Merhaba,
Meslek yaşı ilerledikçe, koşullar da elveriyorsa daha az adliyeye gitme eğilimi ortaya çıkar avukatlarda. Yeterince "adliye tozu yutulduğu" inancından
mıdır, tam olarak bilmek mümkün değil. İngiltere’de kurumsal olan duruşma avukatı-danışman ayrımı sanki bizde de fiilen uygulanıyor. Bunun da
önemli sonuçları var aslında meslek uygulamasında.
Adliyeden, günlük rutinden uzak kalmak, dava avukatlığı açısından pek iyi
olmasa gerek. Çünkü avukatlık hukuk bilgisinden öte, uygulama süreçlerine dair ciddi bir deneyim gerektirir. Bir dava, uyuşmazlıkla ilgili öngörüde bulunmak, uyuşmazlığın "yasal-teorik" kökeni kadar uygulamada bu
davaya bakacak kişi ve kurumlara dair bilgiye sahip olmayı da gerektirir.
Davanın nerede görüleceği, hangi mahkemeye düşeceği, hangi hakimin
bakacağı başta davanın süresi olmak üzere pek çok parametreyi doğrudan
etkiler. Bunları bilmek, üstelik de bu bilgiyi sürekli güncel tutmak önemlidir.
Davayı görecek mahkeme ve hakimi bilmek size dava sonucu hakkında
kesin olmamakla beraber bir tahminde bulunma imkanı verir. Bunun kadar
önemli bir diğer nokta ise, insan ve toplum davranış modellerine dair sahip
olunan bilginin meslek süreçlerinde kullanılmasıdır. "Bu ne demek" derseniz, bir araştırmanın sonuçlarından bahsetmek iyi olabilir.
New York’da bulunan Columbia İşletme Okulu’ndan bir grup araştırmacı,
İsrail’de bulunan dört hapishanenin mahkumları için sekiz yargıç tarafından on ay boyunca yapılan toplam 1.112 şartlı tahliye duruşmasını izler ve
analiz eder.
2011 yılında sonuçları yayımlanan araştırmaya göre: iki yemek arası ile üç
oturum şeklinde gerçekleşen tahliye duruşmalarının başlangıcında mahkumların şartlı tahliye istekleri %65 gibi yüksek bir oranda kabul edilirken,
yemek arasına doğru bu oran neredeyse sıfıra yaklaşır. Yemek arasından
sonra yine yüksek bir yüzdeyle tahliye taleplerinin kabulü kararı çıkmasını
gözleyen araştırmacılar, yargıçların yorulup, acıktıkça kolay karara yöneldikleri, ki burada tahliye isteminin reddi kolay yoldur, sonucuna varırlar.
Zihinsel yorgunluk ve bedensel ihtiyaçların yargıçlar üzerinde ciddi bir
etkisi olabileceğini, hukukun yasadan ibaret olmadığını gösteren bu
araştırma sonuçları, eleştirilebilir. Yine de, mesleki deneyimlerimiz bunun
yabana atılmaması gereken bir sonuç olduğunu söylüyor. Genel olarak
"melek gibi" olan bazı yargıçların, belirli zaman ve durumlarda içlerindeki
canavarı ortaya çıkarabildiğine hepimiz tanık olmuşuzdur.
Bu bilgiyi dikkate almak gündelik uygulamada fark yaratabilir. Karar
duruşması olmasını beklediğimiz duruşmalar için günün başlangıcında,
ilk sıralarda bir duruşma saati almaya çalışmak, günün, daha doğrusu
mesai saatinin sonuna sarkan duruşmaları, özellikle de ramazan aylarında
mümkünse tercih etmemek, dışımızda gelişen sebeplerle duruşmanın bu
saatlere gelmesi halinde ise duruşma performansımızı kısa ama vurucu bir
şekilde gerçekleştirmeye çalışmak sonuç açısından önemli olabilir. Nihayetinde "iyi gözlem" ve buna dayalı bilgilerin analizi "avukat gibi düşünmenin" olmaz ise olmazlarından.
Üstad’in üçüncü dönemine başladığı yeni sayımızla karşınızdayız…
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Dava stratejinizi bireyselleştirmek için gerek duyduğunuz ölçülebilir ve
güvenilir bilgileri nihayet elde edip davayı kazanma şansınızı artırabilirsiniz.
Bir davayı kazanmak için dikkate almanız gereken sayısız faktör mevcuttur. İyisiyle kötüsüyle, davanıza atanan hâkimin kim olduğu, hem davanın
sonucu hem de dava stratejinizi nasıl şekillendireceğiniz üzerinde büyük
etki doğurabilir. O zaman işin başından itibaren hâkim hakkında doğru ve
güvenilir istihbarat almak son derece makul bir yol olacaktır.
Ancak asıl sorunu, hâkimler, özellikle
de eyalet mahkemelerindeki hâkimler hakkında ölçülebilir bilgilerin
toplanması teşkil etmektedir. Tabii ki
camiada her hâkim hakkında sürekli
farklı hikayeler anlatılır. Fakat hâkimler hakkında araştırma yapmayı bir
kere bile denemiş bir avukata soracak
olsanız, faydalı bilgilerin ve fiili verilerin ne kadar nadir bulunduğunu size
mutlaka söyleyecektir. Bunun yerine
genellikle internette rastgele araştırma
yapmak, bundan da pek fayda sağlayamamak, sonunda genel geçer bir dava
stratejisi oluşturmak ve "hadi inşallah"
demek avukatların elinde kalan tek
çare olmaktadır.
Artık durum böyle değil. Sizi Gavelytics
ile tanıştıralım. Kaliforniya eteklerinde
yerleşik Gavelytics, belli bir hâkim
hakkında mümkün olan en detaylı tabloyu, kendi başınıza yapmaya kalkıştığınızdakine kıyasla (böyle bir şeye
kalkışabilirseniz tabii) çok daha kısa
bir zaman dilimi içerisinde çizebilmek
için gerekli olan bilgiyi, eyalet mahkemelerindeki dosyaları analiz ederek
toplayan, yapay zekâya dayalı bir algoritma kullanmaktadır. Daha basit bir
şekilde ifade etmek gerekirse Gavelytics, dava stratejinizi bireyselleştirmek
için ihtiyaç duyduğunuz ölçülebilir ve
güvenilir bilgiyi nihayet elde etmenize ve kazanma şansınızı artırmanıza
imkan tanımaktadır.

İyiyi Kötüden Ayırt Etmek
Hiç çekinmeden yüzleşelim; belli bir müvekkil veya dava için her hâkim uygun
değildir. Neyle karşı karşıya olduğunuzu
en başından itibaren bilmek, davayla
ilgili ileriye dönük kararları verebilmek
açısından hayati önem taşımaktadır.
En basit ifadeyle Gavelytics, hâkimler
hakkında tek tek rapor vermekte ve sizin
işin en başından itibaren neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamanızı sağlamaktadır. Çok düşük bir sabit ücret karşılığında
bir hâkimle ilgili aşağıdaki bilgileri
içeren kapsamlı bir rapor talebinde bulunabilirsiniz:
hâkimle ilgili temel bilgiler,
belirli tipteki dosya ve kararlarla ilgili
hâkimin daha önce benimsediği tutumların bir özeti,
bilgi düzeyi ve davranışları da dahil
olmak üzere hâkimin farklı özelliklerini ele alan ve James Publishing
tarafından hazırlanan objektif bir
değerlendirme,
CCP (Kaliforniya Hukuk Muhakemeleri
Usulü Kanunu) Madde 170.6 kapsamında kesin itiraz söz konusu olduğunda
hâkimin tutumu ile ilgili bir değerlendirme.
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Hâkimin daha çok kimin
lehine (davacı mı yoksa davalı
mı) karar verdiğini gösteren
Gravelscore gibi kullanıcı dostu grafikler de verilen bilgilere
dahil edilmektedir.
Hâkimin tipik iş yükü ve
dosyalardaki ilerleme hızı da
planlama açısından faydalı
olacak bir bilgi olarak temin
edilmektedir.
Google ve veri tabanları üzerinden yapılan eksik araştırmalarla değerli zamanınızdan
kaybetmeden, bir hâkimin
sizinkine benzer dosya veya
davalarda nasıl karar verdiğini
görmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi hemen bir iki tuşa
basarak elde edebilirsiniz.
Hâkimin ne sıklıkta Kaliforniya Hukuk Muhakemeleri Usulü
Kanunu Madde 170.6 kapsamında kesin itiraz aldığını,
hem ülke ortalamasına hem de
belli türdeki davalara kıyasla

hızlıca görmeniz de mümkün olmaktadır.
Bu şekilde itiraz edip etmeyeceğinizi
bilmek, davanızı sağlam bir temele dayanarak başlatmak açısından hayati önem
taşımaktadır.
Sizi zafere götürecek dava stratejisini
yürüttüğünüzden emin olmak için sonuca
karar verecek kişiyi tanımaktan daha iyi
bir yol bulmak gerçekten çok zor.

Daha İyi Bilgi İçin
Daha Derinlere...
Avukat açısından değerlendirildiğinde
bireysel raporlar elbette çok faydalı, fakat
Gavelytics aboneleri hâkimle ilgili çok
daha önemli bilgileri temin eden özelliklere erişim sağlayabilmektedir.
Aboneler standart raporların yanı sıra sınırsız sayıda nietlikli rapor isteyebilmekte
ve bu raporlar da genellikle bir saatten
daha kısa bir süre içerisinde hazırlanabilmektedir. Belirli bir hâkim tarafından bir
iş davasında verilen her karar duruşması
emrini görmek mi istiyorsunuz? Veya

FOTOĞRAF: pexels.com
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karşı tarafın avukatının daha önce bu
hâkimin baktığı bir davada yer alıp almadığını ya da son beş yıl içerisinde duruşmaya çıkıp çıkmadığını mı öğrenmek
istiyorsunuz? Gavelytics size bu soruların
cevabını da verebilir.
Abone olduğunuz takdirde arama özelliği
olan bir karar veri tabanına erişim sağlayarak kendi başınıza cevap arayabilir
veya 100’den fazla türdeki karar hakkında
veri toplayıp bunu karar zamanı, dava
tipi, davacı/davalı sonuçlarının karşılaştırması gibi faydalı parametrelere göre
ayıran karar analiz özelliğini de kullanabilirsiniz. 170.6 sayılı madde kapsamındaki itirazlarınız için hâkiminizi ülkedeki
diğer hâkimlerle kıyaslayabilirsiniz. Mevcut hâkime itiraz ettiğiniz takdirde hangi
hâkimin yerine atanacağını tahmin eden
ve böylece daha bilinçli karar vermenize yardımcı olan bir özellik de şu anda
eklenme aşamasında.
Halihazırda Gavelytics’te yüzbinlerce
aranabilir karar bulunmaktadır. Gavelytics kapsamını Kaliforniya ve Florida’nın
dışına genişlettiğinde bu rakamın çok
büyük oranda artması işten bile değildir.
Fakat sadece abone olanlar bu kararlarda
arama yapabilir ve henüz kararların hepsi
standart bireysel hâkim raporlarına dahil
edilmiş durumda değildir. Abone olduğunuzda istediğiniz bilgiden çok daha
fazlasını bulabileceğiniz su götürmez bir
gerçektir.

İş Geliştirme
Bugünün rekabetçi hukuk sektöründe
rekabetin şartlarının bilincinde olmak
ve muhtemel müvekkillerinizle ilgili
bilgi sahibi olmak her zaman çok büyük
değer taşımaktadır. Gavelytics başlangıçta dava stratejisinin geliştirilebilmesi
amacıyla kurulmuş olsa da, iş geliştirme
perspektifinden de çok değerli katkılar
sağlamaktadır.

Örneğin Gavelytics sayesinde Los
Angeles bölgesindeki iş davalarına son iki yılda en çok hangi
şirketlerin dahil olduğunu öğrenebilirsiniz. İş davalarında müvekkil
listesini uzatmak ve hedeflerini
yükseltmek isteyen avukatlar
için, temin edilen bu bilgiler altın
madeni değerindedir.
Eyalet mahkemeleriyle ilgili
bilgilerin bulunmasının ve analiz
edilmesinin zorluğu çok iyi bilindiğinden, Gavelytics uzmanlığını
sistematik bir şekilde bölgelere
göre oluşturmakta ve geliştirmektedir. Başlangıçta sadece Kaliforniya ile sınırlı olan uygulamalar,
şu anda Las Vegas ve Florida’daki
bazı bölgelere de genişletilmiş,
Texas, New York ve Illinois ile
ilgili planlama da bu yılın sonunda gerçekleşmek üzere tamamlanmıştır. Nihayetinde bu program,
ülkedeki tüm büyükşehirler için
güvenilir bir "hâkim veri tabanı"
haline gelecektir.
Ne derler bilirsiniz; bazen en
iyi savunma hiç savunma yapmamaktır. Dava açmak herkese
uygulanabilecek bir çare değildir.
O yüzden dava hazırlığını sanki
herkes için tek bir çare varmış gibi
yapmayı bırakın. Karşınıza çıkacak hâkimi bilmek, davaya özgü
kazanma stratejisini yaratmanın
en iyi yoludur. 2019’da daha iyi
sonuçlar elde etmek istiyorsanız
Gavelytics‘e şans tanıyın.

https://abovethelaw.com/2019/01/want-better-litigation-outcomes-know-your-judges
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Öğrencilerini
Neye Hazırlıyor?
Mark A. Cohen
Joek Peters
Çeviren:
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Avukatlık mesleği ve trilyon dolarlık küresel avukatlık endüstrisi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Fakat mesleğin çekirdek unsurları (onu diğerlerinden ayrıştıran uzmanlık
alanları, deneyim, beceriler ve muhakeme) büyük oranda aynı kalıyor. Hukuki hizmetlerin sunumu ise tümüyle başka bir hikaye. Yeni iş modelleri, araçlar, süreçler
ve kaynaklar endüstriyi yeniden şekillendirerek, bir yandan yeni sunum kaynakları
aracılığıyla bu hizmetlerin alıcılarına daha iyi bir erişim imkânı sağlıyor bir yandan da
müvekkil memnuniyetini artırıyor. Hukuk, müvekkil çağına atlarken, avukatları ve hukuki istisnacılık efsanesini kutsallaştıran loncaya da elveda diyor. Bu hem mevcut hem
de muhtemel müvekkiller için elbette iyi bir haber.
Fakat aynı haber hukuk fakültelerini zorlar nitelikte. Zira bu okulların çoğu, avukatlığın
ne demek olduğunu, kimin/nasıl işine yarayacağını yeniden şekillendiren sektör değişikliklerine kayıtsız görünüyor. Kurumsal Kalite ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir
oluşum olan Dürüstlük Ulusal Danışma Komitesi (NACIQI), hukuk fakültelerini doğru
düzgün denetlemediği ve "öğrencilerin başarı seviyesinin yetersiz" olduğu gerekçesiyle
Amerikan Barolar Birliği’ne (ABA) 2016 yılında fırça çekmiş; NACIQI üyelerinden Paul
LeBlanc ise, ABA’nın "meslekle dirsek temasını kaybettiğini" ifade etmiştir.

Joek: 2016 yılında verilen karar, yani
"ABA’nın meslekle dirsek temasını kaybettiği" yönündeki karardan bahsediyorum,
onların harekete geçmesini tetikleyen
şey olmalı; bu rahatsız edici karar ortaya
çıktığından beri neler olup bitti? Ve sence
artık hukuk fakülteleri sektördeki mevcut
gelişmelere daha duyarlı hale geldi mi?
Mark: Hukuk fakülteleri son birkaç yılda
çeşitli atılımlar yaptı; örneğin deneyerek
öğrenme, hukuk teknolojileri, girişimcilik, hukukta inovasyon ve proje yönetimi
dersleri yavaş yavaş standart haline geliyor. Çok daha büyük ve çok daha önemli
bir adım ise Hukuk Akademisi’nin sektör
koşullarına kendisini uydurması olacaktır
kanımca. Böyle bir gelişme gerek öğrenciler gerekse hukuk fakülteleri ve hukuk
hizmeti sağlayıcıları/alıcıları için de bir
"kazan-kazan-kazan" durumu olacaktır.

Öğrenciler "gerçek dünyaya" ve bu dünyanın gerektirdiği becerilere, fırsatlara ve
yönelimlere maruz kalacaklardır. Böylece
Akademi, kullanım senaryoları ve tüketici zorlukları/ihtiyaçlarının anlaşılması
ile ilgili bir çerçeve kazanacaktır. Kaldı ki
böyle bir kazanım hukuk eğitim ve öğretiminin yeniden şekillenebilmesi, "beceri
eksikliğinin" ele alınması ve "öğrenci çıktılarının" iyileştirilmesi için güçlü bir temel
teşkil etmektedir. Benzer şekilde hukuk
hizmeti sağlayıcıları/alıcıları, mesleğin
son hızla ortaya çıkan karmaşık zorluklarına daha hazırlıklı bir yetenek havuzundan faydalanabileceklerdir.
Joek: Kesinlikle katılıyorum. Son iki
yıldır Leiden Hukuk Fakültesi’nin Onur
Koleji’ne inovasyon ve değişim konusunda konuşma yapmak üzere misafir konuşmacı olarak gidiyorum ve bu esnada

10

DÜNYADA AVUKATLIK

Bugün avukat
gibi düşünmek
sadece "hukuki"
riskleri
almak değil,
daha ziyade
müvekkillerinin
işini anlamak
demek.

şunu fark ettim: öğrencileri müvekkillerin ihtiyaçlarındaki değişikliklere, bilgi
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere
ve yapının daha belirgin hale geldiği
daha dinamik bir sektörde çalışmaya
hazırlıyorlar. Fakat bunun yanında bir
çeşit "sahte bir acelecilik" de sezinledim;
yani birçok hukuk fakültesi değişimin
öneminden bahsediyor, fakat günün sonunda geleneksel eğitime öncelik veriyor.
Sence yönetim, strateji, organizasyon vb.
konusunda ne yapılmalı? İkinci bir soru
ise, bir iş alanı olarak hukuk ve hukuki
hizmetlerin temini, sence standart hukuk
fakültesi müfredatına ayrılmaz bir parça
olarak eklenmeli mi?
Mark: Evet, öğrencilerin sektörün bırak
on yıl önceki halini, hemen şu anki haline
maruz bırakılması gerektiğine inanıyorum. Bu da avukatlık mesleği ve hizmet
sunumunun bütüncül bir şekilde öğretilmesi gerektiği anlamına geliyor. Sadece
"hukuku bilmek" bugünün avukatları için
artık yetersiz kalıyor. Bahsettiğin "sahte
acelecilik" bir sorun; çünkü öğrencilerin
eskiye göre daha farklı eğitim görmelerine daha acil ihtiyaç duyuyoruz. Bunun
nedeni de hukuk hizmetlerini satın alanların artık daha farklı taleplere ve beklentilere sahip olması. "Değişim" neden
ortaya çıktı, etkisi ne, uyum sağlamak
için ne gerekir gibi sorularla bir çerçeveye oturtulmadığında anlamsızlaşır.
Hukuk fakültelerinin bağlam yaratmak
için odaklanması gereken de budur. Sorun, özellikle ABD’de, sadece birkaç tane
tam zamanlı hukuk fakültesinin pratiğe
yönelik deneyiminin olması, bunun da
son on yıl içerisinde sektörde meydana
gelen değişiklikleri anlamak için yeterli
olmamasıdır.
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Şu Anda "Avukat Gibi
Düşünmek" Ne Anlama Geliyor?
Hukuk fakülteleri uzun süredir öğrencilerini "avukat gibi düşünme" konusunda
eğitmeye odaklanıyor. Müfredat şu amaçlarla tasarlanır:
1 eleştirel düşünmeyi pekiştirmek,
2 sokratik yöntemle doktrin hukukunu
öğretmek,
3 "hukuki" yazma tekniklerini ve "hukuk dilinde" akıcılığı temin etmek,
4 sözel savunmayı ve sunum becerilerini ilerletmek,
5 riskten ve hatadan kaçınmayı teşvik
etmek,
6 mesele belirleme ve "ya şöyle olsaydı" denecek durumları rafine etmek,
7 hukuk etiğini öğretmek.

Özellikle son yıllarda sektör belirgin
bir şekilde değişmiş olmasına rağmen
hukuk fakülteleri halen bu şekilde eğitim
veriyorlar. Hukuki hizmetlerin sunumu
bugün, hukuk, işletme ve teknik uzmanlıkla desteklenen üç ayaklı bir sandalye
gibi. Hukuk artık sadece avukatlardan
ibaret bir alan değil. Hukuk firmaları
hukuki hizmetlerin varsayılan tedarikçisi
değil. Avukatlık artık hukuki hizmetlerin sunumuyla eş anlamlı değil. Gücün
hukuki hizmeti satın alma/satma dengesi, artık avukatlardan hizmet alıcısına
geçti. Dijital dönüşüm avukatlardan
ziyade hizmet alıcılarını değerle ilgili söz
sahibi yaptıkça, birçok avukatın işlev ve
rolleri değişiyor. Bu değişiklikler "avukat
gibi düşünmenin" anlamını ve daha da

önemlisi bugünün koşullarında hangi
"hukuki" becerilerin gerekli olduğunu
etkiliyor.
Hukuk bilgisi çok uzun zaman boyunca hukuk kariyerinin tek gereği oldu,
şimdi ise başlangıç noktası. Bugün
"avukat gibi düşünmek" müvekkilin
amaçları üzerine odaklanmak, sadece
"avukat gibi" değil bütüncül bir şekilde
düşünmek, hukuk bilgisini süreç/proje
yönetim becerileri ile birleştirebilmek
ve teknoloji ile verinin hukuk hizmetlerinin sunumunu nasıl etkileyeceğine
dair çalışma bilgisine sahip olmak
anlamına geliyor. Avukatlar artık avukat merkezli bir ortamda çalışmıyorlar.
Bugün diğer hukukçularla, para-profesyonellerle ve makinelerle işbirliği yapmak onların rutinine girmiş durumda.
Bugün avukat gibi düşünmek sadece
"hukuki" riskleri almak değil, daha
ziyade müvekkillerinin i şini anlamak
demek. Bunun yanında, hukuki arz
zincirindeki diğer aktörlerle de birlikte
çalışmak ve böylece müvekkilin ortaya
koyduğu değere itici güç olmak, etkili
bir şekilde çalışmak, entelektüel sermayeyi elde etmek, veriyi kullanmak ve
müvekkilin hedeflerini ileriye götürmek için "doğru" kaynakların kullanılmasını sağlamak demek.
Hukuki performans, müvekkilin ortaya
koyduğu değeri yönetecek şekilde, girdiden (saat ve kaynak) çıktıya (sonuçlar
ve getiriler) doğru kayıyor. Avukatlar
işin karmaşıklığı ve hızına ayak uydurmak zorunda. Sadece hukuki riski
değil markanın itibarı, düzenleyici ve
finansal faktörler gibi diğer etmenleri
de dikkate alacak şekilde danışmanlık
hizmeti vermek zorundalar. Çok boyutlu, bütünsel, zamanında ve eyleme
dönüştürülebilir tavsiyeler vermek
durumundalar. "Avukat gibi düşünmekle" kasıt budur.
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üvekkil gibi
şünmek", en
ından müvekin amaçları,
k toleransı,
ymet takdiri ve
üessesi hak-

Joek: "Avukat gibi düşünmeye" zemin teşkil eden yeterlilikler değişti. Bütün hukuk
fakültesi öğrencilerinin kariyerlerine başlamadan önce yeni sektör dinamiklerinin
farkında olması gerektiğine ve başarılı
bir hukuki kariyerin hukukun belli bir
alanında uzman olmaktan çok daha ötesi
anlamına geldiğine katılıyorum. Fakat
öğrencilerin hem avukatlık perspektifinden "müvekkilleri gibi düşünmek" hem de
müvekkillerinin karşılaştıkları zorlukları
ve ihtiyaçlarını anlamak üzere eğitilmesi söz konusu olsa gidişat nasıl olurdu?
Böylece müessese hakkında da daha fazla
bilgi sahibi olup, sadece hukuki meselelere odaklanmazlar, müvekkillerinin başarısı ve büyümesi ile ilgili itici güçlerin de
farkında olurlardı.
Mark: "Müvekkil gibi düşünmek", en azından müvekkilin amaçları, risk toleransı,
kıymet takdiri ve kurum hakkında bilgi
sahibi olmak her zaman kritik önem
taşımıştır. Sorun, avukatların çoğunun
müvekkillerle çok az doğrudan temas
kurması, bu soruları ve durumu bütüncül
açıdan sorgulamaması ve görmemesidir. Hukuk fakülteleri geleneksel olarak
öğrencilerine "avukat gibi düşünmeyi"
öğretip bunun yeterli olduğunu düşünürler. Fakat avukat gibi düşünmek sadece
hukuki uzmanlığı ve yetkinliği değil,
aynı zamanda sorduğun sorudan da
anlaşılacağı gibi çok daha fazlasını içerir.
Sana katılıyorum; avukatların kurum
hakkında bilgi sahibi olması, teknolojinin
hukuk hizmetlerinin sunumunu nasıl etkilediğini, hizmet tedarik zincirinin nasıl
işlediğini, proje yönetimini ve veri analitiğinin temellerini anlayabilmeleri şarttır.
Müvekkillerinin karşılaştıkları zorlukları
dar bir "hukuki" perspektiften ziyade
daha geniş bir bakış açısıyla anlayabilmelidirler; çünkü bugün müvekkiller hukuki
nutuktan ziyade karmaşık, çok disiplinli
sorunlarına cevap istemektedirler.
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Hukuk Fakülteleri Öğrencilerini
Hangi Konuda Eğitmelidir?
Geçmişte sadece hukuk firmaları tarafından gerçekleştirilen "hukuki" işlemler
daha fazla ayrıştırılmış olsa da ve hatta
bu hizmetler giderek daha fazla kurum
içerisinden kişilere, hukuk şirketlerine ve
diğer disiplinlerden gelen "hukuki" hizmet tedarikçilerine yani Büyük Dörtlü1’ye
yaptırılsa da hala daha birçok hukuk
fakültesi öğrencilerini geleneksel bir
kariyere yönelik olarak eğitmektedirler.
Uygulamaya yönelik kariyerler daralmaktadır. Bu da halen öğrenci olanlar ile
kariyerlerinin erken veya orta aşamalarında olan profesyonellerin bu kariyerlerin yerine geçecek işlere uygun yeni
becerileri edinmesi gerektiği anlamına
gelmektedir.
Deloitte’un tahminlerine göre tüm hukuki
pozisyonların %39’u on yıl içerisinde özişler hale gelecek. Birçok hukuk fakültesi
mezunu, tam zamanlı işlerin yerini geçici
işlerin aldığını, ortalama bir avukatın kariyeri boyunca çift basamaklı rakamlarda
iş değiştirmeyi beklemesi gerektiğini
düşünüyor. "Hukuku bilmek" şu anda sadece bir başlangıç noktası ve veri analitiği,
işletmenin temelleri, proje yönetimi, risk
yönetimi ve "insan becerileri" gibi sadece
birkaçını örnek olarak verebileceğimiz,
hukuk fakültelerinde nadiren öğretilen
yeni becerilerle kendilerini geliştirilmek
zorundalar.
Hukuk fakülteleri, öğrenciye hiçbir değer
katmayan yeni binalara on milyonlarca
dolar harcarken neden müfredatı gözden geçirme konusunda bu kadar yavaş
davranıyorlar? Ve Akademi neden hukuk

ekosistemi içerisindeki diğer paydaşlardan bu kadar uzak duruyor?
Hukuk Akademisi’nin verdiği
eğitim ve sektörün ihtiyaçları
arasında böyle bir bağlantısızlığın
bulunmasının birçok açıklaması
var: ABA’nın mesleğe yönelik korumacılığı (anlamı: aidatını ödeyen
avukat üyeleri), fakültelerin kayıtsızlığı, piyasayla etkileşimine değil
de mesleğin kendisine odaklanma,
pedagojik değişime kucak açma
konusundaki isteksizlik, "burs"
kavramının dar, çağ dışı ve kendine hizmet edecek şekilde yorumlanması, hiyerarşik titre saplanıp
kalma, hukuk eğitimi/öğretimine
monolitik, tek düze yaklaşılması
ve anlamlı performans ölçütlerinin
ve hesap verebilirliğin olmaması.
Hukuk fakülteleri duraklamanın,
okula kayıt oranlarındaki düşüşün,
mali baskının, yeteneğin başka
mesleklere/sektörlere kaymasının
ve basında yoğun bir şekilde çıkan
olumsuz haberlerin bedelini ödemeye başladı. Peki ne yapılacak?

Hukuk Fakülteleri
Müvekkillerin İhtiyaçları
ve Bu İhtiyaçları
Karşılamak için Gerekli
Olan Beceriler Üzerine
Odaklanmalıdır
İşletmelerin farklı kültürleri, işe
alma kriterleri, hedef pazarları
ve performans ölçütleri varken
hukuk fakültelerinin niye olmasın?
Akademisyenlerin çoğu bu soruya
şöyle cevap verir:

"Müv
düşü
azınd
kilin
risk
kıym
müe
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"İşletmenin amacı kâr etmektir; bu da
bir eğitim kurumununkinden farklıdır."
Belki de bugünün dünyasında kâr,
müşteri memnuniyetinden gelir; olumlu
bir deneyim, memnun edici bir sonuç
ve değer. Hukuk fakültelerinin çoğu
bu ölçütlere göre değerlendirildiğinde
sınıfta kalıyor. Aslında, Mary Juetten’in
ABA dergisinin son sayısında çıkan
bir makalesinde de ifade ettiği gibi,
sonuçlar üzerine odaklanmaları gerekir.
Juetten’e göre buna, teknolojik ürünlerin sektör ihtiyaçlarına uydurulması
(kullanım gereklilikleri) için ölçütlerin
belirlenmesi, maddi hukukun ötesine
geçilmesi, daha fazla pratik deneyim
(başka bir deyişle deneyerek öğrenme),
anlaşmazlık çözüm mekanizmalarının
üstüne gidilmesi ve adalet krizinde
erişim için çözümlerin bulunması da
dahildir. ABA’nın Juetten’in tavsiyelerini bir kenara not ettiğini umalım.
Eğitim meselesinde herkese uyacak bir
cevap vermek mümkün değil; aslında bu da sorunun bir parçası. Hukuk
fakültelerinin genellikle ayrıştırılmamış bir müfredata sahip olduklarını
ve öğrencilerini sanki bütün hukuk
fakültelerinden mezun olan herkes benzer kariyerlere göre hazırlanıyorlarmış
gibi eğittiklerini biliyoruz. Bu durum
geçmişte de, bugün ve gelecekte de bir
gerçek olarak karşımıza çıktı, çıkıyor ve
çıkacak. Küçük bir grup elit, markayla
kendini ayrıştırmış hukuk fakülteleri
("T-14"—belki de 20) de diyebiliriz,
mezunlarını, benzer şekilde markayla
kendini ayrıştırmış hukuk firmalarında, kurum içi hukuk departmanlarında, hukuk şirketlerinde ve üst düzey
devlet, akademik ve yargı makamlarında kariyer yapmak için hazırlamaya
devam ediyor. ABD’de eğitim veren 170

civarındaki hukuk fakültesi için, hikaye biraz daha farklı ama asla umutsuz
değil. Hukuk hizmetlerinin "perakende"
segmentine daha iyi hizmet vermek üzere
öğrenci yetiştirmek için inanılmaz büyük
bir fırsat var. Şayet avukatın zamanını,
teknolojiyi, süreçleri, verileri, ölçüm bilimini ve müvekkil odaklı işletme yapısını
kullanarak daha etkili kılmaya yönelik
yeni hizmet sunum modelleri mevcut
olsaydı, on milyonlarca yeni müvekkil
olurdu. Dolayısıyla veri analitiği, proje
yönetimi, bilgi yönetimi ve daha birçoğu, henüz icat edilmemiş diğer "hukuki"
pozisyon bolluğunda eğitim alan, elit
dışı okulların mezunları için de fırsatlar
bulunmakta.
Hukuk fakültelerinin hepsi, hukuk etiği
de dahil olmak üzere doktrin hukukunun "temellerini", eleştirel düşünceyi,
kişiler arası iletişimi, iş birliği becerilerini, işletme bilimini, teknolojiyi ve veri
analitiğinin temellerini, pazar farkındalığını, yaşam boyu mentalite eğitimini
ve hukukun bir meslek ve iş yapma
becerisi olduğunu mezunlarına öğretmiş
olmalı. Hukuk fakültelerinde öğrencilerin "müvekkil odaklı" olma konusunda
da eğitilmeleri gerekir. Bu, geçmişin
"avukat odaklı" yaklaşımından çok daha
önemlidir. Öğrenciler, hukuk hizmetleri
alıcılarının avukatlardan neler beklediğini, bu beklentileri karşılamak için hangi
becerilerin gerektiğini ve müvekkil değerini yönetmek için ek/devam eden hangi
eğitimin gerekli olduğunu bilerek mezun
olmalıdır. Hukuk fakültesi diplomasının
bir kişinin örgün eğitiminin son durağı
değil, yaşam boyu sürecek bir yolculuğun
ilk durağı olduğunu anlamaları gerekir.
Söz konusu sürekli eğitimin ana kaynağı
olabilmek adına bu durum hukuk fakülteleri için hem bir zorluk hem de bir fırsat
teşkil etmektedir.
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Sonuç
Hukuk fakültelerinin sektöre daha
uyumlu hale gelmesi bir zorunluluktur.
Bugün avukatların nasıl ve ne zaman
kullanılacağının kararını avukatlar değil
müvekkiller vermektedir. Bu yolda daha
önce doktorlar, muhasebeciler ve diğer
meslek erbabı da yürümüştür. Hizmet
sektöründeki meslekler tıpkı işletmeler
gibi tüketicilerin ihtiyaçlarına göre hizmet vermelidir. Bu ihtiyaçlar da durağan
değildir. İşte tam da bu yüzden hukuk
fakülteleri durağan kalamaz ve kendi
ihtiyaçlarından ziyade tüketicilerinkini
karşılayabilmek için müfredatı daha
esnek hale getirmelidirler.
Joek: Bence meslekteki insanların çok
büyük bir kısmı senin önerilerinde
haklılık payı bulacaktır. Ancak, aslında
sorunun unsurlarından biri de; kolayca
müfredatın daha esnek olması gerektiğini
ve onu değiştirmek için diğer mesleklerin
deneyiminden pay biçebileceğimizi söylemek ama diğer yandan hukuk eğitimin
neye benzemesi gerektiğini ve/veya
böyle bir eğitim sisteminin nasıl harekete
geçirileceğinin asıl zorluk olduğunu bilemeyecek kadar içgörü eksikliğinin olması
değil midir? Ve senden şimdi bir hukuk
fakültesinin müfredatını değiştirmen istenseydi müfredatı "yenilemek" için neyi
teklif ederdin ya da yapardın?
Mark: Soruna sanki modeli sıfırdan
yaratma yetkisine sahipmişim, gelenekçi akademisyenlerle, maliyetlerle,
kültürle ve düzenleyici kısıtlamalarla
kuşatılmamışım gibi cevap vereceğim.
Öğrencileri hukuk hizmetlerinin alıcı-

larının taleplerini karşılamak için gerekli olan
araçlarla eğitmek benim için başlangıç noktası
olurdu. Bugün avukatların ve hukuk alanında
çalışan diğer profesyonellerin nasıl, ne zaman ve
ne fiyatla çalışacağını alıcılar belirliyor. Bugün
avukatlardan ziyade müvekkiller hangi "hukuki"
işlerin gerekli olduğuna ve avukatların ne zaman
devreye gireceğine karar veriyor. Bu, geleneksel hukuk müfredatının en baştaki tasarımına
aykırı. Benzer şekilde artık daha az sayıda avukat
geleneksel "pratik" kariyere sahip; çoğu hibrid
uygulama/hizmet sunum işi yapıyor.
Tüm avukatların tıpkı doktorlar gibi geleneksel,
temel doktrinel dersleri alması ve bilmesi lazım.
Fakat sonrasında bu temel eğitimin ötesine
geçmesi ve yine tıpkı doktorlarda olduğu gibi
uzmanlaşması şart. Hukuk fakültelerinin tamamı
neden sanki bütün öğrencilere aynı işi/kariyeri
yapacaklarmış gibi bir eğitim versin ki? Duruma
bakıp ona göre belirlenecek bir yaklaşım işe yarayacaktır. "Yumuşak beceriler" (bence bu da yanlış
kullanılan bir tamlama çünkü aslında bunlar da
çekirdek beceriler içerisinde yer alıyor) de vurgulanmalı. Bunların arasında işbirliği, müvekkil yönetimi, kültürel farkındalık ve duygusal zekayla
ilgili diğer alanlar da bulunmaktadır. "Uzmanlık
eğitimi" dönemleri, dışarıda staj yapma ve pratik
deneyim de zorunlu olmalı. Aynı şekilde yurt
dışındaki bir hukuk fakültesinde bir dönem veya
daha uzun süreyle eğitim görmek de zorunluluklardan biri olmalı.
Geleneksel ve "ters-yüz edilmiş" sınıfların bir arada
kullanılmasıyla maliyet de azalacaktır. Bu da bir
başlangıç kanımca…
Kanaat Önderi | Legal Mosaic CEO’su Mark A. Cohen ve LegalBusinessWorld CEO’su Joek Peters arasında geçen ve Mark’ın ‘What Are
Law Schools Training Students For?’ (Hukuk Fakülteleri Öğrencilerini
Ne İçin Eğitiyor?) (Forbes) başlıklı makalesi hakkındaki e-posta
yazışmaları.
Big Four Accounting Firms; Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers(PwC)
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Çin'deki Yeni Yabancı
Yatırım Yasası
Bir Dönüm Noktası
Olarak Görülüyor
Yeni Yabancı Yatırım Yasası, Çin’in dünyaya geniş kapsamlı
açılım yönünden ne denli kararlı olduğunu gösteriyor.

Zhong Nan - Chen Weihua
CHINA DAILY
Çeviren:

Buğçe Bakırel

ŞANGAY | ÇİN

Avukat, Ankara Barosu

FOTOĞRAF: Raj Eiamworakul | unsplash.com
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Çin’in ekonomisini ciddi anlamda ileriye taşıyacak yeni yasa taslağı, uluslararası iş camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.
Çin’in üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’ne 8 Mart’ta sunulan ve
15 Mart’ta oylanacak olan Yabancı Yatırım Yasa taslağı, onaylandığı takdirde
yabancı şirketlerin çalışma koşullarında büyük değişiklikler yaratacak.
Taslak Yasa uyarınca, yabancı şirketler
fikri mülkiyet hakları yönünden daha
geniş korumaya sahip olacak, zorunlu teknoloji transferi yasaklanacak ve
yabancı şirketlerin faaliyet gösterebildiği
sektörler artış gösterecek.
Onaylanması beklenen söz konusu yasa
taslağı aynı zamanda yabancı şirketlerin
"milli muameleye" tabi tutulmasını ve bu
nedenle de yasa önünde Çinli şirketler
gibi kabul edilmesini öngörüyor.
Asia-Pasific Genel Müdürü ve JP Morgan
Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Jing
Ulrich, yasa tasarısının oldukça önemli
bir adım olduğunu belirtti. Ulrich söz
konusu yasa tasarısı için "Çin’de adil ve
eşit rekabetin sağlanması bakımından
bir kilometre taşı niteliğindeki bu tasarı,
uzun vadede küresel şirketlerin kaygılarının giderilmesi yönünden oldukça etkili
olacaktır. Yeni Yabancı Yatırım Yasası’nın
yatırım ortamını iyileştireceğini ve sonuç
olarak Çin'in daha fazla yabancı sermaye
çekmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz." dedi.
Kuhn Vakfı Başkanı ve Çin'in önde gelen
eleştirmenlerinden Robert Lawrence
Kuhn, Çin'in bu yasa tasarısı ile artık "eylemleriyle sözlerini destekler" bir pozisyon
aldığını söyledi. Kuhn Çin’in küreselleşmenin ve serbest ticaretin karşılıklı
yararlarının kazananı haline geldiğini ve

kendi iç pazarlarını genişleterek iç politikası ile uluslararası stratejisini uyumlu
hale getirdiğini söylüyor.
Yasa tasarısı Aralık sonunda Ulusal
Halk Kongresi tarafından açıklandı ve
akabinde yabancı şirketlerden ve tüm
ilgililerden 24 Şubat’a kadar görüşlerini
belirtmeleri istendi.
Pekin’de yer alan ve Çin’deki yabancı
şirketlerin büyük bir çoğunluğunu temsil eden bir hukuk bürosu olan Lehman,
Lee&Xu’nun Genel Müdürü Edward
Lehman, ekonominin genişletilmesi gerekliliğine cevap veren bu değişikliğin,
onaylanırsa 2001’de Çin’in Dünya Ticaret
Örgütü’ne katılmasından bu yana
yaşanan en köklü değişiklik olacağını
söylüyor. Lehman’a göre bu tasarı olumlu
yönde çok büyük bir sıçrama. 1980’li
yıllardan beri Çin’de olduğunu belirten
Lehman, bu tasarının şimdiye kadar
yasada en büyük değişikliği getiren ve
en hızlı şekilde tanıtılan tasarı olduğunu
belirtiyor.
Yasa Tasarısı, yürürlükte bulunan
mevcut üç kanunu bünyesinde topluyor.
Birincisi 1979 yılında yürürlüğe giren
ve Çin’de yabancı yatırımın temellerini
atan ortak girişimlere yabancı sermaye
katılımına ilişkin yasa. Diğer iki yasa ise
1980’lerde yürürlüğe girmiş ve Çin’in
reform ve açılım sürecini desteklemiş
yasalar.
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Ulusal Halk Komitesi Başkan
Yardımcısı Wang Chen, 8 Mart’ta
yeni yasanın Çin’in açılım sürecinde yepyeni bir sayfa açacağını
söyledi. Chan’a göre yeni yasa
Çin’in dış dünyaya geniş kapsamlı açılma ve yabancı yatırımları
teşvik etme noktasında ne denli
kendine güvenli ve kararlı olduğunu gösteriyor.
Yasa tasarısı, Çin’de faaliyet göstermekte olan büyük Amerikalı
ve Avrupalı şirketlerin desteğini
çoktan aldı.
Coca-Cola’nın Çin ve Kore Bölge
Sorumlusu olan Curt Ferguson,
yeni yasanın Çin genelinde yeni
iş imkanları yaratılmasına hizmet
edeceğini söyledi. Ferguson aynı
zamanda, yeni yasayı ekonomik
yükselmenin de önemli bir parçası olarak görüyor. Çin ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir
biçimde büyümesinin kendilerinin gelişimi bakımından da
oldukça önemli olduğunu ifade
eden Ferguson, Çin’in odak noktasını kaliteli ekonomik büyüme
olarak değiştirmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.
Çin’de faaliyet gösteren Alman
endüstri mühendisliği şirketler
grubu China Thyssenkrupp’ın
CEO’su Gao Yan, yabancı yatırımcılar bakımından ortamın iyileştirilmesi için gümrük tarifesinin
düşürülmesi, işletme ruhsatı
alınması sürecine dair sağlanan
kolaylıklar ve yabancı yatırımcıların faaliyet gösterebileceği

sektörlerin çoğaltılması gibi
birçok keskin önlemin söz konusu
olduğunu söyledi.

Yabancı
yatırımcılara
Çin’de hukukun
egemen olduğu
konusunda
güvence
sağlanıyor. Bu da
bir uyuşmazlık
söz konusu
olduğunda,
hukuka
güvenebilecekleri
ve yerel bir
mahkemeye
gittiklerinde
de hukukun
koruması altında
olacaklarına
inanmaları
anlamına geliyor.
Öyle sanıyorum
ki bu, Avrupalı
yatırımcılar
açısından son
derece önemli.

Brüksel merkezli Belçika-Çin
Ticaret Odası Başkanı Bernard
Dewit, yeni yasanın yabancı
şirketlere çok daha kapsamlı korumalar sağlayacağı noktasında
güveninin tam olduğunu vurguladı. Dewit konuya ilişkin olarak;
"Yabancı yatırımcılara Çin’de
hukukun egemen olduğu konusunda güvence sağlanıyor. Bu da bir
uyuşmazlık söz konusu olduğunda, hukuka güvenebilecekleri ve
yerel bir mahkemeye gittiklerinde
de hukukun koruması altında
olacaklarına inanmaları anlamına geliyor. Öyle sanıyorum ki bu,
Avrupalı yatırımcılar açısından
son derece önemli." dedi.
Yeni yasanın nasıl uygulanacağı
hakkında elbette bazı kaygılar
var.
Pekin Üniversitesi’nde yatırım
alanında profesör olan ve "The
One Hour China Book" kitabının
yazarı Jeffery Towson, yasanın köklü bir değişiklik getirip
getirmeyeceğinin ne şekilde
uygulanacağına bağlı olduğunu
söylüyor. Towson’a göre ayrıntılara ilişkin soru işaretleri
kaçınılmaz, bunlar ancak zaman
içerisinde geliştirilebilir. Genel
olarak yabancı yatırımcılar yeni
yasanın ne şekilde uygulanacağını görmek için beklemek zorundalar, uygulama onlar için işin
en önemli kısmı. Ancak Towson’a
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göre yabancı şirketler uzun soluklu
kaygılarına en üst düzeyde çözümler
arandığını görmeli ve bu durumu takdirle karşılamalılar.
Yasa değişikliği yabancı şirketlerin
Çin'de karşı karşıya kaldığı önemli
zorlukları tek başına değiştirmeyecek.
Ne de olsa birçok Çinli şirket de giderek
daha rekabetçi bir tutum sergileyecek.
Yönetim danışmanlığı şirketi olan Gao
Feng’in CEO’su ve kurucusu olan ve
aynı zamanda "Çin’in Bozguncuları: Alibaba, Xiaomi, Tencent ve Diğer Şirketler
Ticaretin Kuralını Nasıl Değiştirdi?" adlı
bir kitabı olan Edward Tse, yabancı yatırımcılara faaliyet gösterebilecekleri yeni
sektörler açılmasının, tüm girişimcilerin
başarılı olacağı anlamına gelmediğini
vurguluyor.
Tse’ye göre, mevcut durumun tamamı
yasa ile ilgili değil. Son 10-15 yılda Çinli
şirketler ciddi anlamda gelişim gösterdi. Örneğin teknolojiyi batılı şirketlere
oranla genellikle çok daha aktif kullanıyorlar. Dolayısıyla, bu değişimin bir
sonucu olarak yabancı şirketler daha
önce faaliyet gösteremedikleri sektörlere
girişleri serbest olduğunda, belki de beklediklerinden çok daha çetin bir rekabet
ortamı ile karşı karşıya kalacaklar.
Pekin merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Çin ve Küreselleşme Merkezi’nde
kıdemli araştırmacı olan Andy Mok,
yasa değişikliğinin Çin'i ticaret yapmak
için daha cazip bir yer haline getireceğini söylüyor. Mok’a göre küresel sermaye
çok seçenekli, ancak mevcut durumda
bu Çin’in cazip bir yatırım ortamı olduğunu kanıtlaması için bir fırsat.

!
Yabancı basında sıkça "ABD ile
ticaret müzakerelerini kolaylaştırma çabası" olarak değerlendirilen
söz konusu yasa tasarısı 8 Mart
2019’da onaylandı. Delegelerin
2929’u olumlu, 8’i olumsuz ve 8’i
çekimser oy kullandı. Oylamanın
yasa lehine ezici bir çoğunlukla
sonuçlandığını söylemek mümkün. Son müzakerelerde pazara
giriş ve devlet tedarikinde haksız
muamele, Çinli ortaklara teknoloji transferi ve Çin'deki yabancı
işletmelerden ticari sırların çalınması gibi yabancı yatırımcıların
kaygıları da ele alındı. Uluslararası platformlarda yasa ile özellikle
veri güvenliğinin güvence altına
alınması gerektiğine yönelik
eleştiriler mevcuttu. Son müzakereler sırasında, yabancı yatırımcıların ticari sırlarının korunması
amacıyla tasarı metni üzerinde
değişikliklere gidildi. Yine de
uluslararası basında, yasanın detaylı düzenlemelere yer vermediği
ve belirsizliklerle dolu olduğu
yönünde eleştiriler mevcut. Yeni
Yabancı Yatırım Yasası, 1 Ocak
2020’de yürürlüğe girecek. 1

Yasalaşma Süreci ve Sonrasında Yaşanan
Gelişmeler için bkz.

1

https://www.bbc.com/news/business-47578883
https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-lawmaking/china-says-new-foreign-investment-law-to-foster-fair-competition-idUSKCN1QP0P9
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3001577/chinas-new-foreign-investment-law-too-vague-says-us-business
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3001780/china-approves-new-foreign-investment-law-designed-level
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Avukattan
Avukata Şiddet
Geçtiğimiz günlerde 5 Nisan Avukatlar Günü‘nü "KUTLADIK". Mesleğe yeni atılmış bir avukat
olarak "kutlayacağım" ilk avukatlar günümde, ailemden, arkadaşlarımdan, meslek hayatına yeni
başlamış meslektaşlarımdan ve meslekte yıllarını devirmiş "üstad"lardan birçok kutlama ve
tebrik mesajı aldım. Peki, içinde bulunduğumuz şartlarda, yani; hukuksuzluğun normalleştirildiği, insanların adalete inancının olmadığı, savunma hakkını temsil eden bizlerin önüne yargının
özneleri tarafından tıkaçların konduğu, genç avukatların ekonomik yetersizlikle boğuştuğu
bugün, kutlama yapılacak bir gün müydü?

Yeliz Yıldırım

Avukat, Ankara Barosu
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Sadece birkaçını sıraladığım sebeplerin
yanında daha birçok olumsuzluğa dikkat
çekmek amacıyla İstanbul, Trabzon ve
Ankara Barosu'nun da içinde bulunduğu
birçok baro yaptığı basın açıklamasında
eğlence yapılmayacağını söyleyerek, bir
anlamda biz avukatlara dayanışma çağrısında bulundu.
Mesleğimizin içinde bulunduğu koşullar,
çeşitli yerlerden ve kimselerden gelen
baskılar, avukatların "susturulmaya"
çalışılması gibi meseleler artık hepimizin
konuşmaktan yorulduğu bir seviyede.
Özellikle benim gibi birçok genç meslektaşım için, mesleğimizin içinde bulunduğu koşullar epey tedirgin edici. Avukatlar
gününde mesleğimizin ne kadar kutsal
olduğunu, adaleti, hukuku konuşacağımız
yerde, ne yazık ki baskılardan, zorluklardan söz ediyoruz.
Bu olumsuz durum içinde belki de en kötüsünün avukatın avukata yaptığı fiziksel
veya psikolojik şiddet olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Geçtiğimiz aylarda
bunun üzücü bir örneğini adliye koridorlarında yaşadık.
Daha önce Niğde’de haciz işleminde
bulunan avukatın ev sahibi tarafından
saldırıya uğraması, Aydın’da Av. Cem
Demiralay’ın davalı karşı taraf tarafından darp edilmesi, Ankara’da iki kadın
avukatın (Av. Fadime Eymir, Av. Büşra
Pamukçu) bir polis ve bir mübaşir tarafından darp edilmesi ve hakarete uğraması
gibi haberler basına yansımıştı. Savunma
hakkının güvencesi olan avukatlara yönelik şiddet kimi zaman kamu görevlisinden kimi zaman davanın karşı tarafından
kimi zaman da ne yazık ki "kardeşi olan
meslektaşından" geliyor.
7 Şubat günü Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi‘nde görülen, annelerine vasi atanmasına ilişkin davanın duruşmasından

sonra; Avukat Sunay Arslan, yaptığı savunma nedeniyle asil sıfatıyla duruşmaya
katılan emekli avukat abisinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda Arslan’ın
kaşının açıldığının görüldüğü video ve
fotoğrafların Arslan’ın sosyal medya
hesabından paylaşması üzerine gelen:
"AVUKAT AVUKATA BUNU YAPARSA,
VATANDAŞ NELER YAPMAZ" yorumu
ise, söylemek istediğimizin özeti gibi.
Kardeşler arasında aile içi bir problemin
varlığı; şiddet, hakaret ve tehdit eylemlerine hiçbir şekilde gerekçe olamayacağı
gibi, bu tür eylemlerin emekli de olsa bir
avukat tarafından gerçekleştirilmiş olması çok daha üzücü.
Her meslek grubunda olduğu gibi, bizim
aramızda da kişisel sorunları nedeniyle
öfkesine yenik düşen, mesleğe ve mesleğin koruduğu değerlere aykırı davranan,
mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve
davranışlarda bulunan kişiler var; ancak
birkaç kişinin yaptığı hatanın kesinlikle
mesleğe ve avukatların tümüne yüklenmemesi gerekiyor.
Yaşanan olayın olumsuzluğu bir yana,
saldırı sırasında ve sonrasında gösterilen meslek dayanışması umudumuzu
yeşertiyor. Sunay Arslan, uğradığı saldırı
sırasında, olaya şahit olan birçok meslektaşın duruşmalarını bırakarak müdahale
etmeye, saldırıyı engellemeye çalıştığını
söylüyor ve ekliyor: "Hukuksuzluğun
karşısında böylesi duran meslektaşlarımızın varlığı, hukukun can çekiştiği ülkemde
ümitvar olmamı sağladı".
Meslektaşımız Sunay Arslan’a dik
duruşu, korkup geriye çekilmek yerine,
bu zorbalığı mahkum ettirmeye yönelik
kararlı tutumu için, ayrıca "ama" demeden saldırıya uğrayan meslektaşlarının
yanında durmasını bilen tüm avukatlara
teşekkür ediyoruz.
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YEREL SEÇİMLERİNDE
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN

“ Ü S T A D ” L A R
ANKARA

MANSUR YAVAŞ
1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamış,
Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

BOLU

TANJU ÖZCAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Avukatlığın yanı sıra
Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Kulübü Yöneticiliği görevlerinde
bulunmuştur. 24, 25 ve 26. Dönem Bolu Milletvekilliği de yapmıştır.

İZMİR

TUNÇ SOYER
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1981'de mezun olan Soyer,
İsviçre Webster Koleji’nde "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde "Avrupa Birliği"
alanlarında yüksek lisans yapmıştır.

DENİZLİ

OSMAN ZOLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni bitiren Başkan Zolan,
Denizli Barosu'na kayıtlıdır.

KİLİS

MEHMET ABDİ BULUT
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olmuştur. Uzun süre
Kilis'te serbest avukatlık yapan Bulut, 2004-2014
arasında Kilis Belediye Başkanlığı yapmıştır.

GİRESUN

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
1972 doğumlu olan Şenlikoğlu, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçiş yaptığı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni
tamamlamıştır.

VAN

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
1975 Van'da dünyaya gelen Ertan,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirmiştir. 2004 Yerel
seçiminde partisinin listesinden
seçilerek Van'ın ilk kadın il genel
meclisi üyesi oldu.

İSTANBUL / BEYOĞLU
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HAYDAR ALİ YILDIZ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni
bitiren Yıldız, 2004-2009 yılları arasında AK
Parti Beyoğlu İlçe Başkanı olarak görev
yapmıştır.

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

HİLMİ TÜRKMEN

1973 yılında Trabzon’da doğan Türkmen,
yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk
Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılında serbest
avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başlayan
Türkmen aynı zamanda Hukukçular Derneği
yönetim kurulu üyeliği de yapmaktadır.

İSTANBUL / KADIKÖY

ŞERDİL DARA ODABAŞI
SİVAS

HİLMİ BİLGİN
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 1995 yılında
mezun olmuştur. Sivas
Barosu’nda sırasıyla Disiplin
Kurulu Üyeliği, Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Baro
Başkanlığı da yapan Bilgin,
Seçim Koordinasyon
Merkezinde hukukçu
olarak siyasi çalışmalarda
bulunmuştur.

1973 Şanlıurfa doğumlu Odabaşı, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olarak 1999 yılında serbest avukat olarak
çalışmaya başlamıştır.

ANTALYA / MURATPAŞA

ÜMİT UYSAL

1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan Uysal, 1992 yılında
avukat olarak mesleki faaliyetine başlamıştır.

ANTALYA / KONYAALTI

SEMİH ESEN

1972 doğumlu Esen, yüksek öğrenimini
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
tamamlamıştır. Antalya’da serbest avukat
olarak mesleki faaliyetine başlamıştır.

ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI

KAZIM KURT

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olan Kurt, 1980 yılında Eskişehir’de
meslek hayatına başlamıştır.

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ

ŞENİZ SÜZEK DOĞAN
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olan Doğan, 2005 yılında avukatlığa
başlamıştır.

AYDIN / KUŞADASI

ŞANLIURFA

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1985-1996
yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül,
Şanlıurfa 5. Noteri olarak da görev
yapmıştır.

ÖMER GÜNEL

1971 yılında Almanya’nın Berlin kentinde
doğan Günel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku dalında yüksek lisans
eğitimini tamamlamıştır. Günel, 1997 yılından
beri Kuşadası’nda avukatlık faaliyetini
sürdürmektedir.

İLLÜSTRASYON: Sevda Kaçtı
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GÜRKAYNAK İLE

Yapay Zekâ Zirvesi
Türkiye Barolar Birliği üç binin üzerinde genç hukukçuya ev sahipliği
yaptı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve Avukat Gönenç
Gürkaynak’ın sunumuyla gerçekleşen, "Teknolojik Dinamizmin, Hukuki
Meseleler ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi" konulu
toplantıya; hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar, avukatlar ve
akademisyenler katıldı.

26 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen
toplantıyı Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin Feyzioğlu da sahne önünde yerde
oturarak takip etti. Ön planda teknoloji
konusunun ele alındığı toplantıya, Avukat Gönenç Gürkaynak’ın yapay zekâya
ilişkin tespitleri ve avukatlık mesleğinin
teknoloji doğrultusunda gelebileceği konum üzerine düşünceleri, özellikle genç
hukukçular tarafından ilgiyle karşılandı.
Gürkaynak 1997 yılında, staj döneminde
hukuki mütalaanın faks makinesi kullanılarak taraflara gönderildiğini anımsatarak şu anda teknolojinin geldiği noktayı
ABD’de anlaşmalı boşanma sözleşmesinin yapay zekâ aracılığıyla hazırlandığını
anlatarak gösterdi.1 Teknolojiye ayak uyduramayan hukuk büroları ve avukatların
uzun vadede başarılı olmasının zor olacağının altını çizdi. İki saate yakın süren
toplantının ikinci yarısında Gürkaynak,
gençlerin sorularını aldı. Yapay zekânın
avukatlık mesleğinin önüne geçme ihtimalinin olup olmadığına yönelik gelen
soru üzerine "şimdilik buna net bir cevap
vermek için erken olduğunu" söyledi. Gürkaynak, "yapay zekânın genel anlamıyla

iş gücüne büyük bir etkisinin olacağını,
ancak bunun öncelikle basit ve mekanik
alanlarda olacağını, derinlik boyutu yüksek alanlara daha geç ulaşacağı şeklinde
bir öngörüsü olduğunu" belirtirken; bu
nedenle gençlere İngilizce öğrenmeleri
ve bilgi haznelerini geliştirme konusunda
tavsiyelerde bulundu.
Avukat Gönenç Gürkaynak’ın sunumuyla
gerçekleşen toplantıya TBB TV’nin İnternet adresinden2 ve Gönenç Gürkaynak’ın
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law isimli
Youtube kanalından3 ulaşıp, tamamını
izleyebilirsiniz. Mesleki gelişime katkı
sunan bu tür etkinliklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

1

https://www.wevorce.com/

2

https://tv.barobirlik.org.tr/Watch/4977

https://www.youtube.com/channel/UCIoG3oImKpRBeguOzthAbXQ
3

Anayasa
Mahkemesi’nden
Avukatlar Günü
Kutlaması
Her yıl 5 Nisan’da kutlanmakta olan Avukatlar Günü’nde, Anayasa Mahkemesi tarafından
verilen avukatların düşünce özgürlüğüne vurgu yapan güzel bir karar yayımlandı Resmi
Gazete’de. Takip eden 11 Nisan günü yayımlanan ve bir anlamda duruşma salonlarında
savcılar lehine yapılan marangoz hatasını "mahkum eden" bir diğer karar ile birlikte değerlendirildiğinde, bu iki kararın savunmayı temsil eden avukatlığa yönelik pozitif bir bakış
açısı sergilediğini söylemek mümkün.
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Kenan Gül Kararı; Velayet
Davasındaki Sözler Savunma
Amacına Yönelik
Avukat Kenan Gül’ün vekil sıfatıyla bir
dosyaya sunduğu dilekçede kullandığı
ifadelerden dolayı cezalandırılması üzerine yapılan başvuruyu karara bağlayan
Mahkeme, avukatın ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği sonucuna vararak yeniden
yargılama yapılmak üzere dosyayı Ağır
Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Bir velayet davasında, dosyaya sunduğu
dilekçede
"… davacı baba dürüst olmayıp yalancı
ve dolandırıcı mizaçtadır. Çalışmayı
sevmemektedir. Gayri meşru işlerle
uğraşmaktadır, … Davacı baba ahlaken
dürüst olmayıp müvekkileme çok zarar
verdiği gibi müşterek çocuklarını da
kandırdığı…"
şeklinde ifadeler kullanan avukat aleyhine yapılan şikayet sonrasında Bursa
1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 09.09.2015 tarihli karar ile
".. dilekçesinde yukarıda belirtilen
şekildeki ifadelerin iddia ve savunma
kapsamında olmadığı, avukat olan,
hukukçu kimliğine haiz sanığın bunu
bilmesi gerektiği, ayrıca yine sanığın
hukukçu kimliğinin bulunması nedeniyle dilekçesindeki katılana yönelik
hakaretamiz ifadeleri kastı olmaksızın
kullanılmasının mümkün olmadığı gibi
her ne kadar müvekkilinin düşünce-

lerini dile getirdiğine, hakaret kastı
ile hareket etmediği gerekçesiyle suç
unsurlarının oluşmadığına ilişkin
savunma yapmış olsa da sanığın bu
gerekçesinin ceza hukuku bakımından geçerli savunma olarak kabul
edilemeyeceği ve söylenen sözlerin
içeriği katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte
bulunması itibariyle atılı suçun
unsurlarının oluştuğu…"
gerekçesine dayalı olarak hakaret
suçundan adli para cezası verilerek
hükmün açıklanması geri bırakılmıştır.
Pek çok avukatın ceza almasına (bazen bir ceza kararı ama daha da çok
disiplin cezası) neden olan bu durumu
değerlendirirken Yargıtay Ceza Genel
Kurulu’nun 17.07.2017 tarihli kararına
atıf yapar Anayasa Mahkemesi. Anılan
kararda, avukatların meslekleri gereği
sarfettikleri bazı söz ve yazıları açısından "hukuka uygunluk" nedeninden
bahsedebilmek için şekil (iddia veya
savunma niteliğindeki evrak ile yazılı
veya sözlü olarak yapılması), yer (yargı
organlarına verilen dilekçelerde veya bu
organlar huzurunda yapılması) ve ölçülülük (hak kullanılırken sınırın aşılmaması) şartlarının varlığının aranacağı
yazılıdır.
Anayasa Mahkemesi, değerlendirme
yaparken, anılan ceza kararının avukatın ifade özgürlüğüne bir müdahale
oluşturduğu, bu müdahalenin kanuni ve
meşru bir amaca yönelik olmakla beraber "demokratik toplum düzeni gerekliliklerine uygun bir müdahale olmadığı"
sonucuna varmıştır.
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Mahkeme, avukatlık açısından çok önemli bir
dayanak olan "iddia ve savunma dokunulmazlığı"
nın Anayasa’nın 36. maddesi ile güvence altına
alındığını, bu maddede yazılı güvencelerin hem
hukuk davaları hem de ceza yargılaması açısından geçerli olduğunu belirttikten sonra, Avukatlık Kanunu hükümleri üzerinden, avukatlığın
kamusal yönü ağır basan bir meslek olarak, bu
mesleği seçenlerin "avukatlık adına uygun biçimde görevlerinin gereklerini özenle yerine getirmeleri.." nin avukatlık unvanından ayrı düşünülemeyecek saygı ve güveni koruyup güçlendirmenin
bir koşulu olduğunu vurgulamıştır.

Son olarak, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmış olmasının, avukat üzerinde
baskı oluşturacağı, müvekkillerinin
çıkarlarını "hararetle" savunma görevi
açısından caydırıcı etki doğuracağını
öngörmüştür Mahkeme.

Nihayetinde kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkı ile iddia ve savunma dokunulmazlığı
ile ifade özgürlüğü arasında "adil bir denge"
kurulması gerektiği sonucuna varan Mahkeme,
olay esaslı bazı ölçütlerden hareketle bu dengenin
varlığının değerlendirilebileceğini belirtmiştir.

5 Nisan tarihinde yayımlanan Kenan Gül
kararından altı gün sonra, yine bir avukat
ile ilgili karar yayımlandı Resmi Gazete’de. 11 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan
kararda, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde canavarca hisle adam öldürme suçundan yargılanan sanıklardan birisinin
vekili olan Bayram Akın’ın duruşma sırasında sarfettiği sözler üzerinden başlayan
yargı süreci ele alınmıştır.

Velayet davalarında tarafların, çocuk/ların
kendisi ile yaşamasının çocuk/lar için iyi olacağına dair hâkimi ikna etmeleri gerektiği, somut
olayda başvurucu avukat tarafından davalı baba
için kullanılan ifadelerin davalı babanın hal ve
hareketlerini anlatmak için kullanıldığı, nitekim
başvurucu anlatımları doğrultusunda çocukların
velayetinin anneye verildiği, başvurucu avukat
tarafından kullanılan ifadelerin
"vekilinin menfaatlerini korumak için ileri
sürdüğü tezlerin bir parçası olduğu, dolayısıyla
uyuşmazlıkla bağlantılı olduğu ve olayın bütünü ışığında objektif bakımdan savunulabilir bir
amaca hizmet ettiği …"
sonucuna ulaşan Mahkeme, devamında,
"…ilk derece mahkemesi, savunma görevini yerine getiren avukat hakkında cezaya hükmetmesinin zorunlu bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklandığını ortaya koyamamıştır... Mahkeme bahse
konu sözlerin hakaret olduğunu tespit etmekle
yetinmiş; ne sözlerin kullanıldığı bağlamı ve
amacını ne kime karşı yöneltildiğini ne de
olayın bütününü dikkate almıştır."
diyerek, bu tür ithamlarla yapılacak soruşturma
ve yargılamalarda ilk derece mahkemelerin nasıl
bir araştırma ve değerlendirme yapması gerektiği
konusunda yol gösterici bir tutum sergilemiştir.

Bayram Akın Kararı; Duruşma
Salonu Tasarımındaki Marangoz
Hatasını Düzeltmek…

Duruşma sırasında söz alan sanık vekili
avukat "Müvekkilimin bu davada diğer
sanıkla birlikte aynı sevk maddeleri ile cezalandırılmasının istenilmesi davayı açan
savcının olayı kavrayamaması ve işgüzarlığındandır." sözlerini kullanır. Bu sözler
üzerine duruşma savcısı, avukat Akın
hakkında işlem yapılmak üzere duruşma
tutanağının bir örneğinin Aksaray Barosu’na bir örneğinin de Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini ister.
Duruşma savcısı ile avukat Akın arasında
karşılıklı sarfedilen sözler vardır. Avukat
Akın’ın savcıya yönelik "Asmayı da düşünüyor musunuz?" sözleri ve mahkeme
heyetine "Beni çoluk çocukla uğraştırmayın." ifadeleri tutanakta yer almıştır.
Bu söz/ifadeler nedeniyle hakkında
hakaretten kamu davası açılan avukat
Akın, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin
24.06.2015 tarihli kararı ile kamu görevlisine hakaret suçundan iki kez 11 ay
20 gün hapis cezası ile cezalandırılır ve
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.
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Kesinleşen bu karara karşı bireysel başvuru yapılması üzerine dosyayı ele alan
Anayasa Mahkemesi, diğer başvurularda olduğu gibi, anılan ceza kararının
avukatın ifade özgürlüğüne bir müdahale oluşturduğu, bu müdahalenin
kanuni ve meşru bir amaca yönelik
olmakla beraber "demokratik toplum düzeni gerekliliklerine uygun bir müdahale
olmadığı" sonucuna varmıştır.
Yargı erkinin otoritesinin korunması
kavramına değinen mahkeme, adalet
sisteminde görev alan hâkim ve savcılarla birlikte diğer yargı çalışanlarını
"asılsız suçlamalardan korumanın"
devletin görevi olduğunu, ancak kamu
adına soruşturma yürüten cumhuriyet
savcılarının her türlü eleştirinin dışında olduğunun da iddia edilemeyeceğini, yargılamanın tarafı olan savcıların
hâkimlere nazaran daha hoşgörülü
olmaları gerekliliğini vurgulamıştır.
Anayasa Mahkemesi’ne göre; başvurucu avukat tarafından savunması üstlenilen sanığın, canavarca hisle adam
öldürmekle suçlanmasına rağmen
sadece bir gün gözaltına alınıp sonra
serbest bırakılması da gözetildiğinde,
hakkında kuvvetli şüphe bulunmadan
bu denli ağır bir suçlama ile ceza davası
açılması nedeniyle avukat tarafından
savcıya yöneltilen "işgüzar" eleştirisi
savcının özel hayatını, mesleki veya diğer niteliklerini hedef alan bir suçlama
değil doğrudan dava açarken uyguladığı yönteme dair bir eleştiridir. Avukatın
duruşma sırasında, duruşma savcısına
yönelik sözleri ise bir ölçüde savcının
neden olduğu polemiğin sonucudur.
Mahkeme "Savunma avukatına ancak
çok istisnai hallerde müdahale edilebilir
ve başvurucunun savunma kurgusuna

açıkça müdahale eden, onunla duruşma
sırasında sözlü tartışmaya giren savcının
kendisine yöneltilecek sözleri daha fazla
hoşgörü ile karşılaması beklenir." diyerek
iddia ile savunma makamının kurgusal
eşitliğini gözler önüne sermiştir.
Sonuç olarak, başvurucu ifadelerinin
kamuoyu önünde değil duruşma salonunda söylenmiş olduğunu da gözeten
Mahkeme, avukatın ifade özgürlüğüne
yönelik müdahalenin "demokratik toplum
düzeni gerekliliklerine uygun bir müdahale olmadığı" sonucuna vararak, ihlalin
sonuçlarının ortadan kaldırılması için
yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne
göndermiştir. Mahkeme, ihlal tespitinin
tek başına uğranılan zararı gidermeyeceğine de karar vererek, manevi zarar
olarak 9.150,00 TL’nin de başvurucuya
ödenmesine hükmetmiştir.

Sözün Özü
Avukatlar aleyhine yürütülen çok sayıda
ceza ve disiplin yargılaması açısından
bağlayıcı olması beklenen ve gereken
bu kararlar devam etmeli. Avukatların
iddia ve savunma hakkını "hararetle" ve
"marangoz hatalarına rağmen" etkili bir
şekilde kullanabilmeleri günümüz Türkiye’sinde vazgeçilmez önemdedir. Hukuk
dışı uygulama ve yaklaşımlar arttıkça
avukat savunmasının harareti de mahareti de artacaktır, haliyle..

30

TÜRKİYE'DE AVUKATLIK

Barolardan
Avukata Yönelik
Şiddete Tepki…

FOTOĞRAF: Yuri Loginov | pexels.com

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 38. Baro Başkanları toplantısı sonuç
bildirisinde, 13 Nisan 2019 günü Cumhurbaşkanlığı yakın koruma polis memurları tarafından ağır şekilde darp edilen Muğla Barosu’na kayıtlı Avukat Sertuğ Sürenoğlu ile ilgili
olarak TBB ve tüm baroların birlikte suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.
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Açıklamada; "13 Nisan 2019 günü Çırağan
Sarayı'nda gerçekleştirilen bir düğün nedeni ile, bölge yollarını trafiğe uzunca bir
süre kapatan ve halkın seyahat özgürlüğünü engelleyen bir uygulamada, sadece,
"düğün nedeni ile yollar kapatılır mı?"
dediği için, orada bulunan yakın koruma
hizmetlerinde görevli bazı polis memurlarınca ağır şekilde darp edilerek, yüzü
gözü patlatılan, ağır travma geçirecek
şekilde işkence uygulanan" Avukat Sertuğ
Sürenoğlu vakasının kabul edilemez bir
durum olduğu, bu duruma sokulan meslektaşımızı tutuklamaya sevk edenler,
adli kontrol tedbiri uygulayanlar ve darp
ile ilgili derhal soruşturma açmayanlar
hakkında suç duyurusunda bulunulduğu
belirtilmiştir.
Açıklamanın hemen ardından ilgili
kişiler hakkında HSK ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur.
Anılan 13 Nisan 2019 tarihinde Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocukları
için Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün
törenine Cumhurbaşkanı’nın da katılması
sonucunda caddenin bir kısmının trafiğe
kapatılması nedeniyle meydana gelen
olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Avukat Sürenoğlu’nun
Cumhurbaşkanı aracına doğru koşarak
hakaretlerde bulunduğuna dair iddia ve
tespitler üzerine gözaltı işlemi uygulandığı, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği
tarafından adli kontrol kararıyla serbest
bırakıldığı, kötü muameleye uğradığına
ilişkin iddialar üzerine de resen soruşturma açıldığı" şeklinde açıklama yapılmıştır.

Toplu taşıma kullanan bir
avukat, sarayda düğün
yapan "ünlü" aileler,
düğüne katılan siyasi/ler,
onlar için kapatılan yollar,
lidere sarf edilen sözleri
"hakaret" kabul edip bizzat
ceza veren kamu görevlileri, avukatın darp edilmiş
halini görmezden gelip
neredeyse tutuklama kararı
verme noktasına gelen yargı mensupları… Günümüz
Türkiye’sinin fotoğrafını
çeken bir olay.
Bu ilk mi? Ne yazık ki
değil. 2013 yılında AİHM
tarafından Türkiye’nin tazminata mahkum edildiği
başvurulardan birisinin
konusu, aynı koruma ekibi
tarafından bir yurttaşa
uygulanan şiddettir. Bir
açılış sırasında, fındık
fiyatlarının yüksekliğini
şikayet ederken korumalar
tarafından darp edilen
Necati Yılmaz, soruşturma
sonucunda verilen takipsizlik kararı üzerine AİHM’e
başvurmuşsa da orada
dahi kendisini darp eden
korumaların kim olduğunu
öğrenme şansına sahip
olamamıştır.
Bakalım bu kez sonuç ne
olacak?
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AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

"Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de
zalimdir. Adalet güçlü, güçlü de adil olmalıdır.
Adaletin en temel ve önemli güç kaynağı güçlü
ve bağımsız savunmadır, yani savunmayı temsil
eden avukatlardır."

Samsun Barosu

"Herkes için hukuk, hukuk için adalet, adalet için
avukat"

Giresun Barosu

"Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmetini
gözeten meslektaşlarımın, toplumda hak ettiği
saygınlığa kavuşması ve bu bilincin tüm topluma
yerleşmesi en büyük arzumuzdur."

Kilis Barosu

"Güçlü avukatın olmadığı bir ülkede güçlü bir
yargı olamaz."

"Yok edilen hukuk devletini yeniden kurmaya
azimli ve kararlıyız. Her avukatlar gününde
bu inancımızı gösterdik ve hep söyledik. Hukuk
devleti umudumuzu 31 Mart seçimleriyle tazelemiş olduk. Ben inanıyorum ki hukuk devleti
mücadelemiz başarıya ulaşacaktır. Bu inançla
tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü
kutluyor sağlık ve esenlikler diliyorum."

Artvin Barosu
"Bağımsız yargı ve savunma ile demokratik hukuk
devletine inanan ve savunan bir baro olarak,
savunma hakkına saygının sağlandığı, mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu, adil ve
demokratik bir toplum dileğiyle tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlarız."

Batman Barosu

"Savunma yoksa yargı da yoktur."

Hatay Barosu

Gaziantep Barosu

"Hak arama özgürlüğünün ve savunmanın
teminatı olan avukatlık mesleğini bütün engellere
rağmen yılmadan, onurlu bir şekilde icra eden siz
değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü şahsım ve yönetim kurulumuz adına kutlar,
sağlık ve esenlikler dilerim."

"Yargının kurucu ve asli unsuru, savunmanın bağımsız temsilcisi, demokrasinin, hukuk devletinin
ve insan haklarının yılmaz savunucuları olan
meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü
kutlarız."

Çanakkale Barosu

Mardin Barosu
"Avukatların sesi kesilirse, halkın nefesi kesilir."

Malatya Barosu

"Atatürk ilke ve devrimlerine sadakatten, hukukun
üstünlüğü ve insan haklarını, hukukun evrensel
ilke ve kurallarını savunmaktan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tekrarlıyor, 5 Nisan Avukatlar
Günü’nüzü kutluyor saygılar sunuyorum."

Zonguldak Barosu

FOTOĞRAF: Dide Banoğlu

"Hakların korunması ve hukukun üstünlüğü için
yılmadan çaba gösteren tüm meslektaşlarımızın
5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlarız."

Bingöl Barosu

"Biz avukatız. Biz yargının "olsa da olur"u değil,
"olmazsa olmazı"yız. Biz avukatız"

Aydın Barosu

"Demokratik hukuk devletinin hayata geçirilmesi
için her türlü baskıya rağmen, onuruyla mesleğini
icra eden siz değerli meslektaşlarımın 5 Nisan
Avukatlar Günü’nü kutlar, saygılar sunarız."

Denizli Barosu
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Kırklareli Barosu
11 yaşındaki Zeynep Esin’in kuzeni tarafından canice
öldürülmesi olayına ilişkin Kırklareli Barosu Çocuk
Hakları Komisyonu; ülkede son yıllarda meydana gelen
çocuk ve kadın cinayetlerine dikkat çekerek, soruşturmanın ve kovuşturmanın hakkı ile yürütülmesi adına
sürecin takipçisi olacaklarını duyurmuştur.
Detaylı bilgi:http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117671

Karabük Barosu
Karabük Barosu Çocuk Hakları Kurulu tarafından
yapılan basın açıklamasında, Karabük’teki özel bir
kuruluş tarafından 5-8 yaş aralığındaki çocuklar arasında düzenlenecek olan "çocuk güzellik yarışması"na
yönelik eleştiriler dile getirilmiş, ilgili tüm kuruluşlar
bu yarışmanın iptali için göreve davet edilmiştir. Basın
açıklaması sonrası gelen tepkiler sonucunda organizasyon iptal edilmiştir.
Detaylı bilgi: http://www.karabukbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=116679

Aksaray Barosu
Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle "Her Zarf Bir Gülücük Projesi" kapsamında
dileklerini bir zarfa atan çocuklarımızın dileklerininin
yerine getirilebilmesi için meslektaşlarımızdan katılım
beklenmiştir.
Detaylı bilgi: http://www.aksaraybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117756

Çanakkale Barosu
Avukatlar haftası etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Barosu
Kadın Hakları Komisyonu üyeleri tarafından AVM’de açılan
adli yardım standında; "20 Soruda Kadının Yasal Hakları", "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun", "Kadının ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması
için Başvuru Yolları", "Kadına Şiddete Son" ve "Adli Yardım"
kitapçıklarının kadınlara dağıtılması sağlanmıştır.
Detaylı bilgi: http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117688

Çorum Barosu

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları’nda başlatılan "3+1
İşyeri Uygulaması Eğitim Modeli" kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 3 dönem okulda teorik eğitim, 1 dönem
de pratik eğitim yapabilmeleri amacıyla, Çorum Barosu da dahil olmak üzere meslekî eğitim veren kuruluşlara öğrencilere
fırsat vermeleri yönünde çağrı yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan açıklamada, öğrencilerin işletmelerde çalıştıkları
süre boyunca asgari ücretin 3’te biri oranında ücret alacakları
ve iş kazalarına karşı da sigortalanacakları belirtilmiştir.

Detaylı bilgi: http://www.hitit.edu.tr/Haberler/2018/9/27/hitit-universitesi-31-isyeri-uygulamasi-egitim-modeline-gecti

Hatay Barosu
5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle baroya kayıtlı tüm meslektaşlar, stajyerler ve personel 05.04.2019-05.04.2020 tarihleri
arasında geçerli 25.000 TL limitli grup ferdi kaza sigortası
poliçesi ile baro tarafından sigortalanmıştır.
Detaylı bilgi: http://www.hataybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117730

Balıkesir Barosu
Yeni Gazetem isimli gazetenin 06.03.2019 Çarşamba günü yayınlanan sayısında "Fetö Terör Örgütü
Savunucusu Kimler Var?" ve 07.03.2019 Perşembe günü
yayınlanan sayısında "Kim Bu Fetöcüleri Savunanlar?"
manşetleriyle verilen ve meslektaşlarımızı hedef
gösteren haberler hakkında Balıkesir Barosu tarafından
yapılan yazılı açıklamada; savunma hakkını yerine
getiren avukatların hedef gösterilmeye çalışılması
kınanmış ve gazete, tüm avukatlardan özür dilemeye
davet edilmiştir.
Detaylı bilgi: http://balikesirbarosu.org.tr/2019/03/07/3152/

Genişletilmiş Ege - Marmara - Akdeniz Bölge Baro Başkanları
Toplantısı 16 Mart 2019’da Kırklareli’nde yapılmış olup toplantıya 25 baro temsilcisi katılmıştır. Toplantı Sonuç Bildirgesi’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Detaylı bilgi: http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117364

Genişletilmiş Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı,
22.03.2019 tarihinde Çorum Barosu’nun ev sahipliğinde
düzenlenmiş olup sonuç bildirgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Detaylı bilgi: http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117557

FOTOĞRAF: ted.com
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Facebook'un
Brexit'teki rolü
ve demokrasiye
tehdidi
Carole Cadwalladr
Araştırmacı Gazeteci

Çeviren:

Ayşe Akıncı Candoğan
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R1

Evet, Brexit oylamasının yapıldığı gün, Haziran 2016’da, İngiltere Avrupa Birliği’ne hoşça
kal diyecek olmanın şokuyla güne başlarken,
İngiliz "Observer" gazetesindeki editörüm
arayıp benden, büyüyüp yetiştiğim Güney
Galler’e geri dönmemi ve bir rapor hazırlamamı istedi. Ben de Ebbw Vale ismindeki
kasabama gittim. Bakın tam burada. R1
Güney Galler Valleys’de çok özel bir yer. Burada son derece zengin bir işçi sınıfı kültürü
vardır; bir de Galler’in erkek korusu, ragbisi
ve kömürü ile meşhurdur. Henüz ben genç bir
kızken bu kömür madenleri ve çelik imalathaneleri kapatılmış, bölgenin tamamı perişan
haldeydi. Büyüdüğüm kasabaya geri döndüm
çünkü ülkedeki en yüksek Brexit taraftarı
oyların çıktığı yerlerden biriydi. Burada
yaşayanların %62’si Avrupa Birliği’nden ayrılmaktan yana oy kullanmıştı. Ben de bunun
nedenini öğrenmek istedim.

Oraya vardığımda son derece şaşkındım. Çünkü ben en son Ebbw Vale’e gittiğimde
böyle görünüyorduR2 , bu raporu yazmak için gittiğimde ise böyleR3 . Bu yeni yapılan
ve büyük kısmı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 33 milyon Sterlinlik üniversiteR4 . Bu da, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 350 milyon Sterlinlik yeniden
yapılandırma projesinin tam da ortasında duran yeni spor merkeziR5; bu ise 77 milyon
Sterlinlik yol iyileştirme programı ve yeni tren hattıR6 , yeni tren istasyonu. Hepsi
Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Ayrıca bu söylediklerimin hiçbiri sır değil;
çünkü her yerde bunun gibi bir sürü heybetli tabela var R7.
R2

R3

R5

R6

R4

FOTOĞRAFLAR: ted.com

R7

AB Fonları: Galler’e yatırım yapıyor
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Kasabada işte böyle tuhaf, gerçekdışı bir hisle dolaştım. Ve spor merkezinin önünde genç bir adamla
tanıştığımda bu his zirve noktasına
ulaştı. AB’den ayrılmaktan yana
oy kullandığını çünkü Avrupa
Birliği’nin onun için hiçbir şey
yapmadığını söyledi bana. Artık
buna dayanamıyordu. Kasabanın
farklı yerlerinde herkes aynı şeyi
söylüyordu. Kampanyanın sloganlarından birinde dendiği gibi
artık kontrolü geri almak istediklerini ifade ediyorlardı. En çok da
göçmen ve mültecilerden bıktıklarını söylüyorlardı. Artık yeterdi.
Bu da bana çok tuhaf geldi çünkü
etrafta dolaşırken tek bir mülteci
ya da göçmenle karşılaşmamıştım.
Polonyalı bir kadınla tanışmıştım,
o da kasabadaki tek yabancıydı. Kasabayla ilgili rakamlara baktığımda Ebbw Vale’in aslında ülkedeki
en düşük göç oranlarından birine
sahip olduğunu fark ettim.

Biraz afallamıştım, insanların bu bilgileri
nereden aldıklarını gerçekten anlayamıyordum. Şöyle ki göçle ilgili böyle
hikayeleri yayınlayan hep sağcı gazetelerdi. Burası ise solcu işçilerin kalesi olan
bir yerdi. Makale yayınlandıktan sonra
bir kadın benimle temasa geçti. Kendisi
Ebbw Vale’dan arıyordu ve bana Facebook’ta gördüklerinden bahsedecekti.
"Ne gördünüz ki?" diye sordum. Göçle,
özellikle de Türkiye ile ilgili korkunç bilgiler olduğunu söyledi. Ben de bahsettiği
bilgileri bulmaya çalıştım. Ama hiçbir
şey bulamadım. Çünkü insanların gördüğü ya da onların içerik akışlarına sokulan
haberlerin bir arşivi yoktu. Arkalarında
tek bir iz bile bırakmamışlar, karanlığa
karışıp kaybolmuşlardı. Aslında İngiltere
üzerinde derin etki bırakması beklenen
bu referandumun çoktan derin bir etkisi
olmuştu: Madencilik sektörününün yerine geçmek için Galler’e ve kuzey doğuya
gelen Japon araba imalatçıları Brexit
yüzünden çoktan gitmeye başlamışlardı
bile.

FOTOĞRAF: ted.com

Makale yayınlandıktan sonra bir kadın benimle temasa
geçti. Kendisi Ebbw Vale’dan arıyordu ve bana Facebook’ta
gördüklerinden bahsedecekti. "Ne gördünüz ki?" diye
sordum. Göçle, özellikle de Türkiye ile ilgili korkunç bilgiler
olduğunu söyledi. Ben de bahsettiği bilgileri bulmaya
çalıştım. Ama hiçbir şey bulamadım. Çünkü insanların
gördüğü ya da onların içerik akışlarına sokulan haberlerin
bir arşivi yoktu. Arkalarında tek bir iz bile bırakmamışlar,
karanlığa karışıp kaybolmuşlardı.
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Bu referandum tamamen karanlık bir boşluk içerisinde Facebook üzerinden yapılmıştı. Facebook’ta olan Facebook’ta kalır.
Neden mi? Çünkü size ait haber içeriğini
yalnızca siz görürsünüz, arkasından toz
olup uçar ve artık akış üzerinde araştırma
yapmak imkansız hale gelir. O yüzden
kim hangi haberi gördü, etkisi ne oldu ya
da bu insanları hedef alabilmek için hangi veriler kullanıldı, hiçbir fikrimiz yok.
Hatta bu haberleri kim yayınladı, bunun
için kaç para harcadı ve hangi millettendi, bunu da bilmiyoruz. Ama Facebook’un
bütün bunlarla ilgili bir fikri var elbette.
Facebook bütün bu cevaplara sahip ama
bize vermeyi reddediyor. Parlamentomuz
çok kez Mark Zuckerberg’ten İngiltere’ye
gelmesini ve bu cevapları bize vermesini
istedi. Kendisi her seferinde bu talebi
reddetti. Bilin bakalım neden? Çünkü
benimle beraber başka gazeteci arkadaşlarımın da ortaya çıkardığı gibi referandum sırasında birçok suç işlenmişti. Ve
bunların hepsi Facebook’ta işlenmişti.
Çünkü İngiltere’de seçim sırasında harcayabileceğiniz paranın miktarına kısıtlama getiriliyor. Bunun sebebi 19. yüzyılda
insanlar bildiğiniz el arabası yüklü nakit
parayla dolaşıp seçmen satın alıyordu.
Biz de bunların olmasını engellemek için
çok katı yasalar getirdik. Ama artık bu
yasalar da işe yaramıyor.
Bu referandum neredeyse tamamen internet üzerinden gerçekleşti. Facebook, Google veya YouTube haberlerine istediğiniz
kadar para harcayabilirsiniz ve kimsenin
ruhu duymaz; çünkü bu mecralar birer
kara kutu. Ve olay şöyle gerçekleşti. Tüm
detaylarına hakim olmasak da, Brexit oylamasından hemen önceki günlerde resmi

"Ayrılık Oyu" kampanyasının, Seçim Komisyonu'nun yasadışı olduğuna karar verdiği
başka bir kampanya aracılığıyla yaklaşık
750 bin Sterlini akladığını ve bunun polise
bildirildiğini biliyoruz. "Ayrılık Oyu" kampanyası, yasadışı yollarla kazanılan bu nakit
parayı bilgi kirliliğinin fitilini ateşlemek için
kullandı. Haberler bakın böyle [Türkiye 76
milyon nüfusuyla AB’ye katılıyor]R8 .

Türkiye 76 milyon nüfusuyla AB’ye katılıyor

Yalan, külliyen yalan. Türkiye Avrupa Birliği’ne falan katılmıyor. Avrupa
Birliği’ne katılması konuşulmuyor
bile. Buradaki çoğumuz bu haberleri
görmedi bile, çünkü hedef kitle içerisinde değiliz. "Ayrılık Oyu" ikna edilebilir
olarak gördüğü çok küçük bir grubu
hedef kitlesi olarak belirledi. Bizim bunları şimdi görmemizin tek nedeni ise
Parlamentonun Facebook’u ifşa etmek
için zorlaması.

R8
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Nigel Farage adında bir adamın lideri
olduğu bir başka grup daha var. Trump’ın
sağındaki. Onun "Leave.EU" adındaki
grubu da yasaları çiğnedi. İngiltere’nin
seçim yasalarını, veri yasalarını çiğneyip
polise şikayet edildi. Ve bu adam, Arron
Banks de bu kampanyayı finanse etti. Ve
tamamen farklı bir suçtan dolayı bizim
FBI karşılığımız olan Ulusal Suç Teşkilatı’na sevk edildi. Çünkü bizim Seçim
Komisyonu'muz bu adamın parasının
kaynağının belirsiz olduğuna karar verdi.
Hatta paranın İngiltere kaynaklı olup
olmadığını bile bilmediklerine hükmettiler. Arron Banks’in Rus Hükümeti ile olan
gizli ilişkisine dair söylediği yalanlara
girmek bile istemiyorum. Ya da Nigel
Farage’nin Julian Assange ve Trump’ın
arkadaşı yeni sanık Roger Stone ile iki
büyük WikiLeaks ifşasından hemen önce
bir araya gelmesinin tuhaf zamanlamasından da hiç bahsetmek istemiyorum.
Bu isimlerin ikisi de Donald Trump’tan
fayda görmüş kişilerdir.

Arron Banks

Size bir şey söyleyeyim mi? Brexit ve Trump çok
yakından ilişkili. Bu adam bana Brexit’in Trump
için deney tahtası olduğunu söylemişti. Ve biz çok
iyi biliyoruz ki bunlar aynı insanlar, aynı şirketler,
aynı veri, aynı teknikler ve nefret ile korkunun aynı
şekilde kullanılması. Facebook’ta işte bunları yayınlıyorlardı. R9
Ben buna yalan bile demek istemiyorum. [Asimilasyonsuz göç istila demektir]R9
R9

Asimilasyonsuz göç istila demektir

Nigel Farage

Andy Wigmore
FOTOĞRAF: ganpy.com

Belki şöyle düşünebilirsiniz: "E birazcık
fazla harcanmış. Birkaç da yalan söylenmiş, ne olabilir ki." Durun, bu İngiltere’de
son 100 yılda karşılaşılan en büyük seçim
sahtekarlığı. Nesilde bir yapılacak bir oylamanın, seçmen kitlesinin sadece yüzde
birine bağlı olması. Dahası, bu referandum sırasında işlenen suçlardan sadece
bir tanesi.
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R10

Ama tam amacımıza ulaşmış ve çalışmamızı
yayınlamamıza sadece bir gün kalmıştı ki başka
bir dava tehdidi daha aldık. Bu sefer tehdit
eden Cambridge Analytica değil Facebook’tu.
Yayınlarsak bizi dava edeceklerini söylüyorlardı.
Ama biz yine de yayınladık.

bı olan 87 milyon kişinin profilinden
yasadışı yollarla bilgi topladığını da
anlattı. Christopher’ın söylediklerini
kayıt altına almam bir yıl sürdü. Bunu
yapabilmek için baş makale yazarıyken
bir anda araştırmacı gazeteci haline geldim. Christopher son derece cesur davrandı, çünkü şirketin sahibi Trump’ın
finansörü milyarder Robert Mercer’dı.
Yayını durdurmamız için bizi defalarca
mahkemeye vermekle tehdit etti. Ama
tam amacımıza ulaşmış ve çalışmamızı
yayınlamamıza sadece bir gün kalmıştı
ki başka bir dava tehdidi daha aldık. Bu
sefer tehdit eden Cambridge Analytica
değil Facebook’tu. Yayınlarsak bizi
dava edeceklerini söylüyorlardı. Ama
biz yine de yayınladık. R10
Facebook, senden istediğimiz cevapları
vermeyi reddederek bu olayda hatalı olan tarafta yer aldın. Ben işte bu
yüzden buradayım. Siz Silikon Vadisi
tanrılarına doğrudan hitap edebilmek
için.

FOTOĞRAF: ted.com

Çünkü bana bu daha çok nefret suçu
gibi geliyor. Nefret ve korku tohumlarının internet üzerinden dünyanın her yerine saçılması gibi. Sadece İngiltere ve
Amerika’da değil, Fransa, Macaristan,
Brezilya, Myanmar ve Yeni Zelanda'da.
Ve hepimiz biliyoruz ki derinlerde hepimizi küresel olarak birbirimize bağlayan karanlık bir akım var. Ve bu akım
teknoloji platformları üzerinden sürekli
hareket ediyor. Fakat bizler yüzeyde bu
olan bitenlerin sadece çok küçük bir
kısmını görebiliyoruz. Ve ben, Trump’ın
Farage ile Cambridge Analytica isimli
bir şirket üzerinden kurduğu ilişkiye
bakarak bu derin akımın henüz yeni farkına vardım. Şirketin eski bir çalışanı
olan Christopher Wiley’ı aylarca takip
ettim. Kendisi bana Trump ve Brexit
çıkarına çalışan bu şirketin, Facebook
haberlerini yayınlarken hedeflerini
daha iyi belirleyebilsinler diye insanların bireysel korkularını gözeterek nasıl
politik profillerini çıkardığını anlattı.
Bunu yaparken de Facebook’ta hesa-
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FOTOĞRAF: ted.com

Mark Zuckerberg,
Sheryl Sandberg,
Larry Page,
Sergey Brin ve Jack Dorsey,
ve çalışanlarınız
ve de yatırımcılarınız;
Çünkü 100 yıl önce Güney
Galler’deki kömür ocaklarında
en büyük tehlike gazdı. Sessiz,
öldürücü ve görünmez. O yüzden
havayı kontrol etmesi için önce
aşağıya kanaryaları gönderirlerdi.
Hepimizin yaşadığı bu kitlesel,
küresel, internet bazlı deneyin
kanaryaları biz İngilizleriz. Yüzyıllık seçim yasaları teknolojinin
gazabına uğradığında batılı bir
demokrasiye ne olursa işte biz
onu yaşıyoruz. Demokrasimiz
yara aldı, yasalarımız artık işe
yaramıyor. Ve bunu söyleyen ben
değilim. Parlamentomuz bunu
beyan eden bir rapor yayınladı.
İcat ettiğiniz teknoloji müthiş bir
şey. Ama artık bir suç mahalline
döndü. Ve kanıt sizin elinizde. Gelecekte daha iyi davranacağınızı
söylemeniz yeterli değil. Çünkü
bunun bir daha olmayacağına
dair umut besleyebilmemiz için
işin doğrusunu bilmemiz gerek.
"Birkaç haber sadece. İnsanlar da
aklını kullansın." diye düşünüyor
olabilirsiniz. Ben de size şunu diyorum "Siz öyle zannedin." Çünkü
Brexit oylaması liberal demokrasinin yara aldığını gösterdi. Onu
siz yaraladınız. Bu demokrasi
değil; nereden geldiği bilinmeyen
yasadışı paralarla finanse edilen
yalanların karanlığa yayılması.
Bu yıkıcılık… Sizler de buna alet
oluyorsunuz. Parlamentomuz
dünyada sizi sorumlu tutacak ilk
mecra olacak. Sizler gerçekten İngiliz Hukuku'nun erişemeyeceği
bir yerdesiniz; tek İngiliz yasaları
da değil. Dokuz parlamento; Mark
Zuckerberg’in gelip ifade vermeyi reddettiği dokuz ülke temsil

Demokrasinin
teminatı yok,
demokrasi
kaçınılmaz bir
son da değil.
Savaşmak
zorundayız,
kazanmak
zorundayız.
Teknoloji
şirketlerinin
kontrolsüz
güce sahip
olmalarına
izin veremeyiz.
Bunu
sağlamak bize,
bana, sana
ve hepimize
düşen bir
sorumluluktur.

ediliyor burada. Sizin anlamadığınız bu aslında. Bu olay sizi aşıyor.
Hepimizi aşıyor. Bu olay sağdan,
soldan, "Gitmekten","Kalmaktan"
veyahut da Trump’tan ibaret
değil. Bir daha özgür ve adil bir
seçimin mümkün olup olmayacağından ibaret. Çünkü bence şu
anki durumu itibariyle mümkün
olmayacak.
Dolayısıyla size sorum şu:
istediğiniz bu mu? Tarih kitaplarının sayfalarında dünyanın
her yerinde yükselmekte olan
otoriterliğin cariyeleri olarak mı
anılmak istiyorsunuz. Çünkü yola
insanlar arasında bağlantı kurmak amacıyla çıktınız. Fakat aynı
teknolojinin bizleri birbirimizden
kopardığını bir türlü kabul edemiyorsunuz. Diğerlerine de şunu
sormak istiyorum: istediğimiz bu
mu? Karanlık üzerimize çökerken sorumluların bundan paçayı
sıyırmalarına izin verip rahat
koltuklarımızda arkamıza yaslanıp telefonlarımızla oynamaya
devam mı edeceğiz? South Wales
Valleys’in hikayesi hak savunuculuğunun hikayesidir. Ve bu bir
tatbikat değil, kırılma noktasıdır.
Demokrasinin teminatı yok,
demokrasi kaçınılmaz bir son
da değil. Savaşmak zorundayız,
kazanmak zorundayız. Teknoloji
şirketlerinin kontrolsüz güce
sahip olmalarına izin veremeyiz.
Bunu sağlamak bize, bana, sana
ve hepimize düşen bir sorumluluktur.

İngiliz araştırmacı gazeteci Carol Cadwalladr tarafından Nisan 2019'da yapılan TED konuşması.
https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy
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Kural Koymada Yeni İşbölümü
Anayasanın yeni yapısında kural koyma TBMM ile Cumhurbaşkanı arasında paylaştırılmıştır. Anayasadan dayanak alarak Yasama organı ikileşmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yasa benzeridir,
yasamsıdır (quasi statute).
Quasi: having some, but not all of the features of …
Presque, pour ainsi dire, en quelque sorte.
VIII. Yürütme yetkisi ve görevi

Madde 8

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara

uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Yürütme organı artık Cumhurbaşkanı‘ndan oluşuyor.
Kanunlara uygun olarak yetkisini kullanacağına göre türev olma özelliği sürüyormuş
izlenimi doğuyor ancak 104. maddenin XVII. fıkrasındaki ve 119. maddenin VI. fıkrasındaki kararname yetkisi, yasa ile eş bir kural koyma yetkisidir.

Madde 104/XVII vd.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine
ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları
ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer
alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
kanunlarda farklı hükümler bulunması
halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda
kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale
gelir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler
çıkarabilir.

Madde 119/VI
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli
kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci
cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır,
aynı gün Meclis onayına sunulur.
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye
Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere;
olağanüstü hal sırasında çıkarılan
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
üç ay içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülür ve karara
bağlanır. Aksi halde olağanüstü
hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden
yürürlükten kalkar.
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Madde 104’ün XVII. fıkrasında yasa ile aynı güce sahip kararname yetkisi düzenlenmiştir.
Bunlar düzenleme yetkisi değil, kural koyma yetkisinin TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında
paylaştırılmasıyla oluşmuş Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yetkisidir.
Cumhurbaşkanlığı’nın düzenleme yetkisi ise 104. maddenin XVIII. fıkrasında ve 124. maddede
yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Anayasadaki bu kurallardan aşağıdaki sonuçlar çıkar.

CUMHURBAŞKANI, YÜRÜTME YETKİSİNE İLİŞKİN KONULARDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARABİLİR
Yürütme yetkisi 8. maddeye göre yasalara uygun olarak kullanılmak zorunda olduğuna göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yasa altında bulunduğu düşünülebilir.
Ancak anayasanın öngördüğü sınırlamalar bir güç sınırlaması değil konu ya da alan
sınırlamasıdır. Alanları içinde kaldığı sürece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yasa
eş kural değerine sahiptir, eş düzeydedir.

Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin Alan Sınırı
Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ve siyasi hak ve ödevleri
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez.
Sosyal ve ekonomik haklar
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir.
Haklara ilişkin olmayan anayasa alanı için bir sonraki
sınırlama geçerlidir.

Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi
öngörülen konular Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlemez.
Anayasada düzenlenen haklarla ilişkin olmayan diğer
konular için münhasıran kanunla düzenleme ölçüsü getirilmiştir.
Maddede, yasa ile düzenlenir denilmemişse Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir.
Anayasanın birçok maddesinde "… kanunla düzenlenir"
biçiminde kurallar yer almaktadır. Böyle bir kural bulunmadığı durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilir.
Ayrıca, yasa ile düzenleneceği belirtilen konular dışında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilir.
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YASA İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
ÇATIŞMASINI ÇÖZME KURALLARI
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Çıkarılırsa, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi anayasaya
aykırı olur. Ama anayasaya
aykırılığı karara bağlanana kadar aynı değerde iki
kural yürürlüktedir.
Bu kural bir normlar hiyerarşisi kuralı değil, normlar
çatışması kuralıdır.
Nitekim bu cümleyi izleyen
cümlelerde çatışma kuralı
belirginleştirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler
bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Bu kural, eş normlar arasındaki aykırılığın giderilmesi kuralıdır. Ancak eş
düzey normlar için "farklı hüküm"den söz edilebilir.
Yasa Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin üstünde yer alsaydı "aykırılık"
terimi kullanılır.
Aynı konuda kanun çıkarılması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Hükümsüzlük için yasa ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi arasında
farklılık ya da aykırılık bulunması da aranmamaktadır.
Çatışma durumlarında, olayda yasanın mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin mi uygulayacağını tüm idari birimler ve tüm mahkemeler
karar verebilir.
Bunların kararlarının yargısal denetimi ve kanunyolu denetimiyle uzun
bir süre sonra yargısal kesinlik de sağlanabilir.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ALANINDA TBMM
KANUN KOYABİLİR Mİ?
Aşağıdaki konular TBMM’nin yasamasına kapatılmıştır.

m.104;/IX: Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına
ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
m.106/son: Bakanlıkların; a. kurulması, kaldırılması, b. görevleri ve yetkileri, c. teşkilat yapısı ile
d. merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.
m.108/son: Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

m.118/son: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenir.

Bu konuların TBMM’nin yasamasına kapatılmış olduğu 123/III’teki düzenleme biçiminden de anlaşılmaktadır. Buna göre "Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur."
Kamu tüzelkişiliği kuruluşunda hem TBMM hem de Cumhurbaşkanı kural koyabilmektedir.
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Türkiye
Barolar Birliği
Hukuk Müzesi
Canlandı
Üstad’ın 2. sayısında, müzenin kurucusu ve emektarı
Avukat Argun Bozkurt ile söyleşi yapmış, nereden
nereye gelindiğini aktarmaya çalışmıştık. O gün için
müzenin durumu bizi epey üzmüştü. Aradan geçen
sürede müzede bir hareket olduğunu öğrendik; alanı
yenilenmiş, yeni bir bakış açısı ile müze canlandırılmıştı. Bu değişimin mimarları, gönüllü olarak Müze Eğitim
Koordinatörlüğü’nü yapan Avukat Birgül Feyzioğlu ve
TBB Müze Müdürü Havva Alkış ile keyifli, güzel bir
söyleşi yaptık.
Canlanmanın izlerini bu yıl 5. kez düzenlenen ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı’nda açılan Hukuk Müzesi
standında dünün ve bugünün gençleriyle yapılan
etkinlikleri takip ederken de gördük. Heyecanla, umutla
yola koyulan yeni müze ekibine bu uzun ve meşakkatli
yolda başarılar diliyor, TBB yönetimini de yerleşkesinin
en anlamlı yeri olan müzeye daha fazla katkı sunmaya
davet ediyoruz…
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Üstad: Merhaba. Son gördüğümüzde
müze epey atıl haldeydi, o günden beri
neler oldu? Nasıl başladınız yenileme
sürecine?
Havva Alkış: 2012 yılı Şubat ayında,
Argun Bey’in koleksiyonu hariç, Ankara
Barosu’nda bulunan hukuk müzesindeki
diğer tüm eserler mevcut şartları, teşhir
ve tanzim şekilleriyle beraber buraya
taşındı. Taşındıktan sonra belirli düzenlemeler yapıldı ama o dönemki şartlar sebebiyle çok fazla değişiklik ve düzenleme
yapılamadı. Ahsen Bey’den sonra, Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Av. Prof.Dr.
Metin Feyzioğlu geldiğinde, müzemizin
sergiden ibaret olduğunu, buranın modern müze şeklinde olması gerektiğini,
burada eğitim yapılması gerektiğini, dile
getirdi. Fakat bunun uygulaması biraz
zaman aldı. O dönemde sadece eserler
sergileniyor ve korunuyordu.

Üstad: Türkiye’nin her yerinden pek
çok avukat geliyor buraya, "burada bir
müze varmış, bir bakalım" diye gelenler
oluyor muydu?
H.A.: Tabii, ayrıca başkanımız da gerek
yurt içinden gerekse yurt dışından gelen
misafirleri yönlendiriyordu. Ama dediğim gibi, teşhir yöntemleri çok sağlıklı
değildi. Sergilenen öğelerin değerini
gösterecek şekilde bir sergileme tekniği
kullanılmıyordu.

Üstad: 2017’de bizim ziyaret ettiğimizde
de bu şekildeydi. Peki, sonra ne değişti?
Ne zaman böyle bir düzenleme, değişim
kararı verildi?
H.A.: Müzemiz, diğer tüm müzeler gibi
Kültür Bakanlığı’na bağlıdır. Yılda bir teftiş geçiririz. Envanter defterimiz incelenir, denetlenir. Sergilenen eserlerin nasıl

bir ortamda korunduğu kontrol edilir.
İki envanter defterinden biri Etnoğrafya Müzesi’nde tutulur, biri bizde.
2018’e geldiğimizde, önceki teftiş
dönemlerinde yazdığımız rapor ve
yaptığımız görüşmelerde dezavantajlara (zemin, ışık, sergileme tekniği vesaire) ilişkin başkanımızla yaptığımız
konuşmada, "müze için bir danışma kurulu oluşturalım, müzeyi yeniden tasarlayalım, eğitim olsun, kısacası müzemizi yenileyelim" düşüncesi oluştu. Tabii
bu çalışma yapılırken, müzenin web
sayfası da elden geçirilmeliydi. Sosyal
medyayı kullanmamız gerekiyordu.
Sonrasında, Danışma Kurulu oluşturuldu, toplantılar yapıldı. Işık, zemin,
sergileme tekniği gibi bir çok konu konuşuldu. Standlar yenilendi. Dolaplar
içerisindeki belgeleri oradan kurtarıp
belgeler için farklı bir sunum şekli
tasarladık.
Müzemizde iki boyutlu belge çoğunlukta olduğu için, tasarlama süreci
oldukça zorluydu. Diğer müzelere gittiğinizde, genellikle üç boyutlu nesneler vardır ve bunların sergilenmesi
daha kolaydır, obje kendini gösterir.
"Nasıl bir sergileme tekniği kullanmalıyız?" üzerine çok düşündük. Zemin
nasıl olmalı ? Çerçeve nasıl olmalı?
Belgeler kendini nasıl göstermeli?
Işık nasıl vurmalı? QR kod kullanacağız ama nereye koyacağız? Ne kadar
açıklama yapmalıyız? Tüm bunları
detaylı düşünüp tartışıp, konuşarak
son haline getirdik. Örneğin, Osmanlı
hukuk adamlarımız, Ankara Barosu’ndan geldiğinde çok yıpranmıştı, onları
yeniledik. Heykeltraş Şerif Akşit ile
çalıştık, yüzlerini yeniden tasarladık.
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Üstad: Ne gibi yenilikler oldu?
H.A.: Müzemizi düzenlerken web sayfamızı da yaptık. Web sayfasına bağlı olarak da eserlerimizi ve
objelerimizi QR barkod ile ilintilendirdik. Örneğin, avukat diplomaları ve ruhsatnameleri kısmında,
her eserde bir QR barkod var bir de eserin numarası. Burada baktığınız zaman, bu bir "mekteb-i hukuk
ilm-i hukuk şahadetnamesi" olup
Halil Üveys Efendi’ye (1901) ait
01
olduğunu görebiliyoruz. Yanında bulunan QR barkodu okuttuğunuz zaman ise web sayfasına
bağlanıyorsunuz ve sayfada
başlığı, yazarı, tarihi, tanımlama
bilgisi, hangi dilde olduğu, konusu, boyutları, ülkesi, dönemi
ve anahtar kelimeleri ile detaylı
Türkçe ve İngilizce bilgilere
03
ulaşabiliyorsunuz.

Üstad: Bu tamamiyle yeni
hazırlanan bir düzenleme öyle
mi?

02

H.A.: Tabii tabii, bunların hepsini yeni dönemde hazırladık.

04

Üstad: Bunun müzecilikte bir
standartı var herhalde?
H.A.: Evet tabii. Biz web sayfamızı hazırlamadan önce müzecilikteki programları araştırdık.
Genellikle bu kayıtlar belli
standartlara göre yapılıyor. Bu

standartlardan Dublin Core var, Object ID gibi farklı standartlar
var. Biz Dublin Core standardını seçtik ve buna uygun bir müze
programı satın aldık. Görünen portalın arkasında da standartlara göre bu veriler girildi ve bunların girildiği farklı bir program
daha var.

Üstad: Bunların hepsi Osmanlıca, siz mi okuttunuz? Yoksa
hazır mıydı?

51

H.A.: Hayır bunları biz okutmadık. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya
Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi’nden Prof.
Dr. Hakan Anameriç ile Prof. Dr. Fatih
Rukancı yardımcı oldu. Tüm bu hazırlıklar, yenileme çalışmaları, programlama,
veri girişleri, belgelerin okuması, yüksek
çözünürlükte taranması ve sisteme aktarılması, 2018 Haziran - Kasım arasındaki
sürede yapıldı..

Üstad: Bu belgelerin içeriği çok önemli. Çünkü soy araştırması yapmaya
başladı insanlar. Kaç tane Osmanlıca
belge çevirisi yapıldı, tanımlandı bu
dönemde?
H.A.: Hukuk belgesi 44 kadar, diğer veriler de 13-14 tane kadar.

Üstad: Ankara Barosu’ndan gelen
eserlerle ve belgelerle, yeni bir katılım
olmadan mı hazırlandı müze?
H.A.: 2012 yılından sonra müzayedelere
katıldık. Müzayedelerden ruhsatname olsun, hukuk belgeleri olsun, ilk gün zarfları olsun, Osmanlı pulları olsun toplamaya
çalıştık. Bunlar müze buradayken alınan,
eklenen eserler.

Üstad: Sizin böyle bir alım yaptığınız
bilinse Anadolu’dan, İstanbul’dan pek
çok avukat buraya bir şeyler bağışlayabilir. Haberi var mı insanların? Böyle
bir bağış için gelen oluyor mu size?
H.A.: Biz müzayedelere katılıp eserleri
değerlendirirken bir taraftan da barolara
resmi yazı gönderdik. Müzemizi aktif
hale getirdiğimizi, ellerinde eser değeri
olan belgeler var ise bunları bağışlayıp
bağışlamayacaklarını sorduk. Ancak
gelmedi. Barolar "Biz de böyle bir şey
yapmayı düşünüyoruz, siz neler yaptınız?"
şeklinde dönüşler ile kendilerinde tutmuş
oldular. Kurumsal olarak barolar dışında
avukatlara bir duyuru yapmadık.

Üstad: Bağış geliyor mu?
H.A.: Tabii ki bağışlar geliyor. Koleksiyon geliştirme politikamız yazılı olarak

yok. Öncesinde gelen her şey kabul
ediliyordu. Şimdi teşhir tanzimden sonra
yeni bir müze koleksiyon politikası oluşturmayı düşünüyoruz, her belgeyi kabul
etmemek adına. Bundan sonra müzeye
gelecek eserin, gerçekten müzeye konulacak özelliği (müze değeri, eser değerini) taşıyor olmasını istiyor, bekliyoruz.

Üstad: Bu politika henüz yapılmadı
ama değil mi?
H.A.: Evet, henüz oluşturulamadı. 2018
Haziran ayında çalışmalarımıza başladık. Kasım ayına kadar, web sayfası,
eserlerin dijitalleştirilmesi, kitapların
dijitalleştirilmesi, fotoğrafların dijitalleştirilmesi ile uğraşıldı. Şimdi web
sayfasına (http://muze.barobirlik.org.
tr) girdiğinizde hepsinin PDF haline
ulaşabilirsiniz, inceleyebilir, indirebilirsiniz. Özellikli bir müze programı aldık,
Dublin Core standartlarına göre verilerimizi girdik ve İngilizce versiyonlarını
hazırladık. Ekim'de resmi açılışımızı
yapmayı planlıyoruz. Açılıştan sonra
koleksiyon geliştirme politikamızı, müze
stratejimizi, bir çok şeyi hazırlayacağız.

Üstad: Peki bu süreçte, barolardan çok
bireysel olarak doğrudan avukatlara
ulaşmak daha etkili olmaz mı?
H.A.: Belki de haklısınız ama o dönem
"biz barolara ulaşırsak, barolar da kendi
avukatlarına ulaşır" diye düşünmüştük.

Üstad: Bireysel avukatlar, bu tür şeylerle ilgilenen avukatların barolarla
pek işi olmayabilir ya da barolar bu işi
pek önemsemeyebilir.
H.A.: Tabii biz de koleksiyonu geliştirmek istiyoruz. Özellikle yazı takımları
bölümünü; daktiloları görme engellilerle
ilgili bir daktilo, Osmanlı harflerini
içerir bir daktilo sergilemek istiyoruz.
Geçenlerde bir öğrenci, "Buradaki
yazıların hepsi Osmanlıca ama ben hep
Türkçe harfli daktilo gördüm. Acaba yok
mu? Üretilmedi mi?" diye sordu. Araştırdık, 1900’lerin başlarında Osmanlıca
harfli daktilo üretilmiş.
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Üstad: Müzenin şu anki hali
belli bir süre bu şekilde gidecek
gözüküyor?
H.A.: Genişleyebilir. Sergiler
belki dönem dönem değişmeli,
genişlemeli de. On sene aynı
şeyleri sergilersek çok anlamlı ya
da etkileyici olacağını düşünmüyorum. Tabii ki biz koleksiyonumuzu geliştirmeli, zenginleştirmeliyiz. Müze depomuz da var,
imkanlarımız da. Geliştirmeyi
hedefliyoruz ama dediğim gibi
profesyonel yaklaşmak zorundayız ve eser niteliğinde olanları
seçmek zorundayız. Danışma
Kurulu'muz karar verecek, öyle
alınacak.

Üstad: Peki nasıl daha canlı
hale getirmeyi düşünüyorsunuz? Resmi açılış yapılmamış
durumda ama Ekim’den sonra
ne yapmayı planlıyorsunuz?
ARTANKARA’da gördük sizi,
orada çok güzel bir dinamik,
hareket vardı.
Birgül Feyzioğlu: Müzeyi görünür kılan, esasen ziyaretçilerdir.
Ziyaretçisi olmayan bir müzenin,
eserlerin arada sırada görülüp
bakılacağı bir yer olmaktan ibaret
bir yer olduğunu düşünüyorum.
Müzenin ziyaretçisi olmalı, sorular sormalı. Bunun için de müzenin objeleri üzerinden eğitimler,
etkinlikler yapıyoruz. Örneğin,
hukukçu kadınlar bölümümüz
var. Burada Süreyya Ağaoğlu var.
Türkiye’nin ilk kadın avukatı.
Onun hakkında, gelen her ziyaretçi ile sohbet gerçekleştirdik.
Keyifli bir müze etkinliğinde
20-25 kişilik sayılar çok ideal. Bu etkinliklerde, insanlara
merak uyandıracak hikayeler
anlatıyoruz. Hukuk tarihinde

olmuş hikayeler. Amacımız insanlara
çok bilgi vermek değil, merak uyandırmak. Zaten o hikayedeki duygusal
hadiseyi yakaladığımızda ziyaretçiler
soru sormaya başlıyor. Süreç karşılıklı
iletişime dayalı bir eğitim halini alıyor
ve tadı damakta kalacak bir etkinlik
ortaya çıkıyor. Her yaşın eğitim süresi
farklı. Anasınıfı 20 dakika bize dikkatini verirken, ilkokul öğrencisi yarım
saat, lise öğrencisi bir saat. Üniversite
öğrencileri daha ayrıntılı sorularla daha
çok keyif alıyorlar.

Üstad: ARTANKARA’da tanık olduğumuz da böyle bir eğitim süreciydi
sanırım?
B.F.: Eğitimin içine mutlaka drama katılmalı, katıyoruz. Hukuki olayları dramatize ediyoruz. Daha sonra da bunu
çeşitli sanatsal faaliyetlerle tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sanatsal faaliyetleri bugüne kadar poster şeklinde yaptık.
Çeşitli boyalarla, resim malzemeleriyle
o gün konu ne ise onunla ilgili poster
çalışması yapıyorlar. Amacımız gelen
her ziyaretçide, hukukçu olsun olmasın,
hukukun evrensel temel prensipleri
konusunda farkındalık yaratmak.
ARTANKARA’ya bu sene ilk kez katıldık. İlkokul çocukları ile eğitim yaptık.
Temel hedefimiz onlara sağlık haklarının olduğunu belirtmekti. "Sağlık bizim
en temel hakkımız." dedik. "Nasıl sağlıklı
oluruz?" bunu konuştuk. Önemli olan
benim konuşmam değil, onların kendilerini ifade edebilmesiydi. Onlara 5N1K
dediğimiz temel sihirli soru cümlelerini
söyledik ve onlar hayallerindeki doktora soru sordular; "Neden hastalanırım?
Nasıl iyileşeceğim? Ne zaman halsizliğim geçecek?" gibi bir sürü soru. Sonra
o küçük mekanda bir drama çalışması
yaptık. El nasıl yıkanır? El temizliği
nasıl olur? Herkes elini nasıl yıkadığını
gösterdi. Sonra da renkli, yumuşak ve
kesilmesi kolay kağıtlarla eller çizdiler,
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üzerlerine sloganlar yazdılar. Sonra da
bütün sergi alanını gezdiler. Böylelikle
sanatla tanıştılar.

Üstad: Hukuk müzesi için hedefleriniz
neler?
B.F.: Müzeyi hiçbir zaman sadece bir hukuk müzesi olarak düşünmüyoruz. İnsanlar buraya geldikleri zaman bir şekilde
sanata bulaşmalılar. Ziyaretçilerimizden
en çok duyduğumuz soru, "Ben sanatla
hiç ilgilenmedim, o zaman müzeye gitmemeli miyim?" Hayır. Hepimizin sanatla
öyle ya da böyle mutlaka ilgimiz var. Cep
telefonlarımız var, fotoğraf çekiyoruz.
Sinemaya gidiyoruz. Sergilere gidiyoruz.
Bir şekilde sanatla iç içeyiz. Müze, yaşayan bir mekandır. İnsan canı sıkıldığında
müzeye gidebilmeli. Müze ziyaretlerinde

biz şöyle alışmışız: sabahtan gideyim
akşama kadar, ayaklarıma kara sular
inene kadar gezeyim. Bu insanı sıkar.
Müzede en ilgili insanın bile ilgi süresi
yarım saat kırkbeş dakikadır. O yüzden
müzenin dükkanına gider bakarsınız,
kafeye gider bir kahve içersiniz. Bunun
için biz Ankara Üniversitesi ile bir
protokol imzaladık. Bütün fakülteleri
istedikleri zaman bizimle randevulaşıp
eğitim etkinliği yapabilecekler.

Üstad: O canlılık için, burada dört
beş saat geçirebileceğimizi kabul
ettiğimizde, şu anda burasının o
formatta olmadığını söyleyebiliriz.
Bir kafe gerekecek. Oturulabilecek,
dinlenilebilecek, müzik dinlenebilecek. Bunları yakın zamanda yapabilecek misiniz?

Müzeyi hiçbir zaman sadece
bir hukuk müzesi olarak
düşünmüyoruz. İnsanlar
buraya geldikleri zaman bir
şekilde sanata bulaşmalılar.

FOTOĞRAF: Dide Banoğlu
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B.F.: Hedeflerimiz arasında var. Her şey o
kadar yeni ve gönüllülük esasıyla yapılıyor
ki. Havva Hanım aynı zamanda TBB Kütüphane müdürü. Ben Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Müze Eğitimi
bölümünde yüksek lisans yaptım. Ardından
2014- 2016 yılları arasında İstanbul’da Pera
Müzesi’nde gönüllü müze eğitmenliği yaptım. Pera müzesi eğitim konusunda çok faal.
Orada her yaşta müze ziyaretçisinin eğitim
faaliyetlerine katıldım. Ve yüksek lisans tez
projemi de yetişkin müze eğitimine göre
hazırladım.
Biz burada lise öğrencileri, üniversite
öğrencileri ile yetişkinleri, farklı fakülteleri kaynaştırıyoruz. Örneğin, tıp fakültesi
öğrencileri ile hukuk fakültesi öğrencilerini
bir araya getirdik. İkisinin konusu da insan.
Müşterek müze eğitimi yaptılar.

Üstad: Neler yapıyorsunuz öğrencilerle?
B.F.: 2018 yılının Troya Yılı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi Hukuk ve Tıp
Fakültesi Öğrencileri ile "Troya: Homeros
Avukat Olsaydı" isimli eğitim etkinliği düzenledik. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde,
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji
ve Türkoloji bölümlerinden, hukuk fakültesinden kadın erkek öğrenciler bir arada
geldiler, "Cam Tavan" kavramını tartıştık.
Cam tavan, aynı eğitimi almış bir kadın ve
erkeğin aynı ücreti alamamaları, aynı işe
başvurduklarında kadınların kabul edilmemeleri, yani kadınların çalışma hayatında
karşılaştığı sorunlar ve maruz kaldıkları
eşitsizlikleri içeren bir kavram. Çocuklar bu
durumda karşılaştıkları sıkıntıları anlattılar.
Dünyada bu tür sıkıntılar var ve "çözümler
neler" onları konuştuk. Sonra, kadın kahramanımız Süreyya, Kurtuluş Savaşı yıllarında cam tavanla nasıl mücadele etmiş, onun
örneklerini konuştuk. Sonra da gördüğünüz
posterleri yaptılar, konuyu dramatize ettiler.
Cam tavan nasıl kırılır? Hayallerinde "cam
tavanları nasıl kırıyorlar" tek tek gösterdiler.

Üstad: Canıgönülden katıldıklarını hissedebiliyor musunuz?

B.F.: Her biri deftere görüş yazıyor. "Ne
görüyorlar, ne düşünüyor, ne öneriyorlar?"
Geri dönüş alıyoruz. Ayrıca, İçinde bulunduğumuz haftanın Yaşlılara Saygı Haftası olması nedeniyle yarın 75. Yıl Huzurevi
sakinleri ile "Geçmişten Günümüze Işık
Tutanlar" isimli eğitim etkinliğimiz var.

Üstad: Neden bu kadar eğitim?
B.F.: Yaratıcılık çok önemli. Yaratıcılık
dediğimiz şey, kendimizi ifade etmeyle
başlıyor. Kendimizi ifade edebilmeliyiz ki
karşıdaki bizi dinlesin. Onun dinlediğini
anlamalıyız ki ona geri dönüş yapalım.
Şöyle masa başına oturduğunuz zaman
çok farklı kesimden gelen insanlar, karşılıklı oturup göz göze bakmaya başladıklarında, bir posteri birlikte yapmaya
başladıklarında aslında o kızgınlık ve
kırgınlıkları geçiyor. Hele bir de işin için
çok az da olsa sanat koyduğunuzda.
Katılımcıların isteklerine göre davranmak gerekiyor. Biz müze eğitimcisi olarak
çok şey biliyoruz ama bize ne sorarlarsa
ona cevap veriyoruz. Yani, sormayan, ilgi
göstermeyen birisine çok bir şey anlat(a)
mıyoruz. Çünkü o an onun isteği o değil. O
an sadece resim yapmak istiyor olabiliyor.

Üstad: Bunlar biraz planlanmış etkinlikler. Duruşmaya gelen, Litai Otel’de
kalan avukatlardan gelip gezen oluyor
mu?
B.F.: Tabii, onları Havva Hanım gezdiriyor, bilgi veriyor.

Üstad: Canlandırma fikri çok güzel.
Zamanla daha da oturacak ve tanınır
hale gelecektir. Oturma alanları, kafe
gibi tamamlayıcı mekanlar da olursa
bir çok insanın geleceğini düşünüyoruz. Ama burada bir öğrenci yaklaşımı
çok farklı olabilir. Müze meslekle daha
dolu olarak gidebilir. Meslek içindeki avukatların reaksiyonları önemli.
Uzun vadede bununla ilgili planlarınız
var sanırım?
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B.F.: Mutlaka, daha o kadar yeni ki.
H.A.: Örneğin kafemiz yok ama Litai
Otel’in bu kadar yakın olması bir avantaj.

Üstad: Otelde kalıp, plansız olarak
böyle bir müze varmış diye gelen oluyor
yani ?

B.F.: Şu anda en etkin hali eğitim. Bir
müze mağazamız yok ama biz her gelene
bir magnet, bir kitap -kitabın içerisine o
günün anlamı ile ilgili bir etiket- hazırlıyoruz. Yıllar sonra kitabı açtığında "Ben
bu etkinliğe katılmıştım." diyebilecek. Aslında bir şekilde dokunmaya çalışıyoruz,
mevcut imkanlarla, ücretsiz bir şekilde.

H.A.: Tabii gelenler var. Her gelene detaylı bilgi veriyoruz. Özgür arkadaşımız
da bilgi veriyor. Yaşlarına, seviyelerine
göre bilgilendirme yapılıyor. Örneğin,
gelen bir lise öğrencisi avukat cübbesinin
renklerini bilmeyebiliyor. Ona izah ediliyor, renklerin anlamı anlatılıyor. Devlet
adamlarından kim ne iş yapıyor gibi.
Otelde kalanlar geliyor, web sayfasından
görüp gelenler de oluyor.

Üstad: Bu işin fikir babası, kurucusu,
Argun Bey ile iletişiminiz nasıl?

Üstad: Daha öncesinde web sayfası
yoktu sanırım? Daha doğrusu bir sayfa
vardı ama içerik yoktu diye hatırlıyoruz?

B.F.: Beğendi. Web sayfasını, sergileme
tekniklerini, zemin ve ışık değişikliklerini beğendiğini ifade etti.

H.A.: Doğrudur. Sadece bilgi ve birkaç
konuşma içeren bir web sayfasıydı. Biz
müzede sergilenen tüm eserleri koymak
istedik. Replika olan tabletleri koymadık;
çünkü orijinalleri Anadolu Medeniyetler
Müzesi’nde. Burayı planlarken her alanı
çok detaylı düşündük. Mesela "Osmanlı
hukuk adamları nasıl daha etkileyici olur?
Cübbeleri nasıl sergilemeliyiz?" Önceki
hali dilsiz uşakların üstündeydi.

Üstad: Avrupa’da müzeyi gezersiniz,
çıkışta bir müze dükkanı olur, oradan
bir şeyler alınır. Böyle bir düşünce var
mı? Bu devletin bile pek yapamadığı
bir şey Türkiye’de.
H.A.: Müze danışma kurulu ile yaptığımız toplantılarda, başkanımız da katılmıştı, "bir konferans salonu, bir etkinlik
salonu, bir müze mağazası olsun" diye
konuştuk. Ama bunların bir sırası olacak
tabii. Olması gerekliliğinin farkındayız
ama mevcut şartlarda modern müzeciliği
uygulamaya çalışıyoruz.

B.F. : Biz kendisiyle iletişime geçtik, "Yeni
halini görün." diye davet ettik. Sağolsun
bizi kırmadı geldi, defterimize de yazdı.
Sosyal medyada paylaştık, "fikir babası"
şeklinde tanımladık da.

Üstad: Nasıl buldu peki ?

Üstad: Bireysel olarak kendi koleksiyonu da var?
B.F.: Evet davet etti bizi de, fotoğraflarını
da gördüm ama canlı görme imkanım
olmadı.
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Üstad: Barolar Birliği’ne çok sayıda
stajyer geliyor eğitim ve toplantılar
için. Onlar ile ilgili bir çalışma var mı?
H.A.: Onların programlarına müze gezisi
de ekleniyor tabii. Yarım saatlik bir gezi
şeklinde, tercih edenler geliyor. Özgür
Bey onlara anlatıyor.

Üstad: Birgül Hanım bu sizin için
tamamen gönüllü bir süreç. Ne kadar
vakit ayırabiliyorsunuz? Meslekle birlikte nasıl gidiyor ?
B.F.: Dünya müzeciliğinde gönüllülük
çok önemli. Hedeflerimizden biri de bu
gönüllülüğü çoğaltmak. Onları eğitip
başkalarının katılımını sağlamak. ARTANKARA’da ilk tecrübemizi yaşadık.
Daha evvel eğitime katılmış üniversite
öğrencileri geldi. Öğrendiklerini bu
sefer ileri yetişkinlere kendileri uygulayabildiler. Tüm süreci yürüttüler, ben
sadece yönlendirici oldum. Ve onlar da
çok büyük keyifle yaptılar. Müzecilikte
gönüllülük listesi oluyor. Oraya adınızı

yazdırabilirsiniz. "Şu gün şu saatte gelebilirim."
şeklinde not düşürülüyorlar. Sürdürülebilirlik
bizim açımızdan çok önemli.

Üstad: Anaokullarından gelenler var mı?
B.F.: Gelmeye başlayacaklar. Montessori okulundan geldiler. Bizim hedeflerimizin içinde
öğretmenlerin derslerini burada yapması da
var. Çok fazla materyal ve yaratıcılık imkanı
var.
H.A.: Örneğin 6.sınıfta Hukuk ve Adalet diye
seçmeli bir ders var. Onu seçen öğrencilerin
bazı dersleri burada, belgeyi görerek uygulamalı yapmaları çok önemli, bunun için
uğraşıyoruz.
B.F.: Zaten biz buraya "duvarsız sınıf" diyoruz. Buraya geldiğiniz anda işin içine sadece
öğrenmek değil, eğlence de giriyor. Bu eğlence
illa hoplamak zıplamak şeklinde değil, renklerle sanatla müzikle dramayla canlandırılan
bir şey. Bu Ankara için çok yeni bir kavram.
Okullarda ve öğretmenlerde bir farkındalık
yaratmak gerekiyor ki sınıflarından çıksınlar
bir derslerini burada yapsınlar.

Örneğin 6.sınıfta
Hukuk ve Adalet diye
seçmeli bir ders var.
Onu seçen öğrencilerin
bazı dersleri burada,
belgeyi görerek,
uygulamalı yapmaları
çok önemli, bunun için
uğraşıyoruz.

FOTOĞRAFLAR: Dide Banoğlu
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Üstad: Burada sadece öğrenciler
değil, avukat grupları bile toplantı yapabilir. Örneğin dergi
olarak burada bir toplantımızı
yapmak isteriz.
B.F.: Düzenimiz bunun için uygun, çok da memnun oluruz.

Üstad: Peki beş yıl sonra müzeyi
nerede görmek istersiniz? Nasıl
bir hayaliniz var ?
B.F.: Müzecilikte üç çeşit hayal
kurduruyoruz. Bir; çok uçuk
hayal. Bu hayaller çok önemli.
Uçuk hayali olmayan, olabilecek
hayali de kuramıyor. Bunun için
uçuk hayallerimiz var. Burayı her
yaştan insanın gelip fikrini paylaştığı, sanatla hukukla müzikle
iç içe olduğu bir hale getirmek.
Daha ayakları yere basan hayallere geldiğimizde, bu hali ile daha
çok insanın geleceği bir yer olsun
istiyoruz. Anaokulu da gelsin,
ileri yetişkin de gelsin. Hukukun
öyküsünü keşfetsinler.
H.A. : Uluslararası alanda da
duyulur olmak isteriz.

Üstad: Aslında Barolar Birliği’nin olduğu bir yerde müzenin
adının Avukatlık Müzesi olması
daha iyi olurdu.
B.F.: Hukuk müzesi çok daha
kapsayıcı bir şey
H.A.: Avukatlık dediğinizde sınırlandırıyorsunuz aslında, hukuk
dediğinizde daha geniş kapsamlı
oluyor.

Üstad: Bizim mesleğimiz çok
geniş zaten :))
H.A.: Avukatlık müzesi dediğinizde sadece onlar ve onların
kullandığı eserler-belgeler olması
gerekecek. Ama burada hukuk
olduğu için hâkimler-yargıçlarfarklı şeyhülislamların belgeleri
de var. O dönemden kayıtlar var.

Müzecilikte
üç çeşit hayal
kurduruyoruz.
Bir; çok uçuk
hayal. Bu
hayaller çok
önemli. Uçuk
hayali olmayan,
olabilecek hayali
de kuramıyor.
Bunun için uçuk
hayallerimiz var.
Burayı her yaştan
insanın gelip
fikrini paylaştığı,
sanatla hukukla
müzikle iç içe
olduğu bir hale
getirmek. Daha
ayakları yere
basan hayallere
geldiğimizde,
bu hali ile daha
çok insanın
geleceği bir yer
olsun istiyoruz.
Anaokulu da
gelsin, ileri
yetişkin de
gelsin. Hukukun
öyküsünü
keşfetsinler.

B.F.: Mesela çok somut bir şey söylediniz. "Ben müzeden çıkınca dükkana
girmek, evime bugüne özgü hediye
götürmek istiyorum." Bu aslında çok
somut ve ayakları yerine basan bir
istek. Şuraya pek ala öyle bir şey
yapılabilir. Ama o kadar küçük ve o
kadar yeniyiz ki.

Üstad: Müzelerde genelde sinevizyon şeklinde bir akış alanı olur.
Tarihsel süreci izah edebilecek,
belli bir zamanı gösterecek şekilde bir görsel anlatım düşünüyor
musun?
H.A.: Girişte bir kioskumuz var,
onda da hukukun öyküsü var. Mitolojide hukuk, Osmanlı’da hukuk
şeklinde bilgiler var. Ama bu tabii
video değil.

Üstad: Hatta eski Türk filmlerindeki mahkeme sahneleri bile olabilir, insanların fazlasıyla ilgisini
çekecektir.
B.F.: Müzecilikte buna "sürpriz odası" deniyor. Bu da bir diğer hayalim
ama henüz olmadı tabi.

Üstad: Hediyelik satışın bir diğer
yönü de kurumsallaşma anlamında katkı sağlaması. İktisadi
işletme şeklinde, geliri sadece müzeye ait olursa kendi giderlerini ve
ihtiyaçlarını döndürebilecek gelir
yaratabilir mi?
B.F.: Umarız bu dedikleriniz, temennileriniz yavaş yavaş olur. Bizim de
bütün amacımız o.
H.A.: Aslında temeli sağlam attık
öyle düşünüyorum. Bir çok şeyin
tanımlanması anlamında. Bunun
üzerine onlar yapılamayacak şeyler
değil.
B.F.: Bunları sizlerin deftere de yazmanız gerekiyor :)

Üstad: Anadolu’da bir çok avukatın biriktirme yeteneği çok
daha fazla olabilir. Eski tip karar
örnekleri, dava dosyaları.
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B.F.: Şu söylediğiniz o kadar doğru ki.
Aslında her baronun içinde bir "Baro Müzesi" olması gerekir. Çok önemli bir şey.
Şu mekanı yaratmak inanın kolay olmadı.
O yüzden isteyen her baroya yardıma
hazırım. Bu çok önemli. Geçmişinizi bilmeden bugününüzü yaşayamıyorsunuz.
Aslında kurumsallaşmak böyle bir şeydir.
Onun için Argun Bey’in buraya ziyareti
çok önemliydi. O bizim geçmişimiz. Biz
bugün bunları yaptık sizinle paylaşıyoruz. Çok güzel fikirler söylediniz, bunları
yapabilmemiz için. Tamamlanma ancak
böyle oluyor. Biz bunu barolara yapmaya
hazırız.

Üstad: Nasıl başlanır peki?
B.F.: Baştan karar verilmesi gereken, "Ben
ne müzesi olacağım?" Nasıl bir dilekçe
yazarken dilekçenin bir konusu varsa,
her müzenin de bir hikayesi olmalı. Daha
sonra koleksiyonu da o hikayeye göre
tamamlamalısınız.

Üstad: Peki sizce burası ne müzesi?
Kimliği ne?
B.F.: Hukuk müzesi. Amaç, hukuku
herkese bir şekilde dokundurtmak. Bu

kimliğin içine girmeyen bir şeyi müzeye almamalıyız diye düşünüyorum. Ama tabii ben sadece
gönüllüyüm. Müzecilik eşittir bir hikaye denebilir. Onun için soruyorlar misyonunuz, hedefiniz
amacınız ne diye?
H.A.: İlerleyen süreçte şöyle de olabilir diye düşünüyorum; avukatlar buraya vermek istemedikleri ama kendi barolarında sergilemek istedikleri
şeyleri, bir program altında katalog şeklinde de
sergiletebilirler. Örneğin, "hüccet" yazarsınız, bizim web sayfamızda yaptığımız gibi ilgili kayıtlı
bilgilere ulaşılabilir. Nerede varsa incelenebilir.
"İlla her şey buraya gelecek." diye de bir şey yok.
B.F. : Geçici sergi de olabilir.

Üstad: Siz bunu düşünüyor musunuz? Bu müzeyi alıp, örneğin İstanbul Barosu’na, başka bir
baroya taşımak gibi.
B.F.: Neden olmasın, onlar da bize gönderebilir.
Biz şu günle ilgili geçici bir sergi açmak istiyoruz
diyebilir. Ama bunun için bütün baroların bu zihniyete, farkındalığa ulaşıp bir köşelerinin olması
gerekir.

Üstad: Fiziki olarak anadolu barolarının
hemen hemen hepsinin yeni binaları da var.
Eskisi gibi de değil.
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SÖYLEŞİ

H.A.: Türkiye Barolar Birliği’nin, müzenin
Instagram hesabı var. Türkiye’de kaç avukat
var? 120.000’e yakın, bizim 105.000 takipçimiz olsa, onlar bunları paylaşsalar ne kadar
etkili olur. Meslek grubunun da sahip çıkması gerekiyor.

B.F.: Çok güzel binaları var. İlla bir oda
olması gerekmiyor, bu bir ruhtur. Oda bile
olmasına gerek yok. Güzel bir camlı vitrin içerisinde, bir çok anadolu barosunun hikayesini
yaratabiliriz. Buradan nasıl bir hikaye çıkar,
bu hikaye yazıldığında aslında o şehir için
de bir farkındalıktır. Oradaki lise öğrencisi
de gider o barodan bakar ne yapmış ne etmiş
benden önceki meslek büyükleri diye.

Üstad: Denizli Barosu’nun tarihi kitaplaştırıldı mesela.
B.F.: Evet, Avukat Adil Bey var orada, çok aktif çalışıyor. Bu bir hayal, bu hayalin olmaması için hiçbir sebep yok. Gerçekten olabilir bir
şey bu. Sadece biraz daha meraklı avukatların
olması lazım, sizin gibi, şu saatte dilekçe yazmak yerine bu işi yapıyorsunuz. Bu işe gönül
verdiğiniz için, kimse bunu size zorlamıyor.

Üstad: Ankara özelinde ve taşrada insanlar
bundan daha fazla haberdar olsalar çok
daha farklı şeyler, farklı koleksiyonlara
ulaşılabilir. İnsanlar paylaşabileceklerini
biliyorlar mı?
B.F.: Haberdarlar aslında biliyor musunuz?
Yani, Instagram, Facebook, Twitter’dan paylaşabileceklerini biliyorlar, hiç aklınıza gelmeyecek yerlerden "Geldik müzenizi gördük."
deyip sorular soran, haber yapan, fotoğraf
çekerek paylaşanlar var.

B.F.: Çok farklı istek ve yorumlarla gelenler oluyor. Herkesin fikri müzecilikte çok
kıymetli. Biz onlara yorum yapmıyoruz ama
amacımız herkesi hukukla tanıştırabilmek
ve biraz olsun insanların hayatına hukuku,
sanatı, resmi koyabilmek.

Üstad: Ankara’da kaç tane böyle müze var?
Özel, tam devlete ait olmayan? Görüşüyor
musunuz onlarla?
H.A.: Toplamda 70 civarında müze var Ankara’da, özel ve devlet.
B.F.: Sivil toplum örgütlerinin kullandığı
yerler var. Onlar Barolar Birliği’nin salonlarını kullanarak çalıştay yaptılar ve o çalıştay
esnasında 300’ün üzerinde müzeci, özel
müzeci, Türkiye’nin her yerinden buraya
geldiler, müzeyi gezdiler, fikirlerini söylediler. Tartıştık. Neyi, nasıl yapalım? Hepsinin
sıkıntısı var. Müzecilik aslında zor ilerleyen
bir şey. Hepimizin çok isteği var ama hepsi
olmuyor. Birazcık maceraperestlik gerekiyor.

Üstad: Ekonomik olarak, bir müzenin
oluşturulması ve devam ettirilmesi, büyük
bir yatırım mı gerektiriyor?
B.F.: Evet, mevzuat olarak çok şey yapmanız
gerekiyor. Mekan, alt yapı, ışıklandırma,
iklimlendirme, bilgisayar, çalışacak eleman…
Burasını bir ticari işletme gibi düşünebilirsiniz. Müzecilik yönetimi denilen bir hadise
var. Bunun kendini döndürebilmesi çok zor.
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Üstad: Türkiye’de kendini döndürebilen
bir müze örneği var mıdır?
B.F.: Pera Müzesi, Koç Müzesi ve diğer
pek çok özel müze var. Bunların hepsi çok
büyük, kendilerinin kattıkları ile bu işi
döndürüyorlar, muazzam bir alt yapıları
var, geri planda çalışan çok insan var.
Yani, müze dediğiniz aslında sadece iki
tane eser sergilemek değil. Biraz evvel
dediğimiz müze mağazası, kafe, sosyal
etkinlikler gibi alanları var.

Üstad: Son dönemde müzecilik ile ilgili
bir uyanış var mı? Var diyebiliyorsak
nedeni nedir?
B.F.: Çok fazla var. Bir, Türkiye bir açık
hava müzesi. Bir de bizim gibi geçmişi
çok derinlere, çok eskilere giden bir toplumun illa ki müzecilikle bağlantısı çok
olacaktır. Şu anda müzecilik, özel müze
kurmak için çaba gösteren çok insan var.
Ben hepsine kahraman olarak bakıyorum.
Aslında ekonomik olarak insanı o kadar
zorlayan bir şey ki..

Üstad: Peki ne oldu? Kültürel birikim
belli bir noktaya gelip de dışarıya mı
vurdu?
B.F.: Kültürümüzün buna ihtiyacı var, biz
çok renkli bir kültürüz ve bunu bir şekilde göstermemiz gerekiyor.

Üstad : Ama Ankara bir turizm şehri
değil.
B.F.: Ben buna katılmıyorum. Ankara Kalesi’ne gittiğiniz zaman Erimtan Müzesi,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Güzel Sanatlar, Devlet Resim
Heykel Müzesi, Satranç Müzesi, Somut
Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Ulucan-

lar Müzesi… Bütün bunları gezmeye kalksanız hepsi çok keyifli yerler. Ee buraya
geldiğinizde bizim müzemiz :))

Üstad: Böyle bir kültür rotası izleyen
bir turist grubu var mı?
B.F.: Tabii. Üniversitelerin kendi içlerinde
müzeleri var. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin müzesi var, Dışkapı’da yine A.Ü Ziraat Fakültesi’nin müzesi
var. Orada Cumhuriyet döneminin ziraate
ne kadar önem verdiğini, göz yaşları ile
görüyorsunuz. Hepsinde eğitim yaptık. TBMM Cumhuriyet Müzesi, Ziraat
Bankası’nın müzesi … Bunların hepsi çok
güzel.

Üstad: Bu bahsettiğiniz müzelerin hepsi
dışarıdan geziye açık mıdır?
B.F.: Tabii ki.

Üstad: Adalet Bakanlığı’nın ya da Noterler Birliği’nin müzesi var mı?
B.F.: Ben hiç duymadım, görmedim. Bildiğim kadarıyla yok. Ama araştıralım.

Üstad: Aslında bu müzenin Ankara’da
görülmesi gereken müzeler arasında
yer alması gerekir. Yani sadece TBB ve
avukatlar tarafından bilinen, görülen
bir yer olmaması gerekir. Ankara’daki
müzeler gibi bir kitapta var mısınız?
H.A.: Varız. Posterlerde, kitapçıkta varız.
Müzelerle ilgili rehberde geçiyoruz.
Bundan sonrasında, söyleşimiz bir süre
daha devam etti. Çok keyif aldığımız
halde, bir yerde kesmek gerekiyordu. Gerisini ve fazlasını merak edenler müzeyi
mutlaka ziyaret etmeliler.
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TÜRKİYE'DE AVUKATLIK

SAYILARLA YARGI

Anayasa Mahkemesi
Bireysel Başvuru Verileri
2012 yılında başlayan bireysel başvuru verilerine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından 22 Şubat 2019’da yayımlanan istatistikler, bireysel başvuru yolunun etkinliği
konusunda ﬁkir verici analizlere imkân tanımaktadır.
2016 ve 2017 yıllarında, darbe girişimi sonrasında yapılan
ihraçlar kapsamında yapılan 72 bin civarında başvuru
hariç düşünüldüğünde, Anayasa Mahkemei’ne yıllık
ortalama 30 bin civarında bireysel başvuru yapıldığını
görüyoruz (OHAL Komisyonu kurulması sonrasında
“başvuru yollarının tüketilmemiş oluşu” gerekçesiyle
kabul edilemezlik kararıyla sonuçlanan dosya sayısı
72.134’tür).

aşamasına geçemediğini ifade etmektedir. Bunun bir
diğer anlamı da, kabul edilebilirlik aşamasını geçen,
esastan incelemeye alınan dosyaların büyük bir çoğunda
“ihlal” kararı verildiğidir (inceleme alınan dosyaların ihlal
ile sonuçlanma oranı %90’ın üzerindedir).
İncelenen dosyalar açısından bakıldığında, en yüksek
ihlal kararının 2018 yılı içerisinde verilmiş olması da
önemlidir. Makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen
dosyalar dâhil esastan incelenen dosya sayısı 2018 yılında
2.261 olup bunların 2.221’inde ihlal sonucuna varılmıştır.

31 Aralık 2018 itibariyle, yapılan toplam 211.665 başvurudan 39.285’inin devam ediyor/derdest olması, 2013-2014
ve 2015 yıllarından, az sayıda da olsa devam eden
başvuruların varlığı, bireysel başvuru sürecinin bizzat
kendisinin makul sürede yargılama konusunda sıkıntı
içinde olduğunu göstermektedir.

İhlal edilen haklar açısından bakıldığında ise, “adil
yargılanma hakkı” ihlali sayısının açık ara önde olduğu,
onu mülkiyet hakkı ihlalinin izlediğini söylemek
mümkün.

Toplam başvuruların %4,1’inde en az bir hakkın ihlalinin
tespit edilmiş olması, başlangıçta hedeflenen “ihlal” oranı
açısından hedefe ulaşıldığını düşündürtmektedir. Beri
yandan, başvuruların %88,4’ünün “kabul edilemezlik”
kararı ile ilk aşamada reddi, AİHM verilerine yakın bir
oranı gösterdiği gibi pek çok başvurunun inceleme

Anayasa Mahkemesi web sayfasında 31.03.2019 tarihi
itibariyle yayımlanan bireysel başvuru kararı 5.871 olup,
ihlal içerir kararlarının, makul sürede yargılanma hakkı
ile ilgili kararlar hariç yayımlandığı görünmektedir.

Yıllara Göre Yapılan ve Sonuçlandırılan
Bireysel Başvuru Sayıları
2012
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KARŞILAMA
ORANI
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50
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20.578
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4.924

%

10
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9
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38
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%

80.756

%
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20

19

%

52

%
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16.100

%
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%

18

211.665

21

172.380

38.186

89.653

35.395

221 93
%

TOPLAM

%

81,4

*İdari ret kararı verildiğinde dosya kapatıldığı ve idari redde itiraz kabul edildiğinde tekrar açıldığı için karara bağlanan dosya sayılarında önceki istatistiklere göre bir miktar azalma
olabilecektir.
** OHAL kapsamında yapılan başvurular hariç 2016 yılında yapılan başvuruları karşılama oranı %85'tir.
*** OHAL Komisyonu kurulması üzerine başvuru yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararıyla sonuçlandırılan 72.134 dosya hariç 2017 yılında yapılan başvuruları
karşılama oranı % 90 'dır.

Derdest Bireysel Başvuru Sayıları*
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%
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2016

2
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2017

6,8
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* 31.12.2018 tarihi itibarıyla her bir yıldan derdest olan başvuru sayılarını
göstermektedir.
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28.475
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TOPLAM BAŞVURU
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Karara Bağlanan Başvuruların Karar Türüne Göre Dağılımı
%

HAKKIN İHLAL EDİLMEDİĞİ

0,2
%
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%
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6,7
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%
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152.314
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* Düşme, dosya kapatma, başvurunun reddi.
** Birleşen dosyalar dahil ihlal kararı verilen dosya sayısı dikkate alınmıştır.
*** İdari ret kararı verildiğinde dosya kapatıldığı ve idari redde itiraz kabul edildiğinde tekrar açıldığı için karara
bağlanan dosya sayılarında önceki istatistiklere göre bir miktar azalma olabilecektir.
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İhlal Kararlarının Hak ve Özgürlüklere Göre Dağılımı*

%

57,1

4.188

%

29,3

%

2.152

3,6
261

%

2,4

%

178

1,8
135

%

1,4

104

%

1,2

%

85

0,9
68

%

0,7

%

51

0,4
30

%

0,4
28

%

0,3

%

19

0,1
10

%

0,1
10

%

0,1
6

%

0,1
5

TOPLAM

*Bir basvuruda birden fazla hak veya özgürlügün ihlal edildigine karar verilebilmektedir.
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İhlal Kararlarının Yıllara Göre Dağılımı*
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*Bir basvuruda birden fazla hak veya özgürlügün ihlal edildigine karar verilebilmektedir.
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DÜNYADA AVUKATLIK

İNGİLTERE VERİ KORUMA OTORİTESİ
KARARI ÇERÇEVESİNDE

Veri Sorumlusu
Olarak Avukatlar
Gökhan Candoğan

FOTOĞRAF: 123rf.com

Avukat, Ankara Barosu
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Bu aralar avukatlar arasında son derece popüler bir başlık var; kişisel
verilerin korunması. Pek çok büro ve bireysel avukat kişisel verilerin
korunması konusunda çalışıyor, düzenlemeleri takip ediyor ve danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyor. Peki ya avukatların kişisel verilerin
korunması kapsamında, bir veri sorumlusu olarak yükümlülükleri nedir?
Pek çok gerçek kişinin özel nitelikli kişisel verileri dahil verilerini "işleyen"
avukatlar neden, nereye kadar ve ne ölçüde sorumlu?
Bu konuda belirleyici olması gereken,
beklenen kurum, 7 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulup faaliyet yürütmeye
başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu
(KVKK), yayımladığı kararlarla süreci
belirginleştirmeye başladı. Dolayısıyla,
avukatların veri koruma yükümlülüklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için kişisel
veri korumasına dair yaklaşımları, temel
kavramları ve ilgili düzenleme ve kararları incelemekte yarar var.
Kişisel verilerin korunması konusunda
ABD ve Avrupa uygulaması, iki ayrı
dinamik olarak ele alınabilir. ABD uygulamasında, kişisel veriler "tüketici hakkı/
consumer right" olarak tanımlanırken,
Avrupa’da, her düzeyde, temel bir insan
hakkı olduğu kabulü yaygın. Bu temel
bakış açısı farklılığı etkisini her alanda
gösteriyor. Avrupa’da anayasal bir hak
olarak düzenlenip korunduğu ifade edilen
kişisel veriler için ABD’de bu düzeyde ve
yaygınlıkta bir koruma yok.
Bu temel bakış açısı farklılığı, kolluk ve
ulusal güvenlik kapsamında, daha çok
fark yaratıyor. ABD’de, kolluk ve ulusal
güvenlik meseleleri söz konusu olduğunda neredeyse sınırsız bir veri paylaşımı,
işlemesi söz konusu iken Avrupa’da bu
durumlarda dahi kişisel veriler, temel hak

olarak, belirli/spesifik gerekçe ve koşullarda paylaşılabiliyor, işlenebiliyor.
Ülkemizde 2010 yılında yapılan Anayasa
değişikliği ile Anayasa’nın 20.maddesine
eklenen "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili
kişisel veriler 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." hükmü ile kişisel verilerin
korunması konusunda Avrupa sistematiğinin benimsendiği söylenebilirse de
ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kolluk
faaliyetleri kapsamında sınırsıza yakın
bir veri işleme süreci ve isteğinin varlığı
ABD’yi akla getirmektedir.
Anayasal düzenlemeden yıllar sonra,
2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
amacı "kişisel verilerin işlenmesinde başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları
usul ve esasları düzenlemek" olarak ifade
edilmiştir.
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...bir kişi/kurum
bir yandan veri
sorumlusu iken bazı
faaliyetleri yönünden
veri işleyen de
sayılabilir. Bunun
tipik bir örneği
avukatlar. Avukatlar,
danışmanlık
hizmeti verdikleri
müvekkillerinden
kendilerine iletilen
veriler açısından veri
işleyen konumunda
iken, müvekkil veri
tabanı, çalışan ve
ortaklarla ilgili
kayıtlar açısından
veri sorumlusu
sıfatını taşıyorlar.

Kanun, kişisel veriyi "kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her tür bilgi" olarak tanımlıyor. Yani,
sizi siz yapan her tür veri, sizin kişisel veriniz. Bir de "özel
nitelikli kişisel veriler" var ki bu verilerin (istisna hükümleri hariç) sizin açık rızanız olmaksızın işlenmesi yasak.
Nedir bu özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık ve kıyafet,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat,
ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik veriler.
Biraz teknik bir terim gibi görünse de "kişisel veri işlenmesi" de son derece anlaşılır bir kavram; kişisel verilerin
otomatik veya diğer yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, korunması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması gibi her tür işlem.
Uygulamanın şekillenmesi açısından önemli kavramlardan birisi de "veri sorumlusu". Zira, veri işleme faaliyeti
veri sorumlusu üzerinden, onun sorumluluğunda yapılıyor. Dolayısıyla kanunda sayılan hak ve yükümlülüklerin
birinci derece muhatabı veri sorumlusu.
Kanunun 3. maddesinde veri sorumlusu; "Kişisel verilerin
işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişi", veri işleyen ise "veri sorumlusunun
verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanıyor.
Bu çerçevede belirli bir veri işleme faaliyetinde kişisel
verinin elde edilip edilemeyeceği, elde edilecek veri-
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Önemli olan bir husus; bir kişi/kurum bir
yandan veri sorumlusu iken bazı faaliyetleri yönünden veri işleyen de sayılabilir.
Bunun tipik bir örneği avukatlar. Avukatlar, danışmanlık hizmeti verdikleri müvekkillerinden kendilerine iletilen veriler
açısından veri işleyen konumunda iken,
müvekkil veri tabanı, çalışan ve ortaklarla ilgili kayıtlar açısından veri sorumlusu
sıfatını taşıyorlar.
Peki nedir veri sorumlusu sayılmanın
getirdiği yükümlülükler? Kanun’un 16/2
fıkrası ile getirilen ilk yükümlülük Veri
Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt
yükümlülüğü. Bu veri tabanına kayıt olmadan veri işleme faaliyeti, kural olarak,
yapamıyorsunuz. Bu madde ile kuruma
istisnaları belirlemek için yetki verilmiş.

Ekim 2018’de VERBİS’e kayıt yükümlülüğü fiilen başladı. Öncesinde,
15.05.2018 günlü Resmi Gazete’de
yayımlanan kurul kararı ile, "Veri
Sorumluları Sicili"ne (VERBİS) kayıt
yükümlülüğünden istisna tutulacak
kişi ve kurumları kapsayan bir liste
yayımlandı. Bu karar ile noterler, siyasi partiler, serbest muhasebeci mali
müşavirler ve yeminli mali müşavirler
ile birlikte avukatlar VERBİS’e kayıt
yükümlülüğünden şu an itibariyle
muaflar.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri hakkında bir muafiyet
tanınmadığı için birey olarak avukatlar istisna kapsamında iken, meslek
örgütleri baroların VERBİS’e kayıt
yükümlülükleri devam ediyor.
Burada, özellikle vurgulanması gereken husus, kurul kararı ile VERBİS’e
kayıt yükümlülüğünden muaf tutulan
kişi/kurumların, kanun kapsamında
"veri sorumlusu" olarak diğer yükümlülüklerin devam ediyor oluşu. Kurum
tarafından yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği’nin 5/f fıkrasında bu husus özellikle kayıt altına
alınmıştır. Yani, istisna/muaf tutulan
kişi/kurumlar veri sorumlusudur ve
kanun ile veri sorumlularına getirilen
yükümlülüklere -VERBİS’e kayıt dışındakilere- uymakla mükelleftirler.

F O T O Ğ R A F : A n d r a s Va s | U n s p l a s h

nin içeriği, kimler hakkındaki verilerin
toplanacağı, verinin kullanım amacı,
açıklanıp açıklanmayacağı, açıklanacaksa kimlere açıklanacağı, verinin ne kadar
süre tutulacağı, silinmesi, veri üzerinde
rutin olmayan nitelikteki değişikliklerin yapılması konularında karar veren
kişi veya kurum "veri sorumlusu" olarak
adlandırılırken, veri sorumlusu ile yaptığı
anlaşmanın koşulları çerçevesinde verinin işlenmesinde hangi bilgi işlem
sistemlerinin, metot ve yöntemlerin
kullanılacağı gibi daha teknik nitelikli
konularda söz sahibi olan ise "veri işleyen"
olarak adlandırılıyor.

Çoğu
meslektaşımızın bu
tür bir
yükümlülükten
habersiz
olduğu
da dikkate alınarak,
baro yönetimleri
tarafından avukatlara
yönelik
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Yükümlülüklerin neler olduğu konusunda
ise İngiltere Veri Koruma Otoritesi’nin
(ICO) bir avukatla ilgili verdiği 10 Mart
2017 tarihli kararı yol gösterici olabilir.
Aile hukuku konusunda uzmanlaşmış
kıdemli bir kadın avukat (barrister) tarafından evde çalışmak üzere hazırladığı
ve eşiyle birlikte kullandığı masaüstü
bilgisayarda bir dosyada yer alan verilerin üçüncü kişilerin izinsiz erişimine
açık hale gelmesi üzerine başlatılan
soruşturma kapsamında verilen ihlal
kararı, son derece önemli tespit ve değerlendirmeler içeriyor.
Öncelikle belirtmek gerekir ki erişilebilir hale gelen belgelerin bir kısmı
aile mahkemelerinde görülen davalar
kapsamında müvekkillere dair gizli
ve son derece hassas bilgiler içermektedir. Koruma altına alınan yetişkin
ve çocuklara dair bu hassas ve gizli
bilgileri içerir dosyalar şifrelenmeden
saklanmıştır.
ICO tarafından veri sorumlusu olduğu
kabul edilen avukatın, 1998 tarihli Veri
Koruma Kanunu’nda yer alan "kişisel
verilerin yetkisiz veya yasa dışı olarak işlenmesine karşı uygun teknik ve idari önlemleri alma yükümlülüğünü" ihlal ettiği
sonucuna varılırken, evinde bulunan
masaüstü bilgisayarda yer alan dava
dosyalarının "şifrelenmeden" saklanması kusur olarak değerlendirilmiştir. ICO,
masaüstü bilgisayara şifre ile erişilebilir olmasını yeterli bulmamıştır.
Avukatın kayıtlı olduğu baro tarafından, 2013 yılında, bu tür durumlara
karşı dosyaların şifrelenmesi önerilmiştir. Buna rağmen, neredeyse üç yıl

devam eden bu ihlal halinin, sızan kişisel
verilerin niteliği de gözetildiğinde son
derece ciddi bir ihlal hali oluşturduğu
kabul edilirken, kasıtlı olmaktan ziyade
dikkatsizlik ile gerçekleştirilen bu ihlalin
ortaya çıkabileceğini bilmesi gerektiğinden hareketle avukata para cezası
verilmesi gerektiği, sonucuna varılır.
Avukatın ICO ile iş birliği içinde olmasını ve sonrasında gerekli düzeltmeleri
yapmasını hafifletici olgu olarak kabul
eden ICO bin (1.000 ) sterlin tutarında bir
para cezası takdir eder. (Ülkemizde belirli
idari para cezaları için geçerli olan peşin
ödeme indirimi ICO uygulamasında da
vardır. Bu çerçevede, verilen sürede ödeme
halinde para cezasının %20 indirimle
sekiz yüz (800) sterlin olarak ödenmesi söz
konusudur.)
Görüleceği üzere, avukatlar veri sorumlusudurlar ve işledikleri verilerin önemli
bir kısmı hassas niteliktedir. Bu verilerin
korunması için gerekli teknik ve idari
önlemlerin alınması avukatların yükümlülüğüdür. Özellikle müvekkillerinin hayatını tehlikeye atabilecek türden veriler
üst düzey bir koruma altına alınmalıdır.
Yanı sıra, VERBİS sorumluluğu da
bulunan barolar, özellikle de kadın ve
çocuklara dair çalışma ve veri tabanları
bulunan barolar, hassasiyetle yürüttükleri
bu süreçleri 6698 sayılı Kanun uyarınca
gözden geçirmelidir. Çoğu meslektaşımızın bu tür bir yükümlülükten habersiz
olduğu da dikkate alınarak, baro yönetimleri tarafından avukatlara yönelik genel
bir bilgilendirme, kılavuz yayımlanması
da yararlı olacaktır, "terzi kendi söküğünü
dikemez" dememek için.

ABONELIK
VE ESKİ
SAYILAR
İÇİN
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İmar Barışı
DE NE Tİ MSİ Z YA PI KAYI T Sİ ST E Mİ

3194 sayılı İmar Kanunu’na 11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile "16. geçici madde" eklenmiştir. Afet risklerine hazırlık kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış
yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt
bedelinin ödenmesi halinde "Yapı Kayıt Belgesi" verilmektedir. Başvuru süresi 6 ay daha uzatılmıştır
ve başvurular 15.06.2019 tarihine kadar alınmaktadır. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet
durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine
yapı sahibinin beyanına göre kaydedilmektedir. Görüldüğü üzere sistem tamamen beyan esasına
dayanmaktadır.

Gökçe Bolat

FOTOĞRAF: google.maps

Avukat, Ankara Barosu
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İstanbul Tarihi Yarımada`nın bir bölümü, Boğaziçi
Kanunu ile tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve
Öngörünüm Bölgesi`nin bir bölümü ve Çanakkale
Gelibolu Tarihi Alanı dışında kalan ülkedeki tüm
tarih, kültür ve tabiat varlıklarında, orman alanlarında, kıyı alanlarında, nitelikli tarım arazilerinde
yapılan tüm kaçak yapıların affı öngörülmektedir.
06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete`de
yayınlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar" hakkında tebliğ ile başvuru süreci
detaylandırılmıştır. Yapı kayıt belgesi, yapıların imar
mevzuatına aykırılıklardan doğan idari yaptırımları
ortadan kaldırmaktadır. Yapı kayıt belgesinin, Hazineye veya belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa
edilmiş yapıların satın alma hakkını veren niteliği
de vardır. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar
geçerlidir.
Tebliğin 10. maddesinde "denetim" başlığı altındaki
düzenlemede "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş
ve işlemler bakanlık tarafından denetlenebilir." denilmektedir. Başka bir ifadeyle denetimi zorunlu kılan
bir sistem kurgulanmamıştır. Yapı Kayıt Belgesi
düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden
veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan
beyanda bulunulması durumunda Yapı Kayıt Belgesi
bedeli eksik olarak ödenmiş ise müracaat sahibince
e-Devlet üzerinden gerekli düzeltme işlemi yapılması ve eksik olan meblağın ödenmesi sağlanarak,
duruma uygun yeni Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmektedir. Eksik olan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal
edileceği, daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmeyip yalan beyanda bulunan hakkında 5237 sayılı
Kanunun 206. maddesi (resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu) uyarınca suç
duyurusunda bulunulacağı, düzenlenmiştir.
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yapı Kayıt belgesi alınan yapının
depreme dayanıklılığı ile yapının fen ve sanat norm
ve standartlarına aykırılığı hususları, yapı malikinin
sorumluluğuna bırakılmıştır.
Anayasa’nın 56. maddesi uyarınca "Herkes, sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp
hizmet vermesini düzenler." Devlet vatandaşının can

ve mal güvenliğini sağlamak yükümlülüğünde iken imar barışı kapsamında
İmar Kanunu’na eklenen bir madde ile
sorumluluğu yapı malikine bırakılmış
olması açıkça Anayasaya aykırıdır. Kayıt altında olmayan yapılan yapı kayıt
sistemine dahil olması olumlu bulunsa
da bu sistemin beyan esasına göre kurgulanmış olması ve yapı kayıt belgesi
alınması sürecinde denetim mekanizmasının bulunmaması telafisi mümkün
olmayan zararlar ortaya çıkaracaktır.
Ruhsatsız veya ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılar İmar Kanunu uyarınca
belediyelerce tespit edilmekte, mühürleme işlemi yapılarak yıkılmakta ve
idari para cezası verilmektedir. İmar
barışı kapsamında belediyelerin saf
dışı bırakılarak asli görevlerinden
birisi olan mevzuata aykırı yapılaşma
sürecindeki işlemlerini gerçekleştirmesi engellenmiştir. Her ne kadar imar barışında bir süre sınırı öngörülmüşse de
imar barışı düzenlemeleri, toplumda bir
sonraki dönemde yeni bir imar barışı
süreci geleceği beklentisi oluşturmakta
ve hukuk kurallarının işletilmemesinin
olağan görülmesine neden olmaktadır.
İstanbul Kartal’da 06.02.2019 tarihinde
yıkılan ve 21 vatandaşımızı yitirdiğimiz sekiz katlı binanın üç katının yasal
olmadığı, yapıya ilişkin maliklerin
başvurusu üzerine yapı kayıt belgesi
düzenlendiğinin tespit edildiği basına
yansımıştır. Bu vahim olayın devamının gelmemesi için bir an önce denetim
mekanizmalarının geliştirilmesi ve
gerek İmar Kanunu ilgili maddeleri
gerekse 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun ve uygulama yönetmelikleri
kapsamında hem mevcut yapılara ilişkin denetimlerim hem de yapı üretim
süreçlerindeki denetimlerin belediyelerin de dahil edileceği bir sistem
dahilinde gerçekleştirilmesi zorunludur. İmar barışı adı altında yapı kayıt
belgesi alınması suretiyle imar mevzuatına aykırı yapılaşmaların denetimsiz
şekilde yasal hale getirilmesine devam
edilmesi daha büyük felaketlere yol
açacaktır.

İLLÜSTRASYON: Sevda Kaçtı
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Dünün Tekrarından
Sıyrılıp Geleceği Yaratmak
Melda Elif Keskin

Gaia'nın esas sorunları endüstrileşme, ozon tabakasının incelmesi, aşırı nüfus artışı ya
da kaynakların tüketilmesi değildir. Gaia'nın esas sorunu, bu sorunlar konusunda nasıl
ilerleyeceğimize dair... Karşılıklı anlayış ve mutabakat eksikliğidir. Yeryüzündeki ortak
varlıklara ilişkin, dünya-merkezli bir ahlaki perspektife dayanan bir karşılıklı anlayış ve
mutabakata varamazsak, endüstriyi dizginleyemeyiz. Bu karşılıklı anlayış ve mutabakata
ise ancak, zorlu ve zahmetli bir içsel büyüme ve aşkınlık ile ulaşabiliriz.
Ken Wilber

Bu yazının, 2018 yılında yaşanan çevre
sorunları ve çözümlerinin bir derlemesi
ve analizi ile 2019 yılına ait öngörüler
ve çözüm önerileri olmadığını belirtmeliyim. Bu yazı, geçmişte ve günümüzde
dünyanın, Türkiye'nin çevre sorunları ne
olursa olsun, bugün geleceğimizi yaratırken ihtiyaç duyduğumuz bilinç ve inanç
değişikliğine ilişkin hissiyat, izlenim ve
yaklaşımımın özetidir.
Yarım yüzyıl boyunca kentte yaşadım,
çeşitli işlerle uğraştım. 90'lara gelirken
bireysel ve gönüllü olarak yürüttüğüm
"çevre koruma" çalışmaları daha çok atıkların kaynağında önlenmesi, azaltılması
ve geri dönüşümü ile ilgiliydi. 1992'den
itibaren 16 yıl süreyle çeşitli sorumluluklar aldığım uluslararası bir çevre kuruluşunda enerji, ekoloji, sivil itaatsizlik ve
örgütlenme konularında deneyim kazandım. Çok yoğun bir tempo ve stres altında
çalıştığım o dönem, daha önce ülke
çapında "olanaksız" kabul edilen kolektif
bir başarı ve ancak bu başarı sayesinde
bir nefes alıp, kendime sormaya fırsat
bulduğum bir soru ile noktalandı:

"Gezegen'in dengesi, sağlığı, esenliği için
bu kadar fazla çalışıp didinirken, kendi
dengem (uykum, yemeğim, sosyal ilişkilerim, ruh sağlığım) ne halde?" Sorunun
cevabı malumdu ve ne yaptığımdan çok,
nasıl yaptığımın önemli olduğunu farketmekteydim. Çevre sorunları ve ekolojik
krizin, insanlığın ortak bilincinin bir
yansıması olduğunu ve Albert Einstein'ın
da işaret ettiği gibi, sorunları yaratan
düşünce sistemimizle, onları çözemeyeceğimizi anlıyordum.
Yarattığımız endüstriyel-teknolojik uygarlığın temel inanç, algı ve ilkelerini değiştirmedikçe, geçmişi yeniden üretmeyeceğimizi zannederek olumlu gelişmeler
beklemek, oyalanmaktan başka bir şey
değildi. Dünden bugüne, çeşitlenmeye,
artmaya, kronikleşmeye devam eden
çevre sorunlarını çözmek için medet
umulan yepyeni bilimsel ve teknolojik
onarımların, birbiri ardına yürürlüğe sokulan uluslararası ve ulusal çevre koruma
yasalarının, tüketici bilincini geliştirip,
davranışını değiştirecek kampanyaların
yetersiz kalması kaçınılmazdı!
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Bu arada, eşimle son beş buçuk yılımızı, bir ölçüde "medeniyetten uzak" bir
arazide, (ilk üç buçuk ay çadırda, sonrası
"ahır-ev"imizde), hayvanlarımızla yaşayarak geçirdik. Bu benim için, bir "özünü
sözüne denk getirme" ve kentten çıkıp
kırda "gönüllü sadelik"le barınma deneyimi olduğu kadar, daha önce yalnızca
bayraktarlığını yapıp, gerçeğini bilmediğim, şebekeden bağımsız yenilenebilir
kaynaklar (elektrik için güneş ve rüzgar,
ısınmak için odun, su için kaynak, kuyu ve
yağmur suları...) ve permakültür ilkelerinden yararlanarak yaşama denemesi
de oldu. Kırda sıfırdan "doğru ve güzel"
bir yaşam kurma telaşındayken, fiziksel
çevreye ilişkin zorluklardan daha fazla,
beraberimizde getirdiğimiz duygu-düşünce kalıplarımız, sorun çözme yöntem
ve alışkanlıklarımız ve tüm bunların
bir ömür boyu defalarca tekrarlanmasıyla kemikleşmiş olan karakterimizin
(zihinsel programlarımızın) yansımaları ile boğuştuk. Katı, inatçı, tutarsız,
karamsar, umutsuz, neşesiz olduğumuzda
değil, esnek, farklı açılardan bakabilir,
merkezimizde, iyimser, umutlu, neşeli
olabildiğimizde hızla yol alabildiğimizi, düşsek de rahatça kalkabildiğimizi,
yani iç dünyamızın dış dünyamızı net
bir biçimde belirlediğini gördük. Zihnimizi dayatılan programlardan mümkün
olduğunca temizleyerek yaratıcılığımızı,
yaşam enerjimizi yükseltmek için kentte
başladığımız televizyonsuzluğumuzu
kırda da sürdürüyor, "fotoroman tadında,
düzeysiz, moral bozucu, tüketim odaklı
ve zararlı haber-yorum-reklam" perhizi
yapıyoruz.

Esas çevre sorunları; bindiği dalı kesme, çifte
standartçılık, çıkarcılık, adamsendecilik,
öğrenilmiş çaresizlik, bütün resmi gördüğünü
zannetme, yalnız "karşıdaki"ni değil "kendi
safındakiler"i de dışlama, ötekileştirme
ve "içinde ne varsa dışına onun sızdığı"na
dair bir içgörü yoksunluğu olup, bir bilim
insanının da itiraf ettiği gibi, endüstri,
bilim ve teknoloji bunları çözecek durumda
değildir!

Hem özel hayatımızda, hem kentten
gelip yerleşenler olarak oluşturduğumuz
toplulukta, hem de köylerdeki çevresel,
kültürel, ekonomik adet ve alışkanlıklar
ile kendi çevresel, kültürel, adet ve alışkanlıklarımızın oluşturduğu tezatlar gündeme geldiğinde, "karşılıklı anlayış ve
mutabakat"ın mevcut sorunları çözmekteki büyülü etkisini deneyimledik. Entegral
Felsefe'nin kurucusu Ken Wilber gibi
ben de Gezegenimiz'in dengesi, sağlığı,
esenliğini gözeten "başka bir dünya"nın
mümkün olabilmesinin önündeki en büyük engelin, hangi haklılık noktasından,
hangi iyi niyetlerle yola çıkılırsa çıkılsın,
gizli ya da açık nefret, öfke, çaresizlik
ve umutsuzlukla dolu bir "ötekileştirme"
alışkanlığı olduğunu söyleyebilirim. Esas
çevre sorunları; bindiği dalı kesme, çifte
standartçılık, çıkarcılık, adamsendecilik, öğrenilmiş çaresizlik, bütün resmi
gördüğünü zannetme, yalnız "karşıdaki"ni değil "kendi safındakiler"i de dışlama,
ötekileştirme ve "içinde ne varsa dışına
onun sızdığı"na dair bir içgörü yoksunluğu olup, bir bilim insanının da itiraf ettiği
gibi, endüstri, bilim ve teknoloji bunları
çözecek durumda değildir!
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Kırda sıfırdan
"doğru
ve güzel" bir
yaşam
kurma
telaşındayken,
fiziksel
çevreye ilişkin
zorluklardan...

Yeryüzünün birçok yerinde olduğu gibi
Türkiye'de de, son yıllarda genç, yaşlı, işini/okulunu bırakmış, emekli, alaylı, okullu, ticareten başarılı/başarısız bir takım
kır yerleşimcilerinin, "kalplerinin mümkün bildiği başka bir dünya"yı yaşamak
üzere çıktığı (veya çıkmayı hayal ettiği)
yolda, daima bir bedel ödeyerek yaşanan
deneyimler de çevresel çözümlerin artık
teoriden, raporlardan, yasalardan, bilimden, teknolojiden, resmi politikalardan
ibaret olmadığını gösteriyor.
Endüstriyel-teknolojik-ticari-"maddeci"
dünya algısının dayattığı, 365 günü birbirine eş, doğal döngülerden kopuk, sabit
yüksek tempoda biteviye yaşanan (lineer)
bir "bilme-yapma" döngüsünden sıyrılıp,
henüz adı konmasa ve yaygın olmasa da
aşkınlık ve esinlenme ile doğala yaklaşan
(döngüsel ve spiral) bir "bulma-olma"
sürecinden söz ediyorum. Yeryüzünde bu
bilinç değişikliğinin başladığına tanıklık
ediyoruz ve güzel örnekleri yaymaya,
çoğaltmaya ihtiyaç var. Entegral Ekoloji
gibi kapsayıcı, kaynaştırıcı, bütüncül
yeni yaklaşımlar da bana umut veriyor.
Yoksa aşağıdaki tabloya bakıp, olumsuz
duygu ve düşünce denizinde boğulurken,
hakim "kötü"ler ve "kötülük" karşısında,
çaresizlik, öfke hatta şiddetle, kaçtığımız
geçmişi gelecekte tekrar tekrar yaratmamak elde olmayabilir:
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IPCC (Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli) 2018 Ekim
tarihli 1,5°C Küresel Isınma
Özel Raporu'na göre, küresel
ortalama sıcaklıklar 1°C artmış
durumda; artış 1,5°C'de sınırlanmalı. 2°C iklim felaketlerinde geri dönüşsüz nokta olarak
görülüyor! Türkiye sera gazı
azaltım taahhütlerini iyileştirmediği gibi, imzacı 184 ülkenin
kabul ettiği Paris İklim Anlaşması’nı onaylayıp yürürlüğe
koymamış durumda.
WWF Yaşayan Gezegen 2018
raporu, 44 yılda doğal yaşamın
insan etkinliklerinden kaynaklanan etkilerle %60'ının yok
olduğunu söylüyor! Türkiye'de
bir yandan doğal yaşam alanlarının lehine proje iptalleri,
yürütmeyi durdurma kararları,
vb. görülürken, canlı ve cansız
doğal varlıklara dört bir koldan
yapılan endüstriyel-ticari saldırı devam ediyor.
Atıklar ve özellikle de plastikler, doğaya ve insan sağlığına
verdikleri zararın, yararlarını
kat kat aşması dolayısıyla mercek altında. BM 2018 Dünya
Çevre Günü Teması, "Plastik
Kirliliği ile Mücadele" olarak
seçilmiş olup, birçok ülkede özellikle tek kullanımlık
plastik ambalajların kullanımı
yasaklarla sınırlandırılıyor.
Türkiye'de, bırakın bir 3R
stratejisini (atığı üretmeden
kaynağında önleme, tekrar
kullanma ve geridönüştürme),
döviz karşılığında atık plastik
ve atık kağıt ithalatı yapılıyor,
zehirsiz süreçler hedefleyen
bir temiz üretim politikası da
bulunmuyor.
Yeryüzünün dengesi insan
eliyle bozuldukça, endüstriyel
tarım ve hayvancılık, gittikçe
daha fazla zararlı sentetik gübrelere, "ilaç" adı altında satılan
zehirlere, genetiği bozulmuş

Özetle, doğa
bir zamanlar,
insan tarafından
"savaşılarak
fethedilmesi
gereken" bir
güç olarak
algılanırken,
insan
etkinliklerinin
yıkıcı etkileri
yüzünden artık
"korunması"
gereken bir
halde. Bütün
bunlarla beraber,
unutulmaması
gereken şu:
insanın zihninde
çalışan olumsuz
bir program,
kendisi ve
çevresi için asla
olumlu bir sonuç
yaratmıyor.

organizmalara başvuruyor.
Bunlar hem doğayı, hem
bağışıklık sistemimizi, hem de
duygu durumumuzu bozuyor.
Bu olgular ve bağlantılar daha
yeni yeni yaygın olarak konuşulmaya başlıyor. "Beden ve
toprak iki (ayrı şey) değildir,"
diyen Kawaguchi ustaya kulak
verenler azınlıkta.
Dünyada nükleer santral ve
tesislerin, (teknik, ekonomik,
tıbbi, askeri sorunları ve çok
uzun ömürlü tehlikeli radyoaktif atıkları yüzünden) bir umut
olmaktan çıkmasının ardından, kirlilik, tahribat ve sera
gazları nedeniyle çevresel/toplumsal maliyeti yüksek kömürlü santralların da sorgulandığı,
kapatılma planlarının devreye
sokulduğu, enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştığı bir
sürece girildiyse de Türkiye'de
az sayıda kirletici proje durdurulurken, onlarcası yapılmak
üzere bekliyor...
Özetle, doğa bir zamanlar, insan
tarafından "savaşılarak fethedilmesi gereken" bir güç olarak
algılanırken, insan etkinliklerinin
yıkıcı etkileri yüzünden artık
"korunması" gereken bir halde.
Bütün bunlarla beraber, unutulmaması gereken şu: insanın
zihninde çalışan olumsuz bir
program, kendisi ve çevresi için
asla olumlu bir sonuç yaratmıyor. Dolayısıyla, olumsuz veriler
olumsuz bir zihinsel programa girildiğinde, 2019 ve ötesinde, daha
da fazla olumsuzluktan başka bir
şey görememekle sonuçlanabilir;
zihnimizin derinlerinde kayıtlı
öğrenilmiş çaresizlik ve karamsarlık nedeniyle, peşine düştüğümüz olumlu gelişmelerin bir
parçası veya yaratıcısı olmamız
asla mümkün olmayabilir.
Henry Ford'un "İster yapabileceğinizi düşünün ister yapamayacağınızı, her iki halde de haklı çıkar-
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sınız." sözü ne kadar doğru! Gerçeği
olduğu gibi görmek bir şey, gerçeği
olumsuz bir zihinsel programın penceresinden görüp, yaşamak ise başka bir
şey. Sürekli olarak aynı olumsuz programla değerlendirme yapan zihin; düş
kırıklığı, öfke, sinirsel çöküş ve kronik
strese; kronik stres ise aşırı kortizol, vb.
yıpratıcı hormonların salgılanmasına,
hücrelerin yıkımına, bağışıklık sisteminin bozulmasına, insan ömründe kısalmaya ve ölüm öncesi kronik hastalık
süreçlerinde artışa yol açabiliyor. Bizi
dengeli, sağlıklı yaşamaktan uzaklaştıran, uykusuzluk, odaklanamama, aşırı
sigara, alkol, şeker, un tüketimi, aşırı
çalışma, alışveriş, internet, vb. bağımlılıklar; artan olumsuz davranışlara ve
kronik stres kaynaklı olumsuz genetik
değişikliklerle dejeneratif hastalıklara
bile neden olabiliyor.

..eğitimsiz insanar..." gibi söylemer; "kötülük" ile
avaşma, "ötekieştirip yok etme"
arzusu ve olanakızlığında yaşanan ağır bir düş
kırıklığı...

"Kalplerimizin Mümkün Bildiği Daha
Güzel Dünya" kitabının yazarı Charles
Eisenstein, en yüce amaçlara hizmet
eden muhaliflerde gözlemlediği, gizli
ya da açık bir kendini beğenmişlik,
kibir, aşağılama ve dışlama ihtiyacına
dikkat çeken ender birisi. Kendisi bu
ruh hallerini "sevgi kılığına girmiş savaş"
diye adlandırıyor. Bu, benim de zaman
içinde kendimde ve başkalarında tanık
olduğum bir hal. İşçi, kadın, çocuk,
cinsel tercih, çevre, hayvan, vb. hakları
savunucularının sergilediği açık veya
örtülü katılık, öfke, nefret ve şiddet; "şu
korkunç politikacılar, şu iğrenç sanayiciler, şu duyarsız köylüler, şu zavallı bilinçsiz, eğitimsiz insanlar..." gibi söylemler;
"kötülük" ile savaşma, "ötekileştirip yok
etme" arzusu ve olanaksızlığında yaşanan ağır bir düş kırıklığı...
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Yani, dış çevredeki olumsuzluklara ilaveten belki de ondan daha önce, kendi iç
çevremizi kirleten, yıkıma uğratan, duygu
ve düşüncelerin "şey"lere dönüştüğü,
somut bir süreçten söz ediyorum. "Önce
dışardaki koşullar düzelsin, sonra kendimi
iyi hisseder, olumlu zihinsel programlara
geçerim" demek, tıpkı "eski dünya düzeni"nin sürdürülmesi için gerekçe üretmeye benziyor. Paradigma değişikliği,
Ghandi'nin "dünyada görmek istediğiniz
değişikliğin kendisi olun," öğüdünden
geçiyor. Gezgenimizde, yakıp yıkmayan,
kirletip yok etmeyen, bütüncül, dengeli
ve barışçıl bir uygarlık istiyorsak, önce
herşeye rağmen kendi içimizde bütüncül,
dengeli ve barışçıl olmakla, maddi manevi
gerçekliği içimizden dışımıza taşan küçük
hareler yaratarak oluşturmak ve yaymaktan söz ediyorum. Bakın, "350 Seattle"
iletişim koordinatörü, iklim eylemcisi ve
şair Emily Johnston ne güzel söylemiş:

FOTOĞRAF: Geran de Klerk | Unsplash

"Toplamda, iklim değişikliği mücadelesi
verenlerin uğrunda mücadele ettiği şey,
süregelen yaşam ve sevinç olasılığıdır.
Ne kadar çok kayıp olursa olsun, kurtaramayacaklarımız ne kadar çok olursa
olsun, geriye kalan çok fazla kurtarabileceğimiz şey var - yaşamlar, yuvalar,
seçenekler, sevinç olasılığı; bunların
hepsi önemli. Kolektif olarak, bugüne dek
yaşamış en güçlü insanlar bizleriz, çünkü bireyleri ve türleri kuşaklar boyunca
koruma şansına sahibiz. Özünde, kabul
edilebilir bir geleceği mümkün kılacak
insanlar biz olabiliriz - ve en büyük talihimiz, bu işi sık sık inanılmaz insanlarla
çevrelenmiş halde yapabiliyor olmamız."

Başarabileceğini düşlemek, umut etmek,
buna inanmak ve güvenmek, stresi azaltarak,
hücre yenileyici hormonların salgılanmasını
sağlayarak fiziksel bedenimizi ve zihnimizi destekliyor, bizi merkezimize getirerek,
sezgilerimizi güçlendirerek, doğru kararları
zamanında alabilmemizi, sorunları rahatlıkla
kendimiz için en hayırlı biçimde çözebilmemizi, yaratıcı, barışçıl, dayanımı yüksek kişiler
olmamızı sağlıyor. Stresi azaltan olumlu
duyguların düzenli ve bilinçli bir biçimde
tetiklenmesi, bedensel sağlığımızı iyileştirdiği
gibi, her alanda başarımızı arttırıyor; evde,
işte ve topluluk içindeki ilişkilerimizi nitelikli
bir hale getiriyor.
Stresin yarattığı sağlık sorunları bilim insanları tarafından neredeyse 50 yıldır inceleniyor,
ama stresi azaltmaya yönelik çalışmaların
etkinliğini ortaya koyan bilimsel araştırmalar
sadece son 10 yıldır yaygın olarak paylaşılıyor.
Olumlu duyguları bilinçli olarak tetikleyerek,
olumlu bir geleceği yaratma disiplini ise yepyeni bir alan. 2019 ve ötesi için umutsuzluk,
çaresizlik, mutsuzlukla elden ayaktan düşmeden, tıpkı bir mimarın, bir tasarımcının yaratım sürecinde olduğu gibi, görmek istediğimiz
geleceği ve bize vereceği olumlu duyguları
düşlemekten başlayarak, tasarlamak ve cisimleştirmekten, "karşı" olma ihtiyacı içermeyen,
"savaş" açmayan, dışlamayan farklı bir gayret
ve yaratım sürecinden söz ediyorum.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından
geçtiğimiz günlerde (Şubat 2019) yayınlanan "Environmental Rule of Law - First Global
Report" (Çevre Hukukunun Üstünlüğü - İlk
Küresel Rapor), son 25 yılda oluşturulan
çevre hukuku uygulamalarını ele alıyor. Artık
dünyada çevre yasaları bulunmayan ülke nere-
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deyse kalmasa da mevcut yasaların bir
çok durumda uygulanmadığı gerçeğini,
bunun çarelerini ve pilot uygulamalarını
içeren 306 sayfalık çalışmayı değerlendiren Ulusal Yeşil Tribünal eski başkanı
ve Hindistan Yüksek Mahkemesi emekli
hâkimlerinden Swantanter Kumar da karamsarlığa, düşkırıklığına yenilmektense, insanlık olarak gittikçe artan çevre
bilincimize ve vicdanımıza odaklanmamızın önemine işaret ediyor:
"Antik Hint Felsefesi'nde, 'Tüm Dünya
Bir Ailedir' anlamına gelen sanskrit
"Vasudev Kutumbakam" kavramından
sıkça söz edilir. Bu raporda hararetle
ortaya konulan "Çevre Hukukunun
Üstünlüğü" kavramının izini bu
antik kavrama dek sürmek mümkün
olabilir. Doğal kaynaklar ulusal servet
olduğu gibi, küresel değerler olarak
da ele alınmalıdır. Çevre evrensel bir
meseledir ve çevre hukukunun üstünlüğü; temiz ve kabul edilebilir çevre
hakkının etkili ve süratli bir biçimde, dünya çapında insani varoluşun
temeli haline getirilmesini talep eder.
(...) Gerçeğin melankolik alt tonları;
dünya halkı olarak çevresel farkındalık oluşturma ve bu amaca yönelik
bilincimizi, vicdanımızı geliştirme
yolunda attığımız çeşitli adımlara
üstün gelmemelidir. Rapor, işte bu
ilerleme ve güçlenmenin ışığında,
bugün son derecede anlamlıdır."
Sonuçta, "barışa giden yol yoktur, barış
yoldur!" sözünün de hatırlattığı gibi, ekolojik dengenin korunması için, mevcut
araçlarımıza, kendi içsel dengemizi de
katsak iyi olur gibi görünüyor.
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