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TOPLULUK BAŞKANINDAN;
 

   TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 10 Yaşında... 

   Bizler de hukukun her paydaşı tarafından tanınan ve takdir

edilen bu büyük ailenin bir parçası olmanın verdiği mutluluk ve

bu payeye layık olabilme hedefinin omuzlarımıza yüklediği tatlı

ağırlıkla bu 10 yılın coşkusunu hissetmekteyiz. Biliyoruz ki en

uzun yollar, atılacak ilk adımlarla başlar. Fakültemiz, ailesinin

ilk bireyleri olan öğrencilerini kabul edip, hukuk camiasına adım

atması ile başlayan bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında

saygınlığı ile tanınan, mezunlarının dünyanın dört bir tarafında

hukuku yaşattığı kocaman bir yapıya dönüşmüştür. TOBB ETÜ

Hukuk Topluluğu olarak bizler de bu güzel yolda fakültemizle

beraber yürümekten, TOBB ETÜ Hukuk ailemizin her geçen

gün daha da büyümesine şahit olmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu uzun yolda bizden önce yürümeye başlayan mezunlarımız

gibi, bizler de burada geçirdiğimiz süre sonunda üniversitemizin

girişimci ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirme vizyonu,

fakültemizin hukuku sadece öğrenen değil aynı zamanda

özümseyen hukukçular yetiştirme ideali ile filizlenen, hukuka ve

hukukun üstünlüğüne inanan genç hukukçular olarak yolumuza

devam edeceğiz. 

  

   TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu olarak, biz de fakültemizden

aldığımız vizyon ve nosyonu ileriye taşımak amacıyla, yüzlerce

kişinin katıldığı ulusal çapta etkinlikler çıkarmaktan sosyal

sorumluluk projeleri geliştirmeye; kültürel geziler

düzenlemekten, dergi yayını çıkarmaya kadar pek çok alanda

aynı anda faaliyet gösteriyor, burada öğrendiklerimizin daha

nice on yıllar boyunca bu yapıyı devam ettirecek olan geleceğin

hukukçularına bir TOBB ETÜ HUKUK AİLESİ KÜLTÜRÜ
bırakmaya çalışıyoruz.

  

  TOBB ETÜ Hukuk öğrencileri tarafından hazırlanan; başta

sayın dekanımız olmak üzere saygıdeğer hocalarımız, değerli

mezunlarımız ve topluluğumuzun kıymetli mensuplarının

yazılarından oluşan dergimizin hukuk camiasına genç bir soluk

getireceği inancıyla vizyonumuzu, düşüncelerimizi en güzel

şekilde ifade edeceğimiz platform olan Tüze Hukuk Dergimizin

dördüncü sayısı olan ‘’10. Yıl Özel Sayısı’’ ile karşınıza

çıkıyoruz. İyi okumalar dileriz. Nice 10 yıllarda görüşmek üzere.

10 yıllar boyunca TOBB ETÜ Hukukla kalın!
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Dekanımızdan

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerini TÜZE dergisini çıkarmış olmalarından dolayı kutluyorum. Henüz

2009 yılında kurulan Fakültemizin öğrencilerinin her alanda kendilerini geliştirdiklerini görmekten büyük

heyecan ve gurur duyuyorum. Hukuk eğitimi veya hukukçunun eğitimi günümüzün en güncel ve önemli konuları

arasında yer alıyor. Gelişen ve farklılaşan sosyal ve ekonomik yaşam, hukuk eğitimi alanında da dönüşümü

gerektirmektedir. Bu anlamda hukuk eğitiminin de kitle eğitimi yerine, öğrenci ile öğretim üyesinin karşılıklı

etkileşimi ile öğrencinin kendisini ifade edebilmesine olanak verecek ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde

yapılandırılması bu dönüşümü sağlamada önemli bir adımdır. Elbette bu adım, Hukuk Fakültesi kontenjanlarının

olabildiğince sınırlandırılması ile atılabilir.

Teorik bilgi hukuk eğitiminin olmazsa olmaz bir unsurudur. Öğrencinin derste anlatılanların yanında, bu

konuları gerektiğinde birden fazla kaynaktan okuyarak öğrenmesi büyük önem taşır. Bu teorik bilginin,

öncelikle içselleştirilmesi ardından da bu bilginin somut olaya uygulanmasını sağlayacak yöntemlerin de

öğrenilmesi gerekir. İşte o zaman öğrenci hukuki sorunları analiz edebilme ve hukuk bilgisine dayanarak

çözebilme yetisini elde etmiş olur. Bu anlamda TOBB ETÜ’de, öğrenciler, henüz eğitimlerini tamamlamadan

gerek mahkemelerde özellikle hukuk uygulamasına yön veren Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri

gibi yüksek mahkemelerde, gerekse TOBB, Türkiye Noterler Birliği ve Baş Kamu Denetçiliği gibi kurumlarda

ve avukatlar yanında uygulamanın içerisinde bulunma olanağına sahip olmaktadırlar. Lisans seviyesinde

eğitimleri sırasında doğrudan uygulamaya katılan öğrencilerin kendilerini ifade etme becerileri artmakta ve

öğrenciler “öğretirken öğren” yöntemiyle şekillendirilmiş hukuk klinikleri projelerinde de yer alabilmektedirler.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerimizden oluşan Hukuk Topluluğu, aldıkları nitelikli hukuk eğitiminin

yanında sosyal, kültürel ve akademik alanlarda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek; bir yandan kişisel

ve akademik olarak gelişmekte diğer bir yandan ise kendilerini ifade edebilme olanağı bulmaktadırlar. Bu

etkinlikler arasında yer alan TÜZE Hukuk dergisini çıkarmak başlı başına övgüyü hak etmektedir. Bu dergi

aracılığıyla, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşan ve kendilerini daha da geliştirme yolunda ilerleyen TOBB

ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerini candan kutluyor, başarılar diliyorum.

 



Değerli Tüze Hukuk Dergisi okuyucuları, sizlere dergimizin 10. yıl özel  sayısını takdim etmekten büyük kıvanç

ve onur duyarız!

Bizler ki hukuk öğreniminin yalnızca teorilerle sıkışıp kalan alanda bocalayarak tamamlanmayacağını bilen,

düşünen, üreten ve ürettiklerini herkese duyurmak için çaba sarf eden sosyal hukukçu gençleriz. Bu doğrultuda

kendimizi her geçen gün daha fazla geliştirerek dergimizi daha üst noktalara taşımak için emek veriyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, kaliteli bir hukukçu hatta ondan da öte kaliteli bir insan olabilmenin yolu “gösterilen hedefe

durmadan yürümek” ten geçmektedir. Bu bilinçle, Fakültemizin verdiği kaliteli eğitimi; araştırarak, tartışarak ve

günceli yakalayarak pekiştiriyoruz.

Tüze Hukuk Dergisi, yola çıkmış olduğu 2017 yılından itibaren TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinin öğrencilerine

yaraşır şekilde çalışmalarını sürdürmüş ve bu doğrultuda ait olduğu TOBB ETÜ Hukuk ailesinin 10. yılında

muhtevasında mezunlarını, öğretim üyelerini ve TOBB ETÜ Hukuk öğrencilerinin yazılarını bulundurarak bu

ailenin samimi bir fotoğrafını çekmek istemiştir. Bu ailenin içerisinde bulunmak ve bu ailenin fotoğrafını

çekebilmek fırsatına erişmenin hazzı ve heyecanı içerisindeyken dahi kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi

düşünüyor ve bu uğurda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Bunların yanında Türkiye'nin en büyük öğrenci topluluklarından biri olan TOBB ETÜ Hukuk Topluluğunun

resmi yayın organı olma görevini üstlenerek, etkinlik ve faaliyetlerimizi de dergimizde tanıtmaya devam

ediyoruz.

Tüm bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için çalışan Tüze Hukuk Dergisi yayın ekibi olarak başta TOBB

ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı olmak üzere hocalarımıza ve TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu’na desteklerinden

dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Kıymetli okurlar, hazırlanma aşamasında her detayına büyük ehemmiyet verdiğimiz ve her parçasını keyifle

oluşturduğumuz Tüze Hukuk Dergimizin 10. yıl özel sayısını sizlerin beğenisine sunuyoruz. Sonraki

sayılarımızın sayfalarında nefesinizi hissetmek dileğiyle…
 

Bizlerden

Tüze Hukuk Dergisi Ekibi Adına

Burak Biçer

 



TOBB ETÜ HUKUK EĞİTİMCİLERİ



"TOBB ETÜ HUKUK

FAKÜLTESİ VE HUKUKÇU

OLMAK"

Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ 
Roma Hukuku



 Hukuk Fakülteleri gelenekle geleceği buluşturan
fakültelerdir. "Geleceği inşa etmek" şiarıyla yola çıkan ve
bunu da gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerleyen
TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi'ne teşekkür etmek isterim.
Çünkü, hukuk fakülteleri hukuk, adalet ve bilimsel
özgürlüğün öneminin bir ritüel içerisinde dile gelmesidir.       
    
    Yazımda "hukukçu olmak" üzerine bir kaç söz söylemek
istiyorum.Hukuk kültürel bir olgudur. Yürürlükte olan
hukukumuzu oluşturan hukuk kurallarının çok büyük bir
bölümü, uzun bir gelişimin ürünü olup, arka planında
ekonomik, sosyal, siyasal nedenler, ahlakî değer yargıları,
farklı dünya görüşleri ve güç yapıları yer alır. Hukukçu,
yürürlükte olan hukuk kuralını ortaya çıkaran bütün
dinamikleri bilen/bilmesi gereken kimsedir. Çünkü, bütün
olarak hukuk düzeni ve münferit olarak da bir hukuk
kuralının doğru olarak okunması ve anlaşılması, bağlayıcı
bir etkiye sahip olmaksızın, bu kültürel süreci bilmekle
mümkündür. 
    
    Hukuk, aynı zamanda tarihsel kimliğe sahip kültürel bir
olgudur. Hukukçu da tarihsel bakış açısına sahip olması
gereken kimsedir. Çünkü, tarihsel bakış, önceki
zamanlara ait olan hukukî malzemeyi günümüze taşır.
Böylece, hem yürürlükteki hukukun daha iyi anlaşılmasına
ve yorumlanmasına yardımcı olur, hem de geleceğin
hukuk inşasına katkıda bulunur. Maddi anlamda, içeriksel
hukuktan ya kanunkoyucu tarafından konulan, ya
kanunkoyucu tarafından tanınan ya da yargı
uygulamalarıyla ortaya çıkan; hukuka aykırılığa,
adaletsizliğe katlanamayan; devletin yetki verdiği organlar
aracılığıyla etkinliği garanti altına alınan, genel bağlayıcı
sosyal normların bütününü anlarız. Bu tanımıyla hukuk,
sadece kanun hukuku değil, buna ek olarak pozitif hukuk
ötesi doğal hukuku, evrensel hukuku, hukukun ilkelerini ve
yazılı olmayan hukuku kapsamına alır. 
    
    Bu bağlamda hukukçu olmak, yürürlükte olan pozitif
hukuk kurallarına hâkim olmaktan öte bir anlam ifade
eder. Çünkü, hukuk, sadece teknik hukuk kurallarından
ibaret değildir. Hukukun değerleri ve ilkeleri vardır.
Geçerliliğini asla kaybetmeyecek olan ve bu anlamda da
belirli bir zamana ya da belirli bir çağa sığmayan genel
hukuk ilkeleri, hukuk kültürünün hukuk dünyasına
kazandırdıklarıdır. 
   
   Adalet, hakkaniyet, iyiniyet, irade serbestisi ilkesi,
başkasına zarar verme yasağı, ahde vefa ilkesi, dürüstlük
kuralı, demokratiklik ilkesi, insancıllık, eşitlik, tutarlılık,
akla uygunluk, güçsüzü koruma, insan haklarına saygı,
kişilik haklarına saygı, özgürlük ilkesi ve hukuk devleti
gibi. Hukukçu, pozitif hukuk yanında, hukukun değer ve
ilkelerini bilmek; bunların sınırlayıcılığını içselleştirmek
durumunda olan kimsedir.  
 
     Hukuk sadece dil içinde ele alınabilir; hukuk sadece dil
aracılığıyla anlatılabilir, analiz edilebilir ve geliştirilebilir.
Bu bağlamda, hukukçu dili iyi bilen, dilin inceliklerini
kavrayan ve hukuk diline hakim olan kimsedir. Hukukçu
olmak hukuk terminolojisini iyi bilmeye bağlıdır.

   Çünkü, hukuk kuralında yer alan kelimeler ve kavramlar,
günlük konuşma dilindeki anlamlarından daha farklı, daha
değişken ve birden fazla anlama geliyor olabilir. Hukukçu,
münferit hukuksal kavramların, kültürel ve tarihsel
süreçteki oluşumunu ve değere dayalı özelliklerini bilmek
zorundadır.
 
 Hukuk kuralı, kavramların hukuk dilindeki teknik
anlamlarına, dilbilgisi kurallarına, metin içindeki yerlerine,
cümlenin kuruluş tarzına bakılarak anlamlandırılır. Kuralın
anlamını saptamak için söz yetmez; menşeinin ve konulma
nedeninin dikkate alınması gerekir. Kuralın sözü, yasa
koyucunun fiilen söyledikleridir. Özü/amacı, yasa
koyucunun söylemek istediği ve söylemesi gerekendir. 
 
   Hukukçu, söylenenin felsefesini, söylenme amacını ve
günümüzde bu sözün ne gibi bir karşılığının olduğu
sorusuna yanıt arar. Fakat bunların dışına çıkarak,
yorumlamak ve uygulamakla görevli olduğu kanunları
çiğneyemez; onlarla bağını keserek kendi adalet
anlayışına, kendi Dünya görüşüne uygun serbest bir
hukuk oluşturamaz.
 
Hukukçu "hukukî terbiye"ye sahip olan kimsedir. Hukukî
terbiye, hukukî düşünen insanın ifadesidir. Hukukçu,
rasyonel ve mantıkî düşünen; gerekçelendirme mantığına
sahip olan; akıl yürütme yöntemlerini bilen; soyutlama ve
analiz etme yeteneğine sahip olması gereken kimsedir.
 
    



 
 Hukukun kuramsal yanı yanında somut olaya
uygulanması yönlü yaşayan bir veçhesi vardır. Toplumda
gerçekleşen olay yürürlükte olan hukuk kurallarıyla
çözüme kavuşturulacaktır. Bu bağlamda da, hukuk
uygulayıcısının yürürlükte olan hukuk kurallarını iyi
bilmesi gerekir. Ancak somut olayın çözümünde, çoğu
zaman, teknik hukuk bilgisi, soyut hukuk kuralı yeterli
olmaz. Somut olayın çözümü bağlamında hukukî
düşünmede, somut olay anlaşılmalı, tahlil edilmeli,
sorunlar keşfedilmeli, uygulanacak hukuk kuralları
bulunmalı ve analiz edilmeli, hukuk kuralının somut olaya
uygulanıp uygulanamayacağı belirlenmeli, uygun söz veya
yazı ile gerekçelendirilmelidir. Hukuk mantığı, bir
gerekçelendirme mantığıdır. Özellikle, birden fazla
çözümün benimsenebileceği durumlarda, hukuk mantığı
gerekçelendirme mantığı olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
  Kodifikasyonların yapılmasından sonra Sanayi Devrimi
ile başlayan ekonomi, bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmeler, insanın varoluş biçimini ve sosyal yaşantısını
değiştirmiştir. Enerji gereksiniminin artması, çevre
problemleri, iklim değişikliği, tüketim alışkanlığının
artması bu değişime örnek olarak verilebilir. Ekonomi hem
yeni teknolojilere hem de yeni yapılara gereksinim
duymuştur. Ekonomi yeni endüstri alanlarını, uluslararası
standartları, yeni talep biçimlerini geliştirmiştir.
Ekonominin küreselleşmesi uluslararası ekonomiyi,
rekabet hukukunu ve  finans hukukunu zorunlu kılmıştır.
Toplumun her alanında ortaya çıkan hızlı yapısal değişim,
çok sayıda, yeni, hukuken çözülmesi gereken menfaat
çatışmalarını ortaya çıkarmıştır.
  Toplumun, yapıların, insan yaşamının, bizzat insanın
kendisinin değişmesi, bireyin hukuktan beklentisini de
değiştirmiştir. Günümüz hukuk anlayışında her insan
bireydir. Ve birey, bireysel farklılıklarını, kültürel
çoğulculuğunu, kimlik taleplerini, farklı dünya görüşlerine
toleransı, doğayla uyumlu yaşama isteğini dikkate alan bir
hukuk düzeni istemektedir.

    Bu ise, bireysel haklar, toplumsal ve kültürel haklar
konusundaki taleplerin yüksek sesle dile getirilmesine yol
açmakta ve insanlar soyut bir biçimde hakların hukuken
kendilerine tanınmasını yeterli görmemekte, hak ve
özgürlükleri somut olarak bizzat yaşamak istemektedirler.
Küresel iklim değişikliğine karşı Greta'nın başlattığı
duyarlığın, tüm Dünya'da karşılık bulması, bunun somut
bir örneğidir.
    
   İşte hukukçu, bu hukuksal sorunlara çare bulabilmek
için değişimi, beklentileri, ekonomik dönüşümü, teknolojik
gelişmeleri bilmek, post modern toplumun insanını
tanımak durumunda olan kimsedir. Çünkü, hukuk,
düzenleme fonksiyonu çerçevesinde bütün önemli sosyal
yaşam olaylarını ve çıkar çatışmalarını düzenlemek
zorundadır ve bu sorunların çözümü de kanunkoyucudan
önce yargılama organına bırakılmıştır. Hayat dinamiktir,
hukuk ise durağandır ve hayatın gerisinde kalır. Bu
dinamik hayatın içinden çıkan hukuksal uyuşmazlıkta
pozitif hukukta hüküm bulunmaması durumunda, hakim,
hukuk kuralı koyacaktır. Hakimin hukuk kuralı koyması
onun görev tanımı içerisindedir. Çünkü, hakim, "hak
dağıtmaktan kaçınamaz" (ihkak-ı haktan imtina edemez);
uyuşmazlığı çözmekten kaçınamaz. 
     
     Son cümleden olmak üzere, hukukçu olmak, çok yönlü,
çok katmanlı olmayı gerektirmektedir. Bu da hukukçuya
hem onur hem de ağır bir sorumluluk yüklemektedir.
TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi'nin, salt pratik hayatın
gereksinimlerini karşılayacak hukuk teknikeri değil,
hukuku sanat olarak algılayan hukukçu yetiştirmeyi
misyon edindiğini vurgulamak isterim.
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1.GENEL OLARAK
  Kamuoyunda “I. Yargı Reformu Paketi” olarak da bilinen,
7188 sayılı Kanun ile mevzuatımıza giren düzenlemelere
göz atıldığında; bir kısmının zaten ceza muhakemesinde
var olan düzenlemelerin daha iyi işleyebilmesi için yapılan
değişiklikler olduğu, bir kısmının ise ceza muhakemesi
hukukumuza yeni giren kurumlar olduğu görülmektedir.
Değişiklik teklifinin genel gerekçesine bakıldığında, söz
konusu değişikliklerin, Adalet Bakanlığı tarafından
hazırlanarak 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuyla
paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesinde vizyon
olarak konulan “güven veren ve erişilebilir bir adalet
sistemi”ni oluşturmayı amaçladığı görülmektedir.
   Yazımızın konusunu oluşturan ve özellikle uzlaştırma ile
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumlarında
yapılan değişiklikler ile ceza muhakemesi sistemimize seri
muhakeme (CMK m. 250) ve basit yargılama usulü (CMK
m. 251, 252) şeklinde iki yeni kurumun dâhil edilmesinin
nedeni, yine gerekçede işaret edildiği üzere “toplumdaki
uyuşmazlıkları en kısa sürede, en az masrafla, en etkili ve
en tatminkâr biçimde sonuçlandırmak alternatif çözüm
yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, adil
yargılanma hakkı ihlal edilmeksizin basit ve hızlı
yargılama usullerinin geliştirilmesi” olduğu görülmektedir.
  Bu kapsamda yazıya konu olarak kamu davasının
açılmasının ertelenmesi ve uzlaşma kurumlarında yapılan
değişiklikler ile yeni giren iki kurum seri muhakeme ve
basit yargılama usulü seçilmiştir. Söz konusu değişiklikler
ve kurumlar, konunun derinliği de göz önüne
bulundurularak ana hatları ile esas alınacak, bu konuda
yazarın görüşleri aktarılacaktır.
2.İKİ KURUMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN
İNCELENMESİ
   A.KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ      

(CMK m. 171)
   Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, bazı
koşulların varlığı halinde, Cumhuriyet savcısına verilen ve
bu kapsamda kamu davasının mecburiliğinin istisnası olan
bir yetkidir. Söz konusu yetki, her ne kadar takdire bağlı
da olsalar, bazı şartların varlığı halinde kullanılabilen bir
yetki olduğundan dolayı, maslahata uygunluk ilkesi
kapsamında düşünülemeyecektir. Kamu davasının
açılmasının ertelenmesi kurumu, uygulamada savcılar
tarafından kanuni zorunluluk olarak uygulanması gereken
birkaç istisna dışında uygulanmayan, ölü bir kurum olarak
kalmıştır. Bu kuruma hayat vermek amacıyla 7188 sayılı
Kanunla az ama öz sayılacak değişiklikler
gerçekleştirilmiştir.
 Öncelikle maddenin ikinci fıkrasında yapılan
değişikliklerle kurumun uygulama alanı genişletilmiştir.
Daha önceden üst sınırı bir yıla kadar olan şikâyete tabi
suçlarda uygulanabilen kurum, artık şikâyete tabi olup
olmadığına bakılmaksızın üst sınırı üç yıla kadar olan
suçlar bakımından uygulanabilecektir. Bu değişiklik
yerinde olmuştur. Nitekim üst sınırı bir yıla kadar olan
şikâyete tabi suçlar bakımından zaten uzlaştırma kurumu
uygulandığı için kamu davasının açılmasının ertelenmesi
kurumu işletilememekteydi. Aynı fıkrada yapılan ikinci
değişiklikle uzlaştırma ve önödemeye tabi suçların, kamu
davasının açılmasının ertelenmesi kapsamından
çıkarılması sağlanmıştır. 

 Her ne kadar değişiklikten önceki metinde, “253’üncü
maddenin ondokuzuncu fıkrası hükümleri saklı kalmak
üzere” ifadesine yer verilmiş olmasına karşın, söz konusu
ifadenin yapmış olduğu atıf dikkate alındığında,
uzlaştırmaya tabi suçlar bakımından uzlaşma olmazsa
kamu davasının açılmasının ertelenmesi yoluna
başvurulamayacağı kesin olarak çıkarılamamaktaydı.
 Kamu davasının açılmasının ertelenmesini düzenleyen
CMK m. 171’in, üçüncü fıkrasında değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda; üçüncü fıkrada yer alan “uzlaşmaya ilişkin
hükümler saklı kalmak üzere” ifadesi metinden
çıkarılmıştır. Bu ifadenin metinden çıkarılması ile
uzlaşmaya ilişkin hükümlerin de, kamu davasının
açılasının ertelenmesini düzenleyen madde kapsamına
alındığının anlaşılmaması gerekmektedir. Nitekim
yukarıdaki paragrafta işaret edileceği üzere, söz konusu
ifade, biraz değiştirilmiş olarak madde metninde muhafaza
edilmiştir.Üçüncü fıkrada yapılan değişikle mağdurun
uğradığı zararın giderilmesi şartı, Cumhuriyet savcısı
tarafından tespit edilen zararla sınırlandırılmıştır. Bu
değişiklikle söz konusu şartın sağlanması açısından
iyileştirme yapılmıştır.Madde metnine eklenen bir fıkra ile
bazı suçlar, kamu davasının açılmasının ertelenmesi
kurumunun dışında bırakılmıştır.

  B.UZLAŞMA (CMK m. 253 - 255)
 Uzlaşma kurumunda yapılan değişikliklere göz
atıldığında, söz konusu değişikliklerin üç başlık altında
toplandığı görülmektedir. Öncelikle uzlaşma kapsamında
olan suçlar genişletilmiştir. Şikâyete tabi olup olmadığına
bakılmaksızın iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun
birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi (TCK m. 117,
birinci fıkra; TCK m. 119, birinci fıkra (c) bendi), güveni
kötüye kullanma suçu (TCK m. 155), suç eşyasının satın
alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m. 165) uzlaşma
kapsamına alınmıştır. Yapılan bu eklemeler bakımından
işaret edilmesi gereken husus iş ve çalışma hürriyetinin
ihlali suçunu düzenleyen TCK m. 117’nin tamamıyla
uzlaşma kapsamına alınmadığı, sadece TCK m. 119’da
düzenlenen nitelikli hallerinden “birden fazla kişi
tarafından birlikte işlenmesi” durumunun uzlaşma
kapsamına alındığıdır.
  İkinci olarak üçüncü fıkrada yapılan bir değişiklikle,
uzlaşmanın istisnalarından birisi olan “uzlaştırma
kapsamında giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir
başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma
hükümleri uygulanamaz” ibaresine, birlikte kelimesinden
sonra gelmek üzere “aynı mağdura karşı” ifadesinin
eklenmiş olmasıdır. Belirtelim ki, 2009 yılında 5918 sayılı
Kanunla, tamamıyla uygulamacıların ısrarı ile getirilen bu
düzenleme, uzlaştırma kurumunun uygulanmasında bazı
eşitsizliklere neden olmaktaydı. Yargıtay daire kararları ile
söz konusu istisnanın unsurları belirlenmiş ve bu unsurlar
arasında “aynı mağdura karşı” işlenmesi de yer almıştır.
Bununla birlikte Yargıtay CGK, Yargıtay dairelerinin
kanaatimizce oturmuş içtihatlarına aykırı olarak, “aynı
mağdura karşı” işlenme ölçütünün Kanun metninden
çıkartılamayacağı gerekçesi ile son ölçütün uygulanma
alanı bulmayacağını(1) belirtmiştir. Kanun koyucu,
YCGK’nın aksine, Yargıtay daireleri doğrultusunda konuyu
düşünmüş ve “aynı mağdura karşı” işlenmesi ölçütünü,
7188 sayılı Kanun ile CMK’ya eklemiştir.

(1): “… bu bağlamda CMK'nın 253. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki düzenleme yönünden suçların farklı mağdurlara yönelik işlenmesi

durumunda Kanundaki bu sınırlayıcı düzenlemenin uygulanamayacağına ilişkin bir çıkarımın, hâkimin kanunu amaçlarına uygun olarak ve kanunun lafzından

uzaklaşmadan yorumlamasına ilişkin hukukun temel ilkelerine aykırılık oluşturacağı gibi hâkimlerin kanunlara unsur ekleyip, unsur çıkaracak şekilde içeriksel

olarak kanunu değiştirme yetkilerinin de bulunmadığı…” YCGK, 13.12.2018, 2018/3-112, 2018/635.
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Son olarak maddenin 12’nci fıkrasında yapılan
değişiklikle, uzlaştırmacının uzlaşma işlemlerini
tamamlayabilmesi için kendisine tanınan 20 güne kadar ek
uzatma süresi, her defasında 20 güne kadar olmak üzere
savcı tarafından iki kez uzatılabilecektir.
3.MEVZUATIMIZA YENİ DÂHİL EDİLEN İKİ KURUMUN
İNCELENMESİ

A.SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Ceza Adaletinin
Sadeleştirilmesi Hakkında Üye Devletlere Yönelik R(87)
18 Sayılı Tavsiye Kararı, mahkemelere intikal eden ceza
davalarının sayısının artmasından dolayı, özellikle hafif
cezaları gerektiren suçlar bakımından bir takım alternatif
tedbirlerin uygulanmasını üye devletlere tavsiye
etmektedir. Özellikle yargı reformu kapsamında 7188
sayılı Kanunla Türk Ceza Muhakemesi sisteminde yapılan
değişiklikleri, söz konusu karar kapsamında okumak
gereklidir. Bu kapsamda ithamda takdirilik ilkesinin
uygulama alanının artırılması tavsiyesi karşısında kamu
davasının açılmasının ertelenmesi kurumuna can
verilmeye çalışılmıştır. Benzer şekilde savcı ile sanık
arasında bir anlaşmaya varılması (Amerikan hukukunda
görülen itiraf pazarlığı şeklinde) düzenlemelerine yer
verilmesi de söz konusu Kararda yer almaktadır.
 Söz konusu gerekçelerle Türk kanun koyucusu, seri
muhakeme usulünü düzenleyerek muhakemeyi
hızlandırmayı amaçlamıştır. Öncelikle seri muhakeme
usulü Kanunda sınırlı sayıda olmak üzere yer alan suçlar
bakımından uygulanabilecektir. Yaş küçüklüğü, akıl
hastalığı ve sağır – dilsizlik hallerinde seri muhakemenin
uygulanmayacağı Kanunda belirtilmiştir.
  Seri muhakeme usulü bakımından öncelikle Cumhuriyet
savcısı veya kolluk tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Bu bilgilendirmede müdafinin bulunması gerekli değildir.
Bu bilgilendirmenin seri muhakemenin amacı, teklifin
kabul edilmesinin sonuçları, sürecin genel olarak nasıl
işlediği ve özellikle de kanun yolundan feragat ettiği
hususlarına yönelmesi gereklidir.
 Seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye
Cumhuriyet savcısı tarafından teklif edilecektir. Bu teklifin
kabul edilmesi esnasında müdafinin de bulunması
gereklidir. Burada Kanun, zorunlu müdafilik durumu
düzenlemiştir. Teklif için Cumhuriyet savcısı tarafından
şüpheli davet edilecektir.Cumhuriyet savcısı şüpheli
tarafından işlenen katalogda yer alan suçun soyut
cezasını, TCK m. 61/1 uyarınca somutlaştıracaktır.
Burada 1’nci fıkrada yer alan ve temel cezanın
belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak 7 ölçüte göre
temel ceza belirlenecektir. Savcı tarafından 61’nci
maddenin 1’nci fıkrası dışındaki fıkralar cezanın
belirlenmesinde göz önüne alınamayacağı gibi başka bir
artırım veya indirim de yapılamayacaktır.Örneğin
TCKm.62’de yer alan takdiri indirim nedenleri
uygulanamayacaktır.
Temel cezanın belirlenmesinden sonra yarı oranında
indirim uygulanacaktır. Burada indirimin oranı Kanun
tarafından takdire bırakılmayarak belirleme
yapılmıştır.İndirimin uygulanmasından sonra şartları varsa
öncelikle TCK m. 231, 50 ve 51’in uygulanması da
gerekecektir. Ayrıca diğer güvenlik tedbirleri de
Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenecektir.

 Daha sonra Cumhuriyet savcısı tarafından tebliğname
hazırlanacaktır. Tebliğname ile şüpheli mahkemeye sevk
edilecektir. Mahkeme, müdafi huzurunda şüpheliyi
dinledikten sonra seri muhakeme usulü kapsamında bir
suçun varlığını, şüpheliye müdafi huzurunda teklifin
yapılıp yapılmadığı, TCK m. 61 kapsamında temel cezanın
doğru tespit edilip edilmediği ve yarı oranında indirim
yapılıp yapılmadığı hususlarını denetleyecektir. Bu
denetimin sonunda mahkeme talepnamede belirtilen
yaptırım doğrultusunda hükmü kuracak ya da talebi
reddedecektir. Mahkeme yaptırım miktarlarını
değiştiremeyecektir.Mahkemenin hükmüne karşı itiraz
kanun yoluna gidilebilecektir.

B.BASİT YARGILAMA USULÜ (CMK m. 251, 252)
Türk hukukunda, CMK’nın 250 ve 251’nci maddesinde
düzenlenen basit yargılama usulüne bakıldığında şu
özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Yargılama
usulüne mahkeme karar vermektedir. Duruşma
yapılmamaktadır. Uygulanması zorunlu değil, takdiridir.
Sanığın rızası alınmamakta ancak sanık itiraz ettiği
takdirde, duruşma yapılması zorunludur. Bu kapsamda
hukuki niteliğinin kısaltılmış muhakeme usulü olduğu ve
itiraz edildiğinde genel muhakemeye dönüldüğünden ötürü
dolaylı “rızaya bağlı yargılama” olduğu ve özellikle de
ekonomik model arasında değerlendirilmesi gerektiği
sonucuna varılmaktadır.
 Kanun koyucu, yukarıda ifade edilen nedenleri ve
mukayeseli hukuktaki düzenlemeleri de dikkate alarak,
tüm suçlar bakımından ortak ve standart uygulanan
muhakeme usulünü farklılaştırmak, nispeten önem düzeyi
daha az olan hukuki değerleri ihlal eden bazı suç tiplerinin
muhakemesini kısaltmak amacıyla basit muhakeme
usulünü düzenlemiştir. Mukayeseli hukuka bakıldığında
basit muhakeme için hafif suçlar bakımından daha fazla
kaynak ve zaman israfının önlenmesi gibi gerekçeler ileri
sürüldüğü görülmektedir. Mahkemelerin artan iş yükleri,
birçok ülkede bazı suçlarda genel muhakemelerden vaz
geçilmesi, önceleri mahkemelerin duruşma yapmaksızın
kararlar vermesi, sonrasında ise ceza verme yetkisinin
savcılara ve hatta idari organlara bırakılması sonucunu
doğurmuştur.
  Basit yargılama usulünde sanık duruşmalı yargılanma
hakkında vazgeçmektedir. Bu durumun ancak
aydınlatılmış rızaya dayanması ve sanığa duruşma
yapılmasını isteme hakkının da garanti edilmesi
durumunda adil yargılanma hakkının ihlali olmayacağını
ifade etmeliyiz.
  Basit yargılama usulünde suçlar sayma suretiyle değil,
üst ceza miktarları gösterilmek suretiyle belirlenmiştir.
Buna göre üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlar bakımından
basit yargılama usulü uygulanabilecektir.
  Basit yargılama usulüne ilişkin kanun koyucu iki istisna
grubu düzenlemiştir. Bu istisnalardan birisi yaş küçüklüğü,
akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma ve
kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan
suçlardır. İkinci istisna ise basit yargılama usulü
kapsamına giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir
suçla birlikte işlenmiş olması durumudur. Burada yer alan
“birlikte işleme” kuralı, CMK’nın 253’üncü maddesinin
3’üncü fıkrasında yer almaktaydı ve bu düzenleme aynen,
buraya da aktarılmıştır. 



  Basit yargılama usulüne mahkeme karar verecektir. Bu
konuda mahkemeye takdir hakkı verilmiştir. Basit
yargılama usulüne karar verildikten sonra hazırlanacak bir
tensip zaptı ile iddianamenin sanık ve mağdura tebliği
yapılacaktır. İddianamenin tebliği ile çıkarılan tebligatta
sanık ve mağdura beyan ve savunmalarını 15 gün içinde
yazılı olarak bildirmeleri istenecektir. Ayrıca çıkarılan
tebligatta, duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği
hususu da belirtilecektir. Kanunun bu düzenlemesinden
hareketle, tebligatta bu hususun belirtilmemesinin hukuka
aykırılığa yol açacağı ve duruşma hakkı bakımından
yapılan açıklamalar itibariyle de, duruşma hakkından açık
feragat olduğu sonucuna ulaşılamayacağı belirtilmelidir.
  Beyan ve savunma için verilen sürenin dolmasından
sonra mahkeme, duruşma yapmaksızın ve Cumhuriyet
savcısının görüşü alınmaksızın, hükmünü verecektir.
Mahkeme, CMK m. 223’te yer alan hüküm türlerinden
herhangi birisini verebilir. Mahkûmiyet kararı vermesi
durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 61’nci maddesindeki
sırayı takip etmek suretiyle somut cezayı bulacaktır.
Somut cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinden
sonra dörtte bir oranında zorunlu indirim uygulanacaktır.
   Basit yargılama usulünde, hükmün tebliğinden itibaren 7
gün içerisinde ilgililerin karara itiraz etmemeleri üzerine
hüküm kesinleşecektir. Basit yargılama usulünde itirazın
konusu, hükmün duruşma yapılmaksızın verilmesidir.
Dolayısıyla CMK m. 268/2 uyarınca hükmün düzeltilmesi,
duruşma yapılarak yeni bir hüküm kurulması şeklinde
olacaktır. Hükmü veren mahkeme itirazı, sadece süresi
içinde yapılıp yapılmadığı ve itiraza yetkili olup olmadığı
noktasında denetleyecektir.
 
 

. Yetkili kişi tarafından ve süresi içinde yapılan itiraz
üzerine hükmü veren mahkeme tarafından duruşma
açılacak ve genel hükümlere göre yargılama yapılacaktır.
Bu durumda taraflar gelmese bile duruşma yapılacak ve
yokluklarında 223’üncü maddede yazılı hükümlerden biri
verilebilecektir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu
husus yazılacaktır. İtiraz kanun yoluna başvuran taraf
duruşma yapılmadan önce itirazını geri alırsa duruşma
yapılmaz ve itiraz geçerli sayılmaz.
   İtirazın süre ve kanun yoluna yetki bakımından koşulları
taşımadığı mahkeme tarafından değerlendirildiğinde
dosya, itirazı incelemeye yetkili olan mercie
gönderilecektir (CMK m. 268/2-3). Mercii bu iki sebep
yönünden incelemesini yapacak ve kararını gereği için
mahkemesine gönderecektir. Merciin kararı kesindir. İtiraz
mercii, asiye ceza mahkemesinin yargı çevresinde
bulunduğu ağır ceza mahkemesidir. İtiraz merciin kararı,
itirazın süre ve kanun yoluna yetki bakımından koşulları
taşıdığı yönünde olması halinde, basit yargılama usulünü
uygulayan mahkeme CMK m. 251/2 vd. maddelerinde yer
alan düzenlemeye göre hareket edecektir. İtiraz merciin
kararı, itirazın süre ve kanun yoluna yetki bakımından
koşulları taşımadığı yönünde olması halinde, itiraz
reddedilmiş olacaktır. Her iki durumda da itiraz merciin
kararına karşı gidilecek olağan bir kanun yolu
bulunmamaktadır.
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"PARLAMENTO HUKUKU VE

İÇ TÜZÜK ÜZERİNE"

Doç. Dr. Fahri BAKIRCI
Kamu Hukuku



  Anayasa Hukuku ya da eski adıyla Esas Teşkilat
Hukuku, devletin temel organlarını, işleyişini ve bireylerin
temel hak ve özgürlüklerini inceleyen bir hukuk dalıdır.
Devletin temel organları yasama, yürütme ve yargıdır.
Yasama organı halk adına egemenlik yetkisi kullanarak
toplumda uyulması zorunlu olan yasaları yapar. Yürütme
organı, yine bir egemenlik eylemi olarak, çıkarılmış olan
yasaların yürütülmesini sağlar. Yargı organı ise kabaca,
çıkarılmış yasaların yürütülmesinden doğan
uyuşmazlıkları, yine egemenlik yetkisi çerçevesinde
çözer. 
     Bu çerçeveden bakıldığında yasama meclislerinin yapı
ve işleyişlerinin anayasa hukukunun alanına girdiği
konusunda hiçbir kuşku bulunmaz. Bu nedenle de Teziç,
parlamento hukukunun, anayasa hukukunun ayrılmaz bir
parçası ya da bir anayasa hukuku olduğunu
belirtmektedir. Bu tanım yukarıdaki çerçeveye uygun
olmakla birlikte, parlamento hukuku alanındaki önemli
bazı bilgilerin gözden kaçmasına neden olabilir. Çünkü
anayasa hukuku erklerin tümüne karşı eşit mesafede
durur ve hepsini eşit derecede inceler. Oysa parlamento
hukuku çerçevesinden bakıldığında, bu mesafe,
parlamento hukuku lehine bozulmuş ve bu alanda daha
ayrıntılı incelemelerin önü açılmış olur. Bu nedenle bu
alanda çalışan araştırmacılar parlamento hukukunun
anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan olarak
kurumsallaşmasının önemine vurgu yaparlar. Bu amaçla
uyumlu biçimde doktrinde kimi yazarlarca parlamentoların
oluşum ve işleyişlerine ilişkin kurallar bütününe
“Parlamento Hukuku” denmektedir.
   Parlamento hukukuna ilişkin kurallar nerelerde bulunur?
Bu soru bizi parlamento hukukunun kaynakları konusuna
götürür.
 
A.Parlamento Hukukunun Kaynakları:
 
Parlamento hukukunun çok sayıda kaynağı bulunmakta ve
bu kaynaklar değişik açılardan sınıflandırılmaktadır. Teziç
bu kaynakları yazılı kaynaklar ve teamüli kaynaklar olarak
iki gruba ayırmaktadır.Teziç, teamüller konusunda
İngiltere ile bir karşılaştırma yapmakta ve parlamenter
sistemin ana yurdu olan İngiltere'de anayasal düzenin
teamüli oluşuna dikkat çekmekte ve İngiliz
parlamentosunda teamüllerin yazılı kurallarla eş değerde
oluşuna vurgu yapmaktadır. 
   Teziç bu karşılaştırmadan yola çıkarak Türk parlamento
hukukunda teamüllerin hayli fakir olduğu sonucunu
çıkarmaktadır. Teziç'e göre bunun nedeni 1961
Anayasası'dır. İçtüzüklerde düzenlenmesi gereken
kuralların 1961 Anayasasında ayrıntılı olarak düzenlenmiş
olması ve içtüzüklerin AYM’nin denetimine bağlanmış
olması Türk parlamento hukukunda teamüllerin hayli
“fakir” olmasına neden olmuştur. AYM'nin biçim
incelemesi yapması, Türk parlamento hukukunda
teamüllerin oluşmasında bir zeminin oluşmasını
önlemiştir. Gözler, yerinde bir ayrım yaparak teamüllerin
değeri sorununun yazılı ve yazısız anayasa sistemlerinde
iki başlık altında incelenmesi gerektiğini söylemektedir.
Gözler yazılı anayasa sistemlerinde üçlü bir ayrım
yapıldığını belirtmekte ve bu ayrımları incelemektedir. 
 
 

Buna göre teamüller Praeter legem teamüller, secundum
legem teamüller ve contra legem teamüller olarak üç
gruba ayrılmaktadır. Praeter legem veya coutume
suppletive (tamamlayıcı teamüller) teamüller anayasa,
kanun veya meclis içtüzüğünde boşluk olması halinde bu
boşluğu dolduran teamüllerdir ve bunların doktrinde
hukuki geçerliliği çoğunlukla kabul edilmektedir.
Secundum legem  veya coutume interpretative
(yorumlayıcı teamüller) teamüller anayasa, kanun veya
içtüzükteki muğlak ya da karanlık noktaları açıklığa
kavuşturan ve doktrinde varlığı ve hukuki geçerliliği
çoğunlukla kabul edilen teamüllerdir. Contra legem
adındaki kanuna karşı teamüller anayasa, kanun ya da
içtüzüğün açık hükümleriyle çelişen teamüllerdir. Bunlar
anayasa, kanun ya da içtüzük hükmünü ilga ettiklerinden
İlga edici teamül ya da coutume abrogative adıyla da
adlandırılmaktadırlar. Gözler pozitivist teoriye dayanarak
Türk Hukuk düzeninde teamülün hukuk kaynağı olmadığı
sonucuna ulaşmaktadır. Neziroğlu konuya bir başka
açından yaklaşmakta ve teamüllerin siyasi uzlaşmanın
ürünü olduğunu ve siyasi uzlaşma geleneği
bulunmadığından teamüllerin pek zengin sayılamayacağını
belirtir. Ancak TBMM'nin teamüller yönünden zengin
olmadığını açıkladığı başlık altında, Gözler'in yukarıda
aktardığı üç teamül türüne de, uzlaşma ürünü olmayanları
da kapsayan örnekler verir. 
Doktrinde teamüllerin Türk parlamento hukukunda
fakirliğini savunan bu görüşlere karşılık İçtüzüğün
uygulamasında teamüllere yer verildiği ve hatta ilk iki grup
teamüllerin yanında kanuna karşı teamüllerin de hukuki
geçerliliklerinin olduğu görülür. Özetlemek gerekirse Türk
parlamento hukukunun teamül yoksulu olduğu saptaması
uygulamayla örtüşmemektedir. Yine Türk parlamento
hukukunda teamüllerin hukuki geçerliliklerinin olmadığı
iddiası uygulamayı yansıtmamaktadır. Türk parlamento
hukukunda hem boşluk dolduran, hem mevcut kuralları
yorumlayan ve hem de mevcut kurallara aykırı olan
teamüller bulunmaktadır. Teamüller olmadan mevcut
İçtüzük kurallarının bugünkü şekliyle uygulanması
imkansızdır ve kuralların uygulamasında teamüller o kadar
belirgindir ki, uygulamanın daha çok teamüle göre mi
yoksa İçtüzük kurallarına göre mi yürütüldüğü konusunda
ciddi kuşkular oluşabilmektedir. Bu nedenlerle Türk
parlamento hukukunda teamüllerin önemli bir kaynak
teşkil ettiği saptaması rahatlıkla ispatlanabilecek bir
saptamadır. Parlamento hukukunun yazılı kaynakları,
yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi anayasa, içtüzük,
kanun, Başkanlık Divanı kararları, Başkanlık Divanı idari
işlemleri ve mahkeme kararlarıdır.
1.Anayasalar
   Anayasalarla ilgili olarak yapılan tanımlamaların ortak
noktası, anayasaların devlet yapısını düzenleyen kurallar
bütünü oluşudur.Parlamento devlet yapısının temel
organlarından biri olduğuna göre, parlamentonun kuruluş
ve işleyişiyle ilgili kuralların anayasalarda yer alması
doğaldır. Bu bakımdan anayasalar, parlamento hukukunun
kaynaklarıdır.
   Parlamentoların, çalışmalarını kendi yapacakları içtüzük
hükümleri gereğince yürütmeleri kuralı genellikle
anayasalarda yeralan bir kuraldır. 
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   Ancak anayasalarda bu tür kurallar yer almasa da,
parlamentoların kendi yaptıkları içtüzük hükümlerine göre
çalışmalarını sürdürmesi doğaldır. Bu yetkinin üstü örtülü
olarak parlamentolarda olduğunu kabul etmek bir
zorunluluktur. Bugün anayasaların büyük bir çoğunluğu bu
tür kurallar içermektedirler. Anayasalar bazen bu tür açık
bir kural yerine kimi maddelerinde, çıkarılacak bir
içtüzükten sözederek, parlamentoların bu yetkilerini
dolaylı yoldan güvence altına almaktadırlar. Örneğin,
1876 tarihli Kanun-i Esasi meclislerin çalışmalarını kendi
yapacakları içtüzük hükümlerine göre yürüteceklerini
öngören bir kural içermemekle birlikte, bazı maddelerinde
içtüzükten (nizamname-i dahili) sözederek, meclislerin bu
yetkilerini üstü örtülü onaylamıştır. Anayasaların,
parlamento hukukunun kaynağı oluşu sadece bu tür bir
kuralı açık ya da örtülü biçimde içermelerinden
kaynaklanmamaktadır. Bazı anayasalar, kimi içtüzük
kurallarını ana hatlarıyla ya da ayrıntılı olarak
düzenlemekte ve parlamentoların hareket yeteneğini
sınırlamaktadırlar.Aşağıda inceleneceği gibi, içtüzükler
bazen parlamentoların elinde güçlü silahlar haline
gelebilmekte ve özellikle iktidar -muhalefet dengesinin
muhalefet aleyhine bozulabilmesi konusunda iktidar
grubu/gruplarının kullandığı araçlar olabilmektedir.
Anayasa yapıcıları bu nedenle içtüzüğün bazı maddelerini
anayasalarda düzenleyerek bu kuralları katılaştırma
yoluna gitmektedirler. Bu bakımdan anayasalar
parlamento hukukunun önemli bir kaynağı olarak
değerlendirilmektedir. 1982 Anayasası incelendiğinde
TBMM'nin oluşumundan, toplanmasına; karar almasından
tatiline kadar birçok hususun ayrıntılı olarak düzenlendiği
görülmektedir. Bu nedenle de Anayasa, Türk Parlamento
Hukukunun önemli bir kaynağıdır.
2.İçtüzükler
 Parlamento hukukunun en önemli kaynağı,
meclisin/meclislerin kendi çalışma yöntemini gösteren ve
kendileri tarafından yapılan içtüzüklerdir. Ancak burada
hemen belirtmek gerekir ki, içtüzükteki bütün kurallar
parlamentonun işleyişine ilişkin değildir. İçtüzüklerde
parlamentoların işleyişini doğrudan etkilemeyen ancak
dolaylı etkide bulunabilen kimi kurallar yer alabilmektedir.
Örneğin TBMM'nin 1973 İçtüzüğünde yeralan kolluk
tedbirleri (m. 164-170), idari işler (m. 171-173),
milletvekilliği ile ilgili belgeler ve işaretler (m. 174-175),
mali işler (m. 176-180) gibi konulara ilişkin kurallar,
TBMM’nin işleyişi ile doğrudan ilişkili değildir. İçtüzük,
genel olarak “meclis, dernek, ortaklık gibi kuruluşların ya
da herhangi bir daire ya da kurumun iç işleyişini
düzenleyen ve yalnızca bu yapıları bağlayan kurallar
bütünü” biçiminde tanımlanmaktadır. “Parlamento
içtüzükleri, kısaca, Parlamentonun çalışmasını tanzim
eden metinler'' biçiminde tanımlanmaktadır.
Parlamentonun iç işleyişine ilişkin temel kurallar
içtüzüklerde yer aldığından, parlamentonun iç işleyişiyle
yakından ilgilenen parlamento hukuku için içtüzüklerin en
temel kaynak olması kuşku götürmeyen bir sonuçtur.
3.Yasalar
 Parlamentolar kendi çalışmalarına ilişkin yöntem
kurallarını asıl olarak içtüzüklerde göstermekle birlikte,
bazı yasalarda da bu tür yöntem kurallarına rastlamak
olanaklıdır.

 

Bu bakımdan parlamento hukukunun bir başka kaynağı
yasalardır. Burada akla şöyle bir soru gelebilir:
Parlamentolar iç işleyişlerine ilişkin kuralları kural olarak
içtüzüklerde gösterme olanağına sahipken neden
yasalarda da iç işleyiş kuralları yer alabilmektedir? Bu
sonuç, birden fazla nedenden kaynaklanmaktadır: 
  1. Aşağıda içtüzüklerin nitelikleri incelendiğinde
görülecektir ki, içtüzüklerin en önemli niteliklerinden biri,
içtüzüklerin parlamentoların iç işleyişine ilişkin olmak
itibarıyla üçüncü kişileri doğrudan ilgilendiren kurallar
içerememeleridir. Bu durum içtüzüklerin sınırlılığını ifade
eder. Oysa parlamentoların yasa yapabilecekleri alanın
sınırı çok geniştir ve yasalar kişileri doğrudan
etkileyebilen kurallar koyabilmektedirler. Parlamentolar, iç
işleyişe ilişkin olmakla birlikte üçüncü kişileri de
etkileyebilen kurallar koymak istediklerinde, bunu
yasalarla yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla
parlamentoların üçüncü kişileri de etkileyebilen iç işleyişe
ilişkin kurallar koymaları durumunda, yasal düzenleme
yapmaları bir zorunluluktur. Teziç, parlamentoların iş
işleyişe ilişkin düzenlemeyi yasayla yapma yetkisinin
sadece bu durumla sınırlı olması gerektiğini
belirtmektedir. Diğer bir anlatımla Teziç’e göre
parlamentoların iç işleyişine ilişkin kurallar, bu durum
dışında yasayla düzenlenemez. Teziç, parlamentoların iç
işleyişine ilişkin kuralların yasalarda yer almasının,
hukuksal denetim açısından çeşitli sorunlar
doğurabileceğini belirtmektedir. Çünkü hem içtüzüklerin
hem de yasaların anayasaya uygunluk denetimi AYM
tarafından yapılmaktadır. Bu açıdan iç işleyişe ilişkin
kuralların yasalarda ya da içtüzüklerde düzenlenmesi
arasında hukuksal denetim bakımından fark yoktur. Ancak
anayasaya uygun yasalarda bulunan iç işleyişe ilişkin
yöntem kurallarına aykırı davranılması halinde denetim
olanağı bulunmamaktadır. Çünkü yanlış uygulanan kural,
bir yasa kuralıdır ve bu kural anayasaya uygundur. Uygun
olmayan şey, kuralın yanlış uygulamasıdır ve bu
uygulama biçim açısından sakat olan bir başka işlem
doğurmuştur ve yeni doğan sakat işlemin biçim açısından
denetlenmesi olanaklı değildir.Bu görüşün doktrinde
üzerinde uzlaşılmış bir görüş olmadığını ve uygulamanın
da böyle olmadığını belirtmek gerekir. Aybay, Anayasa’da
(1961) iç işleyişe ilişkin kuralların yasalarda
düzenlenemeyeceğine ilişkin bir kuralın yer almadığını ve
dolayısıyla bu tür bir uygulamanın anayasaya aykırı
olamayacağını belirtmektedir. Bu konuda, Aybay'ın
görüşünün, esnek ve uygulamayla bağdaşır nitelikte
olduğu kabul edilmelidir. 
    2. Bazı yasalar, TBMM’ye ilişkin olmamakla birlikte,
belli maddelerinde TBMM’ye çeşitli görevler
yüklemektedirler. Örneğin Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, TBMM’ye Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Üyelerini seçmek yetki ve görevini
vermektedir. Yine aynı biçimde Sayıştay Yasasına göre,
Sayıştay üyelerini seçmek TBMM’nin görev ve
yetkilerindendir. Dolayısıyla, yasanın bütünlüğü
açısından, TBMM’nin iç işleyişine ilişkin kurallar içeren bu
yasaların, bu yapıları bir zorunluluktan
kaynaklanmaktadır.
      3. Özellikli olan bazı konularda içtüzükle düzenleme
yapmak yerine yasal düzenleme yapmayı tercih etmek,
 

 



Cumhurbaşkanını da devreye sokarak hukuksal ve siyasal
açıdan desteklenmiş kurallar oluşturmaya neden olabilir.
Sonuç olarak şu söylenebilir: 
Kural olarak parlamentoların iç işleyişine ilişkin kuralların
yasalarda değil içtüzüklerde düzenlenmesi gerekir. Ancak
bu kuralın çok katı biçimde yorumlanmaması, üçüncü
kişileri ilgilendiren kurallar sözkonusu olduğunda, yasanın
bütünlüğünü bozmamak gerektiğinde ve özellikli bazı
konularda yasayla düzenleme yapmanın gerekli olduğunu
kabul etmek gerekir. Nitekim ülkemizde çeşitli yasalarda
parlamentoların iç işleyişine ilişkin kuralların yer alabildiği
görülmektedir. Bu nedenle çok sayıda yasanın parlamento
hukukuna kaynaklık ettiğini söylemek gerekir.
4. Başkanlık Divanı Kararları ve Yönetsel İşlemleri
    Meclislerin başkanlık divanları tarafından yapılan
işlemleri organik açıdan, yasama işlemidir ve parlamento
hukukunun kaynağı niteliğindedir. Ancak bu işlemlerden
bazıları yasama organının işleyişiyle doğrudan değil
dolaylı olarak ilgilidir. TBMM’nin yasama işlerinin
yürütülmesine yardımcı olan genel sekreterlik teşkilatı,
yasama organının yönetsel bölümüdür. Başkanlık
Divanının yönetsel teşkilatla ilgili olarak aldığı kararlar,
yasamanın yönetsel nitelikli işlemleridir. Yine başkanlık
divanlarının “yönetmelik”, “talimatname” adı altında
çıkarmış oldukları yönetsel düzenleyici işlemler de,
parlamento hukukunun kaynağı sayılabilir. Başkanlık
divanının aldığı bazı kararlar TBMM’nin işleyişiyle
doğrudan ilişkilidir. Başkanlık divanı görev ve yetkilerini
içtüzükten almaktadır. Başkanlık divanlarının, içtüzük
kurallarının yorumuyla ilgili görev ve yetkileri olmasa da,
zaman zaman, içtüzük kurallarının ne anlama geldiğini
açıklayıcı kararlar aldıkları görülmektedir. Başkanlık
divanları kimi zaman içtüzükte bulunmayan kurallar
yaratabilmekte ve bu kurallar sürekli tekrarlanarak teamül
haline gelmektedirler. Bu kurallar içtüzük kuralı
olmamalarına rağmen, AYM tarafından “içtüzük kuralı
niteliğinde” sayılarak denetim kapsamına alınabilmektedir.
Teziç’in de belirttiği gibi, başkanlık divanlarının aldıkları
kararlarla, yeni kurallar koyma yetkisine sahip olmadıkları,
yalnızca mevcut kuralların uygulanmasını sağlamak
açısından ve bu kurallarla sınırlı olarak, birer kaynak
olabilme özelliğini taşıdıkları söylenebilir.
5.Mahkeme Kararları
   Parlamento hukukunun kaynaklarından bir başkası
mahkeme kararlarıdır. İçtüzüklerin anayasaya
uygunluğunu denetleyecek ve anayasaya aykırı içtüzük
hükümlerini iptal edecek kurum, anayasaya uygunluk
denetimi yapmakla görevlendirilen AYM’dir. 1961
Anayasası’ndan önce sistemimizde bir AYM
bulunmadığından, diğer yasa kuralları gibi, içtüzük
kurallarının da anayasaya uygunluk denetimi
yapılamamaktaydı. Dolayısıyla, bu dönemde anayasaya
aykırı içtüzük kurallarına karşı başvurulacak bir kurum
bulunmadığından, bu tür kuralların varlığını sürdürmesi
olanaklıydı. 1961 Anayasası geçmiş döneme bir tepki
olarak bir AYM kurulmasını öngörmüştür. Anayasanın 147.
maddesine göre AYM, kanunların ve TBMM İçtüzüklerinin
Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlendirilmişti.
Anayasa’nın 150. maddesine göre doğrudan doğruya iptal
davası açma hakkı, içtüzüğün Resmi Gazete’de
yayımından başlayarak 90 gündür.
 

Cumhurbaşkanı,
Son seçimlerde oyların en az yüzde onunu alan siyasal
partiler,
TBMM'de temsilcisi bulunan siyasal partiler,
Siyasi parti grupları,
Yasama meclislerinin üye tamsayılarının 1/6'sı,
Kendi varlık alanlarını ilgilendiren konularda Yüksek
Hakimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay,
Üniversiteler,

 Diğer taraftan 1961 Anayasası’nda dava açma yetkisine
sahip olan kişi ve kurumlar son derece geniş tutulmuştur.
Buna göre,

kanunların veya TBMM İçtüzüklerinin veya bunların belirli
madde ve hükümlerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla
doğrudan doğruya iptal davası açabilirlerdi. Anayasa, iptal
davasını, şekil ve esas bakımından olmak üzere gruplara
da ayırmamıştı. Bu nedenle de AYM, bu dönemde normları
önce biçim açısından ele almakta ve burada bir aykırılık
görmemesi durumunda esas denetimine geçmekteydi.
AYM, şekil yönünden iptale karar verdiğinde ayrıca esasa
ilişkin denetim yapmamaktaydı. Çünkü yöntemine
uyulmadan çıkarılmış olan bir kanun, esas bakımından
Anayasa'ya uygun olsa bile, yapılış yöntemi bakımından
hukuka aykırı olmaya devam edecekti.
  Görüldüğü gibi 1961 Anayasası hem başvuru süresini
uzun ve başvurulacak kurum ve kişi sayısını geniş tutmuş,
hem de şekil-esas ayrımı yapmamıştır. AYM, Anayasa'nın
bu konuda sessiz kalışını geliştirdiği bir yorumla
doldurmuş ve her iptal davasında esasa ilişkin inceleme
yapmadan önce şekle ilişkin bir inceleme yapmıştır. Bu da
kapsamlı bir şekil denetimi yapılmasını sağlamıştır. Bu
dönemde içtüzüğe ya da anayasaya aykırı uygulamaların
ve bu uygulamalara dayalı olarak çıkarılan kanunların iptal
edilmesinde hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ancak
Mahkeme'nin içtüzüğe aykırı her uygulamayı bir iptal
nedeni kabul ettiği sanılmasın. AYM bu dönemde şekil
bakımından yaptığı denetimde şöyle bir mantık
yürütmüştür: Bütün içtüzük kuralları aynı değerde değildir.
Kaynağını anayasadan alan içtüzük kuralları ile anayasal
dayanağı bulunmayan içtüzük kuralları arasında ayrım
yapılmalıdır. Anayasal dayanağı olmayan, ancak içtüzük
kurallarına aykırı olarak yapılan uygulamalar iptal nedeni
sayılmazlar. Çünkü bunları iptal nedeni saymak, yasama
meclislerinin işleyişinde şekil kurallarına gereğinden fazla
itibar etmek ve yasama meclislerinin çalışmalarını
aksatmak anlamına gelir. Dolayısıyla sadece bir içtüzük
kuralına aykırı olan bir uygulamanın ve bu uygulamaya
dayanarak çıkarılan yasanın iptal edilmemesi gerekir.
Ancak anayasada dayanağı olan içtüzük kuralları
bakımından aynı şey söylenemez. Çünkü bu durumda
anayasaya aykırı bir kurala dayalı olarak yasa çıkarılmış
olur ki anayasaya aykırı bir usulle yapılan yasanın da iptal
edilmesi gerekir. AYM bu durumu bir kararında  şöyle
ifade etmektedir:
    İçtüzük hükümleri, genellikle, şekle ait kurallardır. Burada hatıra
gelen soru, bir kanun yapılırken İçtüzüklerin herhangi bir hükmüne
aykırılığın, iptal nedeni sayılıp sayılmayacağıdır. Bu hükümler
içerisinde, Yasama Meclislerince verilen bir kararın sıhhati
üzerinde etkili olabilecek nitelik taşıyanlar bulunduğu gibi, bu
derecede önemli olmayanlar da vardır. Birinci kategoriye girenlere
aykırılığın iptal nedeni teşkil edeceği, buna karşılık öteki şekil
kurallarına riayetsizliğin iptali gerektirmeyeceği kabul edilmelidir.
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  Birinci kategoriye girenlere aykırılığın iptal nedeni teşkil edeceği,
buna karşılık öteki şekil kurallarına riayetsizliğin iptali
gerektirmeyeceği kabul edilmelidir. Anayasa'da gösterilmeyen ve
yalnız İçtüzüklerde bulunan şekil kuralları arasında bu ayırımı
yapmak, Anayasa'nın maksadına uygun düşer. Zira İçtüzüklerdeki
şekil kurallarına aşırı bağlılık, yasama meclislerinin çalışmalarını
lüzumsuz yere aksatır.

   AYM, bu dönemdeki kararlarında (örneğin E. 1976/51,
K. 1977/16) sadece İçtüzük kurallarına aykırı
davranmanın iptal nedeni olmayacağını açıkça belirtmiştir:
 Kanun tasarı ve tekliflerinin, belli süreler geçmeden gündeme
alınmasına ve öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine ilişkin
önergelerin gerekçeye ve önemli neden koşuluna bağlı olması
kuralları, birer içtüzük düzenlemesidir ve bu kurallar kaynağını
doğrudan doğruya Anayasa'dan almış da değildir. Böyle olunca,
Parlamentoda bu çeşit biçim kurallarına her uyulmayışta bir iptal
nedeni oluşacağı kabul edilemez.

 AYM biçim denetimi sırasında İçtüzük kuralının
Anayasa'ya aykırı olduğunu fark ettiğinde de, İçtüzük
kuralının Anayasa karşısında duramayacağını, Anayasa
kuralı ile İçtüzük kuralı arasında fark varsa, Anayasa
kuralının uygulanacağını E. 1967/22, K. 1967/22 numaralı
kararında açıkça söylemiştir: 
 İçtüzük hükümleri ancak Anayasa kuralları ile sınırlı olarak ve o
kurallara uyarlıkları oranında bir uygulama yeri bulabilir, içtüzükte
öngörülmemiş konularda veya İçtüzüğün Anayasa ile çelişen
hükümlerinde Anayasa'ya uyar bir uygulanma yolunun tutulması
gereklidir.

 Kısaca 1961 Anayasası döneminde AYM, sadece
içtüzüklerin anayasaya uygunluğunu denetlemekle
kalmayıp, içtüzüklerin anayasaya aykırı biçimde
uygulanmasının denetimini de, kanunların biçim açısından
denetlenmesi yoluyla yapmaktaydı. Anayasa'da kanunların
esas ya da şekil bakımında denetlenmesi arasında bir
ayrım yapılmadığından, AYM, içtüzük kurallarına
uyulmadan çıkarılan bir yasayı şekil açısından iptal
edebilmekteydi. Gerçi AYM bu tür kararlarında, çoğu
zaman, olayın özelliğini dikkate almakta; çiğnenen içtüzük
kuralının aynı zamanda bir anayasa kuralı olup
olmadığına ya da bu kuralın Anayasa'da bir dayanağı
bulunup bulunmadığına bakmakta ve sakatlığın iptali
gerektirecek ağırlıkta olup olmadığını incelemekteydi.
AYM’nin bu tür kararları, içtüzük kurallarının ne anlama
geldiğini açıklığa kavuşturmakta, yasama organının
içtüzük kurallarına ve hukuka uygun davranmasını
sağlamakta, içtüzük kurallarının yorumlanması konusunda
yasama organına ışık tutmaktaydı. AYM’nin bu konuda
verdiği kararlar arasında, çelişkiler ve tutarsızlıklar da
bulunmaktadır. Ancak, çelişki ve tutarsızlıkların bazıları,
yasaların denetimi konusunda olduğu gibi, AYM’nin
anayasayı günün koşullarına uydurmasından
kaynaklanmıştır ve yerindedir. Diğer bir anlatımla AYM,
anayasayı günün siyasal-toplumsal ve ekonomik
gelişmeleri içinde değerlendirerek yorumlamakta ve bu
nedenle de aynı konuda, zaman içinde farklı kararlar
verebilmekteydi. Siyasal olanı, hukuksal sınırlar içine
alma, hukuk bakımından tanıma çabası olarak
değerlendirilebilecek bu tür içtihat değişikliklerini yerinde
karşılamak gerekir. Ancak AYM’nin, gelişen koşullara
rağmen, zamanın gerisinde kalan; değişen mahkeme
üyelerinin  görüşünden kaynaklanan çelişkili kararlarına
da rastlamak olanaklıdır. Buna rağmen, AYM’nin, bu tür
bir denetimi yapabiliyor olması, uygulamayı 

yönlendirmesi, hukuk dışı davranmayı önlemesi ve
uygulayıcılara ışık tutması bakımından oldukça yararlı
olmuştur. Bu nedenle de bu dönemde AYM kararlarının,
parlamento hukukunun zengin bir kaynağını oluşturdukları
söylenebilir.
  1961 Anayasası’nda 20. 09. 1971 tarihinde 1488 sayılı
Kanunla kapsamlı sayılabilecek ve 1961 Anayasası'nın
özünü etkileyen değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda
yapılan ve konumuzu ilgilendiren değişikliklerden birisi
anayasa değişikliklerinin de AYM denetiminin kapsamına
alınmasıdır. 1971 değişiklikleriyle Anayasa
değişikliklerinin AYM tarafından denetimine açıkça yer
verilmiştir. Ancak AYM'ye verilen denetim yetkisi sadece
şekil bakımından denetimdir. Anayasa'nın 147.
maddesinde yapılan değişikliğe göre  AYM, anayasa
değişikliklerini sadece anayasada gösterilen şekil şartları
açısından denetleyebilecektir. Bu değişikliğin konumuz
açısından önemi, anayasa değişikliklerinin de denetim
kapsamına alınmış olması değil, Anayasa'da ilk defa şekil
ve esas denetimi arasında ayrım yapılmış olmasıdır.
Kuşkusuz anayasa değişikliklerinin denetimiyle ilgili bu
yeni düzenleme önemlidir, ama burada incelenen konu
açısından önemli olan şekil denetiminin ilk defa
Anayasa'ya girmiş olmasıdır. Bundan sonraki 1982
Anayasası bu ayrımı kabul ederek genişletmiştir ve şekil
denetiminin içeriğini hem kanunlar, hem da anayasa için
ayrı ayrı belirlemiştir. Burada bir yanlış anlamanın
oluşmasını önlemek bakımından, tekrar edilmelidir ki AYM
1980 Askeri darbesine kadar geçen dönemde kanunların
şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluk denetimini
yapmaya devam etmiştir. Anayasa değişikliklerinin
kapsama alınmış olmasının, kanunların anayasaya
uygunluk denetimi üzerinde bir etkisi olmamıştır.
  1982 Anayasası, 1971 yılında anayasa değişikliği ile
sınırlı olarak getirilen şekil denetimiyle ilgili kuralı,
yasaları da kapsayacak biçimde genişletmiş, ancak,
getirdiği farklı tanımlamalarla denetim kapsamını iyice
daraltmıştır. 148. maddeye göre,
 Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler.
Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve
denetler.../ Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son
oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa
değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle
görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile
sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından
istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün
geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz;
def’i yoluyla ileri sürülemez.

Kural incelendiğinde, 1982 Anayasası'nın 1961
Anayasası'ndan farklı olarak kanunların şekil bakımından
denetimini düzenlediği görülür. Ancak şekil denetiminin
denetim kapsamına alınmış olması, bu denetimi
güçlendirmeyi, genişletmeyi, anayasal güvence kapsamına
almayı değil, şekil denetimini sınırlamayı hedeflemiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi 1961 Anayasası böyle bir ayrım
yapmadığı halde, AYM, kararlarında bu tür bir ayrım
yapmıştır. 1982 Anayasası bu ayrımı kendisi yapmış ve
şekil bakımından denetimi değişik yönlerden sınırlamaya
tabi tutmuştur. 



Cumhurbaşkanına,
İktidar ve ana muhalefet partileri meclis gruplarına,
TBMM üye tamsayısının 1/5' ine,vermiştir.

 Hemen belirtmek gerekir ki esas bakımından denetim
yönünden de iki Anayasa arasında fark vardır ve 1982
Anayasası daha daraltıcı olmuştur. Anayasa şekil
bakımından denetimi, esas bakımından denetime göre üç
yönden sınırlamıştır:
Başvuru yapabilenler açısından: 
  Anayasanın 150. maddesi şekil ve esas bakımından iptal
davası açma hakkını,

  148. maddenin ikinci fıkrası ise şekil bakımından
denetlemenin ancak,
- Cumhurbaşkanı,
- TBMM üye tamsayısının 1/5'itarafından istenebileceği
belirtilmiştir.Dolayısıyla iktidar ve ana muhalefet partileri
meclis gruplarının şekil bozukluğuna dayalı iptal davası
açamayacaklarını kabul etmek gerekir.
Başvuru süresi açısından,
   Esasa dayalı iptal davası açma süresi, Anayasanın 151.
maddesine göre, yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün
iken 148. maddeye göre şekil bozukluğuna dayalı iptal
davası yayımlanma tarihinden itibaren 10 gündür.
Dolayısıyla şekil bozukluğuna dayalı iptal davalarının
önemli bir zaman kısıtı altında olduğunu söylemek
gerekir.
İçerik açısından,
   Anayasanın 148. maddesi şekil bakımından denetimi,
kanunlarda son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp
yapılmadığı ve Anayasa değişikliklerinde teklif ve oylama
çoğunluğu ile ivedilikle görüşülememe şartlarının yerine
getirilmesiyle sınırlamıştır. Bu durumda kanunların
yapılması sırasında, maddelerin oylanması dahil olmak
üzere yöntem kurallarına uymama, kanunların şekil
bakımından bozma nedeni olmayacaktır. 1982
Anayasası'nda şekil denetimine getirilen bu sınırlamalar
maddenin gerekçesinde de desteklenmiş ve Anayasa
koyucunun, AYM'ye kapsamlı bir şekil denetimi yapma
yetkisi vermek istemediği Danışma Meclisi gerekçesinde
açıkça ortaya konmuştur. Danışma Meclisinin kabul ettiği
metnin 148. maddesinin gerekçesinin ilgili kısmı şöyledir:
...1961 Anayasasından farklı olarak getirilen yeni kural, şekil
noksanlığına dayalı iptal davasının, kanunun yayımından önce
incelenip tamamlanmasıdır. Yani öndenetime tabi tutulmasıdır./
Şekil bozuklukları genellikle kanunun yapımı sırasında meydana
gelen ve görülmesi bilinmesi kolay olan bozukluklardır. Bunların
Anayasa Mahkemesince süratle incelenmesi ve karara bağlanması
mümkündür./Tatbikatta sık sık ileri sürülen iddialara göre bir
siyasî parti, görüşülmekte olan bir kanunun çıkmasını istemiyorsa,
yasama meclisinin hem toplanma ve hem karar yeter sayılarına
etkili olacak hareketlerde bulunmakta ve çıkacak kanunun şeklen
bozukluğuna sebebiyet verebilmektedir. Bu tür bozuklukların
öndenetim yoluyla kısa zamanda incelenip sonuçlandırılmasında
kamu yararı düşünülmüştür.
  Getirilen ikinci bir yenilik, son oylamadan önce yapılan şekil
bozukluklarının iptale neden olamayacağıdır. Son oylama genel
kurul tarafından yapılır. Daha önce vücut bulan şekil
bozukluklarını genel kurulun bildiği veya bilmesi gerektiği
varsayılır. Çünkü onun kararı, yapılan bir incelemeye, tartışmaya
ve açıklamaya dayanır. Genel Kurulun oylama yapıp kanunu kabul
etmesi, şekil bozukluğunu, o kanunu kabul etmemek için yeterli
neden saymadığı yolunda bir irade tecellisidir. En büyük organ
Genel Kuruldur. Onun iradesi hilafına bir sonuç çıkarmak hukukun
ana esaslarına aykırı düşer.

Bu nedenle son oylamadan önceki şekil bozuklukları, iptal sebebi
sayılmamıştır.

  Bu gerekçe dikkate alındığında, AYM'nin bu sınırlara
bağlı kalmasını ve şekil denetimini son oylamanın
öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığıyla sınırlı
tutmasını  olağan karşılamak gerekir. Çünkü, gerekçeyle
birlikte değerlendirildiğinde anayasa koyucunun şekil
denetimi bakımından AYM'ne verdiği görev gerçekten tam
da budur.
  Bu kuraldaki sınırlamalardan sonra AYM, içtüzük
kurallarına uyulmadan çıkarılmış yasaların Anayasaya
biçim açısından uygun olup olmadıklarını uzun süre
incelememiş ve 1982 Anayasasının bu konudaki sınırlayıcı
hükümlerini gerekçe göstererek bu yöndeki iptal taleplerini
reddetmiştir. Diğer taraftan AYM'ne dava açma yetkisine
sahip olanlar da bu durumu dikkate alarak şekil
bozukluğuna dayalı çok az sayıda dava açmışlardır. Başka
bir anlatımla bu dönemde hem AYM hem de taraflar,
Anayasa'nın bu kuralını gerekçesi doğrultusunda
yorumlamışlardır ve bundan dolayı da bu dönemin ilk on
yılında şekil bozukluğuna dayalı herhangi bir iptal kararı
verilmemiştir. Bunun sonucu olarak da 1982 Anayasası
sonrasında, on yıla yakın bir zaman diliminde, AYM’nin
İçtüzüğün uygulanmasına ilişkin değerlendirme yaptığı çok
az sayıda kararına rastlanmaktadır. Mahkeme şekil
açısından denetim yapılmasını içeren az sayıda istemi de,
bu dönemde maddeyi dar yorumlayarak cevaplandırmıştır.
AYM bu dönemde davaya bakmak için davanın 10 günlük
sürede açılmasını aramış ve sadece son oylamanın
değerlendirmesiyle yetinmiştir. Örneğin E. 1985/8, K.
1986/27 numaralı kararında şunları söylemiştir:
   Türkiye Büyük Millet Meclisi, son oylamada, üye tamsayısının
üçte birinden fazlasıyla toplanıp oylamaya katılan 289
milletvekilinin salt çoğunluğundan fazla olan 179 oyla karar
verdiğine ve kabul oyu sayısının üye tamsayısının dörtte birinden
bir fazlasını aştığına göre, oylamanın öngörülen çoğunlukla
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, biçime ilişkin iptal isteminin
reddi gerekir.

  Dava 10 günlük sürede açılmamışsa, şekil bozukluğuna
dayalı istemleri başından reddetmiştir (Örneğin E.1985/11,
K. 1986/29 sayılı karar):
    ...10 gün geçtikten sonra ...açılmış bulunmaktadır. Bu duruma
göre şekle dayalı iptal davasının süresinde açıldığından söz
edilemez. Bu itibarla davanın şekle ilişkin ilk kısmı ilk inceleme
safhasında reddedilmiştir.

  Bu nedenlerle 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden
1980'li yıllar boyunca mahkeme kararlarının parlamento
hukukunun kaynağı olmaktan çıktığını kabul etmek
gerekir.
 AYM 25/12/2008 tarihinde verdiği E. 2008/71, K. 2008/183 sayılı
kararında içtihadını değiştirmiştir. Bu değişiklik daha sonra
17.01.2013 tarihli ve E. 2012/19, K. 2013/17 sayılı kararda
neredeyse aynı sözcüklerle tekrar edilmiştir. AYM bu iki karar
arasında 24/5/2012 tarihli E. 2012/48, K. 2012/75 sayılı kararında
aynı içtihadı tekrarlamıştır. Ancak ilginç bir biçimde bu kararında
farklı bir gerekçe kullanmıştır. Dolayısıyla AYM'nin 2008 yılından
sonra 1982 Anayasası'nın ilk dönemindeki içtihadına geri
döndüğünü ve AYM kararlarının bu nedenle parlamento hukukunun
kaynağı olmaktan çıktığını söylemek gerekir.
Sonuç olarak AYM kararları dönemler itibarıyla güçlü bir
parlamento hukuku kaynağı haline gelebildikleri gibi, parlamento
hukukunun kaynağı olmaktan çıkabilmişlerdir de. Günümüz için
AYM kararlarının parlamento hukukunun kaynağı olmadıklarını
söylemek gerekir.
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"POTANSİYEL MAĞDURİYET

ÜZERİNE"

Arş. Gör. Duygu Çağlar DOĞAN
Ceza Hukuku



  Bu kısa denemede, günümüz dünyasında ve özellikle
içinde bulunduğumuz geniş coğrafyada yaygın olan, her
yurttaşın potansiyel birer “terörist” olduğu algısına tersten
bakmak, her yurttaşın potansiyel birer “mağdur” olduğu
önermesi üzerinde durmak istiyorum.
  Aslında bu önermelerin her ikisi de, aynı anda birbirini
teyit ederek güçleniyor. Bu meseleyi, henüz terör
çeperiyle sarılıp sarmalanmamış halinden başlayarak,
yani potansiyel teröristten önce, potansiyel suçlu ve
potansiyel mağdur algılarının yerleşmesiyle birlikte,
mağdura verilen önemin arttığı çağda olduğumuzu tespit
ederek açıklayacağım. Böylece bugün mağdura verilen
önemin artışının, onarıcı adalet fenomeninin, viktimoloji
adında bir bilim dalının kuruluşunun ve gelişiminin, ulusal
ve uluslararası ölçekte pek çok akademik toplantı ve
çalışmanın konusunun mağdura ayrılışının, devletlerin
ardı ardına çıkardıkları mağdur haklarına ilişkin yasaların,
mağdurların ceza muhakemesindeki rolünü arttıran bir dizi
yeniliğin hukuk sistemlerinde öngörülmeye başlanmasının
altındaki politik zemine eleştirel bir bakış sunmaya
çalışacağım.
  Öncelikle, Aydınlanma’dan bugüne kadar, suç ve cezaya
ilişkin zihniyet değişikliklerine bakacak olursak bizi ilk
karşılayan dönem, Klasik Okul’un dönemidir. On
dokuzuncu yüzyılın ortalarında yeşeren ve geçtiğimiz
yüzyılın ilk çeyreğine kadar kendisine önem verilen diğer
akım ise, Pozitif Okul’dur. Bunlardan başka, suça ve
cezaya ilişkin sözü olan daha nice akım da var elbette,
ama onlara burada değinmeyeceğim. İçinde
bulunduğumuz on yılların ceza hukukuna dair düşünce
akımlarına özgü bir adlandırma ise henüz mevcut değil.
Belki de böyle bir adlandırma, tıpkı Pozitif Okul’un
kendilerinden öncekilere Klasik Okul dediği gibi, gelecekte
yapılacaktır.
  Suç ve cezaya ilişkin zihniyet değişimleri, her dönemin
başrol oyuncularını da değiştirmektedir, kuşkusuz. Her
dönemde, suça temas edenler arasından, farklı bir özne
üzerindeki incelemeler yoğunlaşmıştır. Klasik dönemin
ceza hukuku dili, “kanun, özgür irade, suç ve ceza”
terimlerini barındırır. Bu dönemin, genel olarak öne çıkan
öznelerini de birey ve toplum olarak belirlemek
mümkündür. Yeni doğan bir kavram olarak toplum,
kendisini oluşturan bireylerin üzerinde anlaştığı ortak,
yazılı, kişilik dışı, açık ve kesin kurallara (kanunlara)
aykırılık olarak soyut suçu belirler ve onun karşılığında,
suçtan alınması muhtemel olan hazzı bastıracak
ağırlıktaki cezayı öngörür. Böylece hem suç teşkil eden
fiili gerçekleştirmeyi düşünen potansiyel suçluları
caydırmayı hedefler, hem de somut fiil in gerçekleşmesinin
bedelinin faile nasıl ödetileceği üzerine düşünür. Bu
sistemde topluma ait olan cezalandırma hakkının, yani
soyut ve somut cezayı belirleme hakkının meşruiyeti, her
suçun ortak mağdurunun yine toplumun bizzat kendisi
olduğu düşüncesinden kaynaklanır.
  Foucault’un “disiplin toplumu” olarak adlandırdığı
yapının suç ve cezaya bakışında ise -esasında bu yapının
temelinde- Pozitif Okul’u görürüz. Pozitif Okul ile başlayan
dönemin öznesi, fail olarak belirmektedir. Nedensiz ve
vahşi cinayetleri işleyen tehlikeli bir kişi doğmuştur artık
ve Klasik Okul’un ceza hukuku, tehlikeli kişinin temel
alındığı devirde, onu anlamaya yetmemektedir.

  Pozitif bilimlerin altın çağında ceza hukukunu da bilimsel
olarak açıklama gayesiyle ortaya çıkan bu düşünceye göre,
tehlikeli kişinin tehlikeliliğini gösteren birtakım biyolojik
olgular mevcuttur ve bunların tespitiyle suçun da önüne
geçilebilir. Artık suç, patolojik bir rahatsızlıktır ve bu öğretiye
göre, mümkünse hastalığı tedavi edecek olan, mümkün
değilse de hasta olduğu belirlenenlerin tasfiye edilmesini
sağlayacak tedbirler öngörülmelidir.
    Bu radikal düşüncenin zaman içinde frenlenmesiyle birlikte
“tehlikeli kişi” de evrimleşmeye başlamıştır. Tehlikeli kişinin
evrimi, onun tehlikelilik derecesinin hafiflemesi ve sadece
vahşi cinayetlerin değil, diğer pek çok hafif suçun da
müsebbibi olarak görülmeye başlaması yönünde olmuştur. Bu
durum ise, disipline dayalı iktidar modelinin daha da
derinleşip güçlenmesine ve disiplini hedefleyen tedbirlerin
artmasına yol açmıştır. Nitekim disiplin toplumu, suçlu insan
modelini belirledikten sonra, onlar üzerinde gerekli tedbirlerin
uygulanacağı ve çerçevesi belli, kapalı, yapay mekanlara
ihtiyaç duyar ve bu mekanlarda suçlu insanı eğitme,
rehabilite etme, dönüştürme programları hazırlar.
 Bugün ise, disiplin toplumundan ziyade, Deleuze’nin
“denetim toplumu” olarak nitelediği yapıdayız. Bu yapının suç
ve ceza perspektifinde göze çarpan özne ise mağdur
olmuştur.
 Mağdura yapılan vurguya geçmeden önce, belirtilen
dönemlerin ürettiği disiplinlerden de bahsetmek gerekir: İlk
dönem, modern ceza hukukunu, ikincisi kriminolojiyi,
üçüncüsü ise viktimolojiyi doğurmuştur.
  Öncelikle belirtelim ki, günümüz, eskiden var olana nazaran
hep daha fazla suçun işlendiği, çocuğa, kadına, hayvana,
doğaya yönelik olarak günden güne daha fazla şiddet
uygulandığı algısıyla şekilleniyor. Esasında bu durum,
şiddetin gerçekten artmasından ziyade teknolojik imkanlar
sayesinde daha görünür olmasından kaynaklanan bir
yanılsama da olabilir. Öte yandan bu algı, eskiye olan özlem
ve eski günlerin hep daha iyi olduğu şeklindeki doğal
psikolojik yanılsamayla da güç kazanıyor. Nihayetinde, daha
fazla suçun olduğunu düşündüğümüz günümüz dünyasında,
daha fazla potansiyel mağdurlar olarak yaşıyoruz.
    Birkaç yıl önce, evimin kapısına yapıştırılmış halde beni
karşılayan bir pizza reklamı, denetim toplumunda “potansiyel
mağdur” nosyonu için verilebilecek iyi bir örnekti ve üzerinde
şu yazılıydı: “Güvenliğiniz için kapınızı kilitleyin!” Daha fazla
güvenlik donanımlı yaşam alanlarına olan talebimiz
düşünüldüğünde, artık içselleştirdiğimiz bir güvenlik
ihtiyacımız olduğu aşikâr. Aslında biz, mağdur olmamak için
çırpınıyoruz.
   Bu tespitleri salt hırsızlık, yağma, öldürme veya yaralama
gibi suçlar için yapmak eksikliktir, şüphesiz. Keza cinsel
saldırı veya tacizden korunmak için çoğunlukla muhafazakar
eğilimli birtakım öneriler(!), örneğin giyinme biçimi veya genel
yaşam tarzına dikkat edilmesi, kadınlara ve erkeklere
ayrılmış bölgelerin artması talebi, hatta bu talebin
kadınlardan dahi gelmesi de, aslında tek başına
muhafazakarlık ile açıklanamayacak bir olgudur. Bu konu
evrenseldir ve potansiyel mağduriyet algısı üzerinden de
değerlendirilmelidir.
  Son örnek: terör suçları. Ciddi bir terör deneyimi bulunan
ülkemiz özelinden çıkıp, yine konuya evrensel perspektifle
yaklaşarak belirtelim ki, özellikle 11 Eylül sonrası ivmesi
yükselen güvenlik çağının olmazsa olmazlarıdır, terör suçları.
Nitekim terörizm, diğer suçlara özgü tekil önlemlere karşılık
topyekûn bir tedbirler demeti ile bizleri kuşatan en önemli
gerekçedir ve biz, mağdur olmamak için bu tedbirlere
çoğunlukla razıyızdır.
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    Örneklerden hareketle varmak istediğim nokta şu: suçu
önlemeye yönelik tedbir alınması gerektiğine dair
mesajlar, aslında suç olgusunun nedenlerine inildiği ve
böylece önlenmeye çalışıldığı görüntüsünü yaratmaya
dönük bir “Truva Atı”. Bunlar, özünde, güvenlik meselesini
her birimizde doğal bir ihtiyaç olarak gösterme
girişimleridir. Tıpkı kapitalizmin, lüksü, ihtiyaç olarak
hissettirmesi gibi… 
   Mağdura bu denli eğilme hali ile güvenlik toplumuna
dönüşme olgusunu iki noktada ilişkilendiriyorum: birincisi,
suçun önlenmesi gerekçesi ile potansiyel mağdurların
alacağı (almak zorunda olduğuna ikna olduğu) tedbirlerin
öne çıkması; ikincisi ise, hâlihazırda ortaya çıkan
mağduriyetlerin türlü yollarla giderilmeye çalışılması
(mağduriyetin yönetimi). Bunlardan ilki, potansiyel suçlu
ile potansiyel mağdurlar yaratmakta, hayatın her alanına
yayılmış olan kayıt altına alma veya fişleme
uygulamalarına sözde meşruiyet kazandırmaktadır. Daha
fazla güvenlik soruşturması, daha fazla güvenlik
kamerası, dinleme, parmak izi; kısacası biyolojik ve
toplumsal kimliklerimizin hep daha fazla ve detaylı şekilde
toplanması demektir bu. Mağduriyetin yönetimi olarak
değerlendirebileceğimiz ikinci saha, yani mağdur hakları
kavramının doğuşu ve gelişimi ise, nedenler ile değil
sonuçlar ile ilgilenilen bir çağda olduğumuzun itirafıdır.
Artık hedef, mağduriyetin önlenmesi değil, suçtan
etkilenen mağdurun tatminidir.
 Viktimoloji, geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında
doğmuştur. Kriminoloji içinde ortaya çıkan, ama zamanla
ondan bağımsızlaşarak gelişen bu disiplinin, bir önceki
döneme damgasını vuran fail eksenli çalışmaların,
mağduru arka planda bırakan bir ceza hukukunu
doğurmasına tepki olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Cezanın önleme amacına ağırlık veren bir ceza
hukukunun hep geleceğe baktığı, mağduru göremediği,
soruna bir uzman edasıyla ve sadece deneysel açıdan
yaklaştığı yönünde eleştiriler yoğunlaştıkça ve bu
eleştiriler, suçların önlenemediğine dair gerçekçi verilerle
birleştikçe, hareketin “karaya oturduğu” düşünüldü.
Mağdurların adalet arayışlarına bir cevap vermek
gerektiği anlayışıyla hem mağdur bilimi, hem de türlü
yollarla mağdurların tatmini üzerine çalışmalar başlatıldı.
Bu çerçevede atılan ilk hukuki adımlardan biri olarak
Almanya’da 1976 yılında çıkarılan Mağdurun Tazmini
Hakkında Kanun, yalnızca ağır şiddet suçu mağdurlarını
ve onların sağlığa ilişkin zararlarını koruma altına
almaktaydı. Bu bağlamda Kanun, ağır suçların mağdurları
için genel bir sigorta, zararın sosyalleştirilmesi anlamına
gelmekteydi.
  Artık ülkemizde de bu eğilimin yansımaları
görülmektedir. 2005 yılında Türk ceza adaletine
kazandırılan denetimli serbestlik ve uzlaşma kurumları,
genel hatlarıyla bu alandaki önemli gelişmelerdendir.
Keza Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde, 2013 yılında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
kuruldu. Bu girişimlerin ortak hedefi, hâlihazırda oluşan
mağduriyetlerin, tazmin, iyileştirme programları, failin özür
dilemesi gibi birtakım yöntemlerle giderilmesi ve her
halükarda ceza muhakemesi sürecinde mağdura tanınan
yetkilerin arttırılmasıdır.

  Tüm bunların ortak özelliği ise, suçun nedenlerini değil;
suçla oluşan toplumsal huzursuzluğu bertaraf etmeye dönük
adımlar olmasıdır. Belki bu çabalar toplum için daha
faydalıdır -ya da daha faydalı olduğuna inandırılmışızdır-
ama nihayetinde bu süreç, nedenlerin değil, “sonuçların”
yönetimidir. Böyle bir projede, potansiyel suçlu ve potansiyel
mağdur şeklinde iki kategori yaratılması da kaçınılmazdır. 
Her ne kadar basit mantık kuralına aykırı görünse de,
hepimiz aslında her ikisiyiz.
  Potansiyel suçlu ve potansiyel mağdur şeklindeki algı
yönetimi terörle buluşturulduğunda, her an ölüp gidebileceği
veya her an hapsedilebileceği korkusu arasındaki ince çizgi
üzerinde yaşayıp giden kitleler yaratılmaktadır.
   Sonuç itibariyle, istisna halinin süreklileşmesini, atılan her
olağandışı adımın güvenlik kaygısıyla atıldığı söylenerek
meşrulaşmasını ya da nedenlerin değil de sonuçların
yönetimini, denetim toplumunun parlayan yıldızının mağdur
olmasından bağımsız görmemek gerektiğine inanıyorum. Biz
mağdur olmamak adına çırpındıkça güçlünün ağına daha çok
takılıyor, günden güne daha çok kuşatılıyoruz.



"İSPANYOL SÖMÜRGECİLİĞİNE

KISA BİR BAKIŞ"

Arş. Gör. Sezin VURAL
Ceza Hukuku



Giriş
 1492 İspanya’nın yükselişinin başladığı yıldır. Bu
dönemde yeni topraklar “keşfedilmiş” ve
sömürgeleştirilmiştir. Harman, İspanyol sömürgeciliğini
anlatırken Haçlı Seferleri ve İspanyol sömürgeciliğini
kıyaslamakta ve şu cümleleri kurmaktadır:
 “(…) Haçlılar geldiler, gördüler, fethettiler ve yok ettiler
ve daha sonra arkalarında terk edilmiş kaleler dışında bir
şey bırakmadan sökülüp atıldılar. İspanyollar da geldi,
gördü, fethetti ve yok ettiler ve yeni, kalıcı bir ülke
yaratmak için orada kaldılar.”
 İspanya’nın başını çektiği bu değişim süreci, Latin
Amerika’nın yerli halkları bakımından felaketle
sonuçlanmış; sömürgecilik yeni bir dünya modeli halini
almıştır. 
                      1.Kolonyalizm
 Loomba, Kolonyalizm/ Postkolonyalizm adlı kitabında
kolonyalizm tanımlarının, bir bölgeyi koloni haline
getirenler üzerinden yapıldığına; koloni haline getirilen
bölgelerde önceden bulunan halkların bu tanımlarda yok
sayıldığına dikkat çekmiştir. Oysa “yeni” topraklardan ve
bu topraklar üzerinde oluşturulan “yeni” topluluklardan söz
edebilmek için, aynı topraklar üzerindeki “eski”
topluluklarla ilgili bir bozma ve yeniden oluşturma
sürecinden de bahsetmek gerekecektir.
 Batı tarih geleneği, sömürgeciliği 15. yüzyılda
gerçekleşen keşiflerle birlikte başlatmaktadır. Bu yaklaşım
Roma döneminden 15. yüzyıla kadar yerleşimcilik,
sömürgecilik gibi kavramlardan söz edilemeyeceği izlenimi
uyandırsa da; bu dönem öncesinde Venedik veya Ceneviz
kolonilerinin yahut ticaret merkezlerinin var olduğu
bilinmektedir.
 Bu noktada kolonyalizmin nasıl tanımlandığı önem
kazanmaktadır. Loomba, kolonyalizmi “başka insanların
toprakları ve mallarının fethedilmesi ve denetlenmesi
olarak” tanımlamıştır. Bu tanım, tarihteki pek çok pratiği
kapsayacak nitelikte olduğundan, modern kolonyalizmin
bu noktadaki ayırt edici özelliğine de değinmek gerekir.
Modern kolonyalizm, fethedilen ülkelerin ekonomilerinin
yeniden yapılandırılmasını içermesiyle, fethedilen
ülkelerin zenginliklerine el konulmasından ibaret sistemi
değiştirmiştir. “Böylece köleler Afrika'dan Amerikalara
gönderildi, bunlar Avrupa'da tüketilen şekeri Batı
Hindistan plantasyonlarında ürettiler; Hindistan'da üretilen
ham pamuk, elbise yapımında kullanılmak üzere
İngiltere'ye aktarıldı, bu mamul malların daha sonra
Hindistan'a satılmasıysa sonuçta bu ülkenin giysi
üretimine zarar verdi.” Emeğin ve hammaddenin aktığı
yönlerden bağımsız olarak kârın daima anavatana aktığı
bir sistem söz konusudur. Kolonyalizm, “Avrupa
kapitalizminin doğumuna yardım eden ebe” olarak
tanımlanmış ve Avrupa’da kapitalizme geçişin kolonyal
yayılma sayesinde gerçekleştiği belirtilmiştir.

 
              2.Sömürgeciliğe Giden Yol  

A.Genel Olarak
 İspanyol koloniciliğinin başlangıç yılı 1492 olarak
geçmektedir. İspanyolların Güney Amerika’yı
“keşfetmeleri”, şüphesiz buna bağlı olarak ortaya çıkan
sonuçlar bakımından bir nedendir. 

  
    Ancak İspanyolların kolonicilik faaliyetleri incelenirken,
bunların da belirli nedenlerin sonuçları olma niteliği
taşıdığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla ilk olarak 1492’ye
giden yol incelenmeye çalışılacaktır. 
  Batı Avrupa, yüzlerce yıldır sürmekte olan bir değişim
sürecinden geçmekteydi. Bu değişim, Avrupa’ya zanaat,
gemi yapımı, askeri mühendislik gibi alanlarda farklı
coğrafyalardan gelen yeniliklerin alınıp; Avrupalıların
kendilerinden bir şeyler katarak bunları geliştirmesi
şeklinde gerçekleşiyordu. Söz konusu dönüşüm, üretim
teknikleri bakımından da geçerliydi. Bahsi geçen teknik
yenilikler, sonradan gerçekleşecek daha büyük yenilikler
için de bir basamak işlevi görüyordu. Colomb’un İspanyol
fetihlerine zemin hazırlayan rotayı, Avrupa’ya farklı
coğrafyalardan gelen pusula ve usturlap sayesinde
çıkartabilmesi buna örnektir. Ancak bu teknik yeniliklerin
işe yarayabilmeleri, kullanıma sokulmalarına bağlıydı ve
bu da kimi zaman büyük maliyetler gerektiriyordu.
Silahların üretilmesi, madenlerin işletilmesi, matbaaların
finanse edilmesi, gemilerin inşası ve orduların ikmali
gerekiyordu. Dolayısıyla böyle gelişmelerin hem üretimin
teknik organizasyonunun hem de toplumsal
organizasyonun değişimini gerektirdiği söylenebilecektir.
  Bu durum paranın, erken feodal dönemde ve 15.
yüzyılda oynadığı rolün dönüşümü üzerinden okunabilir.
Erken feodal dönemde üretim, anlık kullanım amacıyla
sınırlı olarak gerçekleştirilen bir faaliyetti ve esasen
lordun lüks içinde yaşamasına, köylülerinse hayatta
kalmasına hizmet ediyordu. Bu dönemde kişinin varlığını
artırması, birikime değil; toprağı ele geçirmesine bağlıydı.
Bunun temelindeyse paranın mübadele fonksiyonu
olmaması yatmaktaydı. 15. yüzyılın başlarında “satmak
için meta üretimi” hâkim konuma gelmeye başladı ve para,
günümüzdekine yakın bir fonksiyona sahip oldu. Bu
dönemde lordlar ve monarklar cephesinde gerek uzun
mesafe ticaretinin gelişmesi gerekse -paralı askerlik gibi
kurumların da etkisiyle- fetih ve denizcilik hevesinin
doğurduğu, giderek artış gösteren bir para ihtiyacı ortaya
çıktı. Para, zaman içerisinde ihtiyaç karşılama aracı
olmaktan ziyade daha fazla para kazanmaya hizmet eden
bir araca dönüşecekti. Değişim için üretim yapmanın ön
plana çıktığı süreçle birlikte, Avrupa’da piyasa ilişkileri
gelişti. Bu süreçte “şehir” ön plana çıktı ve yeni
teknolojilerin kullanılmasını teşvik eden yeni bir ekonomik
gelişmenin ön safında yer aldı. 
  Yukarıda bahsedilen teknik devrim ve paranın
dönüşümü, temel çalışmaları üretim ve mübadele alanında
olan burjuvaziyi doğurmuş ve yükseltmiştir. Kölelerin el
emeğine sahip olmayan burjuvazi, bu eksikliği gidermek
amacıyla yeni enerji kaynakları ve teknik yollar aramaya
başlamıştır. Burjuvazinin yükselişi, yeni zenginler
yaratmıştır. Farklı coğrafyalardan getirilen ürünlere olan
taleple birlikte, bunları elde etmek için altına olan ihtiyaç
da artmıştır. Ancak 15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da,
ticaretteki genişlemeyi karşılayabilecek miktarda bir altın
mevcudiyetinden söz edebilmek mümkün değildi. Ortaya
çıkan para kıtlığı, yatıracak sermaye bulmayı güçleştirdi
ve faizlerin yükselmesi sonucunu doğurdu. Bu dönemde
Avrupa’da büyük bir altın ihtiyacı mevcuttu.



B. İspanya’nın Durumu
  İspanyol sömürgeciliğini ortaya çıkaran koşulların
anlaşılması için dönemin İspanyasının içinde bulunduğu
koşullar incelenmelidir. 15. yüzyılda İspanya ve Portekiz,
Akdeniz rotaları üzerinde devam eden bir rekabet
içerisindelerdi; ancak İspanya’daki iç karışıklıklar
neticesinde süreç, bu rotada Portekiz’in İspanya’dan daha
önce imparatorluğunu kurmasıyla sonuçlandı.
Akdeniz’deki ticaret yolları üzerindeyse bu dönemde
Türkler ve İtalyanlar hâkim durumdalardı. Bu dönemde
yeni zenginlik kaynaklarına duyulan ihtiyaç, serüven
arayışı ve Hıristiyanlık inancı uğrunda fethedilecek toprak
arayışlarıyla birleşti.
  1492, İspanya’nın Granada’yı Müslümanlardan geri
aldığı yıldır. Granada’ya, bölgede Müslüman egemenliği
altındaki son toprak olması bakımından önem verilmiş;
bölgedeki fetih savaşına Hıristiyanlık açısından kutsiyet
atfedilmiştir. Yitirilmelerinin üzerinden sekiz yüzyıl
geçmesinin ardından geri alınan bu topraklar, onları
fetheden İspanya’ya dini bakımdan prestij kazandırmıştır.
Bu fetih hareketinin sonuçlarından biri, krallık hazinesinin
boşalmasıdır. Bir diğer sonuç ise 150.000 Yahudinin
İspanya topraklarından sürülmesidir. Bu gelişmelerle
İspanya, Galeano’nun ifadesiyle, “(…) kabzaları haç
işaretli kılıçlarını havalandırarak bir ulus olduğunu
ispatlıyordu.” Çok dinli, çok kültürlü, çok yönetimli bir
İspanya, krallığın bu dönemdeki tasavvuruna uygun
değildi. Krallığın bu dönemdeki iddiası; dini, kültürel ve
siyasal bütünlüğü modern anlamda “bir”in/devletin
egemenliği altında sağlayarak önce bir toplum; ardından
Katolik İspanya egemenliğinde yeni bir kıta ve yeni bir
dünya yaratmaktı. Bununla birlikte, 1492’de Granada’nın
geri alınmasının başrolünde, İspanya’da var olan güçlü bir
krallık yoktur. Kral ve lordlar ortaklık kurmuş; askeri
hizmet sağlayan lord, bunun karşılığında şartlı mülkiyete
ve yargılama yetkisine sahip olmaya hak kazanmıştır.
Kraliyet devletinin bürokrasisini oluşturması daha sonraki
bir döneme rastlamaktadır.
 Bu dönemde İspanya’yı keşiflere yönelten etkenler üçe
ayrılabilir. İlki, o dönem değişim aracı olarak kullanılan
değerli madenlere olan ihtiyacın İspanya bakımından da
geçerliliğidir. İkincisi, doğuyla yapılan ticaretten büyük
kârlar elde eden aracıların devreden çıkarılması ve
kaynaklara doğrudan ulaşma isteğidir. Üçüncü etken ise
Katolik Kilisesidir. Bu dönemde Kilise, bilinmeyen
toprakların ele geçirilmesine kutsiyet atfetmiş; Papa,
İspanya kraliçesini Yeni Dünya’nın kraliçesi ilan etmiştir.

                 3.Keşifler ve Sömürü
A.Genel Olarak

   Yukarıdaki açıklamalarda keşifler öncesinde İspanya’nın
durumundan bahsedilmişti. Böyle bir dönemde Cenovalı
bir denizci olan Colomb, Kraliçe Isabel’e “hep Batı’ya
giderek Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak” önerisiyle
gitmiş ve karşılığında fethedeceği toprakları yönetme
hakkını ve sağlayacağı parasal kazancın %10’unu talep
etmiştir. Colomb, Granada’nın geri alınmasına dek
bekletilmiş ve fethin üzerinden 7 ay geçtikten sonra sefere
çıkabilmiştir. Colomb hayattayken yalnızca Antiller ele
geçirilmiş; ancak İspanyolların o dönemde Batı Hindistan
olarak adlandırdıkları bu bölgede fazla altın
bulunamamıştı.

  1519 ile 1533 yılları arasında İspanyol Sömürge
İmparatorluğu’nun yaşadığı olağanüstü büyüme Aztek
iktidarına son vererek Meksika’nın ele geçirilmesi ve İnka
İmparatorluğu’nun yok edilişi neticesinde gerçekleşmiştir.
Bu uygarlıkların yıkılması ve ganimetlerin
yağmalanmasının ardından İspanyollar kendi kullanımları
için altın ve gümüş sağlamayı sürdürmek adına maden
çıkartmaya yöneldiler. 1545 yılında Potosi Dağları’nda
büyük gümüş madenleri bulundu. O dönemde Avrupa’nın
yıllık gümüş üretimi 60.000 kiloyken, burada 266.200 kilo
gümüş üretildi. Aynı şekilde üretilen altın da Avrupa’da
1000 kiloyken Amerika’da 5400 kiloydu. Avrupa’ya akan
bu değerli madenler İspanya’ya üstünlük veriyor ve işgal
ve istila, yerini sömürüye dayanan bir sisteme bırakıyordu.
1500’lerin ortalarında yerli nüfustaki dramatik düşüş ve
İnka topraklarının geldiği hal, İspanyol İmparatorluğu’nda
yerlilerin sömürülmesini ve göçmenlerin yıkıcılığını kontrol
altına alacak önlemler alınmasını gündeme getirdi.
1570’de Başpiskopos’un başkanlık ettiği bir komisyon,
madenlerin kamunun yararına olduğu gerekçesiyle
angaryanın hoş görülmesini kararlaştırdı. Kuzey Amerika
ise değerli madenler, tarım ürünleri yahut baharat
bulundurmadığı gerekçesiyle, İspanyollar tarafından
sömürgeleştirilmeye değer bulunmamıştır.

B.Yerlilerin Yok Edilişi
  Batı uygarlığı, Latin Amerika uygarlıklarından iki noktada
ayrılmaktaydı. Bunlardan ilki sahip oldukları silahlar,
diğeriyse zenginliğe verdikleri değerdir. Yerlilerin yok
edilmeleri başlangıçta; onların “aptal, köle ruhlu, inançsız
ve sınırsız ölçüde zalim” olmaları gibi bahanelerle
meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Buna göre yerliler,
onlardan her anlamda daha üstün özelliklere sahip olan
uygar Avrupalılara boyun eğmelidirler. Ancak bütün bu
meşrulaştırma çabalarının arkasında esas amacı yani
altına olan talebi gizleme isteği yatmaktadır. Krallığın
talep ettiği altın ve gümüş, Amerika’dan karşılıksız olarak
akmaktadır.Silahlarla ilgili olaraksa, İspanyolların Latin
Amerika’yı işgali döneminde buradaki uygarlıkların metali
yeni yeni kullanılmaya başlandığı ve İspanyolların sahip
oldukları anlamdaki silahların henüz icat edilmemiş olduğu
belirtilmelidir.Yerli nüfus, İspanyolların bölgeyi
fethetmesinin ardından zaman içerisinde ve farklı
gelişmelerin de etkisiyle yok olmuştur.Meksika
fethedilirken savaşta çok sayıda yerli öldürülmüş, bunun
yanı sıra Avrupalıların beraberlerinde getirdikleri bulaşıcı
hastalıklar da nüfusun azalmasında bir etken olmuştur.
Orta Meksika nüfusunun %90’a yakınının, toplam Amerika
nüfusunun 3/4’ünün; 16. yüzyılda yok edildiği tahmin
edilmektedir. Gerek savaş gerek salgınlar nedeniyle tarım
yapılamadığı ve ekilen tarlalar da sömürgecilerce yakıldığı
için açlık baş göstermiştir. Yerlilere dayatılan ağır çalışma
koşulları ve vergiler, durumlarını iyice kötüleştirmiştir.
Kölelik, parası kalmayan yerlilerin tek seçenekleri haline
gelmiştir. Williams bu gelişmeleri şöyle ifade etmiştir:
  “Yeni dünyada gelişen köle ticareti ve köle iş gücünün ilk
örneği ırksal açıdan zenciyi değil, yerliyi kapsamıştır. Yerliler
kendilerinde talep edilen aşırı çalışma yüküne, yetersiz
beslenmeye, beyaz adamın hastalıklarına ve yeni yaşam
tarzına ayak uydurmaktaki yetersizliklerine çabucak yenik
düştüler. Özgür bir hayata alışkın olan yerlilerin bünyeleri ve
mizaçları plantasyon köleliğinin zorlu yapısına uygun değildi.”
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 Yerli halkın, sömürgecilerin ihtiyaçlarına yanıt
veremeyeceğinin anlaşılmasının ardından, başka
coğrafyalardan getirilen köle emeğinden yararlanma
uygulamasına geçildi. Bahsi geçen uygulama esasen
siyah köle ticareti olup; “başka coğrafya”yı Afrika, “köle”yi
siyah ırk mensupları oluşturmuştur.

 C.Toprak Rejimi
  İlk keşiflerle birlikte, bugünkü Haiti’ye İspanya’dan
göçmenler geldi. Bu dönemde hem yerleşim alanları hem
de bu atanmış sömürgecilerin yerlileri zorla çalıştırmasına
dayanan encomienda sistemi kuruldu. Encomienda
sistemi, imtiyaz sahibine toprak ve bununla birlikte dilediği
şekilde kullanabileceği yerlilerin verilmesine dayalıydı.
Tanilli, bu uygulama için,“(y)erli köylüler, ilke olarak,
İspanya Tacının ‘özgür vassaller’i olarak görülüyordu (…)”
ifadesini kullanmıştır. 
    Toprağın verildiği İspanyol (encomendero), yerli işgücü
üzerinde sınırlı bir mülkiyet hakkına sahip oluyor ve bu
sayede yerlilerden vergi alabiliyordu. Karşılığında yerlilere
koruma ve Katolik inanç eğitimi sağlıyor, bölgeyi
savunmayı vaad ediyor ve krala vergi ödüyordu. Yerli
işgücü üzerindeki mülkiyet hakkı üç yönden sınırlanmıştı. 
İlk olarak yerliler ve İspanyol arasında sahiplik ilişkisi
yoktu; dolayısıyla yerlilerin alım, satım ve kiralamaya
konu edilmeleri mümkün değildi. İkinci sınırlama verasete
ilişkindir. Encomienda, otomatikman sonraki kuşaklara
geçmiyordu ve ikinci kuşak encomanderonun ölümüyle
krala dönüyordu. Kral tarafından muhafaza edilebileceği
gibi; başka bir İspanyola da verilebiliyordu. Üçüncü olarak
yerliler, kendi coğrafi bölgeleri dışına yerleştirilemiyordu.
Encomenderolara tanınan hak yalnızca işgücüne ilişkindi,
toprağa değil. Bahsi geçen sınırlamalar, yerlileri
kölelerden ayırmaktaydı. Encomienda sisteminin içerdiği
bu sınırlamalar, beraberinde bir takım gelişmeleri de
getirmiştir. Verasete ilişkin sınırlama, miras bırakma
motivasyonunu ortadan kaldırdığından, encomenderolar
insan sermayesini daha kolay gözden çıkarabilmeye
başlamışlardır.

   Encomenderonun esasen yerlilerin vergilerini toplayan bir
tahsildar olarak kurgulandığı bu sistem, değişikliğe
uğratılarak amacından saptırılmıştır. Encomenderolar ağır
vergilerle yerli halkı borçlandırarak sistemi fiilen
değiştirmişler ve getirilme amacından saptırmışlardır. Ağır
borç yükü altına sokulan yerli halkın ortak topraklarına veya
borçlu kişinin sahibi olduğu topraklara kısa sürede el
konulmuştur. 17. yüzyıl Latin Amerikasının yaygın toprak
rejimi olan hacienda (“sömürgecilere ait büyük kırsal
topraklar”), bu şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu durum, altın
rezervlerinin azaldığı ve zenginlik kaynağı olarak toprağın
kaldığı dönemlerde, küçük toprak sahipliği olmadığı için,
bölgeye yönelebilecek bir çiftçi göçünün önüne set çekmiştir.
Ayrıca toprak rejimi, bağımsız bir çiftçi sınıfının oluşmasını
önleyecek bir yapı ortaya koyduğundan, sermaye sahibi yerli
bir burjuva sınıfının oluşmasını da engellemiştir.
   İspanyol sömürgeciliği, “tarımsal alanda tutulan ekonomik”
kaynakların sömürüldüğü tek örnek değildir. Görülen benzer
örneklerde sömürgecilik faaliyetleri, “ana topraklardaki sanayi
gelişimini sağlamak için sermaye birikimi”ni amaçlamaktadır.
İspanya’nın buradaki rolüyse, Avrupa’ya para aktarmak
suretiyle kendisi dışındaki kapitalizmlerin oluşmasına hizmet
etmek olmuştur.

Sonuç
 İspanyol sömürgeciliği çökmesine rağmen, etkileri uzun
vadeli olmuştur. Latin Amerika’nın halkları ve medeniyetleri
yok edilmiş; kıtanın değerli madenleri sömürülmüştür.
Avrupa’ya akan değerli madenler bu coğrafyanın yapısını
değiştirirken; İspanyol sömürgeciliğinin bir çıktısı olan siyah
köle ticareti uzun yıllar devam etmiştir.
 İspanyol sömürgeciliği, tarihin ekonomiden bağımsız
okunamayacağını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.
Keşiflerle birlikte İspanya’ya çok büyük miktarlarda değerli
maden akmış; İspanyol İmparatorluğu, dönemin ekonomik
dönüşümüne ayak uyduramayarak kendi sonunu
hazırlamıştır. 
  Bugünkü Avrupa, hem fikri hem de ekonomik açıdan
gelişmesinde dönemin sömürgelerine çok şey borçludur.
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Giriş
 Tahsin Bekir Balta, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde başta idare hukuku alanında yaptığı
çalışmalarla bugün de takip edilen bir ekolün
kurucusudur. Balta’nın Hukuk Devleti ilkesine verdiği
anlam ve bu çerçevede takip ettiği sistematik; ilkeyi idare
hukukunda sıkça rastlanan muğlak alanlardan biri
olmaktan kurtarmıştır. Demokrasi ve kuvvetler ayrılığı ile
ilişkisi görmezden gelinmeden Hukuk Devleti ilkesi, esas
olarak yasama ve yürütme organlarına getirilen
sınırlamaları ve yargı organlarına getirilen güvenceleri
gerektirmektedir.
  Bu çalışmada Balta’nın görüşlerinin, yazarın özellikle
1924 Anayasası döneminde eser verdiği dikkate alınarak,
Hukuk Devleti ilkesinin bugünkü anlamına ulaşmasındaki
değeri ele alınacaktır. Çalışmanın Hukuk Devleti ilkesinin
dönemsel bir görünümüne odaklandığını da belirtmek
gerekir. Bu bağlamda ilkenin “devlet faaliyetlerinin
belirlil iği” ve “idarenin mali sorumluluğu” gibi gerekleri
değerlendirme dışında bırakılmıştır.

1.Tahsin Bekir Balta’nın Perspektifinde Genel Olarak
Hukuk Devleti İlkesi

  Balta, Hukuk Devleti ilkesinin gereklerinin; idarenin
kanuniliği, yargısal denetimi ve yargıç bağımsızlığının
yanı sıra ana hakların güvenliği ile yasama ve yürütme
fonksiyonları arasında kuvvetler ayrılığını da kapsayacak
biçimde formüle etmektedir. Yazar, ana hakların güvenliği
ancak kanunların Anayasa’ya uygunluk denetimine tabi
tutulmasıyla sağlanabileceğinden bunun da Hukuk
Devleti’nin unsurlarından biri olarak ele alınması gerektiği
görüşündedir.Yazarın gösterdiği unsurların, devlet
organlarına yönelik sınırlamalar olarak ele alınmaları
mümkündür.
  Diğer yandan yazarın, Hukuk Devleti ilkesinin klasik
anlamının dışında bir yaklaşımı da bulunduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Balta’ya göre devletin sınırlayıcı
davranışlarına karşı kişileri koruyan Hukuk Devleti
ilkesinin, devletin yapıcı faaliyetleri bağlamında da kişileri
koruyucu nitelik taşıdığı söylenebilir. Başka bir ifadeyle
idare, kamu hizmetlerinin görülmesi niteliğindeki
faaliyetlerinde de Hukuk Devleti ilkesine riayet etmekle
yükümlüdür.
   Yazarın görüşleri bu çerçevede Hukuk Devleti ilkesinin
yasama organına yönelik sınırlamaları, yürütme organına
yönelik sınırlamaları ve kuvvetler ayrılığı ile ilişkisi
başlıkları altında incelenecektir.
 2.Hukuk Devleti İlkesinin Yasama Organına Yönelik
Sınırlamaları
     A. Hukuk Devleti İlkesinin Demokrasi İle İlişkisi
Yazarın Hukuk Devleti ilkesini demokrasiyle ilişkisi
bağlamında da ele aldığını belirtmek gerekir. Balta’ya
göre Hukuk Devleti demokrasiyi kısıtlayan bir ilkedir, zira
demokratik olarak seçilen yasama organının yetkilerini
sınırlamaktadır. Buna karşılık demokrasilerde çoğunluğun,
bir diktatör kadar baskıcı hâle gelmesi de mümkündür.
Dolayısıyla Hukuk Devleti olmadan demokrasinin gerçek
amacına ulaşması imkânsızdır. Benzer şekilde demokrasi
olmadan Hukuk Devletinin gerçekleşmesi imkânsızdır.
Zira ancak siyasal hürriyetlerin tam olarak var olduğu
demokratik bir rejim Hukuk Devleti ilkesinin araçlarının
kullanılabilir kılınmasını sağlar.

B.Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi ve Anayasa
Yargısı
  Balta’nın Hukuk Devleti ilkesinin unsurlarından biri olarak
ele aldığı “ana hakların güvenliği”; bunların Anayasal
güvenceye sahip olması, ancak kanunla sınırlanabilmesi ve
sınırlamanın öze dokunmaması ile mümkündür. Bu hususların
gerçekleşmesi ise kanunların anayasaya uygunluk
denetimine tabi olması ile sağlanır.
  Kanunların anayasaya uygunluk denetimine tabi olması,
Hukuk Devleti ilkesinin gereklerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Ancak 1924 Anayasası herhangi bir denetim
mekanizmasına yer vermemiştir. Öğretide denetimin
gerçekleştirilmesi için iki farklı yöntem önerilmiştir. Bunlardan
ilki, bir Anayasa Mahkemesi kurulmasıdır. Bu görüşün
temelinde millî mücadele döneminden süregelen meclis
egemenliği fikri yatmaktadır. Öyle ki meclis iradesinin
anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulması, ancak böyle
bir mekanizmanın anayasa ile öngörülmüş olmasına bağlıdır.
  Balta’nın da taraftarı olduğu ikinci görüş ise, kanunların
anayasaya uygunluk denetiminin tüm mahkemelerce
yapılabileceği yönündedir. Buna göre Anayasa; kanunların
anayasaya uygun olma zorunluluğunu ve tüm devlet
organlarının anayasaya bağlı olduğunu hüküm altına alarak
bu denetime izin vermektedir.
 Dava mahkemesi, bir kanunun anayasaya aykırılığını
saptadığında bunu iptal edemeyecektir ancak kanunu ihmal
ederek uyuşmazlığı çözecektir. Diğer yandan kanunun
anayasaya aykırılığı kolay ulaşılabilecek bir sonuç değildir.
Mahkeme kanunu mümkün olduğunca anayasaya uygun
yorumlayarak uygulamaya çalışacaktır. Kanunun anayasaya
uygun bir yorumuna ulaşılamıyorsa ihmal yoluna gidilecektir.
  Bu iki görüş aslında 1961 Anayasası ile Anayasa
Mahkemesi kurulmadan önce ortaya çıkan anayasaya
aykırılık uyuşmazlıklarında Yargıtay ve Danıştay tarafından
benimsenen esasları ortaya koymaktadır. Yargıtay
mahkemelerin anayasaya uygunluk denetimi yapamayacağı
yönünde karar verirken; Danıştay, ihmal yoluna
başvurmamakla birlikte ihmale varan “Anayasa’ya uygun
yorumlama” faaliyetleriyle aykırılık sorunlarını çözmüştür. Ne
var ki mahkemelerin nihai seçimi, Yargıtay’ın görüşü yönünde
olmuştur. Balta bu durumun temel sebebini “(…) Türkiye
Büyük Millet Meclisinin, Cumhuriyetin başlangıcından beri
temel müessese hâlinde oynadığı rolün tabiî sonucu olarak
haiz olduğu otorite (…)” olarak göstermektedir.
1961 Anayasası ile bir Anayasa Mahkemesi kurulması
sonrasında Balta’nın görüşünden gerçek anlamda
vazgeçtiğini söylemek güçtür. Balta’nın 1961 Anayasası
yürürlüğe girdikten sonra ancak Anayasa Mahkemesi
kurulmadan önce yayımlanan bir tebliğinde yeni anayasa
yargısı mekanizmasını anlatırken kullandığı ifadeler bunu
göstermektedir:
  “Her ne kadar anayasa ifade etmemiş olmakla beraber
somut denet yoluna gidilebilmesi şu şartlara bağlı olmak
lâzımdır: (…) İkincisi ilgili kanunu yorum yolu ile anayasa ile
bağdaştırmak mümkün olmamalıdır.”
  Balta’nın somut norm denetiminin öngörülmesine ilişkin
görüşü, mahkemelerin Anayasa’ya aykırılık iddiasını son çare
olarak Anayasa Mahkemesine taşımaları yönündedir. Bu
yaklaşımın, mahkemelerin yorum yetkisini olabildiğince geniş
tutmak refleksiyle benimsendiği söylenebilir. Balta ve
çağdaşlarının, özellikle tasfiye dönemlerinde Danıştay’ın
anayasaya uygun yorum metodunu benimseyerek üstlendiği
rolü korumak refleksini taşıdıkları söylenebilir.



  Balta, benzer şekilde, Anayasa Mahkemesinin üç ay
içinde karar almaması hâlinde Anayasa’ya aykırılık
sorununun dava mahkemelerince çözüleceğini ve
yargılamanın bu çerçevede sürdürüleceğine ilişkin
hükmün istisnasını eleştirmektedir.Anayasa Mahkemesinin
esas hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar karar
vermesi hâlinde dava mahkemesinin bulduğu çözümü
esas almaması ve Anayasa Mahkemesi kararına uymakla
yükümlü olması Balta’ya göre “(…) özel bir anayasa
mahkemesi kurulmasının güttüğü hedefle bağdaşmayan
ve davaların normal yürüyüşü üzerinde menfi etkiler
doğurabilecek bir istisna(dır.)”
  Bu bahiste son olarak yazarın, 1961 Anayasasında
anayasa şikâyetine yer verilmemiş olması karşısında,
bunun kanunla düzenlenmesine engel bir hükmün de
bulunmadığı kanaatinde olduğunu belirtmek gerekir.
Başka bir ifadeyle yazar, kanuni düzenleme ile anayasa
şikâyeti kurumunun getirilmesinin olanaklı olduğunu
savunmaktadır.
 3.Hukuk Devleti İlkesinin Yürütme Organına Yönelik
Sınırlamaları
  Balta 1924 Anayasasının; ana haklara yönelen idari
müdahaleler, memurların statüsü ve idarenin temel
teşkilatı konularını dar anlamda kanun alanında kabul
ettiğini ifade etmektedir. Temel teşkilatın kanuniliği
konusunda yasama organının gerekenden fazla
düzenlemede bulunarak idarenin esnekliğini ortadan
kaldırdığını vurgulayan yazar, bu durumun çoğunlukla
hükümetin bakanlık içindeki istikrara yönelik arzusundan
kaynaklandığını belirtmektedir.
  Balta idarenin yargısal denetimine, o gün ve bugün idare
hukuku alanında çalışmış ve çalışan her yazar kadar
önem vermektedir. Özellikle Danıştay’ın hükümet
tasarrufu kuramını kabul etmemiş olmasına, ölçü normları
içine yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra hak ve
nesafet kurallarının da alınmış olmasına ve işlemlere
karşı yargı yolunu kapatan kanun hükümlerinin
Danıştay’ca ihmaline veya Anayasa’ya uygun
yorumlanmasına olumlu yaklaştığı söylenebilir. Dikkat
çeken yaklaşımlardan biri, Balta’nın devletin yüksek
siyaseti gibi hususları da yargı denetiminin içinde kabul
etmesidir.
  Balta, yürütme fonksiyonunu devletin hukuki
fonksiyonları içinde idareden bağımsız olarak ele
almaktadır. Yürütmeye, idareden bağımsız bir alan
tanınması genellikle bu alanın yargısal denetimden
bağışık tutulmasıyla sonuçlanır. Buna karşılık Balta’nın,
yürütmenin idareden bağımsız alanı olarak devletin
yüksek siyasetini gösterirken bu alanı yargısal
denetimden bağışık tutmadığı dikkat çekmektedir.        
    Yazarın, erken Cumhuriyet devrinin çağdaşlarından biri
olarak güçlü yürütmeye eğilimli olduğunu belirtmek
gerekir. Yeni kurulan Cumhuriyetin işlemesi,
tökezlememesi için yürütmenin güçlü olması ve belirli bir
esnekliğe sahip olması gerekmektedir. Balta da,
Osmanlı’dan o güne bir gelenek olan güçlü yürütmenin
Türkiye’nin hukuk sisteminde de tanındığını
düşünmektedir.
  Balta’nın etkisinin hissedildiği SBF Anayasa Tasarısının
yürütmeye ilişkin önerilerinin gerekçelendirmesinde güçlü
yürütme gerekliliği vurgulanmaktadır.

  Türkiye’de güçlü yürütmenin tesadüfe dayanmadığını ve
zaruretlerden kaynaklandığını belirten Tasarı metninde, Batı
ile Türkiye arasında yürütme organlarının gücü konusunda
ortaya çıkabilecek farklılıkların, iktisadi ve sosyal gelişimin
Batı’da halktan kaynaklanırken Türkiye’de siyasi organların
eseri olduğu vurgulanmıştır.
  Tarihsel siyasal koşullar çerçevesinde yerleşen güçlü
yürütme isteği ile Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olarak
sınırlı ve denetlenen bir idare fikri arasındaki çatışma,
Balta’da da mevcuttur. Yazar tarafından açıkça dile
getirilmemekle birlikte, güçlü yürütmenin sakıncası olarak
gösterilen ve dolayısıyla bu çatışmanın sebebini iştigal eden
husus, hükümet sistemidir.
   Balta, 1924 Anayasasının kuvvetler ayrılığını ihtiva ettiği
kanaatindedir. Zira yasama ve yürütme fonksiyonları, meclis
ve meclisin içinden seçilmekle birlikte ondan bağımsız
nitelikte bir yürütme organı olan hükümetçe kullanılmaktadır.
1924 Anayasasının yasama ve yürütme fonksiyonlarını
yasama organında toplayan hükmünü, anayasa koyucuların
yürütmeyi milli egemenliğin bir belirtisi olarak kabul ettiği
yönünde yorumlamaktadır. Yazara göre “(…)Anayasanın
metnine rağmen, parlamenter bir rejimle yumuşatılmış bir
kuvvetler ayrımı mevcut(tur).” Balta, kuvvetler ayrılığıyla
birlikte, hukuki düzeyde parlamentonun yürütmeye karşı
üstünlüğünün kabul edildiğini vurgulamaktadır.
  Yazar Anayasa metnini ve parlamento üstünlüğünü;
TBMM’nin kuruluşu ve 1921 Anayasası döneminde devrin
zaruretinden kaynaklanan tercihlerin 1924 Anayasasına
yansıması olarak değerlendirmektedir.
  Balta’nın hükümet sistemlerine ilişkin görüşlerinde “parti
mekanizması” kavramının sıkça kullanıldığı ve temel
tezlerinde bu kavrama yer verildiği görülmektedir. Parti
mekanizması, gerek tek parti gerek çok partili rejimde etkili
olmaktadır ve esasında meclisin hükümet üzerindeki
denetimini zayıflatarak hükümetin fiil i üstünlüğü elde
etmesine neden olmaktadır. Bu süreç, meclis çoğunluğunu
elde eden grup veya parti içinden çıkan hükümetin, meclis
çoğunluğunu siyasal parti birliği içinde etkisi altına almasıyla
işler. Parti mekanizmasının tehlikesini Balta şu ifadelerle
göstermektedir:
 “Türkiye’deki tecrübe gösteriyor ki parti mekanizması
kuvvetler ayrımı esasının amelî değerini adeta yok edecek
derecede azaltmak istidadındadır. Bu itibarla siyasî parti
cihazına dayanan bir demokraside muvazeneli ve itidalli bir
hükümet rejimi, her şeyden önce iktidar partisi karşısında
müessir bir muhalefet partisinin varlığına ve haklı isteklerinin
iktidar partisi nezdinde makes bulmasına, her halde amme
efkârınca desteklenmesine bağlıdır.”
 Balta parti mekanizmasının hukuki düzlemde
dengelenmesini meclis denetimine bağlamaktadır. Başka
bir ifadeyle teorik açıdan parti mekanizması ile meclis
denetiminin birbirini dengeleyen iki temel olarak
öngörüldüğünü belirtiyor.Yazar buna karşılık parti
mekanizmasının ağırlığıyla meclis denetiminin
yarışamadığını saptıyor ve pratikte dengenin
yakalanamadığını gösteriyor.
   Balta’nın görüşlerinden hareketle yazarın, yürütmenin
belirli dönemlerde baskıcı bir karaktere bürünmesini
yürütme organının gereğinden fazla güçlü olmasına değil
siyasal denetimin gerektiği ölçüde güçlü olmamasına
bağladığı ifade edilebilir.
  Yürütmenin kendi içindeki yetki paylaşımı konusunda
yazarın, mahalli idareler bakımından deskriptif bir tutum
sergilediği söylenebilir.
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   Diğer yandan üniversiteler için aynısı söylemek güçtür.
Üniversitelerin özerklik kazanmasında Balta’nın büyük
rolü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği
döneminde Balta, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
çıkarılmasına öncülük etmiş, üniversitelerin Milli Eğitim
Bakanlığının etkisinden çıkarılması için büyük çaba
göstermiştir. Bunda, özellikle Yavuz Abadan ile Balta’nın
akademiden milletvekilliğine geçmiş iki isim olmasının da
etkisi dikkate alınmalıdır.
  Üniversite özerkliği konusundaki hassasiyeti bahsinde
Balta’nın, Demokrat Parti iktidarı döneminde Bülent Nuri
Esen ve Şevket Aziz Kansu ile birlikte görevden alınarak
emekliye sevk edildiğini de belirtmek gerekir. Demokrat
Parti tarafından üniversiteler üzerinde kurulan baskının ilk
mağdurları Esen, Balta ve Kansu olmuştur.
 4.Hukuk Devleti ile Kuvvetler Ayrılığı İlişkisi
        A. Yargı Organlarının Bağımsızlığı
   Kuvvetler ayrılığının en önemli unsuru, yargının yasama
ve yürütme organlarından bağımsız olmasıdır. Balta,
hâkimlik teminatına son derece önem vermektedir.
Bugünden bakıldığında olağan karşılanacak bu tutumu,
Demokrat Parti iktidarında hâkimlerin resen emekliye sevk
edilmesine izin veren kanuni düzenlemelere yer verilmiş
olması çerçevesinde ele almak gerekir. Başka bir ifadeyle
hâkimlik teminatı ve yargı bağımsızlığı, Demokrat Parti
iktidarının tutumu karşısında savunulmuştur.
        B.Yasama ve Yürütme Organları Arasında Ayrılık
  Yargı bağımsızlığı da kuvvetler ayrılığının bir parçası
olduğundan, Hukuk Devleti ile kuvvetler ayrılığı arasında
bir ilişki bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Balta
da, kuvvetler ayrılığının yasama ve yürütme organlarının
birbirinden ayrılmasına ilişkin boyutunu Hukuk Devleti
ilkesinin bir gereği olarak kabul etmektedir.
  Balta, yasama ve yürütme organlarında ayrılığı yalnız
yasama organının yürütmenin etkisinden ayrılması
biçiminde değil, yürütme organının da yasamadan
bağımsız bir hareket alanına sahip olabilmesi biçiminde
kabul etmektedir. Yazar özellikle olağanüstü hâllerde
yürütmenin yasamadan bağımsız bir düzenleme yetkisine
sahip olmamasının sakıncalarını vurgulamakta

ve bu sorunlar karşısında yasama organının yürütmeye
ekonomik alanda düzenleme yetkisi vermesiyle
sonuçlanan süreci örneklemektedir.Balta yürütmenin
düzenleme yetkisinin dar tutulmasını, Cumhuriyet
döneminin yasama üstünlüğü anlayışına dayandırır.

Sonuç
 Balta’nın anayasacılık perspektifiyle ilgili saptanması
gereken ilk husus şudur: Yazar Hukuk Devleti, kuvvetler
ayrılığı ve demokrasi arasında bir bağ kurmakta ve bu
kavramları birbirlerini destekleyecek biçimde
tanımlamaktadır. Bu çerçevede yürütme kudreti, meclis
denetimi ve parti mekanizması araçlarından
faydalanmaktadır.
   Balta’ya göre Hukuk Devleti, ancak kuvvetler ayrılığının ve
demokrasinin bulunduğu bir rejimde mümkündür. Kuvvetler
ayrılığı yargı organlarının bağımsızlığı kadar yasama ve
yürütme organlarının birbirinden ayrılığını da gerektirir. Ne
var ki parti mekanizması, yasama ve yürütme organları
arasındaki dengeyi ortadan kaldırmakta; yürütme organı olan
hükümeti hâkim konuma getirmektedir. Parti mekanizmasını
teorik açıdan dengelemesi gereken meclis denetimi,
hükümetin hâkimiyeti karşısında etkisiz kalmaktadır. Bu
durumda çözüm, demokratik yollarla meclis denetiminin
etkinleştirilmesidir. En başta etkili muhalefet gruplarının
oluşması önem arz eder. Bunun için seçim sisteminin listeli
çoğunluktan tekli çoğunluk ve nisbi temsil karması bir
sisteme dönüştürülmesi gerekir. Demokratik yöntemlerin
çoğunluk diktatörlüğüne dönüşebilecek sakıncalarını Hukuk
Devleti ilkesi törpüleyecektir.
  Bu noktada Balta’nın çatışması ortaya çıkmaktadır. Balta,
esnek ve güçlü bir yürütme organının gerekliliğini
savunmaktadır. Bunun arkasında, Türkiye tarihinde iktisadi
ve sosyal gelişimin siyasal organlardan kaynaklanıyor olması
yatar. Güçlü bir yürütme için hükümetin meclis çoğunluğuna
sahip olması ve hareket alanının geniş olması gerekmektedir.
Oysa bu çoğunluk, parti mekanizmasıyla birleşince kuvvetler
ayrılığını ortadan kaldıracak düzeyde güçlenmektedir.
 Yazarın bu çatışmaya karşı dengeci bir yaklaşım
sergilediğini söylemek mümkündür. Ne Hukuk Devleti
ilkesinden ne güçlü yürütmeden vazgeçer. Çözümün
anahtarı, denetimin güçlendirilmesi ve etkin muhalefet
araçlarının geliştirilmesidir.
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       Hayatta gözümüzde büyüttüğümüz birçok şey aslında o kadar önemsiz ki. Sınavlar, basit
sağlık problemleri, bir planımızın istediğimiz şekilde gitmemesi, ceviz kabuğunu
doldurmayacak sebeplerle kırgınlıklar, üzülmeler… Bunları yaşadıktan bir zaman sonra dönüp
baktığımızda belki çoğunu hatırlamadığımız ya da gülerek hatırladığımız; çoğu zaman da ne
kadar boş şeylere takılmışım düşüncesine kapıldığımız bir sürü olay. Olayın içindeyken bize
dünyanın en önemli sorunu gibi gelse de önemsizliğini çoğunlukla zaman bize gösteriyor.
Hâlbuki henüz sorunla yeni muhatap olmuşken onunla boğuşmak, kendimizi sorunun içinde
kaybetmek yerine, kendimize ve yaşadıklarımıza dışarıdan bir gözlemci olarak baksak; sorunu
kendi düşüncelerimizle daha da içinden çıkılmaz hale getirmek yerine çözüme odaklansak her
şey çok daha kolay ilerleyecek. Çünkü probleme odaklandıkça problem devleşirken, çözüme
odaklandığımızda birden sorunumuz önemsiz bir hal alıyor. Ve çoğu zaman hangisine
odaklanırsak hayat da bize onu sunuyor.
 
  Gelelim konunun bize bakan tarafına. Bazen öğrencilerin sınav dönemlerinde çok
bunaldıklarına ya da genel olarak bir mezun olabilme kaygısı yaşadıklarına şahit oluyoruz.
Dozunda bir kaygı tabi ki gerekli ve faydalıdır, kişiyi çabalaması konusunda motive eder.
Ancak bunun düzeyi biraz dozunu aştığında stresten ne yapacağını bilememezlikler,
sakinleştirici alıp sınava girmeler, kişinin yapısı uygun olmadığı halde sabahlara kadar ders
çalışıp uykusuz kaldığı için bir türlü kafasını toparlayıp sınavı yapamamalar –ki bu öğrenci hiç
çalışmasa büyük ihtimalle daha iyi bir sonuç elde edecekti- , sınav haftasında baş gösteren
hastalıklar, ağlama krizleri ve bunun gibi bir sürü sorun… Tabi ki girilen sınavlar öğrenciler için
çok önemli, stresini tamamen görmezden gelmek çok sağlıklı bir bakış açısı değil. Ama kaygı
düzeyini kontrol altında tutamamak hem öğrenciye çok ciddi zararlar verip hem de sonuçta
faydasız kalabiliyor. Hâlbuki bunları devleşen bir sorun haline getirmektense,  elimizden
geldiğince çabamızı sarf etsek; sonuç güzel olduğunda haklı sevincimizi yaşasak,
olamadığında da “Ben elimden geleni yaptım” rahatlığını duyabilsek, önümüze bakabilsek...
Eminim ki hiç kimse kendisine yarattığı devasa stresleri geriye döndüğünde önemli ve gerekli
olarak hatırlamıyor. Çok daha güzel geçebilecek yıllarının içine çöreklenmiş bir bela olarak
kalıyor sadece akılda. En fazla birkaç sene sonra bunların hiçbirinin o kadar da gözünde
büyütmeye değmeyecek sorunlar olduğunun farkına varılıyor.
  
    İşte zaten farkında olunan, ama bazen kendimize hatırlatmayı unuttuğumuz telkinlerden
oluşan küçük bir tavsiye: Hiçbir şey senden, senin mutluluğundan, sağlığından daha önemli
değil. Bunun farkına geç olmadan var ve stresini, kaygını da, kimi zaman ileriye varan
rahatlığını da daha dozunda yaşa. Finalde değil bütünleme sınavında geç, olmadı seneye geç,
olmadı fazladan bir sene oku. Hiçbiri senden daha önemli ve değerli değil. Sağlıksız, mutsuz
geçen bir yıl; sağlıklı, mutlu geçen iki yıldan çok daha uzun. Hayatta kendini harap ederek
geçireceğin bir yıldansa, biraz daha sakin ve huzurlu olduğun kayıp (?) bir yılın olsun elinde.
Yaşayacağın uzun yılların içerisinde kayıp olarak gördüğün o bir yıl çok da önemli değil,
göreceksin. Elinden geleni yaptığın ve karşılığını alabildiğin nice başarıların olsun…



TÜZE YAYIN EKİBİ



"ORTAÇAĞIN KARANLIK YÜZÜ:

ENGİZİSYON"

Doğukan COŞKUN



Ateşli silahların yaygınlaşması sonucu geniş surlarla
çevrili olan derebeyliklerin güvenli yapısını kaybetmesi.

   Hukukun gelişimi tarih sahnesi içinde sürekli olarak
devam etmiştir. İnsanlığın toplu olarak yaşamaya
başladığı günden bu yana düzeni sağlamak arayışı önemli
bir husus olmuştur. İşte toplumun düzenini sağlamak
adına yüzyıllar boyunca birçok kez çeşitli yöntemler
uygulanmış, kimisi hukukun gelişimine katkı getirmişken
kimisi de insanların hafızasında kötü birer örnek olarak
yer edinmiştir. Ortaçağın yaşandığı ve feodalizmin
etkisinin görüldüğü Avrupa’da yüzyıllarca yer bulan
Engizisyon Mahkemeleri kötü bir örnek olarak damga
vurmuştur. Dinin amacı dışında kullanıldığı, insanların
kilise baskısına uğradığı bu dönemde Engizisyon
Mahkemeleri tarafından düzen sağlanmaya çalışılmıştır.
Ancak düzeni sağlama yöntemlerinin adaletsizliği,
insanlıktan uzak işkence yöntemleri ve cezalandırma
şekilleri toplumsal düzeni sağlama amacının önüne
geçmiştir. Belli güçlerin himayesinde olan bu mahkemeler
adaleti sağlamaktan çok kendi gerçeklerini topluma
benimsetmeye çalışmışlardır. İşte bu yazıda dönemin
toplumsal, ekonomik ve hukuki yapısını, Engizisyon
mahkemelerinin çalışma şeklini anlatmak amaçlanmıştır.
Bu yapıyı anlamak amacıyla sistematik bir şekilde
dönemin analizini yapmak, ardından mahkeme yapısını ve
çalışma usulünü incelemek daha faydalı olacaktır.

Feodal Dönem: 
 Feodalizm, Roma İmparatorluğunun yıkılmasının
ardından güçlü ulus devletlerinin ortaya çıkmasına kadar
olan süre zarfında, Batı ve Orta Avrupa’da etkili olmuş bir
yönetim biçimidir.
  Feodal düzen Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla
ortaya çıkmış olsa da yapısallaşması 10.yüzyılı
bulmuştur. 
  Feodalizm, toprak mülkiyeti üzerine kurulu toplum
yapısının ortaya çıkardığı bir yönetim biçimi, bir ekonomik
yapıdır. Terim olarak Latince "feudum" kelimesinden gelir.
Bu kelime anlamı itibarıyla hizmete bağlı arazi, mülk
anlamına gelir. Aynı zamanda bu terimin Türkçe olarak
karşılığı “derebeylik” olarak kullanılır. 
  Feodal ekonomik yapı “malikâne” adı verilen üretim
birimleri üzerine kurulmuştur. Malikâneler derebeyinin
yani lordların sahip olduğu toprak parçalarıdır. Bu toprak
parçaları insanların yerleşim yerlerini içine alan geniş
arazilerdir.
  Feodal toplum düzeni hiyerarşik bir yapı içindedir. En
üstte toprak sahibi olan lordlar, onun altında soylular,
daha sonra soyluların topraklarını devrettikleri alt soylular
vardır. Burada toprağı veren soyluya senyör, alanlara ise
Vassal denilir. Bu hiyerarşik yapının en altında ise serfler
bulunur. Serfler üretici kesimdir.Feodal ekonomik yapı işte
bu sınıfların statülerine göre şekillenmiştir. Serfler, tarım
yaparak üretimi sağlıyor aynı zamanda ürettiklerinden çok
az pay alıyorlar hatta çoğu zaman karşılıksız
çalışıyorlardı. Bu nedenle toprak kölesi olarak da
adlandırılırlardı. Lordların görevi ise sahibi olduğu
topraklarda güvenliği sağlamak, toprakları üzerinde
yaşayan halkına yaşam alanı oluşturmaktır.
 Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla ortaya çıkan bu
sistem çeşitli nedenler sonucu tarih sahnesinden
silinmiştir. Bu nedenler:

(Yukarıdaki durumun en iyi örneği Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethidir.)

Taşınabilir servetin değer kazanması yani paranın
değerinin toprağın değerinin üzerine çıkması sonucu
serflerin güçlenmesi, alt kesimin itaatinin azalması
Coğrafi keşiflerin yapılması ve daha sonrasında
ticaretin artması nedeniyle şehirlerin gelişmesi ve
halkın buralara göç etmeye başlaması
Ticaretin zenginleştirdiği burjuva kesimin Krallara
verdiği destek sonucu Lordların gücünün azalması ve
merkezi otoritenin böylelikle güçlenmesi 
Bütün bunların sonunda feodalizmin tam olarak ortadan
kalkması Sanayi Devrimini bulmuştur.
 

Feodal Dönemde Hukuk: 
  Bu dönemde Avrupa genelinde hukuki birlik yoktur.
Toplumun parçalı ve dağınık yapısı nedeniyle farklı
bölgelerde değişiklik gösteren çoğul bir hukuk sistemi
meydana gelmiştir. Her derebeylikte birbirinden farklı
hukuk kuralları oluşmuştur. Yukarıda bahsedilen malikâne
yapısı gereği neredeyse her malikânede farklı hukuk
kuralları oluşmuştur. Hukuk kuralları mahiyetleri gereği
toplumların örf ve adetlerinden etkilendiğinden dolayı
Avrupa'nın Feodal yapıyla oluşan parçalı yapısı bu
durumun oluşmasında etkili olmuştur. Bölgesel hukuki
sistemler meydana gelmiştir. 
  Ayrıca yazılı hukukun yanında sözlü hukuk da kendine
önemli bir yer bulmuştur. Bu sözlü hukuk kuralları ise yine
çeşitlil iğe ve çoğulluğa neden olmuştur.  Ayrıca Feodal
dönemin en büyük özelliklerinden olan Kilise'nin toplum
yaşamına, yönetime etkisi haliyle hukuku da etkilemiştir.
Özellikle Roma kaynaklarının çevrilmesi ve kanunlarının
anlaşılma aşamasında Latince bilgisi ön plana çıkmış,
toplum içinde yüksek Latince bilgisiyle kendini gösteren
Ruhban sınıfının önemini arttırmıştır. Bu durum da
Kilise'nin hukuk kurallarına oluşturulmasında kendi etkisini
koymasına sebep olmuştur. Dini otorite bunlarla birlikte
kendisini göstermeye başlamış ve bütün Avrupa'yı etkisi
altına almıştır.
   Sonuç olarak Feodal sistemin içerisinde ortaya çıkan
hukuk kurallarında soylu ve ruhban sınıfının dokunuşlarını
çokça görmek mümkündür. Özetlemek gerekirse hukuki
birlik sağlanamamış, toplumların yapısal durumu gereği
farklı hukuk kuralları meydana gelmiş, yazılı hukuk
kurallarının yanında sözlü hukuk kuralları da uygulamada
kendine yer bulmuş, soylu ve ruhban sınıfının yoğun
etkisiyle de Feodal Dönem hukuku oluşmuştur.

Engizisyon Mahkemelerinin Tarihi, Yargılama ve
Cezalandırma Usulleri: 

Engizisyon, Latince "baskıcı sorgulama, soruşturma"
anlamına gelen "inquisitio" kelimesinden gelmektedir.
Engizisyon terimi, Hristiyanlık dinine uymayanları, Katolik
Kilisesi kurallarına aykırı hareket edenleri yargılamak ve
cezalandırmak için kurulmuş mahkemelerin genel adı
olarak kullanılmıştır.Engizisyonun tarihsel gelişim
sürecine bakıldığında XI. ve XII. yüzyıllarda
Hristiyanlıktan uzaklaşanlar, dine aykırı hareket eden
sapkınlar (heresy) olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.
Bunların toplumda sayılarının gittikçe artması üzerine
Kilise tarafından bazı önlemlerin (aforoz) alınmasına
sebep olmuştur.Bu önlemleri uygulama görevi de
piskoposlara verildiğinden ötürü ilk başlarda "Piskoposluk
Engizisyonu" olarak adlandırılmıştır.
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   Ancak Piskoposluk Engizisyonunun sapkınlığı önlemek
için yetersiz kalması "Papalık Engizisyonunun" ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Buradan itibaren Engizisyon
Mahkemeleri Papa IX. Gregory tarafından 1233'te tam
anlamıyla kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Engizisyon
Mahkemelerinin görev tanımı zamanla değişikliğe
uğramıştır. 
  Kuruluş aşamasında sadece Hristiyanlığa aykırı
davranan Hristiyanları cezalandırma görevine haiz olan
Engizisyon Mahkemeleri, daha sonraları cadılık,
büyücülük, kilisenin izin vermediği bilimsel araştırmalar ve
bunları yapan bilim insanları, Yahudi veya Hristiyanlaşmış
Yahudiler (konverto), Müslümanlar veya Hristiyanlaşmış
Müslümanları (morisko) kapsamına almaya başlamıştır.
Engizisyon Mahkemelerinin, Katolik Kilisesi adına
yargılama yapan bir kurum olarak, yargı usulleri ve
yargılama sonucunda verilen cezalar belli bir sistematiğe
oturtulmuştur.
    Bu süreç çeşitli aşamalardan oluşuyordu.  İlk olarak
mahkemeye çıkacak zanlıların suçunun önceden kesin
olduğu durumu vardır. Bu durum yargılanacak olan
zanlının aslında suçlu olmasa bile suçlu olarak
mahkemeye çıkmasına sebep olmuştur. Bu uygulamadan
ötürü mahkemeye çıkmadan evvel Kilisede, zanlılardan ilk
olarak suçlarını itiraf etmeleri ve af dilemeleri istenirdi.
İtiraf ve af dileme safhasında suçunu itiraf etmeyen ve
etmemekte direnenler mahkemeye çağırılırlardı.
Engizisyon yargılaması aslında büyük ölçüde ihbar
edilenin yargılanmasından oluşuyordu. Kilisenin halka
etrafındaki sapkınları ihbar ettirme baskısı bu durumun
oluşmasına mahal vermiştir. İşte böyle bir ortamda suçunu
itiraf etmeyen, kabullenmeyen zanlının mahkemede
yargılanması aşamasında onu ihbar edenler saklı
tutulurdu.
   Mahkemede zanlıların savunma amacıyla avukat tutma
hakkı olsa da bu hak da bir süre sonra ortadan kalkmıştır.
Mahkemede de suçlarını itiraf etmeyenler bu halden ötürü
aslında bir itiraf ettirme aşaması olan işkenceye
götürülürlerdi. Belki de Engizisyonun günümüzde bu kadar
isminin kötü zikredilir olması da bu işkenceler ve
sonrasındaki cezalardan kaynaklanmaktadır. İtiraf aracı
olarak kullanılan çok sayıda işkence yöntemi bulunurdu.
İşkence etmek için tasarlanan aletler, makineler bu
dönemde çokça kullanılmıştır.
 Engizisyon Mahkemelerinde işkence Tanrı adına
gerçekleştirildi ve aslında sorgulama yöntemi olarak
kullanılırdı. Zanlı bu işkencelere rağmen halen suçunu
itiraf etmezse suçun kanıtları, delilleri mahkeme
tarafından sunulur ve zanlının savunma yapması istenirdi.
Buradan sonra hüküm aşaması gelirdi. Verilen ceza tüm
halka ilan edilir ve halkın önünde uygulanırdı. Bunun
sebebi halkın gözünü korkutmak idi.Son olarak
cezalandırma şekilleri de ölüm, hapis, sapkınlık damgası,
diri diri yakma, sürgün, kamçı cezası, gibi oldukça
insanlıktan uzak cezalardır. Tüm bu yargılama süreci
aslında gösteriyor ki Engizisyon itiraf ettirme ve suçu
kabullendirme üstüne kurulu idi. Adaleti sağlama işlevi
geri plana atılmış ve baştan verilmiş bir hükmün
benimsetilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde bu kadar kara
bir leke ile anılmasının sebepleri de insanlıktan uzak
işkence ve cezalandırma yöntemleri ile adaletsiz bir 

yaklaşımla insanları suçlama ve cezalandırma
tutumudur.Ayrıca Engizisyon  "Cadı Avı" adı altında üç
yüz yıl boyunca beş milyon kadının öldürülmesine sebep
olmuştur. Cadıların, şeytandan gelen varlıklar olduğuna
inanan ve Tanrının düşmanları olduğunu benimseyen
Kilisenin düşüncesi sonucu ortaya çıkan bu uygulama bu
dönemde milyonlarca kadının katledilmesine yol
açmıştır.  Engizisyonun bu adaletsiz yargısı, gerici ve
baskıcı tutumu zamanın birçok bilim insanı da kötü şekilde
etkilemiştir. Bilimin, Kilise tarafından bastırılmaya
çalışıldığı bu dönemde, günümüzde adını çok önemli
buluşlarla zikrettiğimiz bilim insanları Engizisyon
Mahkemeleri tarafından yargılanmış ve ağır cezalara
çarptırılmışlardır. Roger Bacon, Giardano Bruno,
Ockhamlı William, Galileo Galilei gibi bilim adamları
bunlardan bazılarıdır. En bilineni tabiki de Galileo
Galilei'dir. 
"2 Haziran 1633 günü, Roma Engizisyon Mahkemesinde görülen
davada Galileo savunmasında şöyle der;  Biz bilim adamları
insanları bilgiyle donatarak her şeyden kuşkulanmalarını
sağlarız. Prensler, derebeyleri ve din adamları ise çevirdikleri
dolapları gizlemek için toplumun büyük bir kesimini boş
inançlarla, parlak ve kof sözlerle uyuturlar. Çoğunluğun içinde
çırpındığı yoksulluğun çok eski, dağlar kadar sarsılmaz olduğu
anlatılır kiliselerde. Bin yıldır boş inançlar, parlak ve kof
sözlerle oyalayan, kendi gücünün ayrımında olmayan bir
insanlık, doğanın güçlerini de kavrayamaz. Niçin
çalışıyorsunuz? Ben, bilimin biricik amacının insanların
yaşamını kolaylaştırmak olduğu inancındayım. Bilim adamları
zorba yöneticilerin gözdağlarıyla yılar ve bilim için bilim
yapmaya başlarsa, bilim kötürümleşir.Hâkimler kurulu, kutsal
kitaba dayanarak, dünyanın, dolayısıyla da insanın evrenin
merkezinde hiç kıpırdamadan durduğunu söylüyordu. Onlara
göre Tanrı’nın en değerli varlığı o insanın, başka yerde olması
beklenemezdi. Galileo ise, saygılı bir ifade ile de olsa bunun
tersini iddia ediyordu. Ondan önce Kopernik adlı gökbilimcinin
de söylediği gibi, Güneş dünyanın çevresinde değil, Dünya
Güneşin çevresinde dönüyormuş. Hâkimler bilim adamının
bütün dediklerini geri almasını istediler. O da hayatıyla bilimsel
inancı arasında, tavrını yaşamaktan yana koydu. Üzgün ve bitap
bir halde şunları söyledi.“ Ben Galileo, Floransa’da matematik
ve fizik öğretmeni. Öğrettiklerimin hiçbiri gerçek değildir. Güneş
evrenin merkezidir; kımıldamaz. Dünya evrenin merkezi değildir
ve durmadan döner demiştim. Bunların tümünü yadsıyor ve
lanetliyorum. Sözde bir inançla yapmıyorum bunu; Kutsal
Kiliseye karşı olan tüm yanılgıları, tüm inançsızlıkları ve
düşünceleri, tüm içtenliğimle lanetliyorum.”(2018,Bozkurt)"
Sonuç:Ortaçağda ve devamında Sanayi Devrimine kadar
Avrupa’da etkili olan Engizisyon Mahkemeleri günümüzde
artık etkisini yitirmiş, tarih sahnesinden kalkmıştır.
Yüzyıllar boyu kıta üzerinde baskısı etkili olan bu kurum
insanlık tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır. İnsan
haklarının, hukukun henüz olgunlaşmadığı bu dönem şu
an ülkemizin ve Kıta Avrupası ülkelerinin hukuk sisteminin
temelini oluşturan Roma hukukunun doğru şekilde
algılanması, ülkelerdeki hukuk sistemlerine yedirilmesi ile
işlevini kaybetmiştir. Birkaç asır böyle ilkel ve adaletsiz bir
düzenin himayesinde yaşamış Avrupa insanının
Aydınlanma Dönemi ile hukuk düzenleri de gelişmiş ve
günümüzdeki halini almıştır. Bu da şahsımca dogmatik
düşüncelerden kurtulan, özgür düşünebilmeyi öğrenen,
haklarının korunduğunu bilen ve yüzünü bilime dönen bir
toplumun nasıl gelişebileceğinin bir göstergesidir.
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"SAVUNMA HAKKI

ÜZERİNE"

Ezgi SİPAHİ



     
    Antik çağlardan bu yana ceza yargımla sistemlerinin bir
parçası olan savunma hakkı, hak arama özgürlüğünün
doğal bir sonucudur. Bu sebeple tarih boyunca çeşitli
hukuk normlarında güvence altına alınmış olup, bu
güvence günümüzde de devam etmektedir. Savunma
hakkı, ceza muhakemesi hukukunun üç temel unsurundan
birisidir. Ceza muhakemesinin konu devletin cezalandırma
hakkı ile şüpheli veya sanığın özgürlük hakkının
çatışmasını konu alır. Bunun yanında bu hukuk disiplininin
amacı ceza normunu ihlal etmeyenin ceza almaması, ihlal
edenin ise hak ettiği kadar ceza almasıdır. Böyle bir
tespitin yapılması için maddi gerçeğe ulaşmak gerekir.
İşte bu gerçeğe ulaşabilmek için iddia, savunma ve
yargılama faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi
önemlidir.  Savunma hakkı bu gerçeğe ulaşmaya hizmet
ettiği gibi pek çok hukuki ilkeye de hizmet etmektedir.
  Bu ilkelerden bir tanesi insan onurunun korunması
ilkesidir. İnsan onuru, insanın kişi olarak en yüksek ahlak
değerlerine sahibi olması ve dolayısıyla dokunulmaz,
kaybedilmez bir değerin sahibi olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Buradan yola çıkarak insan onurunun,
insan haklarının temeli olduğu söylenebilir. Bu sebepledir
ki şüpheli veya sanığın insan onuru pek çok ulusal,
bölgesel ve evrensel düzenlemelerle güvence altına
alınmıştır.
    Suç ithamı altındaki bireyin devletten gördüğü muamele
ise o ülkede insan onurunun korunup korunmadığının
dolayısıyla söz konusu devletin insan haklarını yaşama
geçirip geçirmediğinin en büyük göstergesidir. Bu sebeple
savunma hakkının etkin bir şekilde uygulamada yerini
alması ile insan onuru arasında sıkı bir il işki vardır.
  Ceza muhakemesi hukuku çerçevesinde hukuk
devletinin, kanunen önceden belirlenmiş kurallarla,
yargılamanın bağımsız hakimler önünde, açık, temel
kurallara göre yapılması ve insan haklarının güvence
altına alınması olduğunu düşündüğümüzde, savunma
hakkı hukuk devletinin bir gereğidir.
   Bunun yanında savunma hakkı adil yargılanma hakkının
da güvencesidir. Adil yargılanma hakkı mutlak bir haktır
ve herkese karşı ileri sürülebilir. Bu hak bireyin şüphelisi
olduğu ceza muhakemesinin bağımsız ve tarafsız
mahkemelerce makul bir süre içerisinde yapıldığı
silahların eşitliği ilkesi adı altında iddia ve savunmanın
görev yaptığı ve tanıkların baskı altına alınmadığı bir
yargılama sürecidir. Adı geçen silahların eşitliği ilkesinin
iddia ve savunma makamları arasında sağlanması, en az
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılamanın
yapılması kadar önemlidir. Savunma makamında avukatlar
yer alır. Ceza muhakemesinde şüpheli ve sanığın
savunmasını yapan avukata müdafi denir.
  Yargılama, savunma makamı sayesinde iddia makamının
eksik veya yanlış yerine getirdiği faaliyetleri fark edebilir.
Maddi gerçeğe ancak bu şekilde ulaşılır. Yargılama
faaliyeti sonucunda verilecek hükmün kamu vicdanını
sızlatmaması için evrensel hukuk ölçütleri içerisinde ve
adil yargılanma hakkı bağlamında yapılması gerekir. Söz
konusu gereklilik ancak etkin bir savunma faaliyeti ile
mümkündür. Savunma hakkının insan onuruna verilen
değerin en ciddi göstergesi olmasının nedeni budur.

 
 Savunma hakkı gerek sanık veya şüpheli tarafından
gerekse müdafi aracılığı ile kullanılabilir. Ancak sanık
veya şüphelinin hakkındaki iddialar, şüpheler sebebiyle
sevdiği insanlarla arası açılmış, yalnızlaşmış belki de
yakalama, gözaltına alma, tutuklama gibi koruma tedbirleri
uygulanmış ve bu sebeple kişi muhakeme süresince dış
dünyadan soyutlanmış olabilir.
 Tüm bunların etkisiyle kişi yürütülen ceza muhakemesi
işlemlerinin içeriğini tam olarak anlayamayıp
savunmasında çelişkili ifadelerde bulunmak gibi hatalar
yaparak ilgili makamların şüphelerini gideremeyebilir.
Ayrıca kişinin hukuk eğitimi almamış olması çok yüksek
bir ihtimaldir. Ancak almış olsa bile kişinin yargılama
psikolojisiyle sağlıklı değerlendirmelerde bulunma
yeteneği olumsuz etkilenebilir. Böyle bir durumda kişinin
temel haklarından biri olan savunma hakkının bir müdafi
tarafından gerçekleştirilmesi hem hakkın gereği gibi
uygulanması hem de yargılama faaliyetinin sonucunda
maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için kritik bir öneme
sahiptir. 
  Çatışmakta olan devletin cezalandırma hakkı ile şüpheli
veya sanığın insan hakları arasındaki dengenin
kurulmasında rol oynayan savunma hakkı, devletin
cezalandırma yetkisini kötüye kullanmasını önlemekte
kullanılan etkin bir mekanizma olduğu için müdafi aslında
sadece sanığı veya şüpheliyi değil ayrıca kamu düzenini
de korumaktadır.
 Savunma hakkının ve bu hakkın gerçekleşmesini
sağlayan müdafiinin açıklanan tüm önemine rağmen
uygulamada gerek savunma hakkına hizmet eden
avukatının gördüğü muamele açısından uygulamada
birtakım sıkıntılar mevcuttur.
  Bu sorunların başında müdafilerin gerekliliğinin bizzat
yargı organlarınca anlaşılamaması gelir. Ceza
muhakemesinin işleyişi gereği soruşturma aşamasında
savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkemenin bizzat
kendisi delilleri topladığı için özellikle müdafileri delil
sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.. Bu sebepledir ki
müdafilerin soruşturma ya da kovuşturma faaliyetine
katılması hakimler ve savcılar tarafından adete gereksiz
olarak görülmektedir.
 Uygulamada şüphelilere veya sanıklara avukatın
yapabileceği ek bir şeyin olmadığı söylenmekte, hatta
bazen müdafiinin olmasına rağmen mahkemenin temel
taleplerin müdafi talep etmediği halde sanki etmiş gibi
tutanağa yazdığı görülmektedir.
  Uygulama da karşılaşılan başka bir sorun ise
mahkemeler ara karar ya da hüküm vermek için
yargılamaya ara verdiğinde, mahkeme salonunda bulunan
sanık ve müdafi dahil olmak herkesin dışarı çıkarılmasına
rağmen savcıların mahkeme salonunda kürsüde ve yargıç
ya da yargıçların yanında kalmasıdır. 
 Oysa müdafiinin mahkemedeki görevi yukarıda da
değinildiği üzere iddia makamının eksik veya yanlış
faaliyetlerini fark ettirmek ve bu sayede maddi gerçeği
ulaşılabilir kılmaktır. Buradan çıkan sonuç iddia ve
savunma makamının hukuken eşit olmasının ve
uygulamada da bu eşitliğe sadık kalınmasının ne kadar
önemli olduğudur. 



   Ancak duruma itiraz edildiğinde savcıların konuşmadığı
ifade edilse de söz konusu uygulama iki makamın eşit
olmaktan uzak olduğunu gözler önüne sermektedir. Kaldı
ki söz konusu konuşmamanın gerçekleşip gerçekleşmediği
dışarıdakiler tarafından kesin olarak bilinemeyeceğinden
bu durum toplumun adalete olan inancını sarsmaktadır. 
   Bunun yanında duruşma devam ederken gözler önünde,
kimsenin duyamayacağı şekilde hakimin savcı ile
konuşması da adalete olan güveni sarsmaktadır. Çünkü
bu durum, yargı makamının iddia ve savunma
makamlarına eşit mesafede yer alması gereği ile
örtüşmemektedir.
 Uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun müdafi ve
sanığın kural olarak duruşma sırasında yan yana
oturamadıkları için her an iletişim kurma imkanlarının
olmamasıdır. 
  AİHM’e göre savunma hakkının gerçekleşebilmesi için
sanığın müdafiden yararlanma hakkı, müdafiinin hazır
bulunması ve müdafie danışma ve görüşme haklarının da
gerçekleşmesi gerekir. Duruşma evresi gibi sanığın
müdafiinin desteğine ihtiyaç duymasının tabi olduğu bir
anda sanığın bu imkandan yoksun bırakılması, savunma
hakkıyla bağdaşmayıp müdafiinin görevinin gereğini
yapmasına da ket vurabilmektedir.Daha da kötüsü
uygulamada savunduğu sanık ile iletişim kurmak isteyen
müdafiinin koruma görevi yapan jandarma ya da hakim
tarafından uyarıldığına rastlanabilmektedir.

    Son olarak savunma makamı ve müdafiinin gereken
saygıyı görmediğine değinmek gerekir. Burada bahsedilen
saygı hem hakim ve savcılar tarafından hem de toplum
tarafından gösterilmemektedir. Bu algı sadece yukarıda
bahsedildiği gibi sanığın durumunu zorlaştırmakla
kalmayıp ayrıca müdafiiye de psikolojik bir yük
getirebilmektedir.
  Tüm söylenenlerden hareketle, hukuk eğitiminin
başından itibaren öğrenilen temel ilkeler savunma
hakkıyla yakından ilgili olup söz konusu ilkelerin
gerçekleştirilmesi için savunma hakkının kağıtta yazılı
olmaktan çıkıp uygulamaya yansıması gerekmektedir. Aksi
türlü bireylerin adalet sistemine dolayısıyla devlete olan
inancının sarsılması kaçınılmazdır. Savunma hakkının tüm
gerekleriyle uygulanabilmesi için söz konusu sorunlar
giderilmelidir.
  Ortaya konulmaya çalışıldığı üzere bu sorunların
kaynaklarının başında kişilerin savunma hakkına ve
dolayısıyla da müdafiiye olan bakış açılarından
kaynaklanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için en başta
hukuk fakültelerinde olmak üzere her eğitim alanında
savunma hakkının, adından da anlaşılacağı gibi bir lüks
olmayıp bir hak olduğu, haliyle de herkes tarafından
kullanılacağı ve bu kullanımın adalet mekanizması için bir
mihenk taşı olduğu vurgulanmalı, bu vurgu eğitim
hayatının her döneminde pekiştirilmelidir.

Av. Süleyman Çetin- Dr. Öğr. Üyesi Derya Ateş, AVUKATLIK  ve NOTERLİK HUKUKU Seçkin 
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER, Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Ankara
Barosu Dergisi,2012
Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu, Müdafi, Seçkin , 2017
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"KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KANUNU"

Oğuz ÖZKALE



12 Ocak 2017 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun Kişisel Verileri Koruma Kurulu
başlıklı 21. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne
göre Seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri,
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin
etmiştir.
30 Ocak 2017 tarihinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun Kişisel Verileri Koruma Kurulu
başlıklı 21. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre
Prof. Dr. Faruk Bilir başkan, Cabir Bilirgen ikinci başkan
seçilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Anayasadaki
Yeri
2010 yılı anayasa değişikliği ile anayasanın özel hayatı
düzenleyen 20. Maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;
kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel
veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin
açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına
ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” fıkrası
eklenmiştir. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı
anayasanın kişinin hak ve ödevlerine ilişkin bölümünde
yer almaktadır. Lakin, diğer tüm hak ve özgürlüklerde
olduğu gibi kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakkın da
anayasamızda çizilen sınırlara mutabık diğer hak ve
özgürlükler lehine sınırlandırılabilmesi lazım gelebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişiler Bakımından Yararlanma Ayrımı
 Kişisel verilerin korunması kanunu hakkındaki bir diğer
husus, kanunda vazıh bir şekilde yer alan “Kişisel verileri
işlenen gerçek kişiler” ifadesi bulunduğundan tüzel kişiler
bu kanun kapsamının dışında tutulmuştur. Verisi işlenen
kişi için kanunda böyle bir ayrım bulunurken veri işleme
faaliyetini gerçekleştiren kişi bakımından tüzel kişi –
gerçek kişi ayrımı vaki olmamıştır.
Mefhum Olarak Kişisel Veri
 Kişisel veri, hüviyeti belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her bilgidir. Kişisel veri tanımlanırken ceht,
üç ana faktör üzerinde yoğunlaşır: Gerçek kişiye ilişkinlik,
belirlil ik veya belirlenebilirlik ve her türlü bilgi.
 Tüzel kişilere ilişkin veriler, kanun kapsamının dışındadır.
Kişisel veri, kişinin hüviyetini doğrudan sarih kılacağı gibi
kişinin herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda
kişinin hüviyetinin belirlenebilmesinde de rol oynar ve bu
ereğe hizmet edebilecek her türlü bilgi kişisel veri olarak
kabul edilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kurulma Sebepleri
  Günümüz dünyasında, kişisel bilgilerin kolaylıkla üçüncü
kişilerin eline geçebildiği sarih bir hale gelmiştir. Bilhassa,
hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle birlikte bu kişisel
veriler farklı platformlarda işlenilebilmektedir. Bu sayede
büyük avantajlar elde edebilen kişinin aynı zamanda
aktarmış olduğu bilgiler sebebi ile istismar edilme
tehlikesi içinde de olduğu bir durum söz konusudur.
Binaenaleyh, kişisel verilerin korunmasının hukuki bir
altyapı üzerinden oluşması gereği sonucu “Kişisel Verileri
Koruma Kurumu” kurulmuştur.
  Bu kurumun kurulma ereğinin özü kişiliğin korunmasıdır.
Kişiliği ve kişiliğin korunmasını mütehakkim bir tavır ile
garanti altına alan anayasanın, 2010 yılında yapılan
değişiklik sonucunda, 20. Maddesine eklenen fıkra ile
kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına
alınmıştır. Ayrıca, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul
ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Bunlar sonucunda, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu” 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

24 Mart 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edilmiştir.
7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
5 Ekim 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre
Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 3 üye 5
Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun Kararı ile seçilmiştir.
11 Ekim 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 21. maddesi hükümlerine göre
Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2
üye Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarih ve
2016/9597 sayılı kararı ile seçilmiştir.
15 Aralık 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 21. maddesi hükümlerine göre
Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üye
Cumhurbaşkanlığının 15 Aralık 2016 tarihli kararları ile
seçilmiştir.   
4 Ocak 2017 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre
Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üye 4
Ocak 2017 tarih ve 1135 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun Kararı ile seçilmişlerdir.

Kurumsal Tarihçe
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Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri
güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla
gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı
konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler
kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle
getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu
güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel
hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya
da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu
güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki
verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi,
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama
veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları
veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya
suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel
verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile
disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli
olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara
ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması.

Kanun Hükümlerinin Uygulanma Durumu
  Kanunun 28. maddesinde kanun hükümlerinin bazı
durumlarda uygulanamayacağı yer almaktadır. Bu
durumlar, maddenin 1. fıkrasında tam istisnalar ve 2.
fıkrasında kısmi istisnalar olmak üzere ikili bir ayrıma tabi
tutulmuştur. Durumun tam istisna olması, kanun
hükümlerinin hiçbir şekilde uygulanamayacağını
gösterirken kısmi istisna olması halinde kanunun yalnızca
bazı maddeleri uygulanamamaktadır.
 
Tam İstisna Halleri:
 

 
Kısmi İstisna Halleri:
 

Kurul Üyelerinin Yükümlülüğü
 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin verilen bu denli
önemin kurul üyelerine birtakım vecibeler yüklemesi
kaçınılmazdır. Yürüttükleri çalışma dolayısıyla edindikleri
sırları bu konuda kanunen yetkili olan makamlar dışında
açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu
vecibe; görevin bitmesiyle sona ermez, görevden
ayrılmalarından sonra da altına girdikleri bir yükümlülük
söz konusudur.
Kişisel Verileri Korumak Üzerine Verilen Örnek
Kararlar 
      1)Kişisel verileri koruma kurumu, 11.04.2019 tarihinde               
“Facebook” için 1.650.000 TL idari para cezası
uygulanmasına karar kıldı. Olay Facebook’un fotoğraf
uygulama programlama arayüzünde vaki olan bir sorun ile
süluk ediyor. 12 gün boyunca kullanıcılarının
fotoğraflarının 3. parti uygulamalarca erişilebilir hale
gelmesi ile birlikte bu kusur dolayısıyla 6.8 milyona yakın
kullanıcı etkileniyor.
  Facebook nezdinde gerçekleşen bu veri ihlalinin üst
sınıra oldukça yakın bir yaptırımın uygulanması, kurum
tarafından kişisel verilerin korunmasına verdiği önemi
gözler önüne sermektedir.
   2)Kişisel kerileri koruma kurumu, 04.05.2018’ de
internet sitesinden ilk ihlal bildirimini yayımladı. Veri
güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı 12. maddenin
5.fıkrasına göre: “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri
sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula
bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi
internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir
yöntemle ilan edebilir.” Araç çağırma hizmeti sunmak
üzere Türkiye’deki faaliyetlerini Careem Networks
Teknoloji A.Ş. aracılığıyla yürüten Dubai merkezli Careem
Inc. sanlı şirketten alınan 18.04.2018 tarihli yazıya göre
103.337 müşteri ve 900 araç sürücüsünün etkilendiğinin
anlaşılması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
Kararı ile Careem Inc. nezdinde gerçekleşen söz konusu
yetkisiz erişimin Kurumun internet sayfasında ilan
edilmesine karar verildi.
 Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları
tarafından elde edilmesinin, veri sorumlusu tarafından en
kısa sürede bildirilmemesi sebebiyle veri sorumlusu
hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.
  Görüldüğü üzere; mahiyeti ile büyük bir önem arz eden
kişisel verilerin korunması kurumu üstlendiği misyon
dolayısıyla kişilerin özel hayatı ve yaşamının gizliliğinin
sınırlarına uyulmaması halinde, sahip olduğu kanuni yetki
ile gerekli yaptırımları uygulayabilmektedir. Kişinin özüne
verilen bu değerin ve bu değerin korunması ereğine
kendini vakfeden kurumun daha detaylı incelenmesi ve
ülkemizde daha mahut olması gerekmektedir.

www.kvkk.gov.tr
www.mevzuat.gov.tr
Dülger, M.V.(2018). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi Yayıncılık.
Küzeci, Elif: Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, 2010.
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"ÇEŞİTLİ AÇILARIYLA

ÖTENAZİ"

Hilda SAK



  
   Ötenazi, tıbbi bir terim olarak bilinmesine karşın sadece
doktorların değil; hukukçuların, din adamlarının,
filozofların ve bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir
konudur. Genel anlamda ötenazi, bir kişinin yaşamını
katlanılamaz hale getiren durumlardan acısız bir şekilde
kurtulmasıdır. Kelimenin tarihte ilk kez 17.yüzyılda İngiliz
filozof ve yazar Francis Bacon tarafından kullanıldığı
bilinmektedir. Fransızca “euthanasie” veya İngilizce
“euthanasia” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski
Yunanca “euthanasía ευθανασία”  sözcüğünden gelir. Eski
Yunanca “eû εῦ”  "iyi, hayırlı" ve “thánatos θάνατος”
 "ölüm" sözcüklerinin birleşiminden oluşur.
  Çeşitli hukuk sistemlerinde farklı şekilde ele alınmış olan
bu konu; dini, sosyolojik, hukuki ve kültürel açılardan
tartışılmaya devam edilmektedir. Belçika, Hollanda,
İsviçre, Kanada, Lüksemburg gibi birçok ülkede yasal
olmasının yanı sıra, İngiltere de yüksek mahkemenin 2012
yılında verdiği bir kararında felç sonrası hayatı çekilmez
hale gelen kişinin ötenazi talebini haklı bulmuştur. Henüz
yasal düzenlemeler bulunmamasına karşın bunun gibi
emsal hale gelmesi beklenen kararlar mevcuttur. 
 Anayasa’nın 12.maddesinde “Herkes, kişiliğine bağlı,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahiptir.”  ve 13.maddesinde “Temel hak ve
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlanabilir.” düzenlemeleri yer alır. Bu
düzenlemeleri konu bağlamında düşünmekle birlikte
anayasamızda ötenaziyi yasaklayan bir hüküm
bulunmamaktadır. Aynı şekilde Türk Ceza Kanununda da
açıkça ötenaziye değinen bir madde olmamakla birlikte
kanunun kabulünden önce 1989, 1997 ve 2003 yıllarında
hazırlanan tasarılarda ötenaziye ilişkin düzenlemelere yer
verildiği görülür. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin
13.maddesine göre “Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden
bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından
vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa
dahi, kimsenin hayatına son verilemez.” 

  Bu çerçevede değerlendirildiğinde Türkiye’yi ötenazinin
yasal olarak kabul edildiği ülkeler arasına sokmak
mümkün olmayacaktır.
  Farklı ölçütler esas alındığında ötenazinin çeşitli türleri
vardır. Pratik hayatta en fazla önem arz eden kısmı olarak
pasif-aktif ötenazi ele alınabilir. Aktif ötenazi, dayanılmaz
acılar içerisinde olan hasta kişiye yüksek doz ölümcül
madde enjekte edilmesi işlemidir. İşlem, hastanın hemen
ölmesi sonucunu doğurur. Pasif ötenazide ise kişinin
yaşamına son verilmesi yerine tedaviye yönelik bir bakım
yapılmamaktadır. Kişiye sadece ağrılarını dindirecek
ilaçlar verilir. Aktif ötenaziden farklı olarak ölümcül doz
vermekten kaçınılır, kişinin ağrıları dindirilerek ölmesi
beklenir. Aktif ötenazi pek çok ülkede yasak olmasına
rağmen ülkeler pasif ötenazi ile ilgili daha yumuşak bir
tavır sergilemektedir. Türk hukuku açısından kişinin
acılarını dindirme amacı taşısa dahi aktif ötenazi Türk
Ceza Kanunu bakımından kasten öldürme suçuna vücut
verecektir. Pasif ötenazinin ise Hasta Hakları Yönetmeliği
25.madde kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.
  Buna göre “Kanunen zorunlu olan haller dışında ve
doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait
olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya
uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya
durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.” Kişinin
kendisine uygulanması planlanan tedaviyi reddetmesi ana
fikriyle birlikte değerlendirilirse Türk hukukunun pasif
ötenaziyi yasallaştırmaya müsait bir yapısının olduğu
söylenebilir. 
  Ötenaziyi gönüllü ve gönüllü olmayan şeklinde ikili bir
ayrıma tutmak da mümkündür. Gönüllü ötenazide hasta,
duruma yönelik iradesini sözlü veya yazılı şekilde açıkça
beyan etmektedir. Kişinin iradesini hiçbir baskı altında
kalmadan doğrudan açıklaması ve bu iradenin hile ve
hatadan arınmış olması gerekir. Hastanın iradesine
ulaşmamın tıbbi olarak mümkün olmadığı durumlarda ise
gönüllü olmayan ötenaziden söz edilir. Kişinin koma veya
bitkisel hayatta olduğu durumlarda uygulanan bir ötenazi
türüdür.



 
   Ötenazi ile sık karıştırılan başka bir kavram da doktor
destekli intihardır. Aktif veya pasif ötenazi olarak
nitelendirilemeyecek bu durumda doktor, hastanın intihar
etmesi için gerekli koşulları hazırlar ancak kişi kendi
kendisini öldürmektedir. 
  
  Hukuki ve tıbbi yönlerinin yanı sıra ötenazinin dini
açıdan ele alınması da büyük önem taşımaktadır. İslam
dinine göre kişinin kendi canına kıyması haramdır. Bu
dine göre ötenazi kişinin acılarını dindirme yolu olarak
değil cinayet olarak değerlendirilir.  Museviliğe göre de
insanı tanrı yaratır ve kişinin hayatı kendisine ait değildir.
Bu nedenle kişinin hayatına saygı duyması beklenir,
ötenaziye izin verilmez. Hristiyanlık dinine göre kişinin
kendi veya başkalarının canına kıyması kesinlikle yasaktır
ve dolayısıyla ötenaziye de izin verilmemektedir.
Budizm’e göre de insan hayatı kutsaldır ve bu anlayışa
bağlı olarak ötenaziye açıkça izin veren bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bu ve bunun gibi pek çok örneğe
baktığımızda ötenazinin dini olarak kabul görmediği
sonucuna varılabilir. Dayanılmaz acılar içerisinde olan
kişinin bu durumunu bir sınav olarak görmesi ve
katlanarak dini kutsanmaya layık görülmesi beklenir. Bu
bakış açısına göre ötenazi tanrının egemenlik alanına
müdahale etmektir. Ötenaziyle ilgili en temel tartışmaların
başında insan hayatının kutsallığı ile kişinin kendi
hayatını sona erdirme iradesinin çatışması yer alır. İnsan
yaşamı diğer varlıkların üstünde ve dokunulmazdır. 
Çeşitli inançlara göre yaşama müdahale etme yetkisi
kişinin kendisine dahi verilmemiştir. Toplumsal olarak
ötenaziye bakış da dini bakış açısı ile paralellik
göstermektedir. Bir kişinin yaşadığı acı, elem ve ıstırap
diğeri tarafından yakından hissedilemediği sürece
ötenaziyi doğru bir şekilde ele almak mümkün
olmayacaktır. 
 
  Kanaatimce dayanılmaz acılar içerisinde olan ve
hayatını bu şekilde devam ettirmek istemeyen kişinin
acısız bir şekilde ölmek istemesine izin verilmesi
gerekmektedir. Başarısız intihar denemeleri sonucu hayatı
olduğundan daha kötü hale gelen kişiler ele alındığında,
doktor gözetiminde başarılı ve acısız bir şekilde hayatın
sonlandırılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kişinin
hayatını sonlandıracak fiile gösterdiği rıza, ötenazinin
temel unsuru olarak algılanmalı ve onu kasten öldürme
fiilinden uzaklaştırmalıdır. Elbette bu alanda yapılacak
hukuki düzenlemelerin toplumun büyük bir kesiminin bakış
açısına göre ters düşeceği ve tepki çekeceği de dikkate
alınmalıdır. Tüm bu düşünceler doğrultusunda ötenazi
kişinin yaşama hakkına müdahale edememesi ve kendi
kaderini kendi belirlemesi hakkının çatışmasından
ibarettir.

Arpacıoğlu, I.T, Ötenazi: Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme, 2019
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/992/otanazi-caiz-midir-
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"TÜRK ANAYASACILIK FAALİYETLERİ

VE KANUN-İ ESASİSİNİN GENEL

KAPSAMIYLA İNCELENMESİ"

Mustafa Kaan SIĞIRCI



Hazırlık Süreci (Islahatlar Süreci ve İlk Bakışlar)
 
 Osmanlı İmparatorluğunun dünyadaki en köklü
kültürlerden biri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Gerek
kendi coğrafyasını gerek de diğer milletlerin coğrafyalarını
kültürlerini etkilemiştir. Fakat her çok uluslu devletin
yaşadığı düzen sorunlarını doğal olarak Osmanlı da
yaşamıştır. Bu sorunlar tarihçiler tarafından duraklama ve
yıkılma dönemi sebepleri olarak belirtilmektedir. Dönemin
devlet adamları bu kötü gidişatı fark etmişler ve buna
çözümler aramışlardır. Bu çözümleri kimileri batı
medeniyetlerinin gelişmelerini kurtuluş reçetesi sayarak
kimileri ise imparatorluğun en parlak olduğu dönemlerdeki
uygulamaları çıkış yolu olarak görmüştür.
  Bu çözümler çerçevesinde devlet ve idare teşkilatlarında
ıslahat adı verilen değişiklikler yapılmıştır. Fakat bu
ıslahatlar birçok alana uygulanmak istense de genel
olarak askeri alanlarla sınırlı kalmıştır. Bu dönem
sürecinde batı devletlerinde toplumların ihtiyacı olarak ilk
örneğini 1787 yılında ABD’nde gördüğümüz anayasal bir
devlet düzenine 18. yüzyıl ve 19. Yüzyıl başlarında bile
geçilememiştir.
 
Öncü Hareketler
 
 Aslında Osmanlı’da hukuki alana yönelik ıslahatlar ve
fermanlar yapılmamış değildir. Batının Anayasacılık
faaliyetleri bağlamında gelişmesi karşısında Sened-i
İttifak, Tazminat ve Islahat fermanlarıyla kurtarma ve
yenileşme çabaları uygulamaya konulmuş, düzen
bozuklukları giderilmeye çalışılmıştır.
 
SENED-İ İTTİFAK: 
 
Bu çabalardan ilki olan Sened-i İttifak devletin iktidarını
sınırlandıran önemli bir belgedir. Hukuken maddi anlamda
anayasa niteliğindedir fakat şekil olarak bir anayasa kabul
etmek güçtür. Bazı hukuk tarihçileri açısından tabir caiz
ise Osmanlının Magna Carta’sı olarak nitelendirilir. Kendi
kanaatim ise bu sözleşme anayasanın taraflarının gerçek
anlamda Sened-i İttifak’ı benimsememeleri sebebiyle bu
sıfat pek uygun değildir. Genel olarak baktığımızda
Sened-i İttifak iktidar gücünün yetkilerini sınırlandırmış
olsa da(işkenceyi yasaklaması gibi) demokrasinin Osmanlı
topraklarında gelişmesinde önemli bir yapıtaşı olmasını
söylemek ilk faaliyet olmasına rağmen zordur.
 
TANZİMAT FERMANI:
 
 Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sürecinde ise devletin
askeri düzenin yanında sosyal, mali ve idari yapıda
değişikliğin bir hukuk reformuyla sağlanacağı fark edilmiş
ve Mustafa Reşit Paşa öncülüğünde Tanzimat Fermanı
hazırlanmıştır. Tanzimat Fermanın 1839 yılında ilanıyla
başlayan bu reform döneminde hukuk alanında birçok
yeniliğe imza atılmıştır. 
 Örnek vermek gerekirse günümüzdeki Yargıtay ve
Danıştay kurumları ilk faaliyetlerini göstermeye başlamış
bunun dışında Ceza, İdari ve Ticaret kanunları
oluşturulmuş ve hukuk alanında batıyı örnek alan
reformlar devam etmiştir. 

 
  Yine bu dönemde yapılan reformlarda temel hak ve
hürriyetlere yönelik ilk düzenlemelerin gerçekleştiğini
söyleyebiliriz. Yine son bir değerlendirilmesini yapmak
gerekirse Tanzimat Fermanı bir anayasa değil şartnamedir
çünkü hükümdar mutlak yetkisini, kişisel hükümet ve
saltanatını yine kendi koyduğu birtakım koşullara tabi
kılmayı kabul ediyordu.
 
ISLAHAT FERMANI:
  
 Tanzimat dönemi bilindiği üzere uzun bir dönemdir.
Osmanlının ilk anayasal faaliyetlerinden biri olan Islahat
Fermanı ise 1856 yılında Ali Paşanın çabalarıyla ve
öncülüğüyle ilan edilmiş. Esas olarak, Gayrimüslimler ile
Osmanlı tebaası arasında var olan farkları ortadan
kaldırmak için, dış baskıların etkisiyle ilan edilen bir
fermandır. Bu fermanla Osmanlı düzenine sosyal, idari,
siyasi ve ekonomik yeni düzenlemeler getirilmiştir. Eşitlik
ilkesi ilk kez Islahat Fermanı’nda ilan edilmesi açısından
önemlidir. Sınırlı da olsa bu fermanla Osmanlıya kuvvetler
ayrılığı ilkesinin Anayasa hukukuna girmesi oldukça önem
taşımaktadır.
 
İlk Türk Anayasasının Oluşum Süreci (Fikri ve Siyasi
Otoritelerin Faaliyetleri)
 
 İlk Türk Anayasası olan Kanuni Esasinin hazırlanmasında
birçok etken vardır. Bu etkenlerin bazıları Osmanlı’da çok
uluslu milletlerin bulunmasından dolayı dış etkenler
olmuştur. Aynı zamanda dönemin en önemli muhalif
hareketi olan Genç Osmanlılar hareketi de bu anayasanın
oluşturulmasındaki önemli iç faktörlerden olmuştur. Bu iç
faktörün önemli öncülerini ise dönemin önemli fikir ve
düşünce insanları olan Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal
ve etkili devlet adamlarından Mustafa Fazıl Paşa ve
Midhat Paşa olarak belirtebiliriz.
 Bu anayasal düzenin gerekliliği dönemin önemli kişilerinin
Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumdan kurtulabileceğini
düşünmesini sağlayacaktır. Aslında batılılaşmada yeni bir
boyuta geçildiği ve Tanzimat dönemiyle birlikte ortaya
çıkan, devleti kurtarmak için tüm alanlarda yenilik yapmak
gerekir düşüncesine sahiptirler. Bu düşünceyi de
yürütmenin parlamento karşısında sorumlu olduğu meşruti
yönetime geçmekle taçlandırmak istemişlerdir. Nitekim ilk
dönemi kısa süreli de olsa amaçlarına ulaşacaktır bu
düşünce.1876 yılında Sultan Abdülaziz’in tahttan
indirilmesiyle yerine Sultan V. Murad’ın çıkmasıyla
anayasal bir devlet düzenine ve meşruti yönetime daha
sıcak bakan bir padişah idareyi eline almıştır. Fakat V.
Murad’ın hastalığı sebebiyle iktidarı kısa sürmüştür. Bir
sonraki padişah Sultan II. Abdülhamit ise Kanun-i Esasiyi
ilan eden padişah olacaktır. Ülkenin içinde bulunduğu
siyasi durum anayasacılık faaliyetlerini hızlandırmıştır.
Balkanlarda ortaya çıkan anayasa taraftarı hareketler de
bu süreçte etkili olmuş ve bu günlerde aydınlar,
gazetelerde meşrutiyet yönetiminin kurulmasına neden
gereksinme olduğunu açıklayan makaleler yayınlamaya
başlamışlardı. Bütün bu koşullar, Sultan Abdülhamit ve
çevresini anayasa tasarısının görüşmelerini kabul etmek
zorunda bırakmıştır.
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1.-7. Maddeler arasında temel hak ve özgürlükler
düzenlenmiş ve devletin temel niteliklerine yer
verilmiştir. Bütün hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinin
kanun ile yapılacağı öngörülmüştür. Temel hak ve
özgürlükleri düzenleyecek kanunların padişahın iradesi
ile kabul edilip yürürlüğe konulmasını padişahın
takdirine bırakmıştır. Temel hak ve hürriyetler
konusunda padişahın şu açıklamasına yer verelim: 20
Mart 1877’de, Meclis-i Mebusan’ın açılış nutkunda II.
Abdülhamid, “…Kanuni Esas-i asıl faydalarından başka
kavimler arasında birlik ve kardeşlik esasını
düzenlemek ve halk için mutlu ve ahlaklı bir hayat
sağlamak gibi bir amaç taşımaktadır” demektedir.”
Bundan hareketle bugün de benimsemiş olduğumuz
temel hak ve özgürlüklerimiz o dönemden bize kalan bir
hukuk mirasıdır diyebiliriz.

 Yürütme erki Ekber evlat esasına göre getirilen ve
hilafeti de kapsamak üzere Padişaha aittir. Yasama ve
yürütmeden doğan cezai sorumluluğu yoktur.
(Padişahın; bakanların tayin ve azli, rütbe ve nişan
verilmesi, para basılması, uluslararası antlaşma yapma
yetkisi, kanun ve nizamnamelerin hazırlanması, kanun
ve şeriat hükümlerinin uygulanması, savaş ve barış
ilanı, kara ve deniz kuvvetleri komutanlığı, cezaların
hafifletilmesi ve affı, Meclis-i umuminin toplantıya
çağırılması ve tatil edilmesi, Heyet-i Mebusan’ı fesih
hakkı gibi yetkileri bulunmaktadır.

Kanun-i Esasi’nin Yazılma Süreci 
 
   Anayasa tasarısının görüşülmesi sürecine geçilmesiyle
bir kurul tarafından metin hazırlanmaya başlanmıştır.
Anayasa metni yazma görevi devlet adamları ve önemli
kanaat önderlerinden kurulu bir komisyona verildi.
Aralarında halkın temsilini sağlayacak temsilci
bulunmayan büyük devlet memurları, din bilgini ve
generallerin bulunduğu bu komisyon anayasa metnini
yılsonuna doğru tamamladı. 
  Birkaç taslak ve evreden sonra son şeklini alan Kanun-i
Esasi, 23 Aralık 1876’da ilan edilmiş, devlet anayasalı
monarşiye dönüşmüştür. Meşrutiyet yönetiminin temelini
oluşturan Kanun-i Esasi, aynı zamanda açılması
öngörülen Meclisin kuruluş, işleyiş ve yetkilerini de
belirlemiştir. Modern bir anayasada fertlerin hukuki ve
siyasi durumları hakkında mevcut olması gereken
esasların hemen hepsine bu anayasada
rastlanılabilmektedir. 
 Anayasal demokratik siyasetin temel kavramlarından olan
temsil, parlamento ve muhalefetin gelişmesini sağlama
yönünde katkısı olmuştur. Devletin iki meclisi olacaktır.
Bu meclislerden Meclis-i Mebusan’ın üyelerini halk,
Meclis-i Ayan’ın üyelerini de padişah seçecektir. Fakat
tüm ağırlık ve yetki padişahındır. 
 
Anayasanın İçeriğine Dair Bazı Hususlar (Temel Hak ve
Hürriyetler, Padişah’ın Yetkileri, Meclis İşleyişi ve
Seçim Usullerine Dair)
 
Kanun-i Esasi 11 fasıl ve 119 maddeden oluşmaktadır.
 

 

Kanun-i Esasi, Meclisin kuruluşunu, işleyişini ve
yetkilerini de belirlemiş, Heyet-i Ayan ve  Heyet-i
Mebusan’dan oluşan çift meclisli bir parlamento kabul
etmiştir. Devletin iki meclisi olacaktır; bu meclislerden
‘’Meclis-i Mebusan’ın üyelerini halk, ‘’Meclis-i Âyan’ın
üyelerini de padişah seçecektir. İki meclisten kurulan
parlamento “Meclis-i Umumi” olarak adlandırılmaktadır.

1Ocak 1877 tarihli Beyanname belgesi, seçimlerin
yapılmasına ilişkin hükümler içermektedir. Belgeye
göre, beş Müslüman ve beş Gayr-i Müslim olmak üzere,
İstanbul için on milletvekili seçilecektir. İstanbul yirmi
bölgeye ayrılmıştır. Onsekiz bölge İstanbul içine aittir.
Her mahallenin muhtarı seçmenler için bir defter
düzenleyecektir. Beyanname ve mebus sayılarını tespit
eden “Cetvel” hazırlanıp ilan edilecektir. Seçimlere
katılabilmek için en az bir yıl süredir İstanbul’da ikamet
etmek gereklidir. Kanun-i Esasi’nin 66. Ve 119.
Maddelerine göre mebusların seçimi gizli oy esasına
göre ve Talimat-ı Muvakkat(seçim kararnamesi)
esaslarına uygun olarak yapılacaktır.

 

 

 
İlk Osmanlı Parlamentosu (Açılışı, Kapanışı ve
Değerlendirilmesi)
 
  Kanun-i Esasi ilanıyla birlikte meşruti yönetime
geçilmiştir ve yürütmenin halka karşı sorumlu olması
sağlanmıştır. Bu sebeple halkı temsil amacıyla Osmanlı
Mebusan Meclisi kurulmuştur.
  Açılış gününde devlet ileri gelenleri, askeri erkan, ulema,
yabancı sefirler hazır bulunuyordu. 19 Mart 1877’de
Sultan Abdülhamid’in açılış nutkunda yer bulan “ Esbab-ı
terakkinin yolda aranılmasını ve kavanin-i memleketin
arayı umumiyete istinadını elzem gördüm ve Kanun-i
Esasiyi ilan eyledim” ifadesiyle açıldı. 141 üyeden oluşan
meclisin 115’i Mebus, 26’sı ise Ayan idi. 115 Mebustan
69’u Müslüman, 46’sı ise Gayrimüslim idi.
 İlber Ortaylı parlamento açılış sürecini şöyle
değerlendirmiştir: Halk Kanun-i Esasi’nin ilanını halk
sevinçle karşıladı, özellikle Gayr-i müslimler bu
gelişmeden memnun olmuşlardı. İlk toplantıda Mebusan
Meclisi, ilk kez demokrasiyi deneyen bir ülke için dikkate
değer bir olgunluk gösterdi. İçinde on milletten gelen
mebuslar vardı. Üyesi bulunan çok sayıda Gayrimüslim’e
nazaran, savaş karşısında genellikle ideal olarak
beklenebilecek Osmanlıcı dayanışmanın iyi bir örneğini
vermiştir. O günün çok uluslu imparatorluk parlamentoları
ile karşılaştırıldığında, ilk Osmanlı Meclisinin daha temsili
ve demokrat olduğu söylenebilir.
 Meclis açısından baktığımızda bu dönem
parlamentosunun çok uzun ömürlü olduğunu
söyleyemeyiz. 24 Nisan 1877’de ‘’Ruslar ‘’93 Harbi’’
olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşını başlattılar.
Meclis-i Umumî hükümete sert eleştiriler yöneltip buna
padişahı da katınca, Sultan Abdülhamid 28 Haziran
1877’de ikinci meclisi dağıttı. Savaşı bahane ederek
Meclisi tatile sokmuş ve 33 yıl toplamamıştır. Daha sonra
Kanun-i Esasi’de, 1909 tarihli olanı başta olmak üzere
çeşitli tarihlerde değişiklik yapılmıştır.



Genel Değerlendirme
 
 Dünyadaki ilk Anayasa, 1787 tarihli Amerikan
Anayasasıdır. İkinci Anayasa ise 1791 tarihli Fransız
Anayasasıdır. Diğer anayasalar tarih olarak şöyle
sıralanabilir: 1812 İspanyol, 1814 Norveç, 1831 Belçika,
1848 İtalya (Statut Albertin), 1848 İsviçre, 1887 Hollanda,
1889 Japonya. Görüldüğü üzere ilk Osmanlı Anayasasının
tarihi olan 1876 Dünya anayasacılık tarihinde oldukça
erken bir tarihtir. Hele 1808 Sened-i İttifakı, 1839
Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanının içerikleri
bakımından anayasal nitelikte olan belgeler olduğu
hatırlanırsa, Osmanlı İmparatorluğunun bu alanda Batılı
örneklerinden pek de geri kalmadığı, hatta birçok ülkeden
önde bile olduğu rahatlıkla söylenebilir.
  Ülkemizde devlet iktidarının sınırlandırılması ve temel
hak ve özgürlüklerin tanınması ve korunması fikri
1808’den bu yana vardır. 1808 tarihli Sened-i İttifakta
birçok temel hak ve özgürlük tanınmıştır. Yine bu Belgede
Hükümdarın yetkilerinin sınırlandırılması ilkesi
benimsenmiştir. 1839 Tanzimat Fermanında ise temel hak
ve özgürlükler konusunda oldukça ileri bir liste vardır.
1856 Islahat Fermanında bu liste geliştirilmiş; özellikle din
ve mezhep bakımından eşitlik ilkesi tanınmıştır.

 
    Kanun-i Esasîsi biçimsel anlamda anayasa özelliklerini
yerine getiren, yani kanunlardan üstün ve katı bir
anayasadır. Temel hak ve özgürlükleri eksiksiz tanımıştır.
Devletin temel kuruluşunu bu Anayasa düzenlemiştir.
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiş ve zamanı
için mükemmel sayılacak güvencelere bağlanmıştır. Yargı
yetkisinin sahibi ülkemizde 1876’dan sonra kesin bir
şekilde artık Padişah değildir. 
  1876 Kanun-i Esasîsinin ilk şeklinde yasama ve yürütme
yetkilerinin hâlâ büyük ölçüde Padişaha bağımlı olduğunu
yukarıda gördük. Bu nedenle tam bir meşrutî monarşinin
kurulamamış olduğuna işaret ettik. Ancak 1909 anayasa
değişiklikleri ile ülkemizde bu anayasal monarşinin
kurulabildiğini söyledik. 1909’dan sonra, artık, sadece
yargı değil, yasama ve yürütme de Padişahın elinde
değildir. Yasama yetkisi Meclise, yürütme yetkisi de
yasamanın güvenine dayanan Heyet-i Vükelâya aittir.
Ülkemizde daha 1909 yılında, demokrasinin tüm anayasal
kurumları hukukî planda kurulmuştur. Şüphesiz bu,
ülkenin bu dönemde fiilen de demokratik bir şekilde
yönetildiğini anlamına gelmez. Ancak demokrasinin hukukî
kurumları konusunda Türkiye’nin çok eskiye dayanan
önemli deneyimi vardır.

Baykal, B. S.(1960). “ I. Meşrutiyet’e Dair Belgeler”,
Gözler, K., (2013). Türk Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınları, Bursa.
Koçak, C. (1985). ”Meşrutiyet’te Heyet’i Ayan ve Heyet’i Mebusan”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.4 İletişim
Yayınları, İstanbul.
Yamaç, M. (2014) ‘’İlk Anayasa(1876 Kanun-i Esasisi), Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, C.3,S.5,54-68
Ortaylı, İ. (1978). “ İlk Osmanlı Parlamentosu ve Osmanlı Milletinin Temsili, Kanuni Esasi’nin 100. Yıl Armağanı, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.
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" ROMA TOPLUM YAŞAMINDA

KADIN BİREYLERİN YERİ "

İmran Sude ÇANKAYA



 
  Başlangıçta Roma, ekonomisi tarıma dayanan bir
devletti.  Aynı evde yaşayan bir Roma ailesi, tüm
bireyleriyle aile toprağı için çalışırdı. Roma hukuku bu
gerçekliğe dayanarak tarımsal toplumun gereklerini
sağlayacak şekilde gelişti.  Tarım toplumunun gereği
olarak hakimiyet esasına dayanan Ius Civile ailesinin
fertleri pater familias’ın egemenliği altında yaşıyordu .
Pater familias‘ın, aile fertleri üzerindeki egemenliği
mutlaktı ve fertler patria potestas hakimiyeti karşısında
eşit durumdalardı. Pater familiasın sahip olduğu ölüm ve
dirim hakkı sebebiyle hakimiyeti altında bulunanları
isterse öldürebiliyor, terk edebiliyordu.
 
   Evli kadının üzerinde eşinin hakimiyeti kurulabilmesi
için manus’lu evlilik yapılması gerekir. Manus’lu evlilik
kurulduğunda kadın eşinin egemenliği altına; eşi de
egemenlik altındaysa onun pater familiasının egemenliği
altına girerdi. Bu egemenlik pater familiasa geniş yetkiler
vermekteydi. Pater familias isterse tarafların iradesi
dışında boşanma yoluyla kadını aileden çıkarabiliyordu.
Bu gibi pekçok durum evlilik için sorunlar doğuruyordu. 
Fakat manussuz evlilikler de bazı problemlere yol
açıyordu. Manussuz evlilik yapıldığında kadın ile kocası
ve kendi çocukları arasında hiçbir hukuki bağ
kurulamıyordu. Manussuz evlilikler cumhuriyet
döneminden itibaren yaygınlaşmış, manuslu evliliklerin
yerini zamanla manussuz evlilikler almıştır.
 
  Kadının hakimiyet altına girmesinin en önemli
sonuçlarından birisi, varsa hak ehliyetini kaybetmesidir.
Hakimiyet altına girmesi ve dolayısıyla hak ehliyetini
kaybetmesi vatandaşlık ve özgürlük statüsünü
etkilememekle birlikte, kadının yapacağı özel hukuk
işlemlerinde haklarını etkiler. Kamu hukukunda hakimiyet
altında olmak hak ehliyetini etkilemez fakat kadın tüm
şartları yerine getirmiş olsa dahi Romalı erkeğin hak
ehliyeti ile kıyaslanamayacak ölçüdedir. Fiil ehliyetine
baktığımızda ise kadın olmak başlı başına fiil ehliyetini
kısıtlar. Kadınlar şartları sağladığında haklara ehildir
fakat bu hakları kullanma konusunda sınırlandırılmışlardır.
Tüm bu olgulara rağmen kadının mirasçı olmaması söz
konusu değildi. Roma hukukunda kardeşler eşit miras
hakkına sahipti. Sui iuris kadına yaşı ne olursa olsun vasi
tayin edilirdi. Kadın vasinin auctoritası olmadan kendisini
borç altına sokmayan hukuki işlemleri yapabilir, res nec
mancipiler üzerinde tasarruf işlemi yapabilir, Ius gentium
işlemleri yapabilirdi. Gaius ve Cicero’nun metinlerinde
kadınların daima vesayet altında bulunmalarının gerekçesi
ruhi zaafları ve hafiflikleri olarak gösterilmiştir. Gaius
ayrıca bu zaafların görünürde var olduğunu ve vesayet
makamı için ikna edici bir gerekçe olmadığını da
belirtmişti. Klasik dönemin sonlarından itibaren vesayet
makamının önemi azalmış, yalnızca ius civile işlemleri için
vasinin auctoritası aranmıştır. Zamanla Roma, tarım
toplumundan ticaret toplumuna evrilmiş ve ıus civile
işlemleri eskisi kadar önem arz etmemeye başlamıştır.
Buna rağmen vesayet makamı, Romanın geleneklerine
sıkı sıkıya bağlı bir toplum olması nedeniyle ortadan
kalkmamıştır. 

 
   Kadınların kendi vasilerini seçebilme olanağı sayesinde
kadınlar malvarlığı rejiminde sorun yaşamıyordu.
Augustus döneminde ise üç çocuğu olan özgür kadının
vesayet altında olması zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Ms4. Yydan itibaren kadın çocuklarının vasisi olmaya
başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda Romanın son
dönemlerine kadar vesayet neredeyse tamamen ortadan
kalkmıştır.

 
  Roma toplumunda kadının fiil i konumunu ele
aldığımızda, kadınlar tamamiyle sosyal hayattan izole
edilmiş değildi. O dönemlerde sosyal hayata diğer
devletlerdeki kadınlardan daha fazla katılabilirdi. Sosyal
yaşamda kendini gösterebilen kadınlar için kamusal
alanlarda kendilerini gösterebilmeleri söz konusu değildi.
Kadınlar magistra, senatus gibi makamlara gelemezlerdi.
Kadınlar oy kullanamazdı fakat bu onların siyasete yön
vermediği şeklinde anlaşılmamalıdır. Kadınlar pekçok
siyasi katılımla, seçim kampanyaları yürüterek siyasette
etkili olmuşlar, hiçbir zaman eve kapanıp siyasetten
bihaber yaşamamıştır.
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   Soylu ailelere mensup kadınlar iyi eğitim alabilmişlerdir.
Sui iuris kadınların ise kendilerine ait malvarlıklarını
yönettiklerini, hatta ticaretle uğraştıklarını söyleyebiliriz.
Hakların sınırlılığı yalnızca siyasi alanla kalmamış, kız
çocuklarının yetiştiril ip yetiştirilemeyeceği yine pater
familiasın iradesine bırakılmıştır. En eski Roma
yasalarında pater familiasa tüm erkek çocuklarını ve ilk
kız çocuğunu yetiştirmesi öğütlenmiştir. Bu çocukların terk
edilmesi için açık alanlara dikilen sütunlara kız çocuklarını
bırakırlardı. Bu durum anne adayı sayısını azaltmış
dolayısıyla nüfusu azaltmıştır. Bunun yanında gebelik
sırasındaki hastalıklar, doğum sonrası enfeksiyon gibi
nedenler de nüfusu fazlasıyla etkilemiştir. Dolayısıyla
nüfusun azalması pekçok sorunu beraberinde getirmiştir.
Eşin; düşük yapan, hamileyken çocuğunun ölümüne yol
açan kadını öldürme hakkı vardı. Bu aileyi ve nüfusu
korumak için alınan bir önlem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
  Yetiştirilen kadınlar iyi eğitim olanaklarına sahip olmakla
birlikte evlilik için yetiştiril ir; dokunulmamış olarak teslim
edilmenin, çocuk doğurmasının önemi öğretilirdi. Kadın
evlendiğinde eşinin sosyal statüsüne sahip olurdu.
Şüphesiz kadının ailesinde özel bir yeri vardı. Mater
familias a saygı göstermek bir görevdi. Bununla ilgili
digesta metninde “evlat anne ve babasına eşit olarak
saygı göstermekle yükümlüdür”[1] şeklinde ifade
edilir. Evlilik için yetiştirilen kadınlar, pater familias
tarafından uygun bulunan eş ile evlendirilirdi. Kadının
evlenmek istediği kişiyi seçmesi tasvip edilmiyordu.
Günümüz hukukunda olduğu gibi nişanlanma evliliğe ilk
adım olarak Roma hukukunda da yerini almıştı.
Nişanlanma stipulatio şeklinde gerçekleştirilirdi ve geçerli
bir hukuki işlem olarak hüküm ve sonuç doğururdu. Daha
sonraki dönemlerde ise yalnızca tarafların rızasının
olması nişanlanma için yeterli görüldü. Evlilik için de
geçerlilik şartları sağlandığında tarafların evlenme
iradelerini ortaya koymaları yeterliydi. 

 Evlilik digesta’da “erkek ile kadının birleşmesi, tüm
hayatın ortaklığı, ilahi ve beşeri hukukun birliği”[2]  olarak
tanımlanmıştır. Digesta’da ayrıca evliliği kuranın birlikte
yaşamak değil consensus olduğu[3] birkaç defa
tekrarlanmıştır. Hakimiyet altında bulunanlar için,
consensus pater familiaslar açısından önemlidir.
  Evlilik ancak tarafların iradesi yanında pater familiasın
onaylaması ile kurulabilirdi. Fakat kadınlar onay için pater
familiası zorlayabilir, kadının rızası olmadan pater familias
kızını evlendiremezdi. Evlendikten sonra kadının, eşinin
ya da onun pater familiasının hakimiyeti altına girmesi
manuslu evlilik yapmasına bağlıydı. Evlilikten
yükümlülükler doğması için manus’lu evlilik aranmazdı.
Kadın kocasına sadakat göstermekle yükümlüydü. Kadın
zinayla suçlandığında eşi, kadını öldürebilirdi, öldürmezse
boşamak zorundaydı. Aksi takdirde kendisi de
cezalandırılırdı. 
  Eşi tarafından aldatılmak, toplum tarafından kınanan bir
durumdu çünkü erkeğin yeterince sert olmadığı, uyanık
olmadığı düşünülürdü. Ayrıca Karısı zina yapan koca
eşine karşı dava açabilirdi. Kadın zinayla suçlandığında
dos’un[4] yarısını kaybeder ve bir adaya sürgüne
gönderilirdi. Bu dava hakkı eşi tarafından aldatılan
kadınlara tanınmamıştı.  Roma hukuku, kıta avrupası
hukuk sisteminin temelini oluşturmasının yanı sıra, gerek
kölelik kurumu, gerekse cinsiyet eşitsizliğiyle günümüz
hukukundan oldukça uzaktır. Kadının özel ve kamu
hukuku alanında erkeğin egemenliğinde, ikincil
pozisyonda kaldığını; erkekler tarafından erkekler lehine
yapılan kanunların süjesi olduğunu söyleyebiliriz. Aileleri
içerisinde fazlasıyla saygı görmelerine rağmen bir fert
olarak değil, pater familiasın egemenliği altında eşi ya da
kızı olarak kendilerine değer biçildiğini görüyoruz.
Roma’da hiçbir zaman kadın ve erkek eşit haklara sahip
olamamıştır. Bununla birlikte zamanla bu eşitsizliğe anlam
verilememiş, kadınların lehine düzenlemeler de hukuk
hayatında yerini almıştır.

GÖNENÇ, Fulya İlçin. Roma Hukukunda Kadın. 12 levha yayıncılık, 2010.
SÖĞÜTLÜ, Özlem. Roma toplumunda kadının konumu. İÜHFD C.4 S.2, 2013.
İPEK, Nurcan. Roma hukukunda hısımlık. MÜHF HAD C.21, S.1.
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"AŞI SORUNU

ÜZERİNE"

Furkan KILINÇER



 
 Virüslerin mutasyona uğrayarak gelişip güçlendiği
günümüz dünyasında küresellik de göz önünde
bulundurulduğunda herhangi bir büyük salgının baş
göstermesi işten bile değildir. Kullanılan toplu
taşımalarda, içerisinde bulunulan iş ortamında veya
okulda eskiye nazaran daha fazla kalabalıklaşmış
durumdayız. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle Dünya
adeta küçük bir köy durumundadır. İşte tüm bunlar göz
önüne alındığında bu müdahale ile herhangi bir virüsün
toplum içerisindeki yayılma hızını düşürmek ve
başkalarının hayatlarını korumak gibi üstün bir kamu
yararının gözetildiği açıktır.
  Bir örnek vermek gerekirse son zamanlarda tüm Dünyayı
tedirgin eden COVID-19(Corona) virüsünün yayılma hızı
ivmelenerek artmaktadır. Başlangıçta Çin’den başlayan bu
virüs şu anda Batıda ölümlere yol açmakta hatta Amerika
kıtasında yayılmaya devam etmektedir. Yakın gelecekte
bu virüsün de aşısı bulunacak ve tüm dünyaya
dağıtılacaktır. Kişilerin bu aşıyı yaptırma yükümlülüğü
olmalıdır çünkü ancak bu halde yayılmasının ve başka
insanların hastalanmasının hatta ölmesinin önüne
geçilebilir. Kişilerin özgürlükleri başkalarının özgürlüklerini
ihlal ettikleri anda son bulur. Ayrıca Anayasamızda
belirtildiği gibi temel hak ve özgürlükler kişilerin
sorumluluklarını da ihtiva ederler. Başkalarının vücut
bütünlüğüne, yaşama hakkına kişilerin müdahalede
bulunma hakları yoktur aksine onları koruma
yükümlülükleri vardır. Kişiler de aşı yaptırarak bu
yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.
 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir müdahalenin
hukukun sınırları içerisinde kalmasının son şartı da
ölçülülük ilkesine uygun olmasıdır.Ölçülülük ilkesi kendi
içinde üç alt başlığa ayrılır.[2] Bunlar; gereklilik,
elverişlilik ve oranlılıktır. Hukuka uygun müdahale bu üç
ilkeyle de ters düşmemelidir.
 

Aşı zorunluluğu hak ihlali midir?
 
 İnsanlar son zamanlarda aşı yaptırmaktan veya
çocuklarına aşı yaptırtmaktan çekiniyorlar. Aşı
yaptırmanın Anayasamızda korunan temel hak ve
özgürlüklerin ihlali olduğunu savunuyorlar. Ayrıca bunun
bireysel tercihten ibaret olduğunu yasal dayanağı olmayan
türdeki aşıların yaptırılmasına ancak kendilerinin karar
verebileceğini düşünüyorlar. Fakat burada tartışılması
gereken gerçekten aşı yaptırmanın bireysel bir karardan
ibaret olup olmadığıdır. Aşı yaptırmak bireylerin
tercihlerine bağlı olan bir durum mudur yoksa bu
durumdan etkilenen aslında toplum mudur?
 Hukukumuzda zorunlu aşı yaptırılmasına – Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilenler hastalıklar hariçtir -
dair herhangi bir açık hüküm bulunmamaktadır.
Dolayısıyla burada hukukumuza eklenmesi gereken
bulaşıcı hastalıklara ilişkin olan aşıların yaptırılması
zorunluluğunun temel hak ve özgürlüklerin ihlalini
oluşturup oluşturmadığından bahsetmek gerekir. Ayrıca
Sağlık Bakanlığı sitesi incelendiğinde aşının vaka oranını
önemli ölçüde azalttığı açıktır.[1]

[1] https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/27-aşının-yararları.html

[2]Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, op. cit., s.110-128

 
   Anayasamız ve Türk Medeni Kanunumuzda sayıldığı
gibi bireylerin temel hak ve özgürlükleri vardır ve bunlar
devlet tarafından korunmaktadırlar. Temel hak ve
özgürlüklere ilişkin bir müdahalenin hukuka uygun
olabilmesi için kanuni dayanağın yanında olması gereken
bazı temel kriterler vardır. Ancak bu kriterler sağlandığı
koşulda müdahalenin hukuka uygunluğundan
bahsedilebilir. Bunlar; pekala bir müdahale olması, bu
müdahalenin amaçladığı bir üstün özel veya üstün kamu
yararı bulunması yani meşru bir amaç olması ve
müdahalenin ölçülülük ilkesine uygun olmasıdır. Temel
hak ve özgürlüklere ilişkin herhangi bir müdahalenin
hukuka aykırılığının ileri sürülebilmesi için bu temel
kriterlerde eksiklik olmalıdır.
    Bulaşıcı hastalıklara ilişkin olan aşıların zorunlu hale
getirilmesine imkan veren bir yasal dayanak
parlamentomuz tarafından üretildiği takdirde temel hak ve
özgürlüklere ilişkin bir müdahalede bulunulmasının önü
açılmış olur. Ayrıca bu müdahalede üstün bir kamu
yararının gözetildiği açıktır. Sağlık bakanlığı bilgilerinden
de anlaşılabileceği üzere aşı, hastalığın bulaşma hızını
oldukça azaltan  bir tıbbi işlemdir. 



Gereklilik ilkesi; özgürlüğü sınırlayan daha hafif bir
müdahalenin bulunmaması ya da bu müdahalenin istenen
amaç için zorunlu olarak yapılmasının gerekmesi olarak
tanımlanabilir. Herhangi bir hastalığın yayılmasını
önlemek için insanların yapması gereken en kolay ve en
mantıklı şey aşı yaptırmaktır. Bu sayede istenen amaca
ulaşılmış olur. Dolayısıyla özgürlüğü daha az sınırlayıcı
bir müdahaleyle bu istenen amaca ulaşılamayacağı açık
olduğu için bu müdahale gereklilik ilkesine uygundur.
Elverişlilik ilkesi; yapılan müdahaleyle birlikte korunmak
istenen değerin korunduğu durumda geçerli olur. Yani
istenen amaca yönelik bir araç seçilmelidir. Seçilen araç
istenilen amaca hizmet etmezse veya meşru olmayan bir
amaca hizmet ederse bu durum elverişlilik  ilkesine
uymaz. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin olan aşıların
yaptırılmasını zorunluluk hale getiren bir kanun hükmüyle
kamu yararı, genel sağlığın koruması gibi amaçlar
gözetilmiş olur ve bu ilkeye aykırılık oluşturmaz.
Oranlılık ilkesi; feragat edilen temel hak ve özgürlüklere
ilişkin değerlerle amaçlanan yani korunmak istenen
değerler arasında bir oranın gözetilmesidir. Bir hak ve
özgürlüğün kullanım biçimlerini tamamen olanaksız hale
getiren sınırlamalar oranlılık ilkesine uygun düşmez.
 Burada feragat edilen özgürlük kişinin vücut
bütünlüğünün korunmasıdır. Elde edilen yararlar ise genel
sağlığın korunması, kamu yararı ilkesi hatta bireylerin
maddi manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı gibi
birçok hak ve özgürlüktür.Eğer kişi enfekte olursa ve bu
hastalık bulaşıcı ise diğer insanlarla iletişim kuramayacak
ve toplumdan soyutlanarak maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkından da mahrum kalacaktır.

 Dolayısıyla araçtan kaybedilenlerle amaçtan kazanılanlar
karşılaştırıldığında kazanç baskın olacağı için bu
müdahale oranlılık ilkesine de uygundur. Sonuç olarak
müdahale üç alt ilkeye de uygun olduğuna göre ölçülülük
ilkesine ve diğer koşulların da sağlanmasından kaynaklı
olarak hukuka uygundur.
  Ülkemizde durum böyleyken yurt dışında ise biraz daha
farklıdır. Özellikle Batı bu konuda daha sıkı önlemler
almaktadır. Fransa ve Yunanistan bu konuda başı çeken
ülkelerdendir. Fransa’da aşı yapılmasını reddeden ailelere
6 aydan başlayan hapis cezası ve 3 bin 700 Euro para
cezası uygulanmaktadır. Yunanistan Avrupa'da zorunlu
aşı sayısının en fazla olduğu ülkedir. Aileler çocuklarına
toplam 14 zorunlu aşı yaptırmaktadırlar. İtalya'da ise
çocuğunu aşılamayan ailelere 100 ila 500 Euro arasında
değişen para cezası uygulanmaktadır.
 Sonuç olarak yukarıda belirtildiği üzere zorla yaptırılma
yükümlülüğünün kanuni bir dayanağı yoktur fakat bu
konunun bireyleri aşan bir yanının olması ve kamu
yararının, genel sağlığın gerektirmesinden dolayı
parlamentomuz ivedilikle bu konuda çalışma yapmalı,  bir
kanuni dayanak oluşturarak temel hak ve özgürlüklerin
sınırlandırılmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Anayasamızın hükümleriyle ters
düşmeyecek şekilde kanunlar düzenlemelidir. Tüm
belirtilenler dikkate alınarak müdahalede bulunulduğunda
böyle bir müdahalenin Anayasamız madde 17’yi de ihlal
etmeyeceği açıktır.[3]

[3]Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme
hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel
ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
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"SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İDARENİN

HİZMET KUSURU SONUCU ORTAYA ÇIKAN

ZARARA İLİŞKİN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ

VE İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ"

Dila ÖZDEMİR



  Malvarlığında istem dışı gerçekleşen eksilme, maddi
zarar olarak tanımlanmaktadır.  Maddi zarar söz konusu
olduğunda; başta tazminat kurumu olmak üzere pek çok
hukuki kurumun gündeme gelmesinden
bahsedilebilecektir. Zararı tazmin eden, zarar verenden
başka bir kimse ya da kurum olduğunda ise rücu
kurumunun gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
  Rücu, Arapça kökenli olmakla birlikte kelime anlamı
olarak “dönmek” anlamına gelmektedir. Bahsi geçen rücu
kurumu, genellikle Sigorta Hukukunda karşılaşılan bir
kurumdur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1301.
maddesinde de belirtildiği üzere “Sigortacı,  sigorta
bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren yerine
geçer”. Böylelikle üçüncü şahıslardan, uğranılan zararın
giderilmesi istenebilmektedir.
   Hukukumuzda, sigortacının; sigortalı yerine geçmesi ise
“halefiyet ilkesi” ile açıklanmaktadır. Sigortalının dava
hakkı, sigorta şirketinin ödediği bedel oranında sigorta
şirketine geçecektir. Bir başka anlatımla; halefiyet ilkesi
sayesinde sigorta şirketleri, ortaya çıkan sigortalısının
maddi zararını karşılamak amacıyla ödediği miktar
oranında üçüncü şahıslara karşı rücu imkânına sahip
olabilmektedirler. 
  Danıştay 10.Daire’nin 21.04.2002 tarih, E:2006/5024,
K:2008/2685 sayılı kararında da belirtildiği üzere; sigorta
şirketinin halefiyeti, bir şahsın tüm malvarlığının intikali
niteliğinde bulunmayıp, sadece sigortalıya ödenen
tazminat alacağı miktarı ile sınırlı olduğundan, bu
halefiyet yasal, sınırlı ve cüzi halefiyet niteliğindedir.
   Halefiyet ilkesi, 6102 sayılı Kanun’un “Halefiyet” başlıklı
1472. maddesinde “Sigortacı, sigorta tazminatını
ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer.
Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara
karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar,
sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya
takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer
tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca,
sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya
takibi kaldığı yerden devam ettirebilir” şeklinde hükme
bağlanmıştır.
  Rücu kurumu, hem adli yargıda hem idari yargıda
karşılaşılması muhtemel bir hukuki kurumdur. Bu kurumun
idari yargıdaki yeri bakımından bahsedilecek olursa şu
hususların söylenmesi mümkündür. Anayasa’nın
125.maddesinin 7.fırkasında değinildiği üzere; “İdare,
kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle
yükümlüdür”. Bu hüküm, idareye mali bir sorumluluk
yüklemiş olmakla birlikte idarenin eylem ve işlemlerinden
zarar gören bireylere bir güvence oluşturmuştur.
   Hal böyle olunca; idarenin eylem ve işlemlerinden
dolayı zarara uğrayan bir kimsenin; anılan hüküm
uyarınca, yargı yoluna başvurarak idare tarafından
uğranılan bu zararının giderilmesini talep etme hakkına
sahip olduğu söylenebilecektir. İdarenin icra ettiği bir
eyleminden veya bir işleminden bir zararın doğduğu
durumlardan biri ise hiç şüphesiz idarenin hizmet
kusurunun bulunduğu durumlardır.
   Hizmet kusuru, çok genel bir anlatımla, idarenin yapmak
ile yükümlü olduğu bir kamu hizmetinin ifasında bir
eksikliğin veya ihmalin mevcut olması şeklinde
tanımlanabilecektir.

  Tüm bahsedilenler ışığında, kısaca; idari yargıda
gündeme gelebilecek rücu kurumunun, kaynaklarından
birisinin idarenin hizmet kusuru olduğu söylenebilecektir. 
 Daha ayrıntılı bir biçimde açıklanacak olursa şu
hususların söylenmesi mümkündür; idare, ifa ettiği bir
kamu hizmetinde ihmali bir davranış sergiler veya
hizmette bir eksiklik mevcut olur ve bu suretle de bir zarar
ortaya çıkarsa; zararı karşılayan kişi veya kurum, asıl
mükellef olan idareye karşı ödediği miktara karşılık olarak
bir rücuen tazminat davası açabilme imkânına sahiptir.
  Söz konusu maddi zararı karşılayarak rücu isteminde
bulunma imkânına sahip olan pek çok durumda sigorta
şirketleridir. Özele indirgeyecek olursak; bir sigorta şirketi,
idarenin hizmet kusuru sonucu maddi zarara uğramış
sigortalısının zararını karşıladıktan sonra hizmet kusuru
ile zarara sebebiyet veren idareye bir rücuen tazminat
davası açma hakkına sahiptir.
 Davalısının hizmet kusuruna sahip idare, davacısının
sigorta şirketi, konusunun sigorta şirketinin; sigortalısının
uğradığı maddi zararı karşıladığı oranda rücuen tazminat
istemi olduğu rücuen tazminat davasının süreci daha
detaylı olarak incelenerek, gündeme gelebilecek hukuki
sorunlar tartışılacak olursa aşağıda belirtilecek
açıklamaların yapılması gerekecektir. 
 Öncelikle; açılacak rücuen tazminat davasının temel
dayanaklarından biri olan sigorta sözleşmelerine
değinmek gerekmektedir. Sigorta sözleşmeleri, sigorta
şirketleri ile sigortalı arasında kurulan, meydana
gelebilecek risklere karşı önceden ödenen prim
karşılığında risklerin sigorta şirketine transferinin hükme
bağlandığı iki taraflı sözleşmelerdir. 
  Söz konusu riskler gerçekleştiğinde ve maddi bir zarar
meydana geldiğinde; sigorta şirketleri taahhüt ettikleri
şekilde hesaplanan hasar bedelini, sigortalısına
ödemektedirler. Sigortalılarına yaptıkları ödeme
sonrasında daha önce de bahsedildiği üzere halefiyet
ilkesi gereğince; sigortalının haklarına halef olacak ve
zarara sebebiyet verene karşı hukuki yollara
başvurabilecek, rücuen tazminat davası açabilecektir.  
 Öte yandan, bahse konu rücuen tazminat davasının
davacısı konumunda olan sigorta şirketlerinin, hukuki
nitelik itibarı ile “tacir” sayıldıkları noktasında herhangi bir
kuşku yoktur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tacir
Olmanın Hükümleri” 18.maddesinin 2.fıkrasında; her
tacirin, basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi
gerekliliğine değinilmiştir.
  Anılan kanun hükmü uyarınca; tacir niteliğini haiz sigorta
şirketlerinin, sigortalıları ile yaptıkları sözleşmelerde
basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlü oldukları
sonucuna varılabilecektir. Yani; sigorta şirketleri, sigorta
sözleşmesini kurmadan önce sözleşmenin geçerliliğini
etkileyecek ve sözleşmenin temelini oluşturan hususlara
dair bir araştırma yapmakla yükümlüdürler. Bu
yükümlülüğü yerine getirmedikleri takdirde ise sigorta
şirketlerinin basiretli bir tacir gibi davrandığından
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte bahsi
geçen araştırma yapma yükümlülüğün, yasal bir
zorunluluk olduğu da söylenebilecektir.
 Bu noktada; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
1404.maddesine de değinmekte fayda vardır.

51-52



   Belirtilen hükümde; “Sigorta ettirenin veya sigortalının,
kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine,
kişilik haklarına aykırı bir fii l inden doğabilecek bir zararını
teminat altına almak amacıyla sigorta yapılamaz”
düzenlemesi yer almaktadır. Bu durumda; basiretli bir
tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir
sigorta şirketinin yaptığı sigorta sözleşmesinin geçersiz
olduğu söylenebilecektir.
  Aynı kanunun 1452.maddesi de bu hususa dayanak
teşkil edecek niteliktedir. Zira bu madde, 1404.madde
yasaklanan amaçlar ile bir sigorta yapıldığı durumlarda;
kurulan sigorta sözleşmesinin geçerli olmayacağını hükme
bağlamıştır. 
  Kamu hizmetinin işlemesinde ihmali bir davranışı
bulunan veya bu hizmeti eksik şekilde ifa etmesi sonucu
sigortalıyı maddi bir zarara uğratan idareden bahsedilecek
olursa; idarenin bu zarardan sorumlu tutulacağı hiç
kuşkusuz söylenebilecektir. Bununla birlikte; uğranılan
zarar hesaplanarak, bedeli sigorta şirketi tarafından
sigortalıya ödendiğinde; zarar, idare tarafından
kaynaklanmış olduğundan; idare, sigorta şirketinin
zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bir başka
anlatımla; hizmet kusuru ile davaya konu zarara sebep
olan idare, sigorta şirketinin sigortalısına ödediği miktarı
rücuen tazmin etmekle yükümlüdür.
  Davacısının sigorta şirketi olduğu bir rücuen tazminat
davasında, idarenin sorumluluğu bakımından önem arz
eden hususlardan en önemlisi, ortaya çıkan zarar ile
idarenin hizmet kusuru arasında bir il l iyet bağının
varlığıdır. İdarenin hizmet kusuru ile zarar arasındaki
ill iyet bağı mevcut olduğu sürece, idare yol açtığı
zarardan sorumlu tutulacak ve bu zararı tazmin etmekle
yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük, yukarıda belirtildiği
üzere Anayasa’nın 125.maddesinde hükme bağlanmıştır.
   Ancak bazı hallerde zarara idarenin hizmet kusuru yol
açmış olsa da idarenin, sigorta şirketine bir tazminat
ödemesi gerekmemektedir.Yani; ortaya çıkan zarar ile
idarenin hizmet kusuru arasında illiyet bağı mevcut
bulunsa bile idarenin, sigorta şirketinin ödediği bedele
karşılık bir tazminat ödemesi yükümlülüğü bulunmayan
haller söz konusu olabilmektedir. Bu durumlardan bir
tanesine sigortalı ile sigorta şirketi arasında kurulan
sigorta sözleşmesinin anılan 1452.madde uyarınca
geçersiz sayıldığı sözleşmenin davaya dayanak teşkil
ettiği durumlar örnek gösterilebilir. 
 Türk Ticaret Kanunu’nun 1404.maddesinde kanunun
emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik
haklarına aykırı bir fii l inden doğabilecek bir zararını
teminat altına almak amacıyla sigorta yapılamayacağının
hükme bağlandığının üstünde durulmuştu.
  Sigorta sözleşmesinin, sigorta şirketinin basiretli bir tacir
gibi davranma yükümünü yerine getirmediğinden geçersiz
olduğu bir rücuen tazminat davasında, sigorta şirketinin
ağır kusurlu olduğu açıkça söylenebilecektir. Bu kusurlu
davranış, kamu hizmetinin ifası sırasında hizmet kusuruna
sahip idare ile ortaya çıkan zarar arasındaki ill iyet bağını
kesecek ve idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır.
  İdarenin sorumluluğunun, sigorta şirketinin ağır kusuru
ile ortadan kalktığı durumlarda; sigorta şirketi, zararın
tamamından tek başına sorumlu olacaktır.

  Sigorta şirketi, böyle bir durumda; hizmet kusuru sonucu
zarara sebebiyet veren idareye karşı rücuen tazminat
davası açarak, sigortalısına ödediği miktarın tazminini
isteme imkânına sahip olamayacaktır. 
 Sigorta şirketinin, basiretli davranmayarak ağır kusurlu
olduğu hallerden birine örnek olarak Danıştay 8. Daire’nin,
03.04.2017 tarih, E:2015/8819, K:2017/2276 sayılı
kararına da konu olan; yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin
belgesi olmayan bir iş yeri için sigorta sözleşmesi
yapması örnek verilebilir. Böyle bir durumda; sigorta
şirketinin, iş yeri için yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin
belgesine ilişkin bir araştırma yaparak sigorta sözleşmesi
kurması gerekmektedir.Zira bu araştırmalara yer
verilmeden yapılan sigorta, daha öncede de atıf yapıldığı
üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 1404.maddesi kapsamına
girmeyeceğinden aynı kanunun 1452.maddesi uyarınca;
sigorta sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.Anılan kararda şu
ifadelere yer verildiği görülmektedir;
“Olayda; sigorta şirketince işyerinin ruhsat ve izinlerin
bulunup bulunmadığının tespitinden sonra sigorta sözleşmesi
yapılması, sözleşmenin geçerliliğini etkileyen yasal bir
zorunluluk olduğundan, sigortacının sigortalayacağı  işyerinin
kanunen bulunması gereken ruhsatlar ve / veya izinlerine dair
bir araştırma yapmaksızın sigortalaması halinde basiretli bir
tacir gibi hareket etmemesi sebebiyle ağır kusurlu olacağı
açıktır. “ 
 Keza yine Danıştay 8. Daire’nin 16.09.2005 tarih,
E:2005/3001, K:2005/3668 sayılı kararına konu olan ve
sigorta şirketinin ağır kusurlu olduğu durumlardan birine;
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan bir iş yeri için
sigorta yapılması örnek verilebilir. Bu durumda da sigorta
şirketi basiretli bir tacir gibi davranma yükümünü yerine
getirmeyerek; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan bir
iş yeri için sigorta sözleşmesi kurmuş olduğundan
sözleşme Türk Ticaret Kanunu’nun 1452.maddesi uyarınca
geçersiz sayılacaktır. Hal böyle olmakla birlikte; verilen
örneklerde sözleşmeler geçersiz sayıldığından, ortaya
çıkan maddi zarara idare hizmet kusuru ile sebebiyet
vermiş olsa bile oluşan zarardan sigorta şirketi,
bahsedildiği üzere tek başına sorumlu olacaktır. Çünkü
böyle bir halde; idarenin hizmet kusuru ile zarar
arasındaki ill iyet bağı kesilmiş olacaktır. Bir başka
deyişle; sigorta şirketi, üzerine düşen basiretli bir tacir
gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmeden ve
mevzuata aykırı bir biçimde sigorta sözleşmesi kurmuş
olduğundan ağır kusurlu sayılacak ve sigorta şirketinin bu
ağır kusuru, idareden maddi zarar için ödediği miktarın
kendisine ödenmesi talebinde bulunmasına engel teşkil
edecektir. Örneğin işyeri açma ve çalışma ruhsatı
olmayan bir işyerinde idarenin gerekli bakımı yapmaması
sonucu kanalizasyon borusunun patlamasıyla ortaya
çıkan, sigorta şirketince karşılanan zararın; idarece
karşılanmasının beklenmesi kanaatimce de kabul edilmesi
beklenemez bir yükümlülük olacaktır. 
 Toparlayacak olursak; Anayasa’nın 125.maddesinin
7.fıkrası ile idareye yüklenen, eylem veya işlemleri sonucu
yol açtığı zararı tazmin etme yükümlülüğü; zararın,
basiretli bir tacir gibi davranma külfetini yerine getirmemiş
bir sigorta şirketince ödendiğinde ortadan kalkacak bir
yükümlülüktür. Bu halde zarara tek başına katlanacak
olan; basiretli davranma yükümlülüğünü ihlal eden sigorta
şirketi olacaktır.



"KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN

ABONELERDEN TAHSİL EDİLMESİNE

YÖNELİK İNCELEME"

Burak BİÇER



    Türkiye’de 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile
 tüm ülkedeki elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış
hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde
toplanmıştır. Daha sonra 1994 yılında özelleştirme
çalışmaları kapsamında TEK; iki ayrı İktisadi devlet
teşekkülü (TEAŞ VE TEDAŞ) olarak tüzel kişiliklere sahip
olmuştur. 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme
Yüksek Kurulu Kararı ile TEDAŞ özelleştirilme kapsamına
alınarak Türkiye 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmış 2013
tarihi itibariyle de TEDAŞ’ın hisse devrinde sona
gelinmiştir.      
     Bu tarihsel süreç içinde özelleştirme kapsamına alınan
dağıtım şirketleri ve aboneler arasında yapılan abonelik
sözleşmeleri neticesinde özel hukuka dayalı bir il işki
mevcut hale gelmiştir. Bu ilişkide faturalandırılan
kullanımlar aboneler tarafından ödenmektedir. Ancak
yazımızın konusunu da oluşturan kayıp-kaçak bedellerinin
dağıtım şirketlerince abonelerden tahsil edilmesi ve
sonrasındaki yargı ve yasama süreçleri tartışmalara
neden olmuştur.
   Burada kayıp-kaçak bedellerinin ne olduğunu Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu 2013/7-2454E. 2014/679 K. sayılı
kararında tanımlamıştır. Buna göre; 
“…Kayıp-kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile
dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji
miktarı arasındaki farkı göstermektedir. Yani kayıp-kaçak
bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik
olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak bedeli oranları
ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir
bedeldir.”
  Karardaki tanımda, elektrik enerjisinin üreticiden alınıp
dağıtım şirketleri üzerinden tüketiciye sunulması
esnasında oluşan eksiklik (trafolarda veya tellerde
meydana gelen ısıya dönüşme olayı) kayıp bedeli; elektrik
enerjisinin aktarımı sırasında hatlarda oluşan çeşitli
sebeplerle sayaçtan geçirilmeden ve herhangi bir bedel
ödenmeksizin kullanılan kısım da kaçak bedeli olarak
adlandırılmıştır.
   Dağıtım şirketlerince EPDK kararlarına binaen elektrik
abonelerinden tahsil edilmeye başlanan bu bedel, Tüketici
Hakem Heyetlerine ve Mahkemelere yapılan itiraz ve
davalara sebep olmuştur.
 Tüketici taraftaki kişiler, kendilerinin kullanımından
kaynaklanmayan bu bedellerinin kendilerinden tahsil
edilmesinin hukuk devleti düşüncesiyle örtüşmediğini,
kurallara uygun davransalar dahi bu bedellerin
alınmasının hukuki güven ve belirlil ik ilkelerine aykırı
olduğunu iddia etmiştir. Dağıtım şirketleri ise 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinin 2. fıkrası ile
EPDK’ya verilen tüketicilere yapılacak elektrik
satışlarında uygulanacak fiyatlandırmaya esas unsurları
tespit etme görevini işaret etmişlerdir. Bu maddeye
dayanarak EPDK’nın 11.08.2002 gün ve 24843 sayılı
Resmi Gazetede yayımladığı “Perakende Satış Hizmet
Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i ile tahsilleri
gerçekleştirdiklerini savunmuşlardır.
  Söz konusu uyuşmazlığın Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’na taşınmasının ardından 21.05.2014 tarih ve
2014/679 sayılı kararında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oy
çokluğuyla bu bedelin haksız olarak abonelerden tahsil
edildiğine hükmetmiştir.

 Kararın gerekçesi incelendiğinde, Genel Kurulun
çoğunluk görüşü, 4628 sayılı kanunun m.4/2 hükmünde
anlatılmak istenen fiyatlandırma yönteminin 1 kw elektrik
enerjisinin tüketicilere ulaşıncaya kadarki maliyet ve kar
payı olup, yoksa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na
sınırsız bir fiyatlandırma unsuru belirleme yetkisi ve
görevi vermediğini savunmuştur. Bununla beraber
enerjinin nakli sırasında abonenin hatasından
kaynaklanmayan teknik kayıpların ve başka kişiler
tarafından hırsızlanmak suretiyle yaşanan kaçakların
sorumlusunu kurallara uyan tüketici olarak saptamanın
hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmadığı
kanaatine varmıştır. Ayrıca Genel Kurul tarafından,
dağıtım şirketlerinin bu şekilde kayıp-kaçak bedellerini
tahsil etmesinin verilen kamu hizmetinde de bazı
problemlere yol açabileceği düşünülmüştür. Şöyle ki;
enerji dağıtımında yaşanabilecek teknik aksaklıkların veya
hırsızlıkların tespiti ve denetlenip çözüme kavuşturulması
görevi dağıtım şirketlerine aitken her nasıl olsa bu
zararını diğer abonelerden karşılayan şirketin kendini
geliştirme ve önlemler alma konusunda eksik kalacağı
öngörülmüştür. Tüm bu sebepler neticesinde mevzu bahis
bedelin abonelerden tahsil edilmesinin hukuk devleti ilkesi
ile örtüşmediğine ve her abonenin hangi kullanımına ne
kadar ödediğini bilmesinin yani şeffaflığın da ihlal
edildiğine karar verilmiştir.
    Buna karşın Hukuk Genel Kurulunda karara düşülen
karşı oy incelendiğinde, söz konusu dağıtım şirketlerinin
EPDK tarafından belirlenen tarifelere uymasının yasal bir
zorunluluk olduğu ve bu tarifelerin de Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak oluşturulduğu olgusu üzerinde
durularak hukuka ve hakkaniyete aykırılığın bulunmadığı
savunulmuştur. Kaliteli ve sürekli bir kamu hizmeti tesisi
için teknik olarak verilen bu zayiatın abonelerden
tahsilinin de adalet kavramına ters düşmediği belirtilmiştir.
Bu karar neticesinde Yargıtay elektrik enerjisi
kullanımında tahsil edilen kayıp-kaçak, iletim, dağıtım,
sayaç okuma, perakende satış bedeli vs. bedellerin nihai
tüketiciye yansıtılmasının hukuka aykırı olduğuna ve
istirdat davası yoluyla tüketiciye iade edilmesine
hükmetmekteydi. Gerekçelerinde ise yukarıda bahsetmiş
olduğumuz Yargıtay Genel Kurulu karara ve T.C.
Anayasasının Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesindeki “…
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla
koyulur, değiştirilir veya kaldırılır …” şeklindeki
düzenlemeye dayanılarak kayıp-kaçak bedelini vergi
benzeri mali yükümlülük kapsamına almış EPDK karar ve
tebliğlerinin dikkate alınmayacağına, bu bedelin hukuka
uygun olmadığına karar vermişlerdir.



   Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin ve Yargıtay Hukuk Genel
Kurulunun kararlarında bu uygulamanın istikrar kazanması
kanun koyucuyu harekete geçirmiştir. 04.06.2016
tarihinde kabul edilen ve 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 6719 sayılı Kanunun 21.
Maddesiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17.
Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, haksız tahsil
edilen kayıp-kaçak, iletim, dağıtım, sayaç okuma,
perakende satış bedeli vs. bedellerin artık yasal hale
geldiği ve bu bedellerin maliyet unsuru kapsamına alındığı
düzenlenmiştir.
   Yine 6719 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 6446 sayılı
Kanun’a Geçici Madde 20 (1) eklenmiş olup söz konusu
düzenlemenin derdest davalara da uygulanacağı hüküm
altına alınmıştır. Burada kanun açık bir şekilde geriye
yürütülmüştür. Bu durumda yapılan bu müdahalenin ölçülü
bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusu da tartışmalara
sahne olmuştur. Geriye etkili kanunun öngörülebilirlik
açısından sakıncalı olduğu açıktır. Bunun dışında bu
şekilde yapılan bir müdahalede kamu yararı ve temel hak
ve hürriyetler de karşı karşıya gelmektedir. Meşru bir
amaç kapsamında hakkın özüne dokunulmadan yapılacak
müdahaleler elbette ki geriye etkili kanunun hukuka
uygunluğunu ispatlayacaktır. Ancak üzerinde durduğumuz
konuda elektrik şirketlerinin kayıp-kaçak bedellerini iade
ederek yaşayacakları zararın karşısında tüketicilerin
mülkiyet haklarının adaletli bir kıyasa tabi tutuldukları
konusu da büyük tartışmalara neden olmuştur. Yaşanan
bu zarara katlanmak durumunda kalan tüketicinin bu
fedakârlığı gerçek bir kamu yararı karşılığında yapıp-
yapmadığı konusunda şüphelerimiz devam etmektedir.
  Bu konuda yapılan başvurular, AYM tarafından “6446
sayılı Kanun ve kayıp kaçak bedelinin tahsiline ilişkin
kanuni düzenleme; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli,
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin
kullanımına sunulmasını amaçlamakta olup bu hususlara
sahip bir elektrik piyasasının oluşmasında kamu yararının
bulunduğu açık olduğundan mülkiyet hakkına yapılan
müdahalenin kamu yararına dayalı meşru bir amacının
olduğu” sonucuna varılması üzerine reddedilmiştir.

    Öte yandan adil yargılanma hakkına da halel getirdiği
düşünülen bu değişiklik AYM’nin bu kararlarını tartışmalı
hale sokmuştur.     Uygulamada bu değişiklik öncesi iade
kararı verilen ve 6719 sayılı kanundaki değişikliklerin
akabinde bozulan derdest davalarda vekalet ücreti ve
yargılama masraflarının da hangi tarafa yükletileceği
sorununun çözüm yöntemine baktığımızda:Mahkemeler
yürürlüğe giren geriye etkili mevzuat sebebiyle davanın
konusuz kaldığı sebebiyle karar verilmesine yer
olmadığına karar vermektedirler. Bunun sonucu olarak
HMK hükümlerince davada haklı olan taraf lehine(tüketici)
maktu vekalet ücretine ve karşı tarafa da yargılama
giderlerinin yükletilmesine karar verildiği görülmektedir.
    Tüm bu tartışmalar ve birbirini etkileyen hukuki süreçler
sonucunda bu bedel tüketicilerden tahsil edilmeye devam
edilmektedir. Her elektrik abonesinin küçük miktar da olsa
ödediği bu bedel özellikle elektrik enerjisini üretim
faaliyetlerinde kullanan firmalarda kayda değer boyutlara
ulaşmaktadır. Bu bilgilere ek olarak her geçen gün artan
enerji ihtiyacı da dikkate alındığında, özelleştirme
kapsamında kamu hizmetini bir şirket yönetimi mantalitesi
ile sağlamaya çalışan dağıtım şirketlerinin bu talebi
karşılamaya çalışması bizi şu iki sonuçtan birine
götürecektir:  İlki bu ihtiyaç karşılanmaya çalışılırken nakil
ve dağıtım araçlarının kullanım kapasitesi zorlanacak ya
çabuk yıpranmalara ya da bazı teknik problemlere neden
olacaktır ki bu bizi kayıp-kaçak bedellerinin oranlarının
artması sonucuna götürecektir. Diğer sonuç ise bu teknik
problemleri engelleyebilmek için kapsamlı bir önlem
çalışması yapılacak burada da abonelere ek bir ödeme
kalemi ortaya çıkacaktır. Bu sebeple verilecek olan kamu
hizmeti ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapılması
konusunda, hukuka ve hakkaniyete uygun hareket
edilmesi gerekmektedir. Çünkü sonucunda bir tarafın daha
fazla fedakarlık yapması beklenemez.
  Sonuç olarak, kayıp-kaçak bedelinin abonelerden tahsili
konusu tartışmalara yol açmış ve süreçte bu şekilde bir
yol izlenmiştir. Ve hali hazırda görülen davalar hakkında
bu minvalde kararlar verilmektedir.

https://www.tedas.gov.tr/tedas_hakkimizda
https://www.mevzuat.gov.tr/ 6446-6719 
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  Her bireyin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin
sınırları, bunların diğer bireylerin hakları ile etkileşime
girdiği yer ile belirlenir. Bir diğer deyişle, bir kişinin
özgürlüğü başka bir kimsenin özgürlüğünün başladığı
yerde biter. Hak çatışmaları, hakkın özünün
belirlenmesiyle çözülür. Bu şekilde bireylerin haklarını
kullanmalarının ve diğer bireylerin buna katlanmalarının
sınırı da belirlenmiş olacaktır. 
   İnceleyeceğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) Büyük Daire Kararı’nda, başvurucular ifade
özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia etmektedirler.
İddialarının temelinde kendilerine getirilmiş olan vergi
bilgilerini yayınlama yasağı yer almaktadır. Başvurucular,
halka açık olan vergi bilgilerini toplayarak dergide
yayınladıktan sonra, bu verileri talep edenlerle SMS
yoluyla paylaşmaktadırlar. Finlandiya Hükümeti tarafından
yapılan savunmada ise, başvurucuların faaliyetlerinin
gazetecilik faaliyeti olmadığı ve söz konusu sınırlamanın
kişisel verilerin korunması kanunundaki gazetecilik
faaliyeti muafiyetinden faydalanamayacağı ileri
sürülmüştür.
 
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İncelemesi
    
  Söz konusu iddia ve savunmalar ışığında AİHM, özel
hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve ifade özgürlüğü
bağlamında bir değerlendirme yapmış ve bu hakların
kapsamları üzerinde durmuştur. AİHM’nin işaret ettiği ve
asıl uyuşmazlık konusu, ifade özgürlüğü ile özel hayata ve
aile hayatına saygı hakkı arasındaki çatışmadır. Bu
bağlamda AİHM, bu iki hak özelinde bir değerlendirme
yaparak sonuca ulaşmıştır.
 
a. İfade Özgürlüğü
   
  AİHM, Sözleşme’nin 10. maddesinde yer alan ifade
özgürlüğü için; “ifade özgürlüğü, demokratik toplum
düzeninin en esaslı temellerinden olduğu gibi demokratik
toplumun gelişmesi ve bireyin kendini gerçekleştirmesi
için en temel şarttır” değerlendirmesini yaparak başvuruya
konu olan hakkın öneminin altını çizmiştir. Aynı maddenin
2. fıkrasını inceleyen AİHM, 2. fıkradaki kapsamlı
korumanın değerlendirmesini yapmıştır. Bu bağlamda
korumanın farklılık yaratmayan, hazmedilmesi kolay olan
veya saldırgan olmayan bilgi ve fikirleri koruduğunu
değerlendirmiştir. Söz konusu korumanın kapsamına
gücendirici, şok edici veya rahatsız edici bilgi ve fikirlerin
de girdiğini belirtmiştir. AİHM, bunlara katlanmanın
çoğulculuğun, hoşgörünün ve geniş fikirlil iğin sonucu ve
bunların da demokratik toplumun gereği olduğunu
değerlendirmiştir. Ayrıca AİHM, Karar’da bu özgürlüğe
getirilen sınırlamaların ikna edici bir şekilde belirtilmesi
gerektiği değerlendirmesine yer vermiştir.
  Öte yandan, bu hakkı kullananların belirli sınırları
aşmaması gerektiğini, kamuyu ilgilendiren bütün alanlarda
bilgi ve fikir almanın, başkalarının saygınlığının ve
diğerlerinin haklarının korunması ile uygun bir çizgide
olması gerektiği değerlendirmesini yapmıştır. İlgili
sınırlanmaların, medya tarafından kendi kendine
uygulanması, Avrupa Birliği, OECD ve BM gazetecilik
kılavuzları gibi, çeşitli kılavuzlarda da öngörülmüştür.

b. ÖzelHayatın ve Aile Hayatının Gizliliği 
 
    AİHM, başvuru konusu işlemde idarenin 8. maddeye
(özel hayata ve aile hayatına saygı) dayanması üzerine bir
değerlendirmede bulunmuştur. Bu değerlendirmede dar bir
çerçeveye konu olmayan geniş bir terim olduğunu tespit
etmiş; değerlendirmenin devamındaysa, içinde bireyin
maddi ve manevi bütünlüğünü barındıran, kişinin
profesyonel ve iş yaşamını da içine alan bir hak olduğuna
yer verilmiştir. 
         i.  Kişisel Veri
    Olayda kişisel veri kavramının tartışmaya konu olması ve
bu verilerin kamuya açık olması, söz konusu verilerin kişisel
veri olma niteliğini etkilememektedir. Zira kişisel veri;
 “kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ait her türlü bilgi”
olarak tanımlanmaktadır.  Bununla beraber, bireylere
ilişkin veri derlemesi; veri işlemenin, kullanmanın veya
yayınlamanın süjesi olduğunda, söz konusu materyalin
öngörülemeyen bir raddede yukarıda sayılan işlemlere tabi
olacak olması, özel hayatın gizliliği noktasında çekincelere
sebep olmaktadır.
 
c. Sınırlamanın Değerlendirilmesi
           
 AİHM, değerlendirmeye konu olan hakların
değerlendirmesini takiben, sırasıyla; müdahalenin varlığı,
hukuka uygunluk, yasal amaç ve demokratik toplumda
gerekli olma gibi kıstasları gözeterek, hak ve özgürlüklere
yönelik müdahalenin değerlendirmesini yapmıştır.
   AİHM, idarenin işlemiyle kişilerin haklarını kullanmalarına
müdahale edildiğini ve bu müdahalenin, ulusal yargı
mercileri tarafından onaylandığını tespit etmiştir. Ulusal
mahkemenin onayıyla ilgili olarak bu sınırlamaların; yasa ile
öngörülmüş olması, öngörülebilir olması, yasal amaca
hizmet etmesi ve demokratik bir toplumda gerekli olması
kriterleri doğrultusunda değerlendirme yapmıştır.  
 AİHM, söz konusu sınırlamanın muhatap tarafından
öngörülebilir olduğunu belirtmiştir. Devamında, Avrupa
Adalet Divanı’ndan ilgili hükmün nasıl yorumlanması
gerektiğine dair alınan görüşün dikkate alınarak geniş
yorumlandığını ve hukuki öngörülebilirlik noktasında
herhangi bir çekince olmadığını belirtmiştir.



  AİHM, kişisel hak ve özgürlüğe getirilmiş olan bu
sınırlama özel hayatın gizliliğinin korunması olarak
değerlendirmiş; yasal amacın da varlığını tespit etmiştir. 
    AİHM, demokratik toplumda gerekli olma incelemesi
altında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında
aranan ölçülülük kıstaslarını değerlendirmiştir. Bununla
beraber AİHM, gazetecilik faaliyetinin, ifade özgürlüğü
korumasından faydalanması için gereken kıstasları da
incelemiştir. AİHM, ölçülülük değerlendirmesinde söz
konusu yaptırımın elverişli, orantılı ve gerekli olduğunu
tespit etmiştir. Bununla beraber, ifade özgürlüğü
bağlamında; kamuoyu oluşturma, etkilenme derecesi,
içerik, yayının hali ve sonuçları gibi kıstasları incelemiştir.
Bu inceleme neticesinde AİHM, Sözleşme’nin 10.
maddesinin ihlal edilmediği kanaatine varmıştır. 
 
2. Yorumlar
 
   AİHM, kişisel hakların çatışmasının çözülmesi için,
çatışan hakların değerlendirmesini tatmin edici bir şekilde
yapmıştır. Bununla beraber heyet hâkimleri tarafından
ifade özgürlüğü ve gazetecilik faaliyetleri
değerlendirmesinde bazı çekinceler ortaya konulmuştur.
Bu çekincelerin ilki; kamuoyu tartışmasına katkıda
bulunma ölçütüyle ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Heyet
Başkanı Andras Sajo ve Heyet Hâkimi Işıl Karakaş karşı
oy gerekçelerinde, yerel mahkemelerin, neyin gazetecilik
faaliyeti sayılacağına karar vermesinin doğru
olmayacağını vurgulamışlardır.
    Yerel mahkemenin, gazetecilik faaliyetleri hakkında
gerekçesini dayandırdığı -önceki AİHM kararlarındaki-
kamuoyu tartışmasına katkıda bulunma kıstası, sağlıklı
olmayan sonuçlar doğurabilecektir. Zira bu yaklaşım idari
kurumlara, sadece merakı gidermeye yönelik olma gibi bir
kıstasa dayanarak sansür uygulama olanağı vereceği
gerekçesiyle, doğru bir çekince gibi görünmektedir. 
    

   Yukarıdaki  açıklamalarla birlikte, bilginin analitik olarak
işlenmesinin aranması yine bir çekince olarak karşı oy
gerekçesinde de belirtilmiştir. AİHM’nin daha önceki
kararlarında bu kriterin aranmadığının altı çizilmiş ve bu
kriterinin aranmasının, hem yerel mahkemenin hem de
AİHM’nin, basın mensuplarına görevlerini nasıl yapmaları
gerektiğinin söylenmesi anlamına geleceği belirtilmiştir.
Bu düşünce doğrudur, zira basın özgürdür. Avrupa Birliği
kılavuzları, basın mensuplarının görevlerini nasıl
yapacaklarını söylemekten ziyade, başkalarının haklarını
ihlal edebilecek halleri gösterip, basın mensuplarının buna
göre hareket etmesini öneren kılavuzlardır. Bu halde,
mahkemelerin basın mensuplarının yerine geçerek onlara
yeni görevler biçmesi, basın özgürlüğüyle çelişecektir.
   Son olarak karşı oy gerekçesinde, idarenin uyguladığı
yasağın kesin bir sınır çizmediği değerlendirilmesi
yapılmıştır. İdarenin, başvurucuları 2002 yılındaki gibi
vergi bilgilerini toplayıp yayınlamaktan yasaklanması
şeklinde uyguladığı sınırlamanın, ne belirli ne de
öngörülebilir olduğu ve kanunla öngörülme koşulu
sağlamadığı tespitinde bulunulmuştur. Zira temel hak ve
özgürlüklere getirilen sınırlamaların da sınırlarının belirli
olması, bu sınırlamaların o hakkı tamamen ortadan
kaldıracak şekilde olmaması gerekir. Sınırlamanın kanunla
öngörülmüş olması halinde bile, bir hakkın kullanımını
tamamen ortadan kaldıracak şekilde olmaması gerekir.
     AİHM’nin, hakların çatışması için, çatışan hakların
tespiti, içinin doldurulması için yaptığı doğru tespitler,
temel hak ve özgürlüklerin değerlendirilmesinde örnek
alınacak niteliktedir. Her ne olursa olsun, AİHM geniş
görüşünü korumaya çalışarak kararını vermiştir. Karardan
ziyade, karara giden yolda temel hak ve özgürlüklere
verilen değer ve önem açıkça gösterilmiştir. Bununla
beraber veri gazeteciliği hakkında yeni kararlar için göz
önüne alınması gereken hususlar belirtilmiş ve tatmin
edici bir çerçeve çizilmiştir.
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"DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ

AÇISIYLA HUKUK VE PSİKOLOJİ"

İbrahim Ethem ALPER



   İletişimin hızlandığı ve bilgi kaynaklarına erişimin
gittikçe kolaylaştığı dünyada, bilimin insanlığa sunduğu
öğretileri öğrenmek gelişim açısından yeterli
görülmemekte; bundan dolayı akademik olgulara
disiplinler arası bir bakış ile yaklaşabilmek gittikçe önem
arz etmektedir. Hukuk, hem insan – insan ilişkisinin hem
insan  – devlet ilişkisinin hem de devlet – devlet ilişkisinin
ayrıntılarıyla düzenlendiği ve belirli bir sistematiğe
sokulmaya çalışıldığı bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dolayısıyla toplumsal yaşamın bu kadar
içinde olan bir formasyon sıfatıyla hukuk; başta sosyoloji,
felsefe, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler olmak üzere
pek çok sosyal bilim dalı ile iç içe geçerek gelişimini
sürdürmektedir. Fakat bu sayılan bilimlerden keskin
çizgilerle ayrıştırılamayacak bir alan olan psikoloji, ne
yazık ki diğer sosyal bilim dallarının hukuk sistematiği ile
incelendiği kadar inceleme konusu olmamıştır. Bu durum
ise hukukçuların eğitimleri esnasında kazanmaları
gereken ‘’suçlu – mağdur’’, ‘’güçlü – zayıf’’, ‘’vekil –
müvekkil’’ bağlantılarını psikolojik bir açıdan ele
almalarını zorlaştırmış; bu bağlantıları kurmayı alanda
çalışacak kimselerin deneyimlerine ve teorik bir zeminle
güçlendirilmemiş altyapılarına bırakmak durumunda
kalmıştır.
     Hukuk, normatif içeriğe sahip kurallar koyarken insan
davranışlarını konu alarak kendisini düzenler. Psikoloji
ise, genel olarak alanın uzmanları tarafından insan ve
hayvan davranışlarını inceleyen bilim olarak tanımlanır.
Dolayısıyla her iki alan da, insan davranışları üzerlerinden
sistematiklerini inşa etmektedirler. Bunu
gerçekleştirirlerken de hem pratik yaşamın ihtiyaçlarına
cevap vermeye çalışarak; hem de akademik
temellendirmenin zeminini oluşturarak ilerlemeye gayret
ederler. Fakat iki alan arasında önemli bir fark
bulunmaktadır: hukuk insan davranışlarının adalet
çerçevesinde hukuki bir sonuca bağlanması ile
ilgilenirken, psikoloji insan davranışların bilimsel
altyapılarının araştırılması ile ilgilenmektedir.
  Yabancı kaynaklar incelendiği zaman özellikle
geleneksel hukuk sistematiği içerisinde ciddi çalışmaların
yapıldığını gözlemlemekteyiz. Amerikan Hukukunda
davaların çözümlenmesinde insan faktörünü içeren çok
çeşitli alanlarda psikoloji biliminden profesyonel yardım
alındığı farklı örneklerle izlenebilmektedir. Görgü
tanıklarının şahitliğinin doğrulanması, Ortak Hukuk
Sistemlerinde jürilerin seçimi ve dava sürecinde jürilerin
etkilendikleri faktörlerin belirlenmesi,  suç kategorisinde
değerlendirilen davranışların vuku bulması durumunda
bunların alt yapılarının klinik psikoloji aracılığı ile
araştırılması; geleneksel hukuk sistematiği içerisinde
psikoloji biliminin kullanıldığı başlıca alanlardır. Görgü
tanıklarının, dolaylı kanıtların ve bilirkişilerin
doğruluklarının test edilmesinde de psikologlardan
profesyonel yardım alınmaktadır.  Amerikan Psikologlar
Derneğinin 41. Bölümü olaraktan açılmış olan Amerikan
Psikoloji – Hukuk Derneği,  başta adli tıp psikolojisi olmak
üzere çok çeşitli alanlarda araştırmalar yapmaya devam
etmektedir.

  Özellikle son 20 yıllık süreç içerisinde hukuktaki
gelişmeler göz önüne alındığında, sadece geleneksel
hukuk sistematiğinin yeterli görülmediği, alternatif
uyuşmazlık çözüm yollarının bu düzen içerisinde yer
almaya başladığını söyleyebiliriz. 20. Yüzyılın başlarında
insanlar arasındaki uyuşmazlıkların normal olduğunu ve
her birisinin, gerekli önlemlerin alınması koşuluyla, yıkıcı
olmak zorunda olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Fakat
hukuki uyuşmazlıkların insan etkileşimlerinden
kaynaklandığı göz önüne alınacak olursa, bu tarz
önlemlerin tarafların kızışmasını engelleyerek ve yaratıcı
fikirler öne sürerek alınmasının büyük bir önem arz ettiği
görülecektir. Bundan dolayı pozitif hukukta yeni yeni yer
almaya başlayan bu “uyuşmazlık yollarının”, başta insan
ilişkilerini konu alan bilimler olmak üzere birçok alandan
faydalanarak, disiplinler arası bir şekilde ele alınması
gerekmektedir. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde
kullanılan başlıca yöntemler; tarafların ilgilerinin farklı
yönlere çekilerek her iki tarafın da tatmin edilmesi,
tarafların birbirleri üzerlerinde sahip oldukları hakları öne
sürerek kendilerini müdafaa etmeleri ve gerektiği
durumlarda baskı ile korku vasıflı yollara başvurarak karşı
taraf üzerinde hâkimiyet kurmalarıdır. Dolayısıyla
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında kullanılan iletişim
kanallarının, yaratıcı düşüncelerin ve psikolojik
analizlerin; en az geleneksel hukuk metotlarında olduğu
kadar önemli olduğu izlenebilmektedir. Bu ise her geçen
gün modern hukuk modelleri ile psikolojinin birbiriyle
sanıldığından daha bağlantılı olduğunu gözler önüne
sermektedir.
  Fakat şunun altını çizmek gerekir ki özellikle 20.
Yüzyılda hukukun ve psikolojinin birbirlerinden bağımsız
bir şekilde büyümeleri göz önüne alındığında, bu iki alanın
birbirleri ile bağlantılarının incelendiği disiplinin bir o
kadar geri kaldığı görülmektedir. Hala tam anlamıyla bu iki
alanı beraber inceleyen sistematiğin ortak bir adı
bulunmamaktadır. Her ne kadar yabancı literatürde
‘’Psycholegal’’,’’ Legal Psychology’’ veya ‘’Forensic and
Criminal Psychology’’ gibi kavramlar kullanılsa da, hala
tam manasıyla evrensel bir tanıma ulaşılamamıştır. Bu
tarz alanlarla uğraşanların hukukçu altyapılarına sahip
kişilerden ziyade, çok basit bir hukuk eğitimi almış
psikologlar olması olaya sadece tek bir boyuttan
yaklaşabilmeye sebep olmaktadır. Bununla beraber,
yukarıda bahsedilen kaynakların ve örneklerin, Kıta –
Avrupası Hukukçularından ziyade Anglo – Sakson
Hukukçuları tarafından hazırlandığı göz önüne alınmalıdır.
Zira burada çok genel düzeyde bahsedilen modeller;
hâkimden daha ziyade avukatların ve savcıların ön planda
olması, jürinin verilen kararda önemli bir katkı payının
bulunması ve delillerin uyuşmazlık taraflarınca sunulması
gibi farklılıklar göz önünde bulunarak hazırlanmıştır.
Dolayısıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kıta Avrupası
Modelini yukarıda sayılan açılardan geliştirmek; hem Türk
Hukukunu daha ileriye taşıyacak adımların vesilesi olacak,
hem de hızla değişen, dinamik bir yapıya sahip olan
akademik camianın içinde çok daha sistemli ve sağlam bir
şekilde incelenmesine olanak tanıyacaktır.

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekim Basın Yayım Dağıtım(2019), syf. 48 
Morgan, Clifford T., A Brief Introduction To Psychology, New York, McGraw Hill Book Campany(1974), syf. 5
Kapardis, Andreas, Psychology and Law: A Critical Introduction 3th Edition, Australia, Cambridge University Press(2010), syf. 7
Semin, Gün R. ve Fiedler, Klaus, Applied Social Psychology, London, Sage Publication(1996), syf. 258
Shamir, Yona, Alternative Dispute Resolutions Approaches and Their Application, Israel, PCCP Publications(2003), syf 3
Ofloff, James R. P., Two Steps Forwars and One Step Backward: The Law and Psychology Movement(s) in the 20th Century, American Psychology - Law Society, Law and
Human Behaviour, Vol 24., No. 4(2000), syf 458
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MEZUNLARIMIZDAN



     2010 yılında 105101027 öğrenci numaramla girdiğim üniversitem. Hepimiz bu

üniversiteye girdikten sonra, “3 dönem okul mu olur” “staj neymiş ya yaz tatili yok mu” “lanet

olsun geldiğim güne” tarzında isyan dolu cümleler kurmuşuzdur. Bitirdiğimiz gün ise sanki

bir cenderenin içinden çıkmış hissi ile özgürlük çığlıkları atıyoruz. Sonrasında başlanılan iş

hayatında ise bu isyankâr cümleler “iyi ki” ile başlayan cümlelere dönüşüyor. Biraz önce

cendere diye tabir ettiğim eğitim sürecinin aslında seni hayata doğru bir şekilde başlatan bir

zaman olduğunu anlıyorsun. 

            Üniversiteye girdiğim ilk 2 yıl boyunca derslerle pek alakam yoktu. Ancak sonrasında

bana destek olan hocalarım sayesinde bir şeyler başarabildim. TOBB ETÜ Hukuk

Fakültesi’nin sağladığı en büyük avantajlardan birisi budur. Yaşadığın bir sorun veya

paylaşmak istediğin herhangi bir düşüncede, istediğin hocamızın kapsını istediğin zaman

Dekanımız Sayın Prof. Dr. Çiğdem Kırca dahil olmak üzere çalabilirsin. Çaldığın kapının

ardında ise seni egosuyla ciddiye almayan öğretim üyeleri değil seni dinleyerek elinden

tutup destek olan hocalar vardır. Bu, üniversite yıllarımızda fark edemeyip sonradan

değerini anladığımız bir ayrıcalıktır ve ülkedeki çoğu üniversitede böyle bir ayrıcalık yoktur.

        Mezun olduktan sonra avukatlık stajımı farklı ofislerde yaptım. Üniversitede ortak

eğitim fırsatımız olduğu için her zaman avantajlıydım. Öyle ki stajım bittikten sonra her

ofisten teklif aldım. Ailem hukukçu olmasına rağmen ve hazır bir ofisim olmasına rağmen

kendim bir şeyler denemek istedim. Şu an Ankara’da büyük bir avukatlık ofisinin kurucu

ortağı ve yöneticisiyim. Fakültede edindiğim ve hala görüştüğüm dostlarımdan da her zaman

güzel haberler almaktayım. Aslında farkında olmasak da hepimiz aynı üniversitenin etiketini

taşıdığımız için ulaştığımız başarılarda birbirimizin prestijini arttırmaktayız. Eminim ki mezun

sayımız arttıkça bizden sonra gelen kardeşlerimizden de her zaman güzel haberler alacağız

ve hep beraber bir ekol oluşturacağız. 

             Başta Sayın Prof. Dr. Çiğdem Kırca olmak üzere bizlere emek verip yetiştiren bütün

hocalarıma ve bana derginizde yer ayırdığınız için siz değerli dernek yöneticilerine teşekkür

ederim. 

               TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ailesine selam ve saygılarımla.

 

 

                                                                                Av. Sarper ÖZCAN

                         - TOBB ETÜ 2015 YILI MEZUNU-

10- Y I L -
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         Bizatihi hukuk eğitimi insanı değiştiren ve geliştiren bir eğitim olmasının yanı sıra

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin uyguladığı farklı eğitim sistemi ve Fakülteyi oluşturan

akademisyenler ile sunduğu imkânlar aldığım eğitimin daha geliştirici olmasını sağladı. Bu

bağlamda ETÜ Hukuk’un hayatıma önemli bir katkısının olduğunu ifade etmek isterim. ETÜ

Hukuk’un verdiği eğitimin hukuk düşüncesini içselleştirme ve hukuk metodunu öğretme

odaklı olması, hukukî uyuşmazlıkları anlamlandırmam ve çözmem konusunda yetkinlik

sağladı. Edindiğim bu kazanım eğitim sisteminin bir gereği olan ortak eğitimlerin sağladığı

uygulama tecrübesi ile birleştiğinde, ciddi bir meslekî tecrübeye sahip olmaksızın, bir

uyuşmazlığı başından sonuna kadar etkin bir şekilde takip etme kabiliyeti kazandırdı. 

             Şu ana kadar sarf ettiğim cümleler meslekî kazanımlarıma ilişkin bir özet niteliğinde

olsa da ETÜ Hukuk’un kattıklarını yalnızca meslekî kazanım ile sınırlandırmak eksik bir

yaklaşım olacaktır. Zira ETÜ Hukuk’un verdiği eğitim yalnızca meslekî bir eğitimden ibaret

değildi, bir insanın toplumda gerek hukukçu gerekse medeni ve çağdaş bir birey olarak nasıl

olması gerektiğine ilişkindi de. Bunun yanında öğretim kadrosunun öğrencilerle, kendi

akademik çalışmalarından ödün verme pahasına, doğrudan iletişim kurma isteği sayesinde

öğrenimim boyunca ve mezuniyetimden sonra da aldığım kararlarda kendilerine danışma ve

tecrübelerinden yararlanma şansı buldum. Bu şans ETÜ Hukuk’un bana sağladığı en büyük

kazanımlardan birisiydi. Bu nedenle yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Prof.

Dr. İsmail Kırca, Doç. Dr. Fatma Tülay Karakaş, Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Dr. İbrahim

Nihat Bayar, Dr. Çiğdem Yatağan Özkan, Ar. Gör. Can Boyacı, Ar. Gör. Duygu Çağlar

Doğan, Ar. Gör. Eren Özdemir ve Ar. Gör. Ali Emre Deliktaş’a bana gösterdikleri sabır için

teşekkür ederim. Son olarak, lisans hayatım boyunca faaliyetlerinde çalışma imkânı

bulduğum TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu sayesinde, Tüze Dergisi’nin yanı sıra düzenlediği

etkinliklerle de, müfredat dışında farklı konularda da kendimi geliştirmemi ve lisans

eğitimimin daha eğlenceli geçmesini sağladığını belirtmek isterim. Bugün dönüp baktığımda

erken mezun olduğumu sorgulamamı sağlayan herkese ETÜ Hukuk’un bir mezunu olarak

teşekkür ederim.

 

                                                Cihan YALÇIN  
        - TOBB ETÜ 2018 YILI MEZUNU-     

10- Y I L -
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        2015 yılında başlayan TOBB ETÜ’deki lisans hayatım 2019’un haziran ayında sona

erdi. Bu 4 yıl boyunca hem zor ve yoğun hem de çok keyifli günlerim oldu. Şu su götürmez

bir gerçek ki, diğer okullara kıyasla çok daha yoğun bir tempoyla okuyoruz. Okulun 3

dönemlik eğitim sisteminin üstüne bir de hukuk eğitimi eklenince anılarımıza kütüphanede

sabahladığımız birçok geceyi de eklemiş oluyoruz. 

       Yeni mezun ve bir stajyer avukat olarak iş görüşmelerine gitmeye başladığımda itiraf

etmem gerekirse artık ekol haline gelmiş hukuk fakültelerine kıyasla TOBB ETÜ’nün yeni bir

üniversite olmasının kaygısını yaşadım ama her seferinde yanıldığımı gördüm. İş

görüşmelerinde üst dönem arkadaşlarımın gerek ortak eğitim kapsamında gerek avukatlık

stajı kapsamındaki staj tecrübeleri dolayısıyla TOBB ETÜ’nün hukuk eğitimine övgülerle

karşılaştım, bir TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi mezunu olarak ilk defa bu kadar ayrıcalıklı

hissettim. Tüm bunlarla birlikte Baro stajıma başladığımda baro sınıfımdaki pek çok ekol

sahibi üniversiteden mezun yaşıtlarım da TOBB ETÜ’nün nitelikli hukuk eğitiminden

bahsediyordu. Halihazırda okurken Türkiye’de başka bir üniversitede mevcut olmayan ortak

eğitim sürecinin bana kattıklarının bu denli önemli olduğunun farkında değildim. Ancak

mezun olduğumda anladım ki, iş tecrübesiyle iş hayatına başlamak çok büyük bir

ayrıcalıkmış.

       Görece yeni kurulmuş bir üniversite olmamızın yanı sıra çok değerli hocalarımız, nitelikli

hukuk eğitimimiz ve 3 dönem beraber okumanın beraberinde getirdiği birliktelik bu 10 yılın

sonunda TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi ailesinin birlikte büyüdüğünü görmekten, bir ekol olma

yolunda emin adımlarla yürüyen bu büyük ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk

duymaktayım. Daha nice hukuk nosyonuna sahip mezunla birlikte güzel projeler

yapacağımızdan hiç şüphem yok. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinin 10. yılı kutlu olsun!

 

Necla AKAN
-TOBB ETÜ 2019 YILI MEZUNU-
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     TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin size kattıklarını açıklayınız. (100 Puan) 

    Oldukça zorlayıcı olan bu soruya kesin olmayan ifadelerle cevap verirseniz Kudret

Hoca’nın derslerinden; açıklama ve gerekçelendirme olmaksızın cevap verirseniz Tülay

Hoca’nın derslerinden kalırsınız. Öyle ucundan da kalmazsınız hani, tek haneli not

görmüşlüğümüz çoktur TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi mezunları olarak. Diyeceğim o ki, TOBB

ETÜ Hukuk Fakültesi size öyle ya da böyle avukatlık mesleğinin olmazsa olmazı “bilineni

doğru şekilde ifade etme becerisi” kazandırır. Bu beceriyi kazanamamanız öğrencilik

maceranızın birkaç sene uzayacağının müjdesidir. Tebrikler, kaldınız. Yine öğrencilik

sıralarında “stres yönetimi”nin bir hayli geliştiğini söylemekte beis görmüyorum. Zira Eşya

Hukuku sınavında Betül Hoca’nın sınav sorusunu Oğuzman – Eşya Hukuku kitabının ufacık

dipnotu olarak belirlediğini gördüğünüzde stresle başa çıkmanın olmazsa olmaz olduğunu

pek tabii anlıyorsunuz. Velev ki çıkmadınız, geçmişler olsun.

   “Çalışma alışkanlığı” meselesine de değinmeden geçmemek lazım. Sosyal medyada

deniz, kum, güneş paylaşımı yapanlara duyulan ortak nefretin kaleme dökülmüş hali olarak

söyleyebilirim ki yetişkin bir TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi mezunu aralıksız saatlerce,

günlerce, haftalarca, aylarca çalışabilir. Haklı olarak o yaşta “eh yeter be”, “of”, “pof” ve

nihayetinde “okuduk da ne oldu” seviyesine varan serzenişlerin iş hayatıyla kıyasla pek

masum kaldığını görüyorsunuz. Nitekim, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi -isteseniz de

istemeseniz de- sizi bir şekilde iş hayatının gerektirdiği çalışma düzenine alıştırıyor.

Teşekkürler (!) TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi.

     Her şey bir kenara, en önemlisi: “destek”. Hukuk derya deniz; bilmediğim, araştırdığımda

bulamadığım, anlamadığım, emin olmadığım bir konuya ilişkin saygıdeğer hocalarımın her

birinin bir şekilde yardımcı olacağına dair şüphem yok. Bunun verdiği güven duygusu için

bizlerde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür etmeyi görev bilirim.

    Muhakkak ki seneler geçtikte katkılara ilişkin farkındalıklar giderek artacaktır. Seneler

sonra, fakültenin yazılanlar harici katkılarını fark ederek tekrar yazmak dileğiyle,

 

Not: İyiniyet; bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğması yönünden mevcut bir

engeli, bir eksikliği veya benzeri …”

 

Av. İlkim ÜLGEN
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TOBB ETÜ HUKUK TOPLULUĞU
ETKİNLİK GEÇMİŞİ

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu olarak, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültemiz vizyon ve misyonunda da belirtilen ‘herhangi bir
hukukçu değil, meslek ahlakını ve hukukun evrensel ilkelerini şiar edinmiş yetkin hukukçular
‘yetiştirmek ve mezun olduktan sonra da biz öğrencilerin kendi alanlarına yoğunlaşmış, o
alanda söz sahibi, işinin ehli hukukçular olarak meslek hayatlarına devam edebilmelerini
sağlamak amacıyla yine kendi alanlarında uzman ve söz sahibi, Türkiye’nin en seçkin özel
hukuk büroları ve kamu kuruluşlarıyla üniversitemiz bünyesindeki güzide hukuk lisans
öğrencilerini ‘HUKUKTA KARİYER GÜNLERİ’ etkinliği vasıtasıyla bir araya getiriyoruz.
   Böylece bizler öğrenciler olarak kariyer planlarımızı çizerken hukukun mesleki alanları ile
yakın temas imkânı bulacak, alanının erbabı olan hukukçularla interaktif bir şekilde iletişim
sağlıyor, onların tecrübelerini öğrenme fırsatı bulacak ve iş imkânlarını
daha detaylı öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca iş dünyası da kendi meslek alanlarını ve hukuk
bürolarını tanıtma imkânı bulabilecektir. Bu çerçevede de yine öğrencilerimizin önceden
hazırladığı özgeçmişlerini iş dünyasından isimlere verebilmelerini sağlayacak bir ortam
hazırlayarak iş dünyasının da ihtiyaç duyduğu kalifiye, yetkin hukukçuları önceden tanımalarını
sağlamış olmayı planladığımız etkinliğimiz bu yıl 5. kez düzenleniyor. Yüzlerce hukuk fakültesi
öğrencisi misafir ettiğimiz ‘HUKUKTA KARİYER GÜNLERİ’ Topluluğumuzun gelenekselleşmiş
en büyük çaplı etkinliğidir.

HUKUKTA KARİYER GÜNLERİ



HUKUKÇUSU OLMAK
   Hukukun spesifik bir alanını incelemek
amacıyla o alanda uzmanlaşmış bir
hukukçunun tavsiyelerini dinlediğimiz ve
geleceğimize yön vermemizi sağlayan
haftalık etkinliklerimiz.
 Şimdiye değin Hukuk ve İktisat, Hukukun
Ekonomik Analizi, Bilişim Hukuku, Spor
Hukuku, Enerji Hukuku, Marka Hukuku,
Arabuluculuk Hukuku,Deniz Hukuku
konularında buluşmalar düzenlediğimiz
etkinliğimizdir.

KÜLTÜREL-SANATSAL
FAALİYETLER

TÜZE HUKUK DERGİSİ HALE BULUŞMALARI

Tüze Hukuk Dergisi, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
öğrencilerinin fikirlerini ortaya koyabilme imkânı buldukları
ve hukukçunun inceledikleri hukuki meselelerle beraber
sosyal ve kültürel alanlara da olan ilgi ve kabiliyetini yetkin
kişiliği içinde barındırdığını gösterebildiği bir yayın
organıdır.

Hukukun Güneş ve Ayları etrafında toplanıyoruz!
  Hukuk alanında başarılı bir geçmişe sahip olan
duayen bir hukukçunun gençlere tavsiyeleri ile yol
göstererek, tecrübelerini anlattığı, birebir ve samimi
konuşmalar ile başarılı isimleri yakından tanıyarak
interaktif bir sohbet etme fırsatı elde ettiğimiz
etkinliğimizdir.






