uzun ve pahalı yasal mücadelelere
bağlanmamasını sağlayacak önemli bir husustur.

Bu makale çalışmasında, Max Schrems adlı Avusturyalı bir
gizlilik savunucusu tarafından İrlanda Veri Koruma Komiseri'ne
ve Facebook'a karşı yapılan bir şikâyetten kaynaklanan son
yılların en önemli gizlilik korumasını ilgilendiren “Maximillian
Schrems v Data Protection Commissioner” dava süreci ve
kararları incelenmiştir. Özetle, dava şikayetinde Bay Schrems,
verilerinin (ve genel olarak AB vatandaşlarının verilerinin)
İrlanda'da bulunan Facebook tarafından Amerika Birleşik
Devletleri'ne aktarılmasına itiraz etmiştir. Dava ("Schrems I"), 6
Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, AB ile ABD
arasındaki veri transferlerini düzenleyen Güvenli Liman
düzenlemesini geçersiz kılmasına yol açmıştır.

 II. Davanın Gelişim Süreci ve Arka Planı
Veri Transferleri Yasası: Veri Koruma Direktifi, Güvenli Liman ve
Gizlilik Kalkanı Schrems davaları, AB ve ABD gizlilik yasası ile
veri koruma boşluğunu gidermek için kullanılan uluslararası
anlaşmalar ve sözleşmeler arasındaki temel gerilimlerden birini
ele almaktadır. Her iki durumda da temel sorun, ABD
yasalarının, AB yasaları kapsamında uluslararası veri
aktarımlarına izin vermek için gerekli olan kişisel veriler için
yeterli koruma sağlayıp sağlamadığıdır. Amerika Birleşik
Devletleri'nden farklı olarak, Avrupa Birliği'ndeki varsayılan
kural, veri aktarımlarının yasak olmasıdır; kişisel verilerin
aktarılmasına yalnızca belirli kriterler karşılanırsa izin
verilmektedir. 

Schrems Davası, Maximillian Schrems tarafından yapılan bir şikâyete ilişkin adli işlemler bağlamında İrlanda Yüksek
Mahkemesi tarafından ABAD'a sunulan kişisel verilerinin Facebook Ireland'dan Amerika Birleşik Devletleri'nde
kurulu bir kuruluş olan Facebook Inc.'e aktarılmasıyla ilgili olarak bir ön karar başvurusuyla ilgiliydi. Aslında
Schrems, Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan mevzuat ve
uygulamaların, kendi topraklarında tutulan kişisel verilerin gözetime karşı yeterli şekilde korunmasını sağlamadığını
iddia ederek, Facebook Ireland tarafından kişisel verilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasını engellemeye
çalışmıştır. Schrems özellikle, Amerika Birleşik Devletleri yasalarının Facebook Inc.'in kendisine aktarılan kişisel
verileri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi belirli Birleşik Devletler makamlarının
yürürlükteki AB yasalarına uygun olmayan bir şekilde çeşitli izleme programları için bilgilerinin işletildiğini iddia
etmiştir.
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Schrem Davası’nda gündeme getirilen sorunları ele alırken, ABAD'dan, diğer hususların yanı sıra, Gizlilik Kalkanı
Kararının, Avrupa Parlamentosu'nun 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli
Yönetmeliğinden kaynaklanan gerekliliklere, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili
olarak gerçek kişilerin korunması ve AB Şartı ışığında okunan 95/46 / EC (GDPR) Direktifi’ne uygun olup olmadığını
incelemesi istenmiştir.

III. Mahkeme Kararı ve Sonuç
Avusturyalı bir doktora öğrencisi ve gizlilik aktivisti olan Max Schrems tarafından İrlanda Veri Koruma Komiseri
(DPC) önündeki yargılamalardan kaynaklan bu davada, bir Facebook kullanıcısı olan Schrems'in Facebook'a
sağladığı veriler, Facebook’un İrlandalı yan kuruluşundan (Facebook İrlanda) Facebook’un Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki sunucularına (Facebook, Inc.) aktarıldı. Bay Schrems, 2013 yılında Edward Snowden tarafından
Birleşik Devletler istihbarat servislerinin (özellikle Ulusal Güvenlik Teşkilatı) faaliyetlerine ilişkin yapılan ifşaatlar
ışığında, İrlanda veri koruma makamına bir şikayette bulunmuştur ve ABD uygulamaları, o ülkeye aktarılan
verilerin ABD tarafından gözetimine karşı gerçek bir koruma sağlamadığını gerçekçe göstermiştir.

İrlandalı makam, şikayeti, özellikle 26 Temmuz 2000 tarihli bir kararla Komisyon'un 'güvenli liman' planı
kapsamında ABD'nin aktarılan kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağladığını değerlendirdiği
gerekçesiyle reddetmiştir. Schrems, DPC'nin bu kararına İrlanda Yüksek Mahkemesinde itiraz etmiştir. Mahkeme,
yargılamayı durdurmaya ve aşağıdaki soruyu ön karar için ABAD'a havale etmeye karar vermiştir:

 “Ulusal veri koruma denetleme makamı, üçüncü bir ülkede veri korumanın yeterliliğine ilişkin kendi
soruşturmasını yürütebilir mi ve / veya yapmak zorunda mıdır yoksa Komiser, Komisyon'un kararına kesinlikle
bağlıdır mı?”

23 Eylül 2015'te Başsavcı Yves Bot davayla ilgili görüşünü açıklamıştır. Başsavcı'nın görüşü, kişisel verilerin AB'den
ABD'ye aktarılmasına izin veren Güvenli Liman düzenlemesinin, düzenlemenin AB hukuku uyarınca gerekli yasal
korumayı sağlayamadığı için sona ermesi ve bu nedenle "geçersiz ilan edilmesi gerektiğini" belirtmiştir. ABAD
kararını 6 Ekim 2015'te Avukatla anlaşarak ve Güvenli Liman'ı geçersiz kılarak yayınlamıştır. 
Mahkeme, 
“(1) ulusal veri koruma makamlarının, AB-ABD Güvenli Liman düzenlemesi veya Avrupa Komisyonu'nun bu
konuyla ilgili bir yeterlilik kararı uyarınca sonuçlandırılan diğer düzenlemeler kapsamında veri aktarımlarının
yeterliliğini araştırma hakkına sahip olduğuna
 (2 )ve yeterlilik eksikliği nedeniyle Güvenli Liman düzenlemesi geçersiz olmalıdır.”
kararına varmıştır.

 Mahkeme, yukarıda belirtildiği üzere Gizlilik Kalkanı Kararının geçersiz olduğuna karar vererek, ABD'nin
başvurusunun hukuki olarak, GDPR'de yer alan gereklilik ve orantılılık ilkeleriyle uyumsuz olduğuna karar vermiştir.
Daha da ileri giderek ABAD, AB vatandaşlarının- kişisel verileri Amerika Birleşik Devletleri'nde yasadışı işleme tabi
tutulan veri sahiplerinin etkili bir idari ve adli tazmin mekanizmasına sahip olmadığını tespit etti. Mahkeme, bu
nedenle, AB Şartı'nın 47. Maddesinde belirtilen ve GDPR'nin 45. Maddesi ile uyumlu olmayan etkili adli koruma
maddesini “Bireye, kendisiyle ilgili kişisel verilere erişmek veya bu tür verilerin düzeltilmesini veya silinmesini
sağlamak için yasal çarelere başvurma imkânı sağlamaz, temel hakkın özüne aykırıdır.” şeklinde revize etmiştir.
Schrems Davası'nda ABAD ayrıca, 95/46 sayılı Direktif uyarınca üçüncü ülkelerde yerleşik işleyicilere kişisel verilerin
aktarılmasına ilişkin standart sözleşme hükümlerine ilişkin 5 Şubat 2010 tarihli 2010/87 / EU sayılı Komisyon
Kararının yorumunu ve geçerliliğini incelemeye devam etmiştir (OJ 2010 L 39, s. 5), 16 Aralık 2016 tarihli Komisyon
Uygulama Kararı (AB) 2016/2297 (OJ 2016 L 344, s. 100) (SCC Kararı) ile değiştirildiği şekliyle. Özellikle, 'SCC
Kararının, uygulamada, standart veri koruma hükümleri uyarınca kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye aktarılmasını
sağlayan etkili mekanizmalar sağladığına karar verilmiştir. 
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MAO-A Geni Nedir?

  Gerçek adı Monoamin Oksidaz A olan ve
keşfedildiğinden bu yana özellikle medyada
çeşitli takma isimlerle anılan MAO-A geni, ismini
üzerinde kodlu bulunan “monoamin oksidaz A”
enziminden alır. 

  Monoamin oksidaz A, beyindeki noradrenalin,
adrenalin, dopamin ve serotonin gibi önemli
nörotransmitterleri¹ parçalayan bir enzimdir.
MAO inhibitörleri, travma sonrası stres sendromu
olan hastalara ve panik atağı olan hastalara
fayda sağlar, bu da bu bileşiklerin stres ve korku
üzerinde doğrudan etkilere sahip olduğunu
gösterir. MAO inhibitörlerinin stresi klinik olarak
tedavi edebildiği gözlemlenmiş, dolayısıyla da
MAO ile stres arasında doğrudan bir bağlantı
olduğu yakın zamanda yapılan çalışmalarda
ortaya çıkmıştır.²

Monoamin Oksidaz-A Enziminin Vücutta
Fazlalığı veya Azlığı Nelere Yol Açar?

 Söz konusu enzimin vücutta normal
düzeyden fazla bulunduğu kişilerde Majör
Depresif Bozukluk, Uyku Bozuklukları gibi
psikiyatrik problemlerin olma olasılığının
daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu durum,
nörotransmitterlerin vücuttaki dopamin ve
serotonin seviyesini dengeleyerek
depresyonu önlemesiyle açıklanabilir.

 Monoamin Oksidaz A enziminin önemli
nörotransmitterleri parçalamak gibi bir
görevinin olduğuna yukarıda değinmiştik.
Nörotransmitterlerin kendi haline
bırakılması durumu yani enzimin normal
seviyesinden düşük olması, kişide psikiyatri
literatüründeki adıyla “Bruner Sendromu”na
sebep olur. 

M E T E  C E N K  D İ N L E T E N  
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Nörotransmitter: Nöronlar arası veya bir
nöron(sinir hücresi) ile başka bir hücre arasında
iletişimi sağlayan yani sinir sistemi sinyallerinin
iletimindeki yardımcı araçlar, hormonlardır. Her
nörotransmitter bir hormondur ancak her hormon
bir nörotransmitter değildir.
Monoamin Oksidaz: Genlerden Davranışa (Annu
Rev Neurosci)

1.

2.
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Bu sendromun kişide, zekâ geriliği öncülüğünde
gelişen, muhakeme yeteneğinin yokluğuna ve
kişinin olaylara normalden farklı tepkiler vermesine
yol açan saldırgan davranışların artmasına yol
açtığı gözlemlenmiştir.

Yapılan araştırmalarda, Bruner Sendromu
etkisindeki insanların mağdurlar üzerinde harekete
geçmeleri için tetikleyici olan şeyin toplum
tarafından dışlanmaları olduğu gözlemlenmiştir.
Buna göre, bu insanların intikam duyguları normale
oranla daha şiddetli olacağından, muhakeme
yeteneklerini de bir yerden sonra
kaybedebilecekleri düşünülebilir. Gözlenen anormal
saldırganlıklardan biri, MAO A'yı kodlayan gendeki
bir noktanın silinmesine bağlı, tam bir MAOA
eksikliğidir ve Hollandalı bir ailenin erkeklerinde
gözlemlenen bu anormal saldırganlık, yapılan
araştırmalarla tutarlıdır.

MAO-A Genindeki Bir Mutasyon Kişide Nasıl
Meydana Gelebilir?

 Yapılan araştırmalara göre MAO-A geninde kodlu
bulunan enzimin, kadınlardan ziyade erkeklerde
daha fazla etkili olduğu bilinmektedir.
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 Ancak ironik şekilde, söz konusu genin X
kromozomu üzerinde çekinik olarak taşındığı da
bir gerçektir. Bu durum şu şekilde açıklanabilir:
Şiddete meyilli insanların, sahip oldukları X
kromozomunda meydana gelen bir mutasyon
sebebiyle, MAO-A geni hasar görmüştür.  Söz
konusu gen, X kromozomu üzerinde taşındığı
için ve erkekler sadece bir X kromozomuna
sahip oldukları için iki X kromozomuna sahip
olan kadınlara oranla daha fazla etkileniyorlar.
Çünkü kadınlarda mevcut normal olan X
kromozomu sayesinde bu durum
dengelenebiliyor. Buna göre, bu genin kişide var
olabilmesi için annenin taşıyıcı olmasının şart
olduğu söylenebilir.

MAO-A Geni’nin Hukuki Açıdan Bir Değeri Var
Mıdır?

 Günümüzde genetik çalışmaların birçoğu akıl
hastalıklarının tamamına yakınının genetik
faktörlerden kaynaklı oluştuğunu göstermiştir.
Yapılan araştırmalar neticesinde psikiyatrik
açıdan bir anormalitesi olmayan insanlara
oranla, hasta insanların şiddet eğilimleri 2-3 kat
daha fazladır. Buna dayanarak, sadece Türk
Yargı Sistemi içerisinde değil, dünyadaki tüm
yargı süreçlerinde müdafiler³ tarafından;
kişilerin suçun işlendiği anda MAOA geni
etkisinde bulundukları, dolayısıyla da o an cezai
ehliyetlerinden geçici olarak yoksun oldukları
savunmasında bulunulmuştur. Hatta bu sayı
ABD mahkemelerinde 1994-2011 yılları arasında
verilen savunmalarda 80’e ulaşmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. Maddesine
göre şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde
savunmasını yapan avukata müdafi denir.

3.



 Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/35164 esas
no’lu ve 2.10.2014 tarihli verdiği benzer bir
konuya ilişkin kararında, “kleptoman(çalma
hastalığına sahip kişi) olduğunu soruşturma ve
kovuşturma evrelerinde ileri süren sanığın ve
müdafiinin iddiaları çerçevesinde sanık
hakkında suçu işlediği sırada akıl hastalığı
kapsamında ceza sorumluluğunu tamamen
veya kısmen kaldıracak nitelikte bir hastalığı
bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir.”
hükmüne varmıştır.

 Kriminoloji ve hukuk alanlarında nöroloji ve
davranış biliminden nasıl yararlanılabileceği ile
ilgili en önemli çalışmaları yürütenlerden biri
olan Sinirbilimi Uzmanı Kent Kiehl, yaptığı
çeşitli deneyler neticesinde psikopatların
daha farklı beyinlere sahip olduğu ve bu
farklılığın en az %50 oranında genetik
farklılıklardan kaynaklandığı sonucuna
ulaşmıştır. 

 Böyle çalışmaların gölgeleri hukuk
dünyasında da güneşi arkasına almış ve başta
ABD olmak üzere birçok ülkede faillerin
avukatları tarafından verilen savunmalarda yer
alan “müvekkilimin genlerinde bulunan
bozukluk neticesinde…” şeklindeki ifadeler bir
cezasızlık sebebi veya hafifletici sebep olarak
kabul edilmiştir. Ülkemizde ise durum
tartışılabilir haldedir. Bu durum, doktor raporu
ile akıl hastalığı ya da geçici sebep
çerçevesinde kabul edilmekle birlikte ceza
hukuku kapsamında bir cezasızlık veya
cezadan indirim sebebi sayılabilmektedir.

Kişisel Görüş: MAOA GENİ VERİLEN
MAHKEME KARARLARINDA DİKKATE
ALINMALI MIDIR?

 Elbette ki günümüzde işlenen suçlar
bakımından, suçlular birçok şekilde alacakları
ceza miktarında bir düşme ya da doğrudan
olarak cezasızlık sebebi ile ceza almaktan
kurtulma şansına sahip olabiliyorlar. 

Türk Ceza Kanunu Madde 81: Bir insanı
kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile
cezalandırılır.

Psikopatların, normal insanlardan farklı olan beyin
bölgelerini gösteren bir beyin taraması sonucu

 Kişinin tıbbi bir sorun sebebiyle gerçekleştirdiği
fiillerden sorumluluğunun da hafifletilebilir
olması, bir hukuk devletinin ceza hukuku
kapsamındaki uygulamaları açısından son derece
elzemdir. Fakat günümüzde yaşanan olaylar
dikkate alındığında, insan hayatına son veren bir
kimse, TCK Madde 81⁴ kapsamında
cezalandırılmaktan kaçınmak için muhakkak ki bu
yola başvuracaktır. Çünkü insanın genetiği
açısından bir seçim şansı olmadığı gerçeği
burada karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepledir ki
bu tip bir hafifletici nedenin ceza hukukumuzda
uygulama alanı bulması hususunun çok iyi
denetlenmesi gerekir. Aksi halde kötüye
kullanmaya müsait bir müessese olabilir.
Verilecek karar, tıbben alınan bir uzman heyet
raporu ile desteklenmelidir ki failin cezasızlığı
veya normalden daha hafif cezalandırılmasına
yönelik kararın arkası boş kalmasın.

4.

SAYFA 60BEDAAT



DISCE QUASI

SEMPER VICTURUS

VIVE QUASI CRAS

MORITURUS

HEP  YAŞAYACAKMIŞ  GİBİ  ÖĞREN,
YARIN  ÖLECEKMİŞ  GİBİ  YAŞA

BEDAAT SAYFA 61



BE
YA

Z
PE

RD
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DE

N
ŞEHİRLERE
YOLCULUK

Bazen  öyle  f i lmler  iz ler iz  ki

f i lmin  arka  planında  yer  alan

görüntüler ,  sesler  bizi  o  hayatın

içine  al ı r .  Fi lmin  senaryosundan

hatta  f i lmdeki  oyunculardan  çok

f i lmin  bizi  iç ine  aldığı  ortama

hayran  kal ı r ız .    İz lediğimiz  bir

sahnedeki  şehre  gitmeyi  hatta  o

sahnedeki  yol larda  yürümeyi ,

hayran  olduğumuz  karakter ler in

oturduğu  koltuklarda  oturmayı

hayal  ederiz .

 İ lk  f ı rsatta  o  şehir lere  gitmeyi ,

o  sokaklar ı  adımlamayı ,  o

sahnelerdeki  mekanlarda  vakit

geçirmeyi  i ster iz .  Seyahat

isteğimizi  kamçılayan ,  bizi

hikayesinin  iç ine  alan ,

hikayenin  geçtiği  şehir ler i

ölümsüz  kı lan ,  başrolde

şehir ler in  yer  aldığı  f i lmlerden

bazı lar ını  s iz ler  iç in  bir  araya

getirdik .

MERVE DEMİREL
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Hayran kaldığımız şehirleri beyaz
perdeye yansıtmak konusunda başarılı
yönetmenlerden biri olan Woody Allen ,

Midnight in Paris filminde izleyicilere
eşsiz şehir Paris’i gezdiriyor.

Midnight in Paris’i izlediğinizde havadaki
aşk kokusunu hissederken aynı

zamanda kendinizi bir sanat- edebiyat
filminin içinde bulacaksınız.

Romantik komedi tadındaki bu film
,Paris’in ünlü tarihi kişiliklerini, şehrin
eşsiz mekanlarını gerçek üstü bir

hikâyeyle bizlere sunuyor.

 

90’lı yılların unutulmaz aşk
filmlerinden olan Before Sunrise,

bir tren seyahati sırasında tanışıp
arkadaş olan bir çiftin başından
geçenleri anlatıyor. Viyana’da

geçen film, Celine ve Jesse’nin tatlı
sohbetlerine bizi ortak ederken
aynı zamanda onlarla Viyana

sokaklarını adımlamamızı sağlıyor.

İzlerken Tuna Nehri kenarında
yürümüş ve Prater Park’ta eğlenceli
bir gece geçirmiş kadar olacağınız

bir film sizleri bekliyor.

MIDNIGHT IN PARIS

BEFORE SUNRISE 

IN BRUGES
Ortaçağ'dan bu yana en iyi korunmuş

Avrupa şehirlerinden biri olan Bruges bu
filmde başrolde yer alıyor.  In Bruges

Belçika’nın ünlü turistik şehirlerinden biri
olan Bruges’ın bütün güzelliklerini gözler
önüne seren çekimleri ve heyecan dolu
hikayesiyle unutulmaz bir gerilim filmi.
Film şahane replikleriyle dikkat çekerken

dramı, mizahı ve gerilimi bir arada
sunuyor. İki kiralık katilin belalardan uzak

durmaya çalıştıkça kendilerini tuhaf
durumlar içinde buldukları bu anlara sizler

de tanıklık etmelisiniz.



ŞAHIS ŞİRKETLERİ VE ADİ ORTAKLIKLARIN YÖNETİM VE TEMSİL
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oy hakkı ve Yönetim Hakkı

Türkiye’ de halihazırda faaliyetlerini
devam ettiren veya açılması için
girişimde bulunulan şirketlerin
çoğunluğu şahıs şirketleri veya adi
ortaklıklardan oluşmaktadırlar . Söz
konusu şirket türlerinin birçok yönden
benzerlikleri bulunduğu
gözlemlenmekte ise de; şirketin
ortaklık türünün belirlenmesinde açık
bir karara varılabilmesi adına
mevzubahis şirket türlerinin özellikle
yönetim ve temsil bakımından
ayrıntılarıyla incelenmesi doğru
olacaktır.

Şahıs şirketleri genel anlamda Türk
Ticaret Kanununda düzenlenmiş olup,
adi şirketler ise Türk Borçlar
Kanununda düzenlenmiştir. Şahıs
şirketleri söz konusu düzenlediği
mevzuatça ikiye ayrılmakta olup,
bunlar; komandit şirket ve kollektif
şirketlerdir. Adi şirketler ise tam manası
ile bir şirket niteliğinde olmamasına
rağmen şahıs şirketlerine pek çok
yönüyle benzemektedir. 

A. Şahıs Şirketlerinde ve Adi
Şirketlerde Yönetim 

1.

Türk Ticaret Kanununda belirtildiği
üzere kollektif şirketlerde, şirket
ortaklarının her birinin oy hakkı ve
şirketi yönetme hakkı vardır. Adi
ortaklıklarda da kollektif şirkette
olduğu gibi, ortakların her birinde
şirketi yönetme ve bir oy hakkı bulunur.

Bununla birlikte, komandit şirketlerde
iki tür şirket ortağı vardır. Bunlar;
komandite ortak ve komanditer
ortaktır.Temel anlamda
sorumlulukların sınırlı veya sınırsız
olması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan
bu iki tür şirket ortaklığında yönetim
hakkının eşit olduğu söylenemez.
Komandit şirketlerde, komandite
ortaklar sınırsız sorumludurlar ve
dolayısıyla her birinin yönetim hakkı
bulunmaktadır ancak bu durum
komanditer ortaklar için söz konusu
değildir.
Aksine bir sözleşme yapılmadığı sürece
komanditer ortakların yönetim hakkı
yoktur.

Yönetim Hakkının Belirli Kişi veya
Kişilere Verilmesi

Oy hakkı bakımından ise hem
komandite hem komanditer ortakların
eşit(bir) oy hakkı vardır ve bu konuda
kollektif şirket ve adi şirketle benzerlik
gösterirler.

1.

Türk Ticaret Kanunun 218. Maddesi
uyarınca kollektif şirketlerde ortakların
çoğunluğunun kararı ile ya da bir şirket
sözleşmesi yapılması yolu ile yönetim
hakkının kullanılması belli bir/birkaç
ortağa bırakılabilir. Bu durum aynı
zamanda adi ortaklıklar için de Türk
Borçlar Kanunu 62. Maddede
belirtildiği üzere geçerlidir. Kanun
koyucu, komandit şirketler için ise bu
kapsama özel bir düzenlemede
bulunmamış, kollektif şirket için geçerli
olan hükümlerin uygulanmasını yeterli
görmüştür. Dolayısıyla, kollektif şirkette
olduğu gibi, komandit şirket ortakları
arasında alınacak bir çoğunluk kararı
veya sözleşmeyle bir veya birkaç
komandite ortağa yönetim hakkı
verilebileceği kabul edilmelidir.

Adi ortaklıklarda da daha önce
bahsedilen iki şirkette olduğu gibi
yönetim hakkı belirli kişi veya kişilere
bırakılabilir.Bu düzenleme de Türk
Borçlar Kanununun 625. Maddesinin
lafzından anlaşılmaktadır.

Bahsi geçen konu başlığı kapsamında
bu üç şirket kıyaslandığında görülen
tek fark komanditer ortak ile ilgili bu
yönde bir karar alınamayacağı veya
sözleşme yapılamayacağıdır.

      1.Yönetim Hakkına İtiraz Hakkı

Bahsedilen üç şirket türünde de
ortakların, haklı sebepler olması
dahilinde yönetim hakkının verildiği
kişi veya kişilerin aldığı kararlara karşı
itiraz hakkı vardır:istisnasının ise
komanditer ortakların yönetim hakkını
haiz kişilerin aldığı kararlara itiraz
edememesi olduğu söylenebilir.

Türk Ticaret Kanununun 309.
Maddesinde bu istisnaya çok net ve
emredici bir dille hükmedilmiştir.

Yönetim Hakkının Kaldırılması ve
Sınırlandırılması

Kollektif ve komandit şirketler için
haklı sebepten kastın ne olduğu Türk
Ticaret Kanununun 219. maddesinde
açıklanmıştır. Söz konusu maddede
görevin yerine getirilmesinde
basiretsizlik, ağır ihmal veya
yönetimde iktidarsızlık gibi hâller,haklı
sebepten sayılmış;
adi şirketlerde ise haklı sebep
kavramının açıklamasına Türk Borçlar
Kanununun 629. maddesinde
hükmedilmiş olup, özellikle yönetici
ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal
etmesi veya iyi yönetim için gerekli
olan yeteneği kaybetmesi olarak
açıklanmıştır.

Bahsi geçen iki hüküm
kıyaslandığında aynı lafız olmasalar
dahi birbirlerine benzeyen içerikler
taşıdıkları söylenebilir.

1.

Kollektif şirketlerde şirket
ortaklarından birine veya birkaçına
verilmiş bulunan yönetim hakkı, bu
hakkın ne şekilde verildiğine bağlı
olarak kaldırılır veya sınırlandırılır. Bir
ortağa yönetim hakkı, şirket
ortaklarının çoğunluğu tarafından
buna yönelik karar alınarak verilmişse,
ortaklar tekrar bir oy çokluğu kararı
vererek bu görevi yönettim hakkını
haiz olan ortağın elinden alabilir.
Çoğunluk elde edilemezse haklı bir
sebebin bulunduğu iddiasıyla her
ortak, söz konusu ortağın yönetim
hakkının kaldırılması veya
sınırlandırılması amacıyla mahkemeye
başvurabilir. 
Ortakların çoğunluğunun kararıyla
değil; bir şirket sözleşmesi ile yönetim
hakkının verildiği takdirde mutlaka
haklı sebep dahilinde mahkemeye
başvurulması gereklidir.Türk Ticaret
Kanununun 219. ve 220. maddelerinde
belirtilmiş olan bu hükümler
komandit şirketlerde yönetim hakkı
verilmiş komandite ortaklar için de
geçerli olacaktır zira mevzubahis konu
başlığı kapsamında TTK’ da komandit
şirketler için özel bir düzenleme
yapılmamış olup, kollektif şirket
hükümlerine atıfta bulunulmuştur.

ESİN ÖZAY
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Adi ortaklıklar için ise, Türk Borçlar
Kanununun 629. maddesinde; ortaklık
sözleşmesinde hiçbir ortaktan yönetim
hakkının alınamayacağı üzerine
anlaşılmış olsa dahi, aynı maddede
sayılan haklı sebeplerden birinin söz
konusu olması halinde, diğer
ortaklardan her birinin yönetim
yetkisini kaldırabileceği açıkça
söylenmiştir. Bu hüküm de kollektif ve
komandit şirketler için geçerli olan
şirket sözleşmesiyle verilmiş yönetim
hakkının kaldırılması hükmüne
benzemektedir. Adi ortaklıkların,
kollektif ve komandit şirketlerden farkı
ise; hiçbir halde ortaklar oy çokluğu ile
yönetim hakkını haiz olan bir ortağın
elinden bu hakkı alamazlar.

B. Şahıs Şirketlerinde ve Adi
Şirketlerde Temsil

Kollektif şirketlerde şirketi temsil
yetkisini haiz olan kimseler tarafından
yapılan iş ve işlemler, şirketi alacaklı ve
borçlu sıfatına düşürebilir ve en
nihayetinde bu işlemler sonucu şirket
sorumlu olur. Bir ortağın şirket işleriyle
ilgili bir haksız fiilde bulunması da
şirketin sorumluluğu sonucunu getirir.
Temsil yetkisi bulunan bu kişilerin
yetkisini sınırlandıran hiçbir şart, iyi
niyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülemez. ynı zamanda temsil
yetkisinin kaldırılması haklı sebepler
dahilinde bir ortağın mahkemeye
başvurması sonucu mümkündür.
Türk Ticaret Kanununda komandit
şirketlerde temsil ile ilgili ayrıca bir
düzenleme bulunmamaktadır zira
kollektif şirketler bakımından temsil
hükümlerine atıfta bulunulmuştur.
Temsil konusunda söz konusu bu iki
şirket türünü birbirinden ayıran tek
fark komanditer ortakların, ortak
sıfatıyla şirketi temsile yetkili
olamayacaklarının kanunda açıkça
belirtilmesidir.

Komanditer ortağın şirket
sözleşmesinde aksine hüküm
bulunmamak şartıyla, ticari mümessil,
ticari vekil veya seyyar tacir memuru
olarak atanabileceği kabul edilmiş olsa
da; diğer ortaklar kadar kapsamlı bir
temsil yetkisine sahip olamayacağı
açıktır.Bu istisna haricinde ise kollektif
ve komandit şirketlerdeki temsil
uygulaması kanunda atıf yapıldığından
dolayı oldukça benzerlik taşımaktadır.

Adi ortaklıklarda temsil hakkında
öncelikli olarak söylenmesi gereken
şey şudur ki; adi ortaklıkların
komandit ve kollektif şirketler gibi
tüzel kişiliği bulunmadığından, şirket
ortaklarının bir üçüncü kişiye karşı
temsil yetkisine dayanarak yaptıkları
işlemler doğrudan doğruya
kendilerini bağlamakta, borçlu ve
alacaklı sıfatı şirket ortakları
üzerinde doğmakta ve en
nihayetinde bu işlemlerden
ortaklıklar değil, aksi
kararlaştırılmadığı takdirde her
birinin ortaklık adına hareket etmek
suretiyle yapmış olduğu işlemlerden
müteselsilen yine şirket ortakları
sorumlu olmaktadır.

Temsil yetkisinin, şirket ortaklarının
oy çoğunluğu ile alacakları bir azil
kararı ile kaldırılması mümkündür.

Tüm bu bilgiler ışığında adi
ortaklıklarla komandit ve kollektif
şirketler arasında temsil anlamında
birçok farklı özelliğin ve hükmün
geçerli olduğu açıktır.

C. Şahıs Şirketleri ve Adi Ortaklık
Hükümlerine Eleştirel Bakış

Kollektif, komandit ve adi şirketlerin;
yönetimi ve temsiline dair olan
hükümlerini incelediğimizde kanun
koyucunun bu iki hususu,
birbirinden bağımsız olarak ele
aldığı görülmektedir. 
Bu durumun nedeni ise ; yönetimin
iç ilişkideki, temsilin ise dış ilişkideki
faaliyetler sonucu ortaya çıkan
kavramlar olmasıdır. Ne var ki,
birbiriyle tamamen ayrı olarak
düşünülemez. Dolayısıyla, yönetim
hakkı bulunan bir şirket ortağına aksi
düzenlenmediği sürece tabii olarak
temsil hakkı da tanınmıştır.
Bu kapsamda düşünüldüğünde
kanun koyucunun genel çerçevede
hakkaniyetli bir yaklaşım
sergilediğini söylemek mümkündür.
Bununla birlikte söz konusu
konulara daha dar çerçevede
bakıldığında, daha farklı düzenleme
yapılabileceğini düşündüğüm
hükümler mevcuttur.

Bunlardan ilki, Türk Ticaret Kanununun
219. maddesinde  “Yönetim işleri şirket
sözleşmesiyle bir ortağa verilmiş ise,
onun yönetim hak ve görevi diğer
ortaklar tarafından
sınırlandırılamayacağı gibi kendisi
görevden de alınamaz. “ şeklinde bir
hüküm bulunmakta ve aynı kanunun
221. maddesinde de “ Şirketi yönetmekle
yükümlü olan ortaklardan bazısı,
yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine
uygun olmadığını ileri sürerlerse,
yönetim hak ve görevini haiz diğer
ortaklar, çoğunluk kararıyla o işi
yapabilirler.” şeklinde belirtilmektedir.
Bu iki hükmün amaçsal
yorumlandığında birbirine ters düştüğü
söylenebilir. Şirket yönetimi kendisine
verilen kişinin kolayca
sınırlandırılamayacağını söyleyen bir
kanunun, aynı zamanda bu kişinin
uygun bulmadığı bir yönetimsel faaliyeti
diğer ortakların oy çoğunluğuyla
yapmasını sağlaması, söz konusu
yönetim hakkını haiz olan ortağın en
nihayetinde sınırlandırılması anlamına
gelmektedir. TTK m.221’de geçen bu
hükmün bir kimseye yönetim hakkının
verilmesinin anlamını yitirmesine yol
açabileceği değerlendirilmelidir.

İk�nc� olarak, Türk T�caret Kanununun
233. maddes�nde ”Ş�rket� tems�le yetk�l�
olan k�mse, ş�rket�n �şletme konusuna
g�ren her türlü �ş� ve hukuk� �şlemler�
ş�rket adına yapmak ve ş�rket�n unvanını
kullanmak yetk�s�ne sah�pt�r” şekl�nde
b�r düzenleme get�r�lm�şt�r.Bu
düzenlemen�n yanlış olmasa da eks�k
olduğu tartışmalıdır. Ş�rket� tems�le
yetk�l� olan ortağın doğal olarak, her
türlü olağan �ş� ş�rket adına yapma
yetk�s� varsa da; olağanüstü �şler ş�rket
ortaklarınca oy b�rl�ğ� �le karar ver�lerek
yapılmalıdır.

Son olarak, Türk Borçlar Kanununun 629.
maddes�nde bahsed�len “Ortaklık
sözleşmes�nde yetk�n�n
kaldırılamayacağına �l�şk�n b�r hüküm
bulunsa b�le, haklı b�r sebep varsa, d�ğer
ortaklardan her b�r� yönet�m yetk�s�n�
kaldırab�l�r.” hükmü �le, ortaklardan
b�r�n�n başvurusu üzer�ne mahkeme
kararıyla yönet�m yetk�s�n�n
kaldırab�lmek hakkan�yets�zl�k olarak
görüleb�l�r. Herhang� b�r mahkeme kararı
olmadan, haklı sebep dah�l�nde
ortakların oyb�rl�ğ�yle yönet�m yetk�n�n
kaldırılab�leceğ�ne karar vermes� usulen
daha makul b�r yöntem olacaktır. 



VOX AUDITA PERIT,
LITTERA SCRIPTA
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Dergi içeriği hakkında her türlü öneri  ve eleştiriniz için irtibat
adreslerimiz :

 
twitter.com / @tru_hukukklinik

instagram.com / hukukkliniklerikulubu_tru
Youtube.com / TRÜ Hukuk Klinikleri Kulübü

Gmail.com / bedaatdergisi@gmail.com

İlgili yayın, Trabzon Hukuk Klinikleri Kulübü’nün bir organı olup
yayınlananların  fikri sorumluluk ve hakları müelliflerine, reklamların

sorumlulukları fon sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılardan
kaynak gösterilmek sureti ile alıntı yapılabilir. 

TRU-HUKUKKLINIKLERI.COM

YAZI İŞLERİ
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