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ÖNSÖZ
Değerl okurlarımız,
Hukukçu Geyğ ekb olarak nternet stemzn kurulmasından bu yana “ Blg paylaştıkça
çoğalır.” felsefemzden hareketle hukuktan ekonomye; ekonomden poltkaya;
poltkadan blme, sanata, teknolojye, felsefeye kadar uzanan nosyonumuzla szlerle
buluşma mkanı bulduk. Kalemmzden ve lmmzden aldığımız kuvvetle adaletn,
vcdanın ve blgnn ses olduk. Soru şaretler olarak oturduğumuz amflermzden
noktalar olarak ayrılmamak, hukuk fakültes mezunu olmakla kalmayıp br “hukukçu”
olarak yetşmek adına toplumun nabzını tutan, hukukun temas ettğ her alanda çok
okuduk, çok düşündük, çok yazdık. İşte bugün bu derg le hepmzn hayatında br
dönüm noktası halne gelen 2020 senesne veda edyor, bu vesle le yen yıl çn güzel
dleklermz szlere letyoruz. Türkye’nn çeştl llernden ve brçok hukuk
fakültesnden yazar kadromuz le daha ncesnde görüşeceğmze nanıyor ve bu şevk
le çalışıyoruz.
Dergmz tüm yazarlarımızın yer geldğnde edtör, yer geldğnde tasarımcı, yer
geldğnde de araştırmacı kmlğne büründüğü br alın ternn ürünüdür. Akıllarda br
huzme ışık yakması dleğyle...
Hep brlkte daha lerye, en yye...
Ceyda Varlıbaş
Esma Nur Zorlu
İsmal Emrhan Ersoy
Eda Doğruyol
Vldan Orhan
Özgür Özsoy
İrem Özdemr
Smay Yade Ünver
Furkan Tot
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YARGITAY KARARLARI
BAKIMINDAN CİNSEL TACİZ SUÇU
İlkay Topgül

Taczn sözlük anlamı, tedrgn etme ve rahatsız etmedr. Cnsel tacz se,
kşnn vücut dokunulmazlığının hlal ntelğ taşımayan, cnsel yönden
mağduru rahatsız edc davranışlardır. Cnsel tacz en gelşmş ülkelerden, az
gelşmş ülkelere kadar bütün toplumlarda ve her ortamda yaşanan öneml br
sorundur.
Cnsel tacz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesnde hükme
bağlanmıştır. Bu suç sayesnde, cnsel saldırı boyutuna ulaşmayan yan
bedensel temas çermeyen fakat mağduru rahatsız eden cnsel çerkl
davranışlar cezalandırılarak, breyn cnsel özgürlüğü ve dokunulmazlığı
korunmaya çalışılmıştır. Bu suçun TCK m.105/1’de yer alan bast şekl
şkayete tabdr. Mağdurun, suçun şlendğnn ve faln öğrenld tarhten
tbaren 6 ay çnde şkayette bulunması gerekr. TCK m.105/ 2’de sayılan
ntelkl haller se şkayete tab değldr, savcılık tarafından resen
soruşturma yapılır. Ancak ntelkl hallerde dava zamanaşımı süres 8 yıldır.
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Cinsel taciz,
kişinin vücut
dokunulmazlığının
ihlali niteliği
taşımayan, cinsel
yönden mağduru
rahatsız edici
davranışlardır.

Suçun fal, erkek veya kadın herkes olablr. Bu suçun
eşler arasında şlenp şlenemeyeceğ öğretde
tartışmalıdır. TCK m.102/1’de düzenlenen cnsel
saldırı suçu kanun koyucunun radesyle eşler arasında
şlenemez olarak kabul edlmştr. Keza Yargıtay 14.
Ceza Dares 13.02.2014 tarhl E.2014/ 4276,
K.2014/1689 sayılı kararında “Eşe karşı şlenen cnsel
suçlarda cnsel saldırının sadece ntelkl halnn
şkayete tab suç olarak düzenlenmes, cnsel saldırı
suçunun bast halnn eşe karşı şlenmesnn se suç
olarak düzenlenmemes karşısında, olay tarhnde
mağdure le resm evl olan sanığın eşnn rızası hlafına
onu kendsne doğru çekerek sarılıp öpmes şeklndek
eylemn TCK’nın 102/1. maddesndek suçu
oluşturmadığı “ yönünde karar vermştr. Buna karşılık,
kanun koyucu cnsel tacz suçu kapsamında böyle br
düzenlemeye yer vermemştr. Bundan hareketle,
cnsel tacz suçunun da eşler arasında
şlenemeyeceğn söylemek doğru değldr.

Cnsel özgürlük, tasarruf edleblr ntelkte olduğu çn
mağdurun rızası bu suçta hukuka aykırılık unsurunu
ortadan kaldırır. Ntekm, Yargıtay 14.Ceza Dares’nn
27.10.2011 tarhl, 7732/1479 sayılı kararında, “…
sanığın telefonlarında, katılanın telefonundan
gönderlmş cnsel çerkl br kısım mesajların
bulunduğunun belrtlmes, HTS raporlarının da tespt
edlen bu mesajların katılanın tarafından
gönderldğnn doğrulanması, ayrıca sanık le katılan
arasında karşılıklı olarak yargılamaya konu tacz
eylemlernn gerçekleştğ dda olunan dönem de
kapsayacak şeklde uzun süredr devam eden çok
sayıda mesajlaşma bulunması karşısında, sanığın söz
konusu mesajları katılanın blgs ve rızası dahlnde
gönderdğ ve gönderlerne olumlu cevaplarda
aldığının anlaşıldığı, dolayısıyla eylemn hukuka
uygunluk neden kapsamında şlendğ” şeklnde
hükme varmıştır.

Cnsel tacz suçu eşler arasında da şleneblr. Eş,
cnsel tacz suçunun mağduru olablr. Ntekm, evllk
bağı cnsel tacze rıza gösterlmes, br eşn dğer eşn
cnsel özgürlüğü üzernde tasarruf hakkının olduğu
anlamına gelmemektedr. Ancak, cnsel tacz suçunun
eşe karşı şlenmes halnde, bu hususun spatı ne yazık
k zordur. Bu suçun mağduru, erkek veya kadın herkes
olablr. Çocuklara yönelk her türlü cnsel davranış TCK
kapsamında cnsel stsmar suçu olarak kabul
edlmştr. Ancak Yargıtay, çocuklara karşı şlenen ve
bedensel temas çermeyen fller cnsel tacz
kapsamında değerlendrmektedr. Bedensel temas
çeren her cnsel amaçlı davranış se cnsel saldırı veya
cnsel stsmar suçunu oluşturacaktır. Faln, sanal
ortamda çocuğu soyunurken zlemes ve bu şeklde
kendsn cnsel yönden tatmn etmes cnsel tacz
suçu (Yargıtay, 14.CD., 06.03.2012, 6467/2656);
fakat aynı faln çocuğun yanağından cnsel amaçlı
makas alması durumunda çocukların cnsel stsmarı
suçu oluşacaktır. Bu şeklde, salt bedensel temas
üzernden suçun belrlenmesnn adl ve fln ağırlığına
yönelk br uygulama olmadığı görüşüne katılmaktayım.
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Suçun Ntelkl Haller Nelerdr?

Cnsel tacz suçu serbest hareketl br suçtur. Bu
suç; söz, yazı, ses, şaret, resm veya herhang br
csm göstermek suretyle doğrudan mağdura karşı
veya teknolojk aletlerle şleneblr. Ayrıca bu söz
yazı veya hareketn mağdurun blgsne ulaşacak
ntelkte olması gerekldr. Br fln cnsel tacz
suçunu oluşturup oluşturmayacağın tespt, fln
hem objektf hem de sübjektf anlamına bakılarak
yapılır. Bundan dolayı söz konusu davranışın
aralarında duygusal br yakınlık olan k kş arasında
geçmesyle, brbrne tamamen yabancı olan k kş
arasında geçmes durumunda objektf ve sübjektf
yorumlar farklı olacaktır. Yargıtay Ceza Genel
Kurulu, 04.12.2018 tarhl, 14-429/34 sayılı
kararında; “eylemn cnsel amaçla şlenp
şlenmedğ ya da hang fln cnsel tacz suçunu
oluşturacağı belrlenrken sosyal hayatın gerekler,
tarafların konumları le aralarındak lşk gözetlmel,
bu kapsamda ahlak kurallara uygun evlenme teklf,
tanışma steğ veya beğen fadelernn cnsel tacz
suçunu oluşturmayacağı kabul edlmeldr.” dyerek
eylemn objektf ve sübjektf anlamı dkkate alınarak
suç unsurunun varlığı hakkında karar verlmes
gerektğn vurgulamıştır.

Suçun ntelkl haller Türk Ceza Kanunu’nun 105.
Maddesnn knc fıkrasında beş bent olarak
sayılmıştır. Buna göre cnsel tacz suçunun ntelkl
haller:
a)Suçun kamu görevnn veya hzmet lşksnn
veya ale ç lşknn sağladığı kolaylıktan
yararlanılarak şlenmes
b)Suçun vas, eğtc, öğretc, bakıcı, koruyucu
ale veya sağlık hzmet veren ya da koruma,
bakım veya gözetm yükümlülüğü bulunan
kşler tarafından şlenmes
c)Suçun aynı şyernde çalışmanın sağladığı
kolaylıktan faydalanmak suretyle şlenmes

Yargıtay 4. Ceza Dares, 16.03.2015 tarhl
E.2014/35860, K. 2015/24621 sayılı kararında;
“Sanığın, kends le aynı şyernde çalışan katılanın,
stemedğn ve kabul etmedğn belrtmesne
rağmen, ısrarla evlenme teklf etmes, aşık
olduğunu ve sevdğn söylemes, bunu da
facebooktan mesaj göndermek, not letmek ve
arabasına ççek koymak şeklnde aynı şyernde
çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak cra
etmes karşısındak eylemlernn TCK’nın m.105/12, 43.maddelernde tanımlanan zncrleme cnsel
tacz suçunu oluşturduğu” yönünde karar vermştr.
d)Suçun posta veya elektronk haberleşme
araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak
suretyle şlenmes
e)Suçun teşhr suretyle şlenmes
hallernde brnc fıkraya göre belrlenen ceza yarı
oranında artırılır. Cnsel tacz sebebyle mağdur ş
bırakmak, okuldan veya alesnden ayrılmak zorunda
kalmışsa, verlecek ceza br yıldan az olamaz.
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Cnsel Tacz Suçu Nasıl İspatlanır?

“Sanığa ftra atması çn cdd br sebeb
bulunmayan mağdurenn aşamalarda değşmeyen
beyanları ve sanığa lşkn telefondan mağdurenn
telefonunun brden fazla arandığının belrl olması
ve gönderldğ tespt edlen mesajın çerğ
karşısında, sanığın sarkıntılık (cnsel tacz) eylem
sabt olup, 5237 S. Kanun hükümlernde
değerlendrlmek suretyle br karar verlmes
gerektğ halde, yazılı bçmde hüküm kurulması ”
(5. CD., 16.11.2015, E.2004/789, K.
2005/22184)

Yargılama sırasında cnsel tacz suçunun
spatlanması, en çok tartışma yaratan noktalardan
brsdr. Cnsel tacz suçu gerçekleşrken çoğunlukla
görgü tanığının olmayışı, kamera veya vdeo kaydı gb
teknk araçlarla kanıtlanmasının çok nadr
görülebldğ durumlarda Yargıtay, suçun spatı çn
bazı krterler getrmştr. Buna göre,
Suçun mağduru, sanığı önceden tanımıyorsa
mağdurun fal gösteren beyanına değer verlr.
Fal le mağdur arasında daha önceden br
husumet varsa, sadece mağdurun beyanı
Yargıtay tarafından spat çn yeterl değldr.
Mağdurun doğrudan kend şeref ve onurunu
lglendren br konuda fale ftra atması çn
somut br olgu tespt edlememşse, mağdurun
beyanına değer verlr.
Yargıtay’a göre, mağdurun olayı anlatma bçm
hayatın olağan akışına uygun olmalıdır. Mağdur
brbr le çelşen ve tutarsız fadeler veryorsa,
onun beyanına değer verlmez.

“Oluşa dosya kapsamına, müşteknn tüm
aşamalardak özde değşmeyen beyanlarına ve
sanıkların kısm krarlarına nazaran, sanıklar
Mehmet ve Al’nn müşteky brden çok kez
telefonla arayarak uygunsuz teklflerde
bulundukları, olay günü de arayarak gölete davet
etmek suretyle sarkıntılık suçunu şledkler
anlaşılmasına rağmen, müsnet suçtan
mahkûmyetlerne karar verlmes yerne yazılı
gerekçelerle beraat hükmü kurulması” (5. CD.
13.10.2003, 7535/ 5012)
“Müşteklern aşamalardak beyanları ve tanık
CK’ın beyanlarına göre suç tarhnden br buçuk ay
Yargıtay Kararlarında Cnsel Tacz
öncesnden tbaren müştekler takp edp
Suçu:
arkadaşlık teklf eden ve reddedlnce özür
Yargıtay’ın çeştl kararlarında cnsel tacz suçu olarak dlemek çn müşteklern evlerne gden sanığın
“herkese şapur şupur, bze gelnce m yok” dedğ,
kabul ettğ söz ve davranışlardan bazıları şunlardır:
21.6.2004 tarhnde de evnn penceresnden
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cnsel çerkl el kol hareketlernde bulunduğu sabt
olduğu halde atılı suçtan mahkumyet yerne
yetersz gerekçe le sanığın beraatına karar
verlmes” (5. CD., 08.02.2007 8395/ 1700)
“...olaydan 2 yıl önce bu lşky sonlandırdıkları, ev
telefonu hattına sahp olan sanığın, gece saat
22.08’de ankesörlü telefondan katılanın evn
aramasının makul olmadığı göz önüne alındığında,
sanığın telefonda ‘sennle olmak styorum, rızanla
gel bana, stersen sen kaçırırım, rızanla olmazsa
eşne söylerm evllğn yıkılır’ şeklndek cümleler
kullanılmak suretyle cnsel tacz suçunun şlendğ”
( Yar. CGK, 24.03.2015, E.2014/669, K.2015/68)

“...suç tarhnde çalıştığı şyernden çıkarak evne
doğru yürümekte olan mağdurenn arkasından gelen
sanığın, mağdureye htaben ‘Neden tek yürüyorsun,
gel brlkte yürüyelm, benmle brlkte geleceksen
beraber yürüyelm..…’ şeklnde sözler söyledğ,
mağdurenn korkarak tanık Z’nn şlettğ markete
grmek stedğn görünce de ‘Orospu çerye grme,
gel çık dışarıya...’ demek suretyle hakaret ettğ
olayda cnsel tacz ve hakaret suçlarından
mahkumyetne karar verlmes ” (Yar. 14.CD.,
10.02.2015, E.2014/10376, K.2015/904)

“Mağdure S.’n “artık şu ş btrelm” dyerek bana
dokunmaya kalktı, ancak dokunamadı, ttrmeme
rağmen boğazımdan öpmeye kalktı,... Ben dövmeye
kalktı, daha sonra bana dokunmaksızın “tamam
daha sonra yapacağım, şmd yapmayacağım, eğer
buraya kan akmazsa annen senn adını çıkarır, ne
olursa olsun bz sennle evleneceğz, evlendkten
sonra yapacağım bunu ded” şeklndek beyanı ve
dosya kapsamına göre TCK’nın 36. maddesnde
düzenlenen gönüllü vazgeçme hükmü uyarınca
mevcut halyle sanığın eylemnn anılan Kanunun
105. maddesnde düzenlenen cnsel tacz suçunu
oluşturduğu gözetlmekszn, yazılı şeklde çocuğun
bast cnsel stsmarı suçundan mahkûmyet hükmü
kurulması usul ve yasaya aykırıdır” (Yar. 14.CD.,
02.07.2015, E.2015/3052, K.2015/7956)

“...sanığın br suç şleme kararının crası kapsamında
katılana at telefona 14.10.2008 la 16.10.2008
tarhler arasında brden fazla kez ‘sen sevyorum’
yazılı mesajlar göndermes zncrleme cnsel tacz
suçunu oluşturduğu” (Yar. 14.CD., 21.01.2015,
11220/436)
KAYNAKÇA:
[1] TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat, Teork
ve Pratk Ceza Özel Hukuku, Seçkn Yayıncılık, Ankara, 2019,
s.460.
[2] BAŞ Eylem, Türk Ceza Hukukunda Cnsel Tacz Suçu, AÜHFD,
2016, C.65, S.4, s.1155, 1169; TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, s.464.

“... okula gdp gelmek çn sanığın evnn önünden
geçen mağdureye, bu geçşler sırasında yaklaşık br
yıl boyunca evn camının ç kısmından pjamasını
ndrp cnsel organını gösterme bçmnde
gerçekleşen eylemlernn zncrleme cnsel tacz
suçu oluşturduğu” (Yar. 14. CD., 02.10.2012,
10722/ 9346)

[3] GERÇEK Leyla Çakıcı, Yargıtay Kararlarıyla Cnsel Tacz Suçu,
AÜHFD, 60(I) 2011: 47-82, s.58-63.
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İDAM ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
Ceyda Varlıbaş

Ölüm cezası, bir devletin suçun
karşılığı olarak bir mahkûmun
hayatına son vermesidir.Ölüm
cezasına çarptırılan kişinin
cezasının infaz edilmesine idam
denir.Ölüm cezası, suçu
cezalandırmak ve siyasi ve dinî
ihtilafları bastırmak amacıyla
geçmişte çoğu toplum tarafından
kullanılmıştır. Tarihsel olarak, ölüm
cezaları sıklıkla işkence eşliğinde
infaz edilmiş ve halka açık olarak
yapılmıştır.Buna örnek olarak
Fransa’daki Gréve Meydanı
verilebilir. Halk burada yapılan
idamlara ibret-i alem olması için
tanıklık edebiliyordu.

Bu durum bir süre sonra ibret-i alem
olma meselesi olmaktan çıkıp halkın
merakını körükleyen bir nevi teatral
etkinliğe dönüştü. Halk idam
mahkumunu görmek için saatler
öncesinden meydanda kuyruklar
oluşturuyordu.Şu anda, 58 ülkede
hâlen ölüm cezası kullanılmaktadır. 98
ülke ölüm cezasını hukuken (dejure)
tamamen kaldırmış, Uluslararası Af
Örgütü, 140 ülkeyi hukuken ya da
fiilen idam karşıtı, 58 ülkeyi idam
taraftarı olarak sınıflandırmaktadır.
Ölüm cezası en yaygın olarak Asya’da
kullanılmaktadır,infazların %90’ı Asya
kıtasında gerçekleşmektedir.
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İyi bir hukukçu,
suçluları
cezalandırmaktan
çok, suçu
önlemeyi
düşünmelidir.
-Charles de
Montesquieu

ARALIK 2020

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007, 2008 ve
2010’da ölüm cezalarını uygulamama çağrısı yapan
kararlar almıştır. Avrupa Birliği’nde, Avrupa Birliği
Temel Haklar Bildirgesi’nin 2. maddesi gereği ölüm
cezası kullanımı yasaktır. Avrupa Birliği’ne ek olarak,
Türkiye ve Rusya’nın da üyesi olduğu Avrupa Konseyi
de üyelerinin ölüm cezasını kullanmasını
yasaklamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de ölüm
cezası 1984’ten beri uygulanmamakta, 2004’ten
beri hukuk sisteminde mevcut bulunmamaktadır.
Hatta kimisi kişinin cinayet işlediği anda yaşama
hakkını kaybettiğini belirtmektedir. Tarihte idam
cezasının destekçileri arasında Jean Jack Rousseau,
Voltaire, Charles de Gaulle, Hillary Clinton, George W.
Bush gibi isimler yer almaktadır. Ölüm cezasına karşı
olanlardan bazıları ölüm cezasının caydırıcılığı
olmadığını örneğin ABD’de suç oranlarının
azalmadığını, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ndeki
“Hiç kimseye işkence yapılamaz ya da zalimce,
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele uygulanamaz.”
maddesine aykırılık oluşturduğunu belirtiyor. Bazıları
ise bu durumun devletin elinden çıkan bir şiddet
olduğunu, şiddete şiddetle karşılık vermenin
yalnızca daha fazla şiddet doğurmuş olacağını öne
sürmektedir. Bazıları toplum vicdanını kötü
etkilediğini, suç işlemiş olanların topluma
kazandırılması gerektiğini öne sürüyor. Tarihte ölüm
cezasına karşı olanlar arasında Victor Hugo, Fransız
avukat ve siyasetçi Robert Badinter, Fransız
Devrimi’nin liderlerinden hukukçu Maximilien de
Robespierre, “Suçlar ve Cezalar Hakkında” isimli
kitabın yazarı ceza hukukçusu Cesare Beccaria,
ABD’nin eski dışişleri bakanı John Kerry, Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı
Nelson Mandela yer almaktadır .İdam cezasına
bakışımızı Victor Hugo’nun kültleşmiş eseri “Bir İdam
Mahkumunun Son Günü”nden bağımsız
düşünemeyiz. Hugo, kitabın konusunu bir gün Gréve
Meydanı’ndan geçerken esinlemiştir. Kitabın
önsözünde Hugo, belli idam kazalarına değinmekten
geri kalmamıştır. Kan donduran bu anlatımlardan
kısaca söz etmekle yetineceğiz.

HUKUKÇU GEYİĞİ
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Söz etmemiz okurlarımızı elbet rahatsız hissettirecektir
lakin gerçekliğe değinmemek doğru olmazdı. İdam
kazalarından birinin bıçağın tek hamlede başı bedenden
ayırması gerekirken ilk hamlede ayırmaması, orada
bulunması gereken hâkimin bulunmayışı bir katliama
sebep olmuştur. Hugo bu konuyu da göz ardı etmemek
konusunda yargılayanlara şunlarla karşı çıkıyor; eğer
ceza verilenlerin bir daha aynı suçu işlemesinden endişe
ediliyorsa müebbet hapis cezası yeterli olacaktır yahut
hapishaneden kaçabileceğini düşünenlere ise
“Zindancının yeterli olduğu yerde cellada gerek yoktur.”
diyerek cevap veriyor. Toplumun intikamını almak
isteyenlere gelince intikamın bireysel, cezalandırmanın
Tanrı’ya özgü olduğunu toplumun ikisi arasında yer
aldığını, intikam almak yerine iyiliğe yönelterek
düzeltmek gerektiğini öne sürüyor. Suçluların sonunu
görenlerin korkup cayacağını öne sürenlere ise
yaşanmış olaylardan örnek veriyor. Saint- Pole’de Louis
Camus isimli kundakçının idamından sonra bir grup
maskeli kişinin giyotin sehpasının etrafında dans
etmeleri, mesajı almaya niyeti
hiçbir türlü
İyiolmayanların
bir hukukçu,
almayacağını gösteriyor. suçluları
Toplumun vicdanına da
sesleniyor Hugo. İki insan tipinden bahseder: İlki ailesi
cezalandırmaktan
olamayan, hiç eğitim almamış
insan. Kimse bu cahil
çok, suçu
adama ne yapması gerektiğini
öğretmediyse onu
önlemeyi
cezalandırmak doğru mudur? İkincisi ailesi olan insan.
Peki o adamı öldürerek düşünmelidir.
arkasında bıraktığı masum
ailesine de bir darbe indirilmiş olmuyor mu? Bu adam
ceza evinde iken ailesine hizmet
etmek de
için çalışabilir.
-Charles
Bir de rahibin günah çıkarması
geleneği var. İdam
Montesquieu
mahkumları giyotine gitmeden önce bir rahip ile
günahları çıkartılırdı. Hugo bu duruma ironik bir eleştiri
getiriyor:

ARALIK 2020

“O halde bir günahsızı giyotine yolluyoruz.”. Burada
“suçluyu toplama geri kazandırmak, güzele yöneltmek
“hususu belki de en çok üzerine düşünülesi konudur.
Anthony Burgess’in kült kitabı “Otomatik Portakal”
tam da bu konuya değiniyor. Kitabın ana karakteri
Alex tecavüzden şiddete birçok suçu işlemiş ve
işlemeye teşvik etmiştir. Dönemin hükümeti konu ile
ilgili bir çözüm geliştiriyor ve ilk denek Alex oluyor.
Önce işlediği suçlardan ötürü ceza evine konularak
müeyyidelendiriliyor. Lakin hapiste şiddete, ölüme ve
sapıklığa varan olaylar ana karakteri ahlaka uymayan
birçok duruma tanık ediyor. En sonunda “topluma
kazandırma” deneyi başlıyor. İlk zamanlarda deneğe
damar yolundan bir ilaç verilerek toplumun şahit
olduğu en kötü, en acımasız katliamlar, tacizler,
işkenceler deneğe izletiliyor ve deneğin istemsiz
olarak midesi bulanıyor. Denek için katlanılamaz hale
gelen bu durum, denek ilaçsız da bu izlencelerden
midesi bulandığında son buluyor. Alex’in cezası
sonlandırılıyor ve normal hayatına geri dönmesi için
topluma salınıyor. Geri döndüğünde ne zaman
önceden yaptığı şeyleri yapmaya niyetlense midesi
bulanıp başı döndüğü için eylemleri
gerçekleştiremiyor. Tabi bunun bazı zararları da söz
konusu oluyor. Örneğin ona şiddet uygulayanlara
karşılık verip kendini savunamıyor çünkü ne zaman o
kişiye vurduğunu düşünse o kişinin dakikalar sonra
yerde kanlar içinde yatıyor oluşu zihninde canlanıyor
ve hastalanıyor. Alex sonunda bu sebeplerden ötürü
hayattan hiçbir tat alamaz hale geliyor ve intihara
kalkışıyor. Başına aldığı darbe ile yapılan tüm işlem
siliniyor ve eski algısına geri dönüyor yani yine
şiddete eğilimli biri haline geliyor. Bu deney siyasetin
bir mevzusu haline geliyor ve iktidar da muhalefet de
denekleri kendi siyasi amelleri için
kullanıyorlar.Aslında burada sorduğumuz soru
gerçekten kötüyü iyiye yönlendirebilir miyiz? Bu
mümkün mü? Nasıl? Ceza evleri sağlamasını
umduğumuz adaleti sağlıyor mu? İdam gerçekten
caydırıcı mı? İnsan iyiye yahut doğruya nasıl yönelir?

Tüm bu sorular yıllardır felsefecilerin, yasa koyucuların,
siyasetçilerin, toplumun aklını kurcalıyor lakin ortak bir
yargıda karar kılınamıyor. İşte idama ilişkin bazı
fotoğraflar ve idam yöntemleri:

Resim 1. Kellesi
kesilerek idam

Resim 2. Alman Köylüleri Savaşı’nda
köylülerin lideri Jakob Rohrbach’ın
yakılışı

Resim 4. Fransa’da Anarşistler Resim 3. Hindistan’da idam
yöntemi olarak suçluların fillerin
giyotine götürülürken
ayakları altında ezilerek
KAYNAKÇA:
parçalanması
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%BCm_cezas%C4%B
HUGO, Victor. Bir İdam Mahkumunun Son Günü.
Türkiye/İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
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BURGESS, Anthony. Otomatik Portakal. Türkiye/İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.

NAHİDE OPUZ DAVASI ÜZERİNE
İrem Özdemir

İstanbul Sözleşmes kadına yönelk
şddet ve ale ç şddet önleme ve
bununla mücadelede devletlern bu
sözleşmeden doğan yükümlülüklern
belrleyen uluslararası nsan hakları
sözleşmesdr. Şu sıralar herkesn
gündemnde olan tartışmalarla
brlkte İstanbul Sözleşmesnn
aslında sadece kadını değl; cnsyet,
dl, dn, cnsel eğlm fark etmekszn
kmlk sormadan mağduru
koruduğunu blyor olmamız gerekr.
Burada da en büyük sorumluluk
devlet yetkllerne düşüyor. Devletn
gerekl tedbrler yernde ve
zamanında, olası durumlarda ve

sözleşme maddelern kend
yasaları ışığında somut olayda
uygulaması gerekr k şddetn
önüne geçlsn, kmse mağdur
duruma düşmesn.
Ülkemz, maalesef k AİHM’de
kadını koruyamadığı çn mahkum
olan lk ülkedr. Bu mahkumyet
Nahde OPUZ davası le olmuştur.
Nahde OPUZ davası, kadına
yönelk ale ç şddet nedenyle
Avrupa İnsan Hakları Mahkemes
(AİHM)’nde Türkye’ye açılan br
davadır. Nsan 1998 le Kasım
2002’de hayat tehlke çersnde

Dava, Kasım 1995’te evlendiği
ve beraber üç çocuk sahibi
oldukları H.O.’nun sonraki üç
yıl içinde Nahide OPUZ ve
annesine bıçaklı saldırı, darp
ve

araçla

ezme

girişiminde

bulunmasıyla başladı.
Darp,

ağır

yaralama

ve

cinayete teşebbüsten hakkında
dava

açılan

H.O.,

yetersizliği

kanıt

dolayısıyla

yaptırıma tabi tutulmadı. İki
kez

gözaltına

alınmasına

rağmen tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı. Araçla
ezme

girişiminde

dolayısıyla

da

3

bulunması
ay

hapis

cezasına çarptırılan H.O.’nun
cezası,
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sonrasında

cezasına çevrildi.

para

olduklarını ve tehdt edldklern fade eden
Nahde OPUZ ve annes, H.O.’nun tutuklanmasını
talep ettler. Sonrasında cnayete kurban gden
bütün kadınlarımız gb Nahde OPUZ’un annes
de, bütün hayatta kalma çabalarına, yardım
steklerne rağmen 11 Mart 2002’de belk daha
y hayat şartları belk de ‘ölmek stemyorum’
dyerek çıktığı yolda kızıyla brlkte İzmr’e
yerleşmeye gderken aracın önünü kesen H.O.
tarafından katledld.
Annesnn ölümünden sonra AİHM’ye başvuran
Nahde OPUZ yetkller tarafından yaşam
haklarının korunmadığını, maruz kaldıkları şddet
ve tehdtlere yerel makamların duyarsız kaldığını
bldrd. Başvuru Avrupa İnsanları Hakları
Sözleşmes’nn ‘yaşam hakkı’nı güvence altına
alan 2.maddes, ‘şkence ve nsanlık dışı ve onur
kırıcı muamele yasağı’nı düzenleyen 3.maddes
ve ‘mahkemelere etkn başvuru hakkı’na dar
13.maddesne dayandırıldı. Başvuruda kadınları
ale ç şddetten koruyan herhang br
düzenleme bulunmadığı ve ayrımcılık yapıldığı
gerekçesyle AİHS’nn ‘ayrımcılık yasağı’nı
düzenleyen 14. Maddesne de uyulmadığı
belrtld.

Nsan 2008’de H.O. serbest kaldıktan sonra
yenden tehdtler savurmaya devam ett. Bunun
üzerne Nahde OPUZ H.O.’dan şkayetç olarak
önlemler alınmasını sted. Mayıs ve Kasım
ayında OPUZ, H.O.’nun cezaevnden çıktığı ve
yne tehdtler yönelttğ konusunda AİHM’
blglendrd ve talebne karşın hçbr tedbr
alınmadığından şkayetç oldu. AİHM
sekreteryası devletten br açıklama sted.
Makamlar H.O.’nun fotoğrafını ve parmak zn
tutuklanma emryle brlkte karakollara
dağıttığını açıkladı. Ve yne başta yapılması
gerekenler sonradan yapıldığı çn br can, br
kadın hayatını kaybett.

Nahde OPUZ’un annesnn öldürülmesnden
sorumlu olan H.O. aleyhnde Dyarbakır
Mahkemesnde görülen kamu davası 26 Mart
2008’de sonuçlandı. Verlen hçbr karar Nahde
OPUZ çn annesyle brlkte çektğ acıyı,
korkuyu ve şddet unutturacak ntelkte
olamazdı fakat çıkan karar kan dondurucuydu.
Verlen karar şöyleyd: 25 yıl 10 ay haps ve 180
Yen Türk Lrası para cezasına çarptırılan H.O.,
tutuklu kaldığı süre ve kararın temyz
mahkemesnce nceleneceğ göz önünde
bulundurularak serbest bırakıldı.

Mahkeme oybrlğyle Türkye’nn şddet gören
br kadını, savcılığa başvurduğu halde
kocasından korumayarak ayrımcılık yaptığına
hükmett. Bu yüzden Türkye Cumhuryet
Devlet’nn vatandaşı Nahde OPUZ’a 36 bn 500
Euro ödemesne karar verld. Türkye, bu şeklde
AİHM’de kadını koruyamadığı çn mahkum olan
lk ülke olarak anıldı.
İstanbul Sözleşmesinin gerekliliğini en iyi
gösteren somut olay bu davadır. Şimdi
anladınız mı neden ‘İstanbul Sözleşmesi
Yaşatır!’ dediğimizi?
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TCK 299 (CUMHURBAŞKANINA
HAKARET SUÇU) ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Muhammet Can Karaca

Genel Hatlarıyla Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesnde ele alınan Cumhurbaşkanına
Hakaret suçunun madd unsurları ncelendğnde madde metnnde bu
suçun nasıl şleneceğ ele alınmamış olmakla brlkte suçun kanun
tanımına ulaşmak çn Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesne bakılması
gerekmektedr.
Şerefe karşı şlenen suçlar başlığı altında bulunan TCK 125’n madde
metn;
-(1) Br kmseye onur, şeref ve saygınlığını rencde edeblecek ntelkte
somut br fl veya olgu snat eden (…) (1) veya sövmek suretyle br
kmsenn onur, şeref ve saygınlığına saldıran kş, üç aydan k yıla kadar
haps veya adlî para cezası le cezalandırılır. Mağdurun gıyabında
hakaretn cezalandırılablmes çn fln en az üç kşyle htlat ederek
şlenmes gerekr.
(2) Fln, mağduru muhatap alan sesl, yazılı veya görüntülü br letyle
şlenmes halnde, yukarıdak fıkrada belrtlen cezaya hükmolunur.
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Sizce ?
Hakaret Suçunun 125.
Madde de düzenlenmiş
olduğunu gördükten
sonra 299. Madde de
ayrı bir düzenlemeye yer
verilmesinin mantalitesi
ne olabilir?

(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlsne karşı görevnden dolayı,
b) Dn, syas, sosyal, felsef nanç, düşünce ve
kanaatlern açıklamasından, değştrmesnden,
yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dnn emr ve
yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kşnn mensup bulunduğu dne göre kutsal sayılan
değerlerden bahsle, şlenmes halnde, cezanın alt
sınırı br yıldan az olamaz.
(4) (Değşk: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretn
alenen şlenmes halnde ceza altıda br oranında
artırılır.
(5) (Değşk: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlnde
çalışan kamu görevllerne görevlernden dolayı
hakaret edlmes hâlnde suç, kurulu oluşturan üyelere Kanaatmzce kşsel özellklere dayalı olarak somut br
karşı şlenmş sayılır. Ancak, bu durumda zncrleme flle veya olgu snat ederek Cumhurbaşkanına hakaret
suça lşkn madde hükümler uygulanırdır.
eden kmse TCK 299’dan değl TCK 125’ten
yargılanmalıdır. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla
Pekâlâ, Hakaret Suçunun 125. Madde de düzenlenmş korunan hukuk değer devletn saygınlığıdır. Kşsel
olduğunu gördükten sonra 299. Madde de ayrı br özellklere dayalı olarak yapılan ağır eleştr olarak kabul
düzenlemeye yer verlmesnn mantaltes ne olablr? edlemeyecek ntelkte olan olgular devlet makamına
yöneltlmemekle brlkte bu hususta 299’a dayalı olarak
Fkrmzce, “Devletn Egemenlk Alametlerne ve kurulan mahkûmyet kararları usule ve yasaya aykırı
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında olmaktadır. Syasal ktdar yapıyı bozan, devlet
düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunun ayrı br fonksyonlarını aşağılayıcı, gurur kırıcı barelern pek tab
düzenlemeyle brlkte hukuk düzennde yer almasının yargılamaya konu olması gerekmektedr. Ama fkrmzce,
sebeb, yürütme kanadının başı olan TCK 125 ve 299 arasındak nce çzgy görmezden gelmek
Cumhurbaşkanının kşlk özellklernden zyade yargılamanın salahyet ve hukukun adalet sağlayıcı
bulunduğu statüye yönelk duyulması gereken saygı ve fonksyonunu devre dışı bırakmak anlamına gelecektr.
önemn yargı yoluyla kurulmaya çalışılmasından
barettr. Yne belrtmelyz k, konuyla alakalı (TCK Hukukun Evrensel İlke ve Esaslarından olan Dürüst/Adl
299’a bağlı) mahkûmyet kararı verlmek stendğ Yargılanma ve Savunma Hakkı[1] ve Eştlk lkes
zaman, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu şlemş br prensbnce yargılamalar yürütülmeldr.
ferdn TCK 299’u hlal ederken CB’nn kşsel
özellklerne dayanarak mı bu suçu şledğ yoksa
devlet temsl ettğ makamına yönelk flleryle m lgl
kanun maddesn hlal ettğnn tespt önem arz
etmeldr.
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TCK 299:
Cumhurbaşkanına hakaret
(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kş, br yıldan dört
yıla kadar haps cezası le cezalandırılır.
(2) (Değşk: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen
şlenmes hâlnde, verlecek ceza altıda br oranında
artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet
Bakanının znne bağlıdır.
Belrtmek gerekr k, TCK 299’un Anayasa’nın 10.
Maddesn hlal ettğ gerekçesyle ve Avrupa Konsey
uzman hukukçu kurulu Venedk Komsyonu
“Cumhurbaşkanına hakaret” maddesnn “demokratk
br dünyada yer olmadığı” gerekçesyle yürürlükten
kaldırılması stenmştr[2].

Geçmşten Günümüze
Cumhurbaşkanına Hakaret Davaları

T.C. Anayasası md. 10’u hlal ettğ gerekçesyle
Anayasa mahkemesne yerel mahkemelerce taşınan
konu mahkeme tarafından daha önce reddedlmş
olmakla brlkte gerekçe olarak ‘kanun önünde eştlğn
herkesn her yönden aynı kurallara tab tutulacağı
anlamına gelmedğn, Cumhurbaşkanına yapılan
hakaretn sadece kşsel br hak hlal değl,
Cumhurbaşkanının temsl ettğ değer ve fonksyonlar
yönünden de hlal sayılacağı, dolayısıyla
bu suçun aynı zamanda devlete karşı şlenmş
sayılacağı ve bu nedenle de bu suçun özel br
düzenleme ve daha ağır br ceza le yasallaştırılmasının
hukuka uygun olduğunu fade etmştr[3]

Fkrmzce, TCK 299’a dayalı olarak verlen mahkûmyet
kararlarının 2014’ten yana bu denl artış göstermes
yürütmeye olan saygınlığın caydırıcı etk ntelğnde
yargı yoluyla sağlanmaya çalışılmasından barettr
fakat T.C. vatandaşları üzernde bu caydırıcılık
çabasının hakkanyet prensbyle bağdaştığını
söylememz- bu husustak yargı dosyalarının çerğn
nceleme fırsatı bulduğumuzda- pek de doğru
olmayacaktır.
Şunu açıklıkla fade etmek sterz k, TCK 299’a dayalı
olarak verlen mahkûmyet kararları rdelendğnde,
Cumhurbaşkanlığı makamına duyulan saygı ve sevgye
bağlı olarak devlet alametn koruma ç güdüsü
dayanak gösterlerek hukuk düzennde kendne yer
ednmş olan ş bu madde metnnn özü ncelendğnde
cumhurbaşkanının kşsel ve fkr özellklerne dayalı
eleştr ve ağır eleştrnn sınırını aşan düzeydek
beyanlar ş bu maddey hlal etmemes gerekmekle
brlkte TCK 125 kapsamında değerlendrlmeldr.

Kanaatmzce, temsl edlen değer ve fonksyonlar
uyarınca genel hakaret suçuna oranla daha ağır br
müeyyde çermes gerektğ doğru olmakla brlkte,
hukuka aykırı kurulan hüküm kşsel hak hlallernn
devletn saygınlığına yönelk yapılan fllere cevaz
vermeyeceğ öneml olan hukukun üstünlüğü prensb
uyarınca adl br yargılanma yürütülmes gerekllğdr.
Bu sebeptendr k anayasa mahkemesnn bu gerekçes
fkrmzce hukuka yönelk değldr.
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Ceza hukuku teorsyenlernce ‘ultma rato’ olarak
adlandırılan cezanın son çare olması prensbnn
fkrmzce bahse konu olan suça dayalı olarak başlatılan
soruşturmalardan sonra kovuşturma aşamasında
verlen mahkûmyet kararlarıyla bağdaştığını kesnlkle
söyleyemeyz.
Yne esasında k hükümde şerefe ve saygınlığa karşı
şlenen suçlar üst başlığında yer aldığı çn
Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK 125/6’da ele
alınırsa madde gerekçesnde, Cumhurbaşkanlığı
makamına duyulması gereken saygı ve öz ver
vurgulanarak devlet temsl ettğ gerekçesyle alt ve
üst sınırın suçun bast halne oranla daha fazla olduğu
vurgulanablecektr.
KAYNAKÇA:
[1]ŞEN, Hukukun Evrensel İlke ve Esasları,(nternet kaynağı
https://www.hukukhaber.net/hukukun-evrensel-lke-ve-esaslarmakale,5767.html son erşm: 22.07.2020-12.01)
[2] İnternet kaynağı- (http://banet.org/banet/medya/216273-tck299-kaldrlmal- son erşm: 22.07.2020-12.14)
[3] ÖZCAN, TCK madde 299: Cumhurbaşkanı’nın özellğ nedr?
(makale, nternet kaynağı,
https://www.evrensel.net/haber/306044/tck-madde-299
cumhurbaskanının-ozellg-nedr-son erşm 22.07.2020- 12.26)
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MAVİ VATAN'IN GÖLGESİNDE;
YUNANİSTAN'IN "TAKIMADA DEVLETİ"
İDDİALARININ ULUSLARARASI
HUKUKTA YANSIMASI
Çağhan Buğra Mastı

Ege Denz ya da Türklerce kabul edlen adıyla Adalar Denz, Türkye ve
Yunanstan'ın hararetl tartışmaları arasında kalmıştır. Bölgede
egemenlğn yüzyıllar boyunca çekşmel olduğu, dalgalarının aksne
mazlum olan br denzdr. İk tarafın da haklarından vazgeçmey
düşünmedğ ve Rusya'nın sıcak denzlere denz yoluyla geçş çn
boğazlardan sonrak geçş yolu olan br bölgedr. Yunanstan takımada
devlet olduğunu dda ederken Adalar Denz'ndek mevcut olan varlığını
ler sürmektedr. Bu yazıda uluslararası hukukta Yunanstan'ın ddalarının
nasıl cevaplandığı, Adalar Denz kavramı üzernden açıklanacaktır.
''Okyanusların Anayasası' olarak blnen Brleşmş Mlletler Denz Hukuku
Sözleşmes'nn (BMDHS) 46. maddesnde 'takımada' şu şeklde
tanımlanıyor: '... brbrler le olan bağları coğraf, ekonomk ve poltk
yönden br bütün oluşturacak derecede sıkı olan veya tarh açıdan bu
şeklde kabul edlen ada kısımları, bunlara btşk sular ve dğer doğal
unsurlar da dahl olmak üzere, br adalar grubu anlaşılır.'
Takımada devlet, tümüyle br veya daha fazla takımadadan oluşan ve
başka adaları da çne alablen devlete denr. (Sur s.360)
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'Zaferi, denizi
kontrol altında
tutan, ihtiyacı
olan şeyi, ihtiyacı
olduğu zaman,
istediği yere
ulaştırabilen ülke
kazanır.'
Mustafa Kemal
Atatürk

CIA World Factbook kayıtlarına göre dünyanın en
büyük dört takımada devlet Japonya, Flpnler,
Brleşk Krallık ve Endonezya’dır.
“Takımadalara özel br rejm getrlmesnn sebeb
takımı oluşturan adaların arasındak ve etrafındak
suları bütünleştrerek egemenlk vasıtasıyla belrl br
koruma sağlanmasıdır.” (Apaydın s.570)
Devletn ç suları le karasuları arasında “takımada
suları” yer alır. Bu takımada sularının bttğ sınır
(takımada esas hatları) özetle aşağıdak kurallara
göre çzlecektr (m.47):
1. Ada ve kayalıkların en uç noktaları düz çzglerle
brleştrleblr;
2. Bu çzglern her brnn uzunluğu 100 ml aşamaz.
Ancak bazı çzgler, toplam çzg sayısının yüzde
üçünden fazlası olmamak üzere, 125 mle kadar
uzanablr.
3. Söz konusu alanın çndek sular karar
yüzölçümünün 9 katını aşamayıp, su le kara oranı
1/1’den az, 9/1’den fazla olamaz.
4. Takımadanın genel bçmnden öneml br sapma
olmamalıdır.
5. Bu surette dğer br devletn karasuları açık
denzden veya münhasır ekonomk bölgesnden
ayrılmamalıdır.
Karasuları, btşk bölge ve münhasır ekonomk
bölgenn genşlkler bu şeklde çzlen “takımada esas
hatları” ndan tbaren ölçülecektr. (Sur s.361)
Adaların br sınırlandırmada nasıl etkde bulunacakları
çok karmaşık ve öneml br sorundur. 1982
Sözleşmes adalara 200 mllk MEB ve kıta sahanlığı
hakkı tanımaktadır. Bu da çevrede komşu yoksa br
adanın 430 bn km2 karasuları, MEB ve kıta
sahanlığına sahp olması anlamına gelmektedr. Küçük
adaların bu etkde bulunablmes nedenyle adalara
çok büyük önem verlmektedr. (Keskn Ata s.4)
Yunanstan’ın Mes ve Türkye’ye yakın dğer adaları
üzernde kıta sahanlığı ddası buradan
kaynaklanmaktadır.

Ancak aynı sözleşmenn 83. Maddes bu ddalara br
sınırlandırma getrmektedr. BMDHS'nn 83. maddesnn
1. fıkrasında sınırlandırma açıklanmaktadır: Sahller
btşk veya karşı karşıya bulunan devletler arasında kıta
sahanlığının sınırlandırılması, hakkanyete uygun br
çözüme ulaşmak amacıyla, Uluslararası Adalet Dvanı
Statüsünün 38. maddesnde belrtldğ şeklde,
uluslararası hukuka uygun olarak anlaşma le
yapılacaktır. Türkye, 1982 BMDHS’ye taraf olmamasına
rağmen sözleşmenn bazı hükümlernn teamül
hukukuna dönüştüğünü de kabul etmekte ve
uygulamaktadır. (Yaycı s.34) Türkye’nn Ege’dek tarh
hakları “Lozan Antlaşması” ndan doğmaktadır. (Toklu
s.493) Türkye, Lozan Antlaşması’nın Ege denznde
Türkye ve Yunanstan arasında br denge kurduğu ve bu
denzden her ksnn de eşt koşullarda yararlanması
gerektğn savunmaktadır. (Toklu s.500) Türkye’nn
Lozan Antlaşması’ndan doğan tarh hakları bugün de
geçerllğn korumakta ve BMDHS’nn 15. maddes
uyarınca Yunanstan’ın bu haklara saygı göstermes
gerekmektedr. (Toklu s.493)
Madde 15: Sahller btşk veya karşı karşıya olan
devletler arasında karasularının sınırlandırılması' na göre
k devletn sahller btşk veya karşı karşıya olduğunda,
aralarında aksne anlaşma olmadıkça, bu devletlerden
ne brnn ne de dğernn kend karasularını, bütün
noktaları bu k devletn her brnn karasularının
genşlğnn ölçülmeye başlandığı esas hatların en yakın
noktalarından eşt uzaklıkta bulunan orta hattın ötesne
uzatmaya hakkı yoktur.
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Bununla beraber bu hüküm, tarh hakların veya dğer
özel durumların varlığı nedenyle, her k devletn
karasularının başka şeklde sınırlandırılmasını gerekl
olduğu durumlarda uygulanmaz.
Madde 15: Sahller btşk veya karşı karşıya olan
devletler arasında karasularının sınırlandırılması' na
göre k devletn sahller btşk veya karşı karşıya
olduğunda, aralarında aksne anlaşma olmadıkça, bu
devletlerden ne brnn ne de dğernn kend
karasularını, bütün noktaları bu k devletn her brnn
karasularının genşlğnn ölçülmeye başlandığı esas
hatların en yakın noktalarından eşt uzaklıkta bulunan
orta hattın ötesne uzatmaya hakkı yoktur. Bununla
beraber bu hüküm, tarh hakların veya dğer özel
durumların varlığı nedenyle, her k devletn
karasularının başka şeklde sınırlandırılmasını gerekl
olduğu durumlarda uygulanmaz.

Kıta sahanlığının, kıyı devlet ülkes bakımından lan
etmeye gerek kalmadan var olduğu (pso facto) ve bu
hakkın en başından ber (ab nto) söz konusu olduğu,
1969 tarhl Uluslararası Adalet Dvanı kararı le
açıklığa kavuşmuştur. (Ülger)
Dvan’ın 1969 kararında da açıkça bldrdğ gb, kıta
sahanlığının en belrleyc özellğ onun kara ülkesnn
denzn altındak doğal uzantısını oluşturması olduğu
çn, sınırlandırmadak temel öge de doğal uzantıdır;
dolayısıyla, Anadolu’nun doğal uzantısı üzernde yer
alan Yunanstan’a at adaların, kıta sahanlığı olmaması
gerekr.

Ege Denz’nde kıta sahanlığı sınırlandırmasına
uygulanacak hukuk, her k devletn de taraf olduğu
ortak br antlaşma olmadığından, örf ve âdet hukuku
kuralıdır. Ege Denz le lgl uyuşmazlıklar hakkında
yargı yoluna gdlmes, tarafların bunun çn karşılıklı
BMDHS Yunanstan’a, Türkye le anlaşmaya olarak kabul ettkler br yükümlülük olmadığı çn,
varmadan Ege’dek kara sularını genşletmek hakkını ancak Türkye le Yunanstan’ın yapacakları br
vermemektedr. (Toklu s.494)
tahkmname le olablr. (Özbek s.8)
Ege kıta sahanlığı uyuşmazlığına lşkn olarak
tarafların hukuksal görüşlern ana çzgleryle
belrtmek gerekrse Yunanstan’ın bütün adalarının
da kıta sahanlığı bulunduğu ve adaların kıta
ülkeleryle eşt olarak değerlendrlmes gerektğ
görüşüne karşı, Türkye’nn özellkle Ege’nn kendne
özgü koşulları nedenyle Anadolu’nun kıta sahanlığı
üzernde yer alan ya da Anadolu kıyılarına daha yakın
bulunan adaların kıta sahanlığına sahp
olamayacaklarını ler sürdüğü görülmektedr. (Toklu
s.499)

Yunanstan’ın, Mes Adası’nın kıta sahanlığı ve
münhasır ekonomk bölge hakkı bulunduğunu dda
etmes ve bundan kaynaklı kendsne 4 bn kat büyük
denzalanı oluşturması BMDHS’ne açıkça aykırıdır.
Yunanstan’ın br Adalar Devlet yahut Takımada
Devlet olmaması sebebyle BMDHS 47. maddedek
özel hükümlerden faydalanamayacağı açıktır. Zra
Yunanstan ana karası olan br devlettr, sadece
adalardan oluşan Endonezya gb br devlet değldr.
(Yaycı-röportaj)
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Anakaradan 200 mlden daha az uzaklıktak adalar MEB
üretmezler, yan br dğer deyşle anakaranın MEB alanına
dâhllerdr, üzernde MEB oluşturamazlar.
Sonuç olarak Yunanstan’ın Grt ve Rodos adaları
arasında denz yokmuşçasına düz esas hat çzerek
karasuları sınırı oluşturması ve bu hattan tbaren MEB
belrlemes Türkye’nn denz hak ve menfaatler
bakımından asla kabul edleblr olmadığı gb, uluslararası
denz hukukuna da aykırıdır ve hukukun hlaldr. (Yaycıröportaj)
Ters yöndek adaların, anakaradak denz yetk alanlarına
etks ve UAD, Uluslararası Denz Hukuku Mahkemes
(ITLOS) le Uluslararası Hakem Heyet Kararlarına örnek
kararlar:
*1977 tarhl İngltere-Fransa Davası
*1984 tarhl Lbya-Malta Davası
*1999 tarhl Ertre-Yemen Davası
sebeb olan asker varlığını ve gücünü göstermekten
Bu güç göstermes savaş stekls
Bu kararlar çerçevesnde, Ege’de ters tarafta bulunan çeknmemeldr.
değl, haklarına karşı oluşablecek br saldırıya
Yunan adaları le Doğu Akdenz’de Türkye kıyılarına yakın olarak
gösterlmeldr. Çünkü üç tarafı denzlerle çevrl
mesafede bulunan Mes Adası’nın kara suları dışında karşı
ülkenn denzlerden kopuk olması ve kendsne
herhang br Kıta Sahanlığı ve MEB’e sahp olamayacağı br
yönelk gayrmeşru ddalara karşı tepk gösterecek
aşkardır. (Yaycı s.54)
gücünün olmaması söz konusu olamaz. Kend kıyı
hapsedlmek stenen br Türkye öncelkl
Uluslararası hukuktak olaylar ve bunlara verlen şerdne
uluslararası hukuka daha sonra k ülke arasında
cevaplar, Türkye’nn uluslararası örf âdet hukukuna ve olarak
br anlaşma olursa anlaşma metnne ve
adalete uygun görüşlern desteklemektedr. yapılablecek
şeyden önemls mlletn bağımsızlığına sadık
Yunanstan’ın hak hukuk blmez saldırgan poltkasına her
Blyoruz k verleblecek en küçük tavz
destek çıkacak br sözleşme veya yargı kararından söz kalmalıdır.
sonrak nesllerde dern yaralar ve geçmşmzde
edlmes mümkün değldr.
örnekler mevcut olan kaptülasyonlar gb sorunlar
Türkye’nn Ege ve Doğu Akdenz’dek
Türkye öncelkl olarak Anadolu’dan kopan adalardak doğurablr.
gelecek nesller çn y br yaşamın
haklarından ve Doğu Akdenz’dek haklarından duruşu
vazgeçmemeldr. KKTC’yle olan Türk bağını sıkı tutup başlangıcıdır.
kendsne bçlmeye çalışılan domuz bağı vazyetne zn Dyeblrz k Mav Vatan Türkye’dr. Mav Vatan Kuzey
vermemeldr. Öncelkle kend haklarını olmak üzere Kıbrıs Türk Cumhuryet’dr. Mav Vatan br uçurmanın
KKTC’nn haklarını da aynı özveryle savunmalıdır.
aldığı kadar vatanpervern yüreğnde atan br umdedr.
ve kuruluştan aldığımız özgürlük ruhunu,
Her şeyden önce barış yolu olarak tahkmname yoluna Kurtuluş
barış yoluyla sahp çıkmayı ümt ettğmz
gdlmeldr. Bundan çözüm alınamazsa ve kışkırtmalar ve haklarımıza
coğrafyada yaşamak ve yaşatmak hedefyle daha
Türkye’nn haklarını sınırlandıracak şeklde ddaların br
güzel br geleceğe…
devamı halnde bölgede yaşayablmemzn yegâne
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KAYNAKÇA:
Chat Yaycı röportajı->
https://www.mllgazete.com.tr/haber/5121023/chatyayc-dogu-akdenzde-vedlkle-meb-lan-edlmeldr
İrfan Kaya Ülger->
https://www.aa.com.tr/tr/analz/bm-denz-hukukusozlesmesne-gore-mes-adasnn-statusu/1930943
Funda KESKİN ATA- Uluslararası Hukukun Mekansal
Kuralları: Denz
https://ackders.ankara.edu.tr/mod/resource/vew.php?
d=11027
Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınev,
İstanbul, 2019
Denz TEKİN APAYDIN, “Düz Esas Hatların Belrlenmesnde
Adaların Rolü: Adalar Saçağı Blmeces”, Marmara
Ünverstes Hukuk Fakültes Hukuk Araştırmaları Dergs •
Clt 25, Sayı 2, Prof. Dr. Fert Hakan Baykal Armağanı, Aralık
2019
Chat Yaycı, Sorular ve Cevaplar le MEB Kavramı, Denz
Basımev Müdürlüğü, İstanbul, 2019Vefa Toklu, Uluslararası
İlşkler, İmaj Yayınev, Ankara, 2006Dolunay Özbek- Ege’de
Denz Hukuku Sorunlarının Uluslararası Yargı Yoluna
Uygunluğu
Brleşmş Mlletler Denz Hukuku Sözleşmes lgl maddeler
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GÖKYÜZÜNE YÜKSELİŞ
Esma Nur Zorlu

"Ben de gökyüzündeki
tek yıldız olurum o
zaman"

Gökyüzü lacvertn eşsz tonuna bürünmüştü. Dolunay tüm
yıldızların ışığını söndürmek stercesne parlıyor, bu karanlık geceye
ışık veryordu. Havada haff br esnt vardı. Nsan gecesnde havayı
yumuşatmış, nsanların sernlemesne yardım etmşt. Yeryüzünde
nsanların şen kahkahalarının ses duyuluyordu. Caddelerde korna
sesler ve kafelerden gelen şarkı melodler vardı. Şehr sokak
lambalarının da eşlğnde capcanlı gözüküyordu. Şmd bu şehre
uzaktan bakan br olsa onun bu şatafatlı duruşuna hayran olablrd.
Bu şehrn çndek nsanların hayatına mreneblrd. Onlar gb
yaşamak steyeblrd. Oysa şehrn ç yaşayan ölülerle doluydu.
Nefes almak yaşamak çn yeterl değld artık. Hç kmse ruhunun
genç yaşta ölmesne engel olamıyordu. Ölü ruhlarının acısını se
bedenlernn yaşadığını kendlerne kanıtlayarak geçştryorlardı.
İnsanlar kafelerden çıkıp barlara gdyor, eğlenmeye orada devam
edyordu. Brazdan gece yarısı olacaktı ve aynı kül keds
masalındak gb sahte prensesler sahte at arabalarına bnp
evlerne gdeceklerd. Tüm bu yaşanacakları br masaldan ayıran se
her şey mükemmelleştren shrl değneğ olan br pernn
olmayışıydı.
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Kıvırcık saçlı kız dern br nefes çekt çne. Derken
oksjen, hüzünden kararmış cğerleryle buluştuğunda
uzun br öksürük krzne kapıldı kıvırcık saçlı kız. Onun
öksürmesn duyan, gören br olsa onun sgara
tryaks olduğunu düşüneblrd. Oysa kıvır saçlı kız
sgaradan nefret ederd. Ne kokusuna katlanablrd ne
de dumanına.
Yeryüzündek canlı ışıklar ve o yoğun sesler
gökyüzüne yükseldkçe azalıyor, en sonunda da
kayboluyordu. Gökyüzü saknd. Sadece dolunay vardı
ve hava bulutsuzdu. Esnt hızlanmış ve her sefernde
aynı engele çarpmaya başlamıştı. Gökyüzünü delmeye
çalışan gökdelenlern brnn çatısında kıvırcık saçlı br
kız duruyordu. Uzun kıvırcık saçları esntyle beraber
uçuşuyor, beyaz yüzünü narnce öpüyordu. Bu lacvert
gecede o güzel yüzü dolunaymışçasına parlıyordu.
Öyle çok benzyordu k yüzü dolunaya, yüzüne dkkatl
bakmazsanız gökyüzünde k tane dolunay olduğunu
sanıp hayrete düşeblrdnz.

Sgara çenlern neden sgara çtğn hep merak
etmşt. Kmler derdn unutmak çn çtğn
söylemşt ona. Bu kıvırcık saçlı kız çn saçmaydı.
İnsan dertler çn daha kesn yollar bulmalıydı. Mesela
dertleryle br şövalyenn ejderhayla savaşması msal
savaşablrd. Onlardan kaçablr ya da onları
görmezden geleblrd. Aslında br htmal daha vardı. O
da ölmek myd?

Kıvırcık saçlı kızın artık dertleryle savaşablecek gücü
kalmamıştı. Onları görmezden de gelemyordu artık.
Ne zaman dertlernden kaçacak olsa onlara daha da
yaklaştığını fark etmşt. Nasıl br çıkmazın çndeyd
böyle? Kıvırcık saçlı kız dertleryle baş edemeyecek
kadar güçsüz ve onlardan kaçamayacak kadar
Yalnız ters gden br şeyler vardı. Kıvırcık saçlı kızın korkaktı ama ölümü benmseyecek kadar güçlü ve şu
gözler kızarmış, şşmş ve burnu akmıştı. Acaba an buradan atlayacak kadar da cesurdu. Karar vermşt
ağlamış mıydı? Yoksa üşümüş müydü? Üşüdüyse bugün bu dünyadak son günüydü.
neden evne gtmyordu? İyce hızlanan ve br fırtına
kopacağını fısıldamaya başlayan rüzgâra neden Kıvırcık saçlı kız çatının kenarına geld ve yavaşça
meydan okuyordu? Ancak br del şu an burada aynı oturdu. Yükseklkten korkmazdı hatta hayrandı ona.
onun gb duruyor olurdu. Yok yok, mutlaka ağlamış Ayaklarını aşağı sarkıtmıştı. Şehrn yukarıdan görünen
bu canlı duruşunu ç çekerek zlyordu.
olmalıydı.
“Ne kadar güzel br manzara değl m? Hayatının
Rüzgâr sabaha yankılanacak kokuyu şehrn her sonuna kadar bu güzellğ seyretme şansın varken
köşesne götürürken kıvırcık saçlı kız dolunaya neden vazgeçmek steyesn k bundan?” Meleğn ona
bakıyordu. Hava bulutlanmaya başlamıştı. Belk seslenmesyle sesn geldğ yöne çevrd başını
kıvırcık saçlı kız. Beyazlar çnde nasıl da muhteşem
brazdan yağmur da yağardı.
gözüküyordu böyle.
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“Zaten yaşamaktan vazgeçp hayatımın sonuna
yaklaşmışken bu güzel manzarayı seyredyorum.
Yan vazgeçtğm herhang br şey yok
yaşamaktan başka.” Kıvırcık saçlı kız verdğ
cevapla gülümsed. İlk defa meleğne cevap
veryordu. Gerç artık br önem kalmamıştı. Zaten
ne yaşadıysa onun ve şeytanın yüzünden
yaşamıştı.
“Şmd buradan atladığında her şey düzelecek m
sanıyorsun? İnsanların sana yen etketler
yapıştırmasına zn vereceksn sadece.”
Bu sırada yağmur yağmaya başlamıştı. Yağmur
damlaları kıvırcık saçlı kızın yüzünü yavaş yavaş
ıslatırken aynı zamanda da mükemmel br koku
yayıyordu.
Meleğn cevabıyla düşünmeye başladı kıvırcık
saçlı kız. Aklından brkaç düşünce geçt. Brden
“Boş versene! İnsanların etketlerymş… aydınlandı yüzü. “Ben de gökyüzündek tek yıldız
İnsanların etketlernden dolayı bu hale gelmedn olurum o zaman.”
m? İnthar etme raddesne sen getren hep o
etketler olmadı mı?” Kıvırcık saçlı kız lk defa Kıvırcık saçlı kız ayağa kalktı. Son kez gökyüzüne
şeytana hak vermşt. Bugün lklern günü müydü baktı ve kendn aşağı bıraktı. Br şmşek çaktı o
ne! Dünyanın sonu gelmş olmalıydı, en azından anda, bulutlar feryat ett. Gök gürled, ağıt yaktı.
onun çn. Kıvırcık saçlı kız gökyüzüne baktı ve ç Yağmur şddetlend, gözyaşı döktü onun atlayışı
geçrd.
üzerne. Rüzgâr kıvırcık saçlı kızın kokusunu
şehrn her köşesne taşıdı, nsanlar br anda
“Belk gökyüzüne yükseleblrm.” dye mırıldandı. ürperd. Kıvırcık saçlı kız sanyeler çnde gözlern
“Belk gökyüzüne yükselp br yıldız olablrm.”
dolunaya dkp dern br uykuya daldı.
“Yıldızlar gökyüzünde değl uzaydadır. Yan
-SONgökyüzünün katbekat üstüne yükselmen gerek.”
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KOY BAŞA
Tuğra Bertut

Kapısından döndü ruhum bedenmn,
Karışlarken çmdek dev boşluğu mantığım.
Kaybın başlangıcından
Kaçış yoktu anladım
Çığlığım yankılandı İsrafl’n Sur’undan daha fazla,
Çırpınışım se boşuna
Çığ gb üzermde ben donduran korkularımla
Çıkamam dermn altındak kafatasımdan.
Yorulsa da bıkmayan ssfos
Yol verrd önüne çıksam.
Yokuşların önünde eğldğ ben
Yordum ntharımı aydınlanmaya.
Arzuyu kustuğumda kanımla
Ardıma bakmadan kaçtım güzellkten de.
Arsızca yürüdüm,
Aramadan br amaç yaşamak yolunda.
Düşüşüm olmadı blnmeyen br uçurumdan:
Dümen bende olmayan gemde,
Dünyada akmayan br zaman dlmnde
Düşlermde asıldım dar ağacına.
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BAK BİR ANDA GEÇTİ ÖMÜR
Baran Muşlu

Battı güneş gtt günler
Bak br anda geçt ömür
Ah çok özlenecek dünler
Bak br anda geçt ömür
En tepede olsan ble
Kalp kırdıysan özür dle
Sözü aşkın br hız le
Bak br anda geçt ömür
Hayatını zaman aldı
Bzden gayrı anı kaldı
Meşhur şarkı son kez çaldı
Bak br anda geçt ömür.
İnsan k br ktap kurdu
Geld son sayfada durdu
Har vurup harman savurdu
Bak br anda geçt ömür.
Nesller akıyor kanda
Km İzmr km Van’da
İnsanın güldüğü anda
Bak br anda geçt ömür
İnsanoğlu keyf çattı
Br gün kalktı br gün yattı
Günlern çöpe attı
Bak br anda geçt ömür
Bu dünyadan geçt
BaranGünlerne hasret saran
Geçmedyse dnmez yaran
Bak br anda geçt ömür
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AV. MUSTAFA KÖROĞLU İLE
HUKUK VE AVUKATLIK
ÜZERİNE...
Özgür Özsoy

Hukukumuzun teork kısmının blgsnn
fakültelerde verldğ konusunda hemfkrz
dye düşünüyorum. Ancak burada
kanaatmce göz ardı edlen büyük br boşluk
bulunmakta “pratk”. İşte bu karanlıkta
kalan noktanın br nebze de olsa
aydınlanması çn gerçekleştrdğm
röportajın arkadaşlarımıza faydalı olmasını
temenn edyorum, keyfl okumalar dlerm.
Özgür ÖZSOY

1- Röportajımıza szden öğrenclkle
lgl tavsyeler alarak başlamak
styorum. Şu anda öğrenm gören
öğrencler öncelkle hang konulara
odaklanmalılar?
Garp br cevap olablr ama bence kendlerne
odaklanmalılar. Yetştkler alenn, arkadaş
çevrelernn kodlarını taşıyorlar, öncelkle
kendlern yıkmaları lazım. O adyetlerden
kurtularak
kendler ney sever? Nelerden hoşlanır?
Bunları anlamaları çn, bunu keşfetmeler çn
de çok fazla okumaları lazım. O yüzden ben bol
bol ktap okumalarını öneryorum. Örneğn Türk
Edebyatı, Dünya Klaskler gb. Ama kendlern
kşsel gelşm ktaplarıyla değl gerçek
edebyatla ve o anlamda kendlerne lham
olacak hkayeler, hayatları takp ederek
gelştrmeye çalışsınlar. Bunun dışında klşedr
ama öneml br nokta yabancı dl konusu. Bu

Hukukçu Geyğ yazarı Özgür Özsoy ve Av. Mustafa Köroğlu

konu hukukun dışında zaten szn farklı dünyaları
tanımanız çn lazım olan br şey. Aslında bulunduğumuz
dönemde genç kuşak çn bldğnz varsayılan br konu.
Bunun dışında başka br dl çn çabalamak, ERASMUS’a
gtmek(k bu szn çn büyük br mkân) ve öğrencyken
yabancı br ülkede yaşamak, eğtm almak çok öneml.

2- İnglzce meslek
anlamda olmazsa olmaz
BU SAYIDA
br dl mdr? İnglzce harc br başka yabancı
dl tavsyenz var mıdır?

İnglzce blmenz sze şöyle br avantaj sağlar:
Gerçekten her bldğnz dl başka br hayat demektr.
Yan İnglzce blyorsanız yurt dışı bağlantılı br şn sze
gelmesne, szn o alanda çalışmanıza, yurt dışına
gtmenz çn mkân sağlar. Evet klask anlamda meslek
ç İnglzce’ye gerek yoktur ama mesleğ farklı br
platformda yapablmenn yolu yabancı dln sze açtığı
kapılardır. O yüzden bence kesnlkle öğrenlmeldr.
İnglzce harc dl konusundaysa herkes lg alanını
düşünerek belrlemel. Öğrendğnz dlde ş yapablmek.
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3- Bu sene mezun olacak arkadaşlarımız
var, onlara staj dönem çn hang
tavsyelerde bulunursunuz?

Bu sene ve önümüzdek dönemn salgının da
etksyle kötü br dönem olduğunu kabul edelm.
Gelecek arkadaşlar çn de şanssız br dönem. Bana
çok fazla mktarda staj yer ve çalışacak ş yer
konusunda mesajlar gelyor. O yüzden problem,
mezun olacak arkadaşların resm olarak
çalışablecek yer konusunda zorlanacak olmaları.
Ben şmdden staj yapablecekler büroları
belrlemek çn çalışmalarını öneryorum. Kşsel
olarak stajyer avukatların br büro çn htyaç değl
plan olduğunu düşünüyorum. “Br meslektaş
yetştrme planı”. Öncelk br meslektaşla brlkte
çalışmak, çalışma ahlakına uygun hareket etmek
olarak görülmeyp br nev günü kurtarmak, ş
yaptırtmak olarak ön planda tutulduğu çn kendnz
gösterme mkânı sunulmuyor. Nasılsa çok mezun
var, anlayışı hakm. Bence bu durumun önüne
geçlmek çn aclen fakülte açılmaktan uzak
durulup hatta mevcutlardan bazıları kapatılmalı.

4- Szce hukuk sstemmzn ve avukatlık
alanında çalışan meslektaşlarınızın en
büyük 3 problem nedr?

Mesele şudur: Yaptığınız şte de yaşadığınız
hayatta da hep br şeylern y olacağına dar br
nanç taşımak stersnz. Hukukla lgl temel sıkıntı
se nsanların ülkedek yargı sstemne
güvenmemeler. Bu güven sağlamalıyız. Bu güven
sağlamak çn de yargı caması, hâkmler, savcılar,
avukatlar herkes br şeyler yapmalı. İkncs, hukuk
br sstemdr ve kuralları belrldr. Bu kuralların
kşye göre değşmemes lazım, adl ve tarafsız
yargının gerçekleştrlyor olması lazım. Son olarak 28

avukatlık açısındansa Ankara özelnde
avukatların fzk olarak çalışma koşulları çok
zor hâle geld çünkü adlyeler bölündü ve
avukatlar bu adlyelern bazılarına yetşmek
noktasında sıkıntıdalar. Ve altını çzmek gerekr
k özellkle brçok genç meslektaş bağlamında
avukatlar açısından temel sorun şszlktr.

5-Meslek hayatınızın lk yıllarını şu
dönemle karşılaştırırsanız ne tür
değşmeler meydana geld?
Genellkle bu tarz sorularda cümlelere “bzm
zamanımızda dye” başlanarak methyeler
düzülür. Ben sırf bu pencereden bakmıyorum.
Benm başladığım koşullarla şmdk çok farklı.
Mesela bugün br cep telefonu, br blgsayar ve
e-mza le belk de dünyanın her yernden
avukatlık yapablecek durumdasınız. Bu
mkânları mesleğn yapılışını kolaylaştıran
gelşmeler olarak görüyorum ve güzel
buluyorum. Ancak braz saygı, usta-çırak lşks
bağlamında değern azaldığını görüyorum.
Brçok genç bu mesleğ öğreneblecek usta
bulmaktan ve keza ustalar da bu mesleğ
öğrenmek steyen, gönül verecek çırak
bulmaktan yana şanslı değller. Ve yıllardır
eğtm verdğm stajyerlere şunu söylüyorum:
Sabahleyn geldğnz büroda sze günaydın
denmyorsa, derdnz sorulmuyorsa, sze nsan
olarak değer verlmyorsa o bürolardan ayrılın.
Çalışmanın bu kadar fazla kutsallaştırılmasını
anlamıyorum. Neden tavırlarımızla mesleğmz
brbrmz çn zor hale getryoruz? Eğer br şn
yapıyorsa llak çok fazla çalışacak, geç çıkacak
olarak bakılmasına gerek yok.

6-Hukuk, edebyat, syaset ve dğer tğn öğrenmel.
sosyal blmler lşks nedr? Bu blmler 8- Mahkemede yaşadığınız zorluklar
br hukukçuya ne katar?
nelerdr? Hâkm, savcı ve avukat
Mesele sadece br hukuk fakültesnden mezun arasındak lşky açıklar mısınız?
olmak değl hukukçu bakış açısına ve hukukçu
nosyonuna sahp olmak. Bunu yaparken ster
stemez hukuk sen syaset, kültür gb brçok
blmle br araya getryor. Örnek olarak br gazetenn
3. Sayfa haberlerne bakarken dah artık farklı br
bakış açısıyla bakıyorsundur. Kısacası yaşamın her
alanına etk eder. Bu blnçle, br dplomadan öte
genş br genel kültürle, edebyatla ve blmle
lglenerek yaşamak zorunda olduğumuzu
anlamalıyız.

Duruşmaların gderek önemn ytrdğn
görüyorum ama ben duruşmaların çok öneml
olduğuna
nanıyorum.
Duruşmadak
hareketlernzle, tavırlarınızla, konuşmalarınızla
hâkm üzernde br etk yaratablrsnz. Ancak
hâkm ve savcıların avukatlara bakışında br
ötekleştrme görüyorum. Karşılıklı beklent
etkleşmn yaratmalıyız. Bu lşk y
yönetlmel.

kendlern tanımaları ve ne stedklerne karar
vermeler çn doğru br süre. Staj dönemnde çok
fazla dağılmadan belrl alanlara odaklanmalılar.
Avukatlık mesleğ se öğrenmeye odaklı, hâkmsavcılık se bunların sınavlarını kazanmaya ve
öğrenmeye odaklı gb. Ama bence en büyük sorun
ve y br hukukçuda bulunması gereken temel
özellk “kendn fade edebl- me yeteneğ”. Bu da y
konuşmak ve y yazmaya bağlıdır. Brbrn besleyen
br sarmaldır bu. Br başka gördüğüm eksk, meslek
çn bell noktalarda heves eksklkler. Dğer br
nokta se nsan lşkler. İnsan mkândır ve bunun
farkına varılmıyor, dostların sayısının az olması
gerektğ düşünülüyor. Her şey nsanlarla lşk
kurmakta saklı. Empat yeteneğ ve bakış açısının
gelşmes çn farklı ortamlarda bulunmak çok
öneml. Ve belrtmelym k, nsan tecrübelernden
ne yapması gerektğnden zyade ne yapması gerek-

Yüksek yargı kademelernn devlet
yapılanmasının burada bulunması dolayısıyla
dğer şehrlerden ayrılıyor. Hukukun başladığı
ve yönlendrldğ yer olarak Ankara’nın
vereceğ vzyonun, göstereceğ stkametn
çok öneml olduğunu düşünüyorum.

Br Ankara avukatı olarak Ankara’yı
7-Yen mezunlarda gördüğünüz en büyük 9-dğer
şehrlerden ayıran özellkler
eksklkler nelerdr?
nelerdr?
Brncs ne stenldğnn blnmemes. Staj dönem,

10- Müvekkl- avukat lşksnde dkkat
ettğnz noktalar nelerdr?

En başta korunması gereken ve olması gereken
k şey vardır: “Güven ve saygı”. Asla bu güven
sarsmamalısınız ve asla saygıyı ortadan
kaldıracak
davranışlara
sebebyet
vermemelsnz. Avukatın müvekklne karşı
açık ve anlaşılır br lşk kurma ayrıca ona blg
verme yükümlülüğü vardır. Mesela kşsel
bağlamda müvekklme hızlı br şeklde düzenl
blg aktarımı ve şeffaflık çn çaba gösteryo29

12- 1 Ktap ve 1 flm önersnde
bulunablr msnz?

rum. Saygısızlık gördüğümde se bu lşky en
baştan btreceğm söylüyorum. Ve br kez
daha önemle vurgulamalıyım k bu k kavram
her aşamada korunmalıdır.

Ktap olarak Kâtp Bartleby( Herman
Melvlle), flm olarak da Braveheart.

11-Meslek hayatında unutamadığınız
öneml anlardan brn paylaşmak
ster msnz?

Ben bu mesleğ tutkuyla yapan brsym. Ancak
buna rağmen avukatlık ben tanımlayan ben var
eden br şey değl ben ben yapan başka şeyler
de var. Meslek hayatımda sadece br sefer
mesleğ bırakmak stedğm hatırlıyorum.
Yaklaşık on yıl önce aslında benm dışımda
gelşen br olay olmasına rağmen müvekklmn
uğradığı büyük br sıkıntıdan dolayı bunu
düşünmüştüm. Ancak daha sonrasında
tecrübel br meslek büyüğümle konuştuğumda
“br meslek kltlenme yaşamışsın ve sennle
lgl br mesele olmadığından sağlıklı düşünüp
oradan çıkamıyorsun”, demşt. Ancak br süre
sonra düşünüp o grdaptan çıkmıştım.
Avukatlık, cdd sorumluluk steyen br
meslektr, yapacağınız bazı şeyler ağır sonuçlar
doğurablr. Yne de hep kullandığım br söz var “
heves dam”. İnsanın her zaman yaptığı şe dar
hevesn sürdüreblme nancı olmalıdır. Bu
sürdüreblrlk mesleğn en başından tbaren br
planla sağlanmalıdır. Sürdürüleblr br meslek
hayatı, yaşamınıza bre br etk edecek br
konudur.
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RENKLERİN
PAZARLAMA
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Eda Doğruyol

tüketc le etkleşm kurularak ürünlern veya
Pazarlama,
hzmetn satış potansyeln mümkün olduğunca artırmaya yönelk

faalyetler çerr. Pek satış potansyel nasıl arttırılır? Frmaların bu
konuda zleyeceğ yollar neler olmalıdır? Yapılan hang terchler
başarıya yan hedeflenene götürür?

Pazarlamada dikkat
edilmesi gereken
hususlardan biri
olan renk faktörüne
nasıl
yaklaşılmalıdır?

Aslında bu soruların brden fazla cevabı bulunmaktadır çünkü
pazarlamada satışı etkleyen brçok faktör vardır. Örneğn ürün smnn
yanlış seçlmes ya da logosunun y tasarlanmaması, hedeflenen
satışa ulaşamamayı veya müşter kayıplarını berabernde getreblr.
Belrlenen hedef ktle, bu ktleye yönelk satış stratejs, tüketcnn
steğn doğru anlama ve bütün bunlara paralel olarak yapılan
faalyetler pazarlamada başarıya ulaştırır.
Renk faktörü, pazarlamada büyük etkye sahp olan br faktördür.
Yapılan araştırmalar, nsanların nesneler %3 dokunarak, %3
koklayarak, %3 tadarak, %13 şterek ve %78 görerek algıladığını ve 9
sanye çersnde seçm etkleyen en öneml unsurun renk olduğunu
göstermştr. Bazı durumlarda ürünü alma neden sadece renk ble
olablmektedr. Dolayısıyla markaların logolarında ve eğer br ürün
satıyorlarsa bu üründek paketlemede kullanacakları renklern,
belrlenen hedef ktlesne ve o ktleye verlmek stenen mesaja uygun
olması gerekr. Kısacası renk, klt noktalardan br tanesdr ve her renk
farklı etklere sahptr.
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KAHVERENGİ
ETKİN OLARAK
KULLANILIRSA
MÜŞTERİLERİN O

Beyaz, saflığı ve temzlğ fade
eder. Bundan dolayı, genellkle
kozmetk ve temzlk alanlarında
terch edlr.
Syah; gücü, sağlamlığı, stkrarı
ve prestj çağrıştırır. Bundan
dolayı Nke, Addas, Puma gb
bazı ünlü spor markalarında
kullanılan br renktr.
Gr; dengeyle, hareketszlkle ve
aynı zamanda dayanışma le
lşklendrlr. Gr, genelde asıl
renk olarak kullanılmaktan çok
tamamlayıcı renk amacıyla terch
edlr.
Kahvereng; rahatlığı, doğallığı
ve kararlılığı smgeler. Bununla
brlkte, eğer kahvereng etkn
olarak kullanılırsa müşterlern o
markaya olan bağlılığı sürekl hale
gelr. M&M’s, Cornetto gb blnen
markalar,
logolarında
kahverengy kullanmaktadır.
Kırmızı; hareket ve heyecanı
çağrıştıran br renktr. An ka-

rar alma dürtüsü de yaratır. İştah
açıcı özellğe sahp olduğundan
dolayı fast-food ve çecek
markalarında sıklıkla kullanılan br
renktr. Kırmızı reng kullanan
markalar arasından en blnenler;
Coca Cola, McDonald’s ve Burger
Kng’dr.
Kırmızı renkte olduğu gb
kahverengnn de ştah açıcı ve
harekete geçrc özellğ vardır.
Bu nedenle bu k renk de yyecekçecek sektöründe çok sık terch
edlen k renktr.
Turuncu; poztflk, sosyalleşme
ve neşe le lşklendrlr. Satın
alma dürtüsü oluşturur ve dkkat
çekc br renktr.

Turuncu rengn kullanımına
verleblecek en güzel örnek
Fanta’dır. Fanta, yen tatlarda ve
gökkuşağının
renklern
kapsayacak şeklde yen
renklerde ürünler çıkar. Fakat
buna rağmen Fanta’nın tüm
satışlarının %70’n turuncu
renktek Fanta karşılamaktadır.
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MARKAYA OLAN
BAĞLILIĞI
SÜREKLİ HALE
GELİR.

Mor, blgelk ve asalet fade etmektedr.
Farklı alanlardak brçok frma tarafından
kullanılmakla beraber özellkle nternet
sektörü ve kşsel bakım ürünlernde terch
edlen br renktr. Grats, Yahoo, Mlka gb
markalar, moru terch etmektedr.

Dkkat çekc br renk olan sarı; sevnç,
üretm ve vermllğ çağrıştırır. Turuncuya
benzer şeklde, sarı da satın almayı teşvk
eder. Bu reng kullanan markalara se Ikea,
Best Buy ve Nkon’u örnek vereblrz.
Yeşl; sağlıkla, saknlkle lşklendrlmekle
beraber güven duygusu verr. Bu nedenle
TEB, Garant Bankası gb bazı bankaların
kullandığı br renktr. Bununla brlkte
hepmzn bldğ Starbucks da yeşl terch
etmektedr. Starbucks’ın bu terchnn
neden, yeşl le nsanlara rahatlık ve saknlk
hss vererek onları kahve molası vermeye ve
stresten arınmaya davet etmek stemesdr.
Mav; sonsuzluk, otorte ve özgürlüğü fade
eder. Çoğu kurumsal ve büyük ntelkte olan
şrket, logosunda mav renk kullanmaktadır.
IBM, LnkedIn, Samsung, Wndows, Phlps
logoda mav renk kullanımına örnek
gösterleblr.

Görüldüğü üzere, her rengn oluşturduğu farklı etkler vardır. Hepsnn tüketcye verdğ ayrı ayrı mesajlar
vardır. Bu etkler kend lehne kullanıp satış potansyeln arttırmak, frmaların kend elndedr. Her frma
kend bulunduğu sektöre, hedefledğ ktleye ve bu ktleye sunmayı amaçladığı mesajlara göre kullanacağı
renkler şekllendrmeldr ve bu denl büyük etklere yol açan br faktörü göz ardı etmemeldr. Bunlarla
beraber yazının başında da belrttğm gb, renk faktörü unsurlardan sadece br tanesdr. Bu unsurun
dışında başka pek çok konuda rota çzlmeldr ve pazarlamadak dğer faktörler de hmal edlmemeldr.
KAYNAKÇA:
https://dergpark.org.tr/en/download/artcle-fle/321697
https://www.marketngtr.net/tr/blog/detay/Renklern-Marketng-Pskolojs/6/54/0
https://www.brandngturkye.com/renklern-anlamlar-ve-pazarlamadak-onem/
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MACHIAVELLI PRENS - DEVLETİN
VE İKTİDARIN GERÇEK DOĞASI
ÜZERİNE FELSEFİ VE SİYASAL BİR
BAŞYAPIT
Baran Muşlu

İnsanlığın var olduğu lk günden tbaren nsanlar hep br lder aramış, kendlern yoluna adayablecekler brnn
znden gtmek stemşlerdr. Lderlernn uğruna çalışmış, savaşmış, onların uğruna yaşayıp ölmüşlerdr. Zaman
geçtkçe nsanlar gelşmş, nsanlar gelştkçe de ldern etk alanı büyüyüp genşlemştr. Her mllet, her coğrafya,
her dn, her deoloj kend çersnde deal lder tpn oluşturmuş bunun sonucunda dünyada btmek blmeyen br
otorte kavgası ve ktdar yarışı başlamıştır.
Kavmler Göçü sonrasında Avrupa’ya yoğun br nsan göçü olmuş, brçok topluluk Avrupa’ya gelmşt. Bunun
sonucu oluşan feodal yapı Avrupa’da şehr devletlernn oluşmasına yol açtı. Feodalte aslında bölgesel bağımsızlık
üzerne dayalıydı. Şehrler arasında çok güçlü br tcaret ağı vardı ve her br kend çnde bağımsızdı. Ayrıca bu
şehrlerde yavaş yavaş yen br sosyal sınıf da oluşmaya başlamıştı. Bu sınıf da burjuvalardı. Kökenler de özgürlük,
sosyal statü ve yen blg arayışına dayanmaktaydı. Zamanla ortaya çıkan sürekl ordu htyacı, Haçlı Seferler
sırasında derebeylern ölmes veya ordularını kaybetmes, barutun ateşl slahlarda kullanılmaya başlanması,
krallar le papa arasındak syasal egemenlk yarışının krallar lehne ağır basması feodal ktdarın merkez krallıklara
evrlmesnde etkl olmuştur. Orta Çağ’ın btmne
doğru (k bu tarh farklı mlletlerce farklı zamanlarda
kabul edlr) artık Avrupa’da krallıklar güç kazanmış ve
nsanlar topluluklar halnde kendlerne lderlk
edeblecek br “prensn” hmayes altına grmşlerdr.
İşte bu noktada tarhe bre br tanıklık eden Nccolo
Machavell devlet adamlığı ve syasal kuramcılık
yaptığı yıllarda kazandığı tecrübelern, görüşlern
yazarlığını yaptığı “PRENS” ktabında ortaya
koymuştur. Ktap aynı zamanda “Zafere gden her yol
mübahtır.” görüşünün ve bu görüşün o tarhten bu
yana oluşturduğu syas, felsef, edeb yankılarının
kaynağı olarak kabul edlr.
Machavell aslında İtalyan devletlern zayıflayıp gt
gde güçsüzleşmes üzerne İtalya’yı kurtaracak yen
br hükümdar arayışına grmş ve bu ktabında
hükümdara yol göstermey, yönetmek çn nsan
doğasına ve zaman koşullarına uyan hang araçları
kullanableceğn anlatmayı amaçlamıştır.
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Yrm altı bölümden oluşan ktabın lk on br
bölümünde prenslk türlern nceler ve prenslk
tplernn zayıf, güçlü yanlarını ele alır. Başarıların
elde edlmesnde fırsatların ne zaman ve ne şeklde
kullanılacağının önemnden bahseder. On k la on
dördüncü bölümlerde askerler ve orduları
ncelemştr. Asker gücün ktdar ve halk üzerndek
etksn anlatmış, ordu tpne göre prenslğn çne
düşebleceğ tehlkelerden bahsetmştr. On beş ve
yrm üçüncü bölümler arası prensn syasetn
çndek yerne, karşılaştığı yönetmsel sorunlar
veya bulunduğu davranışlarda neler yapması
gerektğne, yaparsa nasıl br tepk le
karşılaşableceğne ve daha brçok spesfk olay
üzerne görüş belrtmştr. Son üç bölüm se
bahsettğmz kısımların İtalya üzerne şlenmes le
devam eder ve son bulur.
Ktapta prensn tebaasına ve dostlarına karşı tutum
ve davranışlarının nasıl olması gerektğn anlatan,
yukarıda bahsettğmz kısımlardan bazı alıntılar:
“Cömert kabul edlmek y olurdu. Yne de cömertlk
sen öyle blmelerne yol açacak şeklde kullanılırsa,
sana zarar verr; çünkü erdemlce ve kullanılması
gerektğ gb kullanılırsa farkına varılmayacak ve
aks br durumda cmrlkle suçlanmaktan
kurtulamayacaksın. Prens cömert namını korumak
styorsa hçbr gösterşl harcama fırsatını
kaçırmaması gerekr ama böyle davranmakla br
prens bütün kaynaklarını bu tür eylemlerle tüketmş
olacak ve sonunda cömert namını korumak sterse,
ağır verglerle halkı ezmek ve para ednmek çn
yapılablecek her şey yapmak zorunda kalacaktır.
Bu durum onu tebaasının gözünde nefret edlen
brs yapmaya başlayacak ve herkes ona daha az
saygı gösterecektr. Öyle k bu cömertlğ le brçok
kşy mağdur edp az kşy ödüllendrdğ çn en
küçük huzursuzluğun etklern hsseder ve lk
tehlkede zor durumda kalır.” (XVI, Cömertlk le
cmrlk üzerne)

Her prens acımasız değl, merhametl sayılmayı
arzulamalı; ne var k, bu merhamet asla kötüye
kullanmamaya özen göstermeldr… Bundan br
tartışma doğar: Korkulmaktansa sevlmek m daha
ydr, yoksa ters m? Sorunun yanıtı şudur: Kş, her
ksn brden ster; ama bunları bağdaştırmak zor
olduğu çn ksnden brnn olmaması gerekyorsa
sevlmektense korkulmak çok daha güvenldr.
Çünkü nsanlar hakkında genel olarak şu
söyleneblr: Nankör, gelgeç gönüllü, sahtekâr ve
hlebaz olurlar, tehlkeden kaçar, kâr peşnde
koşarlar… Prens nsanların sevgsn kazanamasa
ble nefretten kaçınacak şeklde korku
uyandırmalıdır; çünkü korkulmak ve nefret
edlmemek pekâlâ br araya geleblr." (XVII,
Acımasızlık le merhamet üzerne ve sevlmek
korkulmaktan daha mı ydr yoksa ters
m?)“Savaşmanın k yolunun olduğunu blmelsnz:
yasalarla ya da zor kullanarak. Bunlardan lk nsana
özgüdür, kncs hayvanlara. Ama lk çoğu zaman
yeterl olmadığı çn kncye başvurmak gerekr…
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Özellkle de br prens her eylemnde, üstün zekalı ve
büyük br nsan olduğu kanısını uyandırmalıdır. Br
prens, gerçek dost ve gerçek düşman olduğunda da
saygı görür; başka br deyşle, hç sakınmadan brsnn
yanında ya da brsne karşı olduğunu açığa
vurduğunda. Bu tutum, her zaman yansız kalmaktan
daha yararlı olacaktır…” (XXI, Prens kendsn
saydırmak çn nasıl davranmalıdır?) “Saraylar onlarla
doludur… Dalkavuklardan kendn sakınmanın tek
yolu, sana gerçeğ söylemenn sen nctmeyeceğn
nsanların anlamasıdır; ne var k, herkes sana gerçeğ
söyleyebldğnde saygınlığını ytrrsn. Bu yüzden
temknl br prens üçüncü br yol tutmalıdır: Devletne
blge kşler seçmel ve yalnızca seçlmş olanlara
kendsne gerçeğ söyleme özgürlüğünü tanımalıdır, o
da yalnızca onlara danıştığı konularda, başka
konularda değl…Br prens her zaman görüş almalıdır
ama kends stedğnde, başkaları stedğnde değl;
hatta herhang br konuda -görüşü sorulmadığı haldeona öğüt veren kşnn cesaretn kırmalıdır…” (XXIII,
Dalkavuklardan nasıl uzak durulacağı üzerne.)
Alıntılardan da okuduğunuz gb Machavell “Prens”
ktabında hükümdarı esas alarak verdğ öğütler ve
belrttğ görüşler le kend syasal ve felsef düşünce
yapısını şlemştr. Bu düşünce yapısı büyük br kesm
tarafından çokça eleştrlse de ktdarın doğası gereğ
çnde bulunan acımasız yapısını, etk olanı yapmayı
değl de hükmetmek ve başta kalmak çn her türlü
entrkayı çnde barındırıyor olmasını gözler önüne
serer. Bu anlamda Machavell görüşler le yüzyıllardır
özellkle syaset alanında olmakla beraber brçok
alanda öneml br yer ednmş ve sıkça alıntılar yapılan
brs olmuştur.
Ktap brçok konuya büyük br açıklıkla değnyor.
Yukarıda da bazı kısımlarından alıntılar yaptım. İlgnz
varsa gerçekten okunması gereken br ktap. İy
okumalar dlerm.

Bir prensin hayvan doğasını iyi kullanabilmesi
gerektiğine göre, hayvanlardan tilki ve aslanı
seçmelidir. Tuzakları tanımak için tilki, kurtları
korkutmak için aslan olmak gerekir: Yalnızca
aslanlık edenler bu işten anlamıyorlar demektir.
Sağduyulu bir yönetici, verdiği sözü tutmak zararına
olacaksa ve söz vermesini gerektiren gerekçeler
ortadan kalkmışsa, sözünü tutamaz, tutmamalıdır
da.” (XVIII, Prensler sözlerini nasıl tutmalıdır?) “Bir
prensin içişlerinde kişisel becerilerinin sıra dışı
örneklerini sergilemesi onun için son derece yararlı
olur. Birisi sivil yaşamda olağanüstü bir şey
yaptığında, bu yapılan ister iyi ister kötü olsun,
prens o kişiyi ödüllendirme ya da cezalandırma
konusunda uzun süre konuşulacak bir tutum
takınmalıdır.
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Devlet Olmak
ve Rejm
Problem
Fikret Sami Bocal

İnsanlık tarhnn nereye dayandığı, hang
yılları temel aldığı olgusu brçok kaynağa göre
çeştllk göstermektedr. Bahs geçen
yıllardan günümüze kadar brçok devlet
kurulmuş mparatorluklar yıkılmıştır. Bu
devletlern, mparatorlukların stsnasız
tamamında zaruryetler baş göstermştr.
Bunların en başında da devlet olma olgusunu
göstermek yanlış olmayacaktır.
Brçok düşünür bu konuya açıklık getrme
gayesnde olmuş, sorulara cevaplar
getrmeye çalışmışlardır. Bu cevaplar se en
tepede deoloj kelmes altında brleşmştr.
İdeoloj en kısa tanımıyla fkr akımı, düşünce
sstemdr. Fransız İhtlalnn etksyle ortaya
çıkmış çeştl etnk grupların devlette olması
gerektğne düşündüğü mantalteler
bütününün genel adıdır. Devletlern yönetm
bçmler de tarhten günümüze gelen başlıca
sorunlardan brdr.

Sorun dyoruz çünkü hçbr çağda
hçbr zaman toplumun, düşünürlern,
devlet adamlarının ortak br karar
kıldığı yönetm bçm yoktur.
Aksne hayl mktarda rejm günümüze
kadark süreçte yaşama alanı bulmuş;
nsanların savunma alet, syaslern
arkasına saklandığı br perde
konumunda zuhur etmştr.
Dışarıdan bütün yönetm bçmlerne
ve rejmlere bakıldığında, demokras
ve cumhuryet en toz pembe ve
kulağa gelen tanımları tbaryle en çok
zhnmz okşayan, aklımıza
yatanlarıdır. Pek nedr deal yönetm
bçm? Mutlakıyet m, monarş m,
teokras m, arstokras m? Veya daha
brçok sayamadıklarımız mı?
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JJ Rousseau’nun demokras
hakkındak söylemler şe farklı br
bakış açısı katmaktadır ve göz ardı
edlemeyecek mahyettedr. JJ
Rousseau’ya göre demokras
öylesne üstün ve üst tabakaya
htap eden br yönetm bçmdr k
sıradan nsanlar bunu anlayıp
kullanamayacak ntelktedrler ve
şunu da ekler “tanrıların br ulusu
olsa yönetm bçm cumhuryet
olurdu.”1 Muhtemelen bu sözler
söylerken br grup aptalın br adet
salağı yönetc seçebleceğ
htmalnn toplum üzerndek
karşılaşılablme oranından yola
çıkmıştır k günümüz dünya
devletlernn halnn o zamanknden
daha vahm olduğu görüşündeyz.

Kanaatmzce nsanlık henüz bu sorunun cevabını bulablmş
değldr fakat bulamayacak da değldr. Çünkü nsanlık sürekl yen
br yönetm bçmnn arayışı çnde olmuştur. Roma Devlet bunun
en açık örneğdr.
Temelde k kutbun (Prncpatus adı le lk mparatorluğu ve
cumhuryet) yan monarşk temell dedğmz mparatorluk le halka
dayanan cumhuryetn ksn de denemş olmaları, bu arayışın ne
denl temell olduğunun zahatı hükmündedr. Her ksnden de
vazgeçlmş olması se ksnn de tam anlamıyla olması gereken
olmadığı ya da sıradan (salt) nsanların kullanableceğ,
anlayableceğ ntelkte olmadığı yan deym yerndeyse doğru olan
olmadığı sonucunu gözler önüne sermektedr.
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Yönetm bçmlernde göz önünde
bulundurulması gereken br dğer
husus da toplum yapısıdır. Km
devletler çok uluslu yapıya
sahpken km devletler ulus devlet
özellğ taşır. Pek hang devlet en
temel ntelkler tbaryle nasıl
yönetlmeldr? Heps çn de genel
kanaat getrecek olursak
meşrutyete yakın br rejmde karar
kılmak tabdr. Çünkü meşrutyet
rejm monarş ve cumhuryetn her
ksnden de özellkler barındırır.
Fakat meşrutyetn eleştrel tarafı
se az önce bahsettğmz monarş
ve cumhuryetn hem y hem kötü
taraflarını almış olmasıdır.

Pek nedr bu y ve kötü taraflar sorusu
çıkacaktır ortaya. Daha somutlaştıracak
olursak Meşrutyet, meşrut monarş, anayasal
monarş, anayasal tekerk ya da parlamenter
monarş, hükümdarın yetklernn anayasa ve
halk oyuyla seçlen mecls tarafından
kısıtlandığı yönetm bçm. Daha genel
fadesyle; meşrutyet, br hükümdarın
başkanlığı altında parlamento yönetmne
dayanan yönetm bçmdr.3 Buradak problem
meclsn m hükümdarı denetleyeceğ yoksa
hükümdarın tek söz sahb m olacağıdır. Esk
Türk devletlerndek danışma mecls
ntelğnde, yerne göre hükümdarın mecls
dağıtıp gücü tek elde toplayacağı br mecls m
yoksa yer geldğnde meclsn hükümdarı
ndrebleceğ br mecls m olacağı hayat
öneme sahptr. Aslında hayaln kurduğumuz
sstem esk Roma’da “senato, başkan, halk
mecls” üçlüsünün yönettğ ve bu üçü
arasında en yetkl makamın halk meclsyle
senatoda olduğu br sstemdr. Daha güzel br
deyşle senato, halk meclsn; halk mecls
senatoyu denetler ve ks brlkte yanına halkı
da alarak hükümdar ya da başkan dedğmz
devletn başındak lder denetler bu şeklde
hem tüm makamlar denetlenmş olur hem de
halkın yönetme katıldığı cumhuryet rejmnn
güzel tarafı alınmış olur. Pek neden br başkana
htyaç duyuyoruz ya da hükümdar olmasa
olmaz mı sorusuyla karşı karşıya kalablrz.
Devlet yönetmnde yer geldğ zaman yne k
meclsn de onayını alarak devlet br bütün
olarak temsl edecek br dış syaset
poltkasına lderlk edecek şahsyetn varlığına
duyulan htyaç, aynı zamanda yer geldğnde
halkla brlkte meclsler denetleyecek kurumun
başkanına duyulan htyaç (bu
detaylandırılablr) bu sorumuzun cevabı
ntelğndedr.

Kısacası asl kurucu ktdar rolünü halkın
oynadığı ve halkı temsl eden halk meclsnn
olduğu aynı zamanda günümüz bakanlar
kuruluna benzeyen fakat farklı olarak
alanında uzman kşlern bulunduğu ve bu
kşler halkın seçtğ, blmsel tarafı ağır
basan, realst bakış açısının hâkm olduğu
senato le başkanın bulunduğu br sstem
olarak özetleyeblrz.
Bu şeklde JJ Rousseau’nun benmsedğ
düşüncenn bzce temeln oluşturan br grup
aptalın br adet salağı seçebleceğ htmal
denetlemelern fazlalığı le en yüksek
mktarda mlmze edlmş olacaktır.
Genel hatlarıyla bahsn yaptığımız br rejmn
varlığından söz ettk ve bunun
detaylandırılablecek ve uygulanablecek
olması daha üstel br konudur ancak asıl olan
nsanlığın günümüze kadar nsanların
kullanableceğ ntelkte, kusursuza yakın br
rejm bulamamış ve hala br arayış çersnde
olmasıdır. Bu arayış bütün nsanlığı lglendrr
ve ç savaşların, yerne göre dış savaşların
ble esbabının bu olduğu kanaatndeyz. Bu
tüm devletlern ortak problemdr.

KAYNAKÇA:
1: TOPLUM SÖZLEŞMESİ –JJ ROUSSEAU
2: KANUNLARIN RUHU ÜZERİNE– MONTESQUİEU
3: https://tr.wkpeda.org/wk/Me%C5%9Frutyet&nbsp;
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KAHVE NESİLLERİ ÜZERİNE KISA
BİR ALINTI
Simay Yade Ünver

Kahve hakkında blnmeyenler: Türkler,14.yy’da
kahve tanelern öğütmeye ve kavurmaya başladılar ve
300 yıl kadar sonra 1600lerde dünya çapında kurulan
pazarlarda kahvenn ana dağıtıcısı oldular.

Kahve,günlük hayatta en çok tüketlen çeceklerden
brdr. Bazen çalışmak çn, bazen arkadaşlarla sohbet
etmek çn, bazen keyf çn tükettğmz ama kendsne
dar çok az blgmz olan bu çeceğn serüvenne geln
brlkte bakalım. Kahvenn demlenme ve kullanım
şekllerne göre “kahve nesller” oluşmuştur.
Kahve hakkında blnmeyenler: Dünya üzernde
telves le brlkte servs edlen tek kahve çeşd Türk
Kahvesdr.

1.NESİL KAHVECİLİK
Aslında hepmzn marketlerden alarak evde sıcak su le hazırladığı toz kahveler (nstant kahveler) 1. Nesl
kahveclğn ürünüdür. Fabrkalarda çeştl kmyasal şlemlere tab tutulan, tüketcye ulaşana kadar aromasını
ve kokusunu kaybetmemes çn çersne katkı maddes eklenen bu kahve çeşd Austn ve R.W. Hlls’n çağa
damga vuran vakumlu paket cadından sonra hızlıca yayılmıştır.
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Bu ürünler nsanların yüksek kahve tüketm talebn hızlıca
karşılamak çn kahvenn endüstrleşmş haldr. Aynı
zamanda bu ürünler çoğumuzun sandığının aksne düşük
kafen çeren,sözde kahvelerdr.
Kahve hakkında blnmeyenler: Kahve,1680 yılına kadar
çne süt eklenmeden tüketlyordu. Fransız br doktorun tıbb
amaçla süt kullanılmasını tavsye etmes üzerne süt
kullanımı yaygınlaşmıştır.

2.NESİL KAHVECİLİK
Temel espressoya dayalı olan, espresso bazlı kahve
çeştlern (latte, mocha, cappuccno, macchato, amercano,
türk kahves, cortado, flat whte.) çeren nesldr. Bu
dönemde, çerdkler süt mktarı, su mktarı, çnde çkolata
bulunup bulunmaması ve yapılış şekllerne göre kahveler
çeştlenmştr.
1. Nesle kıyasla daha doğal çekrdekler ve daha y harmanlar kullanılır. Bunun yanı sıra soğuk demleme gb
farklı demleme yöntemler ve kahvel tatlılar bu dönemde söz konusu olmaya başlamıştır.İnsanların ev ve ş
yerler dışında sohbet etmek çn başka br mekan arayışına çözüm olan kahve zncrler de bu süreçte meydana
gelmştr. Temel olarak bu kadar popüler olmalarının sebeb kahve kalteler değl nsanlara sundukları brlktelk
mkanıdır.
Kahve hakkında blnmeyenler: 20.000 kş üzernde çalışma yapan Harvardlı br araştırmacıya göre
blnenn aksne düzenl kahve çmek astımı tetklemyor hatta çmeyenlere oranla düzenl çenler üçte br
oranla daha az astım belrts gösteryor.
3.NESİL KAHVECİLİK

Kahvenn br htyaçtan çok, br zevk br
tutku olduğu aşamadır. Sohbet etmek çn
araç olmaktan çıkıp kahve, çekrdeğnn
çndek tüm hazzı yakalamak üzerne br
uğraşa dönüşmüştür. En y hasatlardan
toplanan kahvelern, 15 dakka kuralına
uygun olarak demlenmes üzerne br
sanata dönüştüğü evre 3. Nesl’dr. 15
dakka kuralına göre br çekrdek
kavrulduktan 15 gün ve öğütüldükten 15
dakka sonra bayatlamaya başlar ve bu
süre çersnde tüketlmes gerekr. Aks
halde oksjen kends le temasa geçen
kahvenn okstlenmesne ve acımasına
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sebep olur. En kaltel ve en taze kahve bu süre zarfında tüketlen
kahvedr.
Tabî k de 3. Nesl kahve tutkusu sze farklı kahve demleme
yöntemler ve ekpmanları dolayısıyla da farklı tatlar sunuyor. Bu
ekpmanlar (v60, mocha pot, french pres, chemex, aeropress, cold
brew.) sayesnde aslında kahvey evde, ş yernde çok daha pratk br
şeklde demleyeblr ve taze kahveye hızlıca ulaşablrsnz. Kahve
çuvalları genelde kenevrden yapılır ve yeşl kahve çekrdekleryle
dolduğunda yaklaşık 60 kg ağırlığına ulaşırlar. Aynı zamanda br
çuvalın çnde 600.000 den fazla çekrdek olur.
Kahve hakkında blnmeyenler: 3.nesl standartlarında kahve
alıp demledğnzde kahve çekrdeklernn türünden, yetştğ
rakımdan, sıcaklıktan, ağacın yetştğ topraktan,kavrulma
çeşdnden kaynaklı olarak sze ne kadar farklı aromalar
hssettrebleceğn fark edeceksnzdr. Bedennzde dolaşan gerçek
kafen hssedeceksnz.
Henüz var olmayan 4.nesile
birlikte şahit olmak dileğiyle…

TÜRK KAHVESİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Yanlış

Doğru

Kahve çok soğuk su le yapılır.

Kahvenn 70-80 derece suda pşrlmes en makul olanıdır. Soğuk su
kaynayana kadar kahve ısıdan dolayı demlenmek yerne acımaya başlar.

Kahve yavaş ateşte ağır ağır
pşrlmeldr.

Kahve kısa sürede pşrlmeldr. Aks taktrde çok nce öğütülmüş
çekrdekler acımaya ve yanmaya başlar.

Kahve düz fncanlarda servs
edlmeldr.

Türk Kahves,telves le brlkte servs edlen ve terchen köpüklü olması
stenen br kahve olduğu çn alt tarafı genş, üst tarafı dar olan
fncanlarla servs edlmes daha doğru olur.

Kahve karıştırılarak pşrlr.
Cezveye lk önce kahve ardından
su eklenr.

Kahvenn köpürmes çn pşrme esnasında karıştırılmasına gerek yoktur.
Zaten kahve kend kendne köpürür.
Sanılanın aksne topaklanmayı önlemek çn lk olarak su ardından kahve
konulmalıdır.
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SHERLOCK'UN HAFIZA SARAYI
TEKNİĞİ
Vildan Orhan

Öğrendklerm çabuk çabuk unutuyorum, sm hafızam çok kötü, ders çalışırken özellkle de br şey okurken dğer
sayfaya geçtğmde br öncek sayfa uçup gdyor dyenlerdensenz Sherlock ‘un mnd palace dedğ hafıza ya da
zhn sarayı teknğ denemeye değer. Pek bu hafıza teknğ nedr, gerçekten şe yarıyor mu braz bunlardan
bahsedelm:
Mnd Palace yan hafıza sarayı teknğ bz öğrencler, oyuncular, müzsyenler, dedektfler, uzun br konuşma
yapacak kşler ve daha brçoğumuz çn öğrenlen blgy hafıza tutmak adına harka br teknk. Latnce method of
loc denlyor ve burdak loc İnglcedek locaton, mekan kelmesyle lşkdr. Yan bu teknk Sherlock’ un
adlandırdığından farklı olarak yıllar öncesnden ber blnen mekan metodudur. Mekan metodu denmes daha
doğrudur çünkü şn sırrı saray değl herhang br mekandır.
Hafıza Sarayı teknklern ya da bu teknklern varyasyonlarını kullanarak benzer başarılara mza atmış sayısız
örnek mevcuttur. Edebyatta da bu teknğe çeştl göndermelerde bulunulmuştur. Thomas Harrs’n “Hannbal”
sml romanında ser katl Hannbal Lecter, hasta kayıtlarını aklında tutablmek çn yıllara at hatıralarını nanılmaz
canlı görüntüler eşlğnde hafızasına kaydetmektedr.
8 kez Dünya şampyonu olan Domnc O’Bren 2808 skambl kağıdını
ezberlemek çn bu taktğe başvurmuştur. Domnc O’Bren ya da Hannbal
Lecter kadar üstün başarılara mza atmak zorunda değlz elbette; ancak
şundan emn olablrz k Hafıza Sarayı yabancı dl öğrenrken, sınavlara
hazırlanırken, sunum yaparken ve daha pek çok zhnsel aktvtey
gerçekleştrrken son derece etkl br teknktr.
Pek kend Hafıza Sarayımızı nasıl oluştururuz? Bunu brkaç adımla
anlatmak styorum:
1. MEKAN SEÇİN. Bu br mekan metodu olduğuna göre tab k öncelkle
çok y bldğmz, kafamızda çok y canlanablecek br
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mekana htyaç var. İsteğe bağlı olmakla brlkte daha çok teknğ kullanacak kşnn kend odası, ev, okul güzergahı,
okulu, ş yer gb her gün kullandığı beynnde kolayca resmedebleceğ br yern seçlmes önerlyor. Ancak
tamamıyla hayal gücü kullanılarak yen br yer de nşa edleblr bu teknk de br hataya neden olmayacaktır. Ancak
teknğ uygulamak ve daha hızlı faydalanablmek açısından çok y bldğnz br mekanı seçmekte fayda var.
2. GÜZEGAHINIZI BELİRLEYİN. Mekanınızda br rota oluşturun ve rota değştrmeyn. Bunun büyük br önem vardır.
Mesela her gün evden çıkıp şe veya okula gderken otobüs veya metro duraklarına farkında olmadan ayaklarımız
bz götürür çünkü hep aynı rotayı kullanmak bunu beynmze öğretmştr. İşte beynmzdek mekanımızda da
rotamız sabt olursa beynmzn bunu kabul etmes öğrenmes daha kolay olacaktır.
3. MEKANDAKİ NESNELERLE İLİŞKİ KURUN.
Öğrenmek stedğnz blgler mekanınızda bulunan br
sandalye, dolap ,ayna, tablo, buzdolabı, müzk alet vb.
brçok eşyayla her br blgnz, kelmenz lşklendrn.
Bu lşky kurarken de abartmaktan çeknmeyn hatta
olabldğnce abartın çünkü abartı etkleşm arttırıp
kuvvetlendrr bu da zhnn blgy yerleştrmesn
kolaylaştırır. İlşk kurulurken dkkat edlmes gereken k
nokta vardır. Brncs her br nesneyle br kelmey
lşklendrn. İkncs de lşk kurarken rotaya uygun
kurun yan br salondan br mutfaktan br otobüs
durağından lşklendrme yapmayın rotanıza uyarak
sırasıyla lşk kurun.

Örneğn; alışverş lstes. İlk malzemenz domates olsun.
Zhnsel olarak kendnz Hafıza Sarayınız olan mekana
transfer edn ve grş kapınızı gözünüzün önüne getrn.
Şmd domates le grş kapısını lşklendrn.Örneğn
kapı koluna asılmış kıpkırmızı domateslern olduğu br
fley hayal edn ve taze domateslern ms gb kokusunu
hssedn. Domateslerle grş kapısını lşklendrdğnze
emn olduktan sonra yürümeye devam edn. Önceden
zhnnze kaydettğnz sıradak obje le lstenzdek br
başka malzemey lşklendrn. Örneğn karşınıza çıkan
lk odadak evllk fotoğrafınızla gelnn elnde tuttuğu kocaman ççek demetnn çnde yumurtaların olduğunu hayal
edeblrsnz… Bu yöntem kullanarak lstenzdek dğer malzemeler de sırasıyla Hafıza Sarayınıza
yerleştreblrsnz.
4. SIK SIK MEKANINIZI ZİYARET EDİN. Yukarıda da bahsettğm gb br yolu ne kadar kullanılırsak o yolu kullanmak
bzm çn artık düşünmeden yaptığımız refleksf hareketlere döner. İşte mekanınızı ne kadar zyaret edersenz orası
szn çn daha kullanışlı, daha alışık olduğunuz ve bldğnz mekanlara dönüşür.

Şmd mnk br örnekle bunu uygulamaya çalışalım:
Mekanımıza yerleştreceğmz kelmeler şunlar olsun: güçlü, sevmek, duvar, korku, blg, öfke, takıntı ,üst, yabancı.
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Mekanımız:
Şmd brlkte br deney yapalım. Gözlernz kapatın ve en
y bldğnz mekanı hayal etmeye başlayın. Mesela
evnzdek odanız. Orada br sandalye görüyorum. Ve sz
şu anda tam orada oturuyorsunuz. Her zaman gttğnz
br yere mesela okula ya da şe gtmek üzere br
yolculuğa çıkalım şmd.
1.sandalyeden kalktım.
2.odamın kapısını açıp sağa döndüm.
3.banyoya gdp elm yüzümü yıkadım.
4.salondan geçtm.
5.mutfakta br şeyler atıştırdım.
6.grştek dolaptan ayakkabılarımı gydm.
7.merdvenlerden aşağıya ndm.
8.sokağa çıktım.
9.otobüs durağına yürüdüm.
Şmd sırasıyla rotamız ve kelmelermz lşklendrp br
hkaye halne getrelm:
1.Yere çaprınca ble kırılmayan güçlü sandalyemden kalktım.
2.çok sevdğm odamın kapısını açıp sağa döndüm.
3.banyoya gdp elm yüzümü yıkadım.
4.salondna geçerek flm zleyen kardeşmn korku dolu
çığlığını duydum.
5.mutfakta buzdolabının üstündek sefer tarfes blg
notuna
bakınca kış saat uygulaması başladığını yan geç kaldığımı
fark ettm.
6.öfkeyle grştek dolaptan ayakkabılarımı gydm.
7.merdvenlerden aşağıya nerken takıntımdan ötürü tüm
basamakları saydım.
8.sokakta üst komşumuzla karşılaştım.
9.otobüs durağında yabancı dlle konuşan brn duydum.
Bu konuda bnlerce örnek verleblr mesela br alışverş
lstes yapıyor veya br konuşmada nelerden
bahsedleceğnzn konu başlıklarını düşünüyor olablrsnz.
Örnekte olduğu gb bldklermzle blmedklermz
eşleştryoruz ve bunu da bell br sıralama le yapıyoruz.
Zamanla blgler arttıkça yen sarayla, yen yollar, yen
mekanlar ekleyerek zhnnz zengnleştreblrsnz.
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KAYNAKÇA:
http://barsozcan.com/sherlockun-hafza-saray-naslyaplr-mekan-metodu/
http://www.hafzasaray.org/Hafza_Saray_Tekng.htm
https://www.lawtudent.com/makale/snavlardayardmcnz-sherlockun-hafza-saray-tekng/
http://www.varol.us/ktaplar/hafza-saray-locyontem.html

MAVİ KELEBEKLER’İN İZİNDE
Kemal Can Onbaşılar

21. Yüzyılın neredeyse kapısının çalındığı 1995 yılının 11 Temmuz’u, II. Dünya
Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük nsanlık dramı .
Brleşmş Mlletler’n “Güvenl Bölge” olarak lan ettğ, bölge halkının elnde
bulunan slahların Brleşmş Mlletler Barış Gücü tarafından toplandığı
Srebrentsa’dan; masum nsanların “yaşama haklarının” nasıl ellernden
alındığından ve buradak nsanların kıyımına dünyanın nasıl sessz kaldığından
bahsedeceğz. Ancak bu konulardan bahsetmeden önce neden böyle br şey
yapmaya çalıştığımızı Blge Kral (ya da Lder) Alya İzzetbegovç’e at (ya da O’na
at olduğu dda edlen) şu söz le açıklamaya çalışalım: “... Zalmler affedp
affetmemekte serbestsnz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın.
Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”

Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlerin
büyük kısmı halen Bosna Hersek’in
doğusundaki toplu mezarlarda yatıyor.

Yugoslavya 1980’lerden tbaren dağılma sürecne grmş ve bu dönem yaklaşık
20 yıl boyunca devam etmştr. 1992 yılı başlarında Bosna-Hersek, bölgede
yaşayan Sırpların boykot ettğ br referandumun netces olarak bağımsızlığını
lan etmştr. Öncesnde zaten “etnk temzlk/kıyım” poltkasına yönelmş Sırp
mlsler, bağımsızlık lanıyla brlkte, etkler kendsnden uzun sürecek br
savaşa sebebyet vermştr. Bunun üzerne Brleşmş Mlletler de herhalde
amaçlarından brnn “Uluslararası barış ve güvenlğ korumak” olduğunu
hatırlamış ve 16 Nsan 1993’te, aralarında Srebrentsa’nın da yer aldığı bazı
bölgeler “Güvenl Bölge” olarak lan etmştr. Güvenl Bölge olarak lan edlen
Srebrentsa, Brleşmş Mlletler Barış Gücü tarafından slahtan arındırılmış ve
bölgede dört yüz kadar Hollanda asker, bölgenn güvenlğnn sağlaması
amacıyla görevlendrlmştr.
1995 yılının 11 Temmuz’una gelndğnde, sadece adı “Güvenl” olan bölgedeSrebrentsa’da, Bosna Sırp Ordusu katlama başlamış, bölgede güvenlğ
sağlamakla görevlendrlmş dört yüz Hollanda asker se bölgenn güvenlğn
sağlamak ya da en azından bu yönde tedbr almak yerne katlamın seyrn terch
etmştr. 12 Temmuz 1995 günü se Brleşmş Mlletler Güvenlk Konsey
olağanüstü toplanmış ve aldığı kararda Sırp kuvvetlernn, “Güvenl Bölge” dışına
çıkması gerektğn fade etmştr. Elbette bu karar Sırp kuvvetlernce cddye
alınmamış ve kuvvetlern bölgedek fller artarak sürmüştür. Bu kararın Sırp
kuvvetlernce dkkate alınmaması ve kuvvetlern katlama devam etmeler,
kararın gerçek amacının Sırp kuvvetlern bölgeden uzaklaştırmak ve kıyıma son
vermekten zyade dünya kamuoyunda oluşacak tepknn br nebze kırılması
olduğunu ortaya koymaktadır.
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“... ZALİMLERİ
AFFEDİP
AFFETMEMEKTE
SERBESTSİNİZ. NE
YAPARSANIZ YAPIN
AMA SOYKIRIMI
UNUTMAYIN. ÇÜNKÜ
UNUTULAN
SOYKIRIM
TEKRARLANIR.”
Aliya İzzetbegoviç

Sekz bnden fazla nsanı katledenler, çok sayıda toplu
mezar kazmışlar ve katlettkler masum nsanların
parçalarını bu mezarlara gömmüşler; bulunmasını
stemedkler bazı mezarları, daha sonra açıp farklı
yerlere nakletmşlerdr. Soykırımın faller, 1992 yılında
ad hoc yapıda kurulan Esk Yugoslavya Uluslararası
Ceza Mahkemes (Esk Yugoslavya’nın Topraklarında
1991 Yılından Bu Yana Uluslararası İnsan Haklarını
Çğnemekle Sorumlu Kşlern Cezalandırılması İçn
Kurulmuş Uluslararası Mahkeme)’nde yargılanmıştır.
Uluslararası Adalet Dvanı da 26 Şubat 2007 yılında
verdğ kararda, yaşanan olayları soykırım olarak kabul
etmş ancak Sırbstan’ın, olaylarda devlet örgütüyle br
bağ bulunamadığı gerekçesyle, soykırım açısından
sorumluluğunun olmadığını fade etmştr.1
1960’lı yılların sonunda Vyana Antlaşmalar Hukuku
Sözleşmes le adını duyduğumuz, “mlletlerarası
emredc hukuk normu (Jus Cogens)” olmaya aday
normların başında acaba soykırımı yasaklayan kurallar
da yer alıyor olablr m? Ya da Aralık 1948’de, Brleşmş
Mlletler Genel Kurulu’nda kabul edlen “Soykırım
Suçunun Önlenmes ve Cezalandırılması Sözleşmes”
Srebrentsa’da gerçekleşen soykırımla hlal edlmş
olablr m? 10 Aralık 1948 tarhl İnsan Hakları Evrensel
Beyannames’nn lk maddes, nsanların brbrlerne
karşı kardeşlk anlayışıyla hareket etmeler gerektğn
söylerken; Srebrentsa’da yaşananlar kardeşlk anlayışı
le nasıl bağdaştırılablr? Bütün bu sorulardan -nsanlık
adına- daha önemls 8372* masum nsanı zalmce
katledenler, vcdanlarını hang toplu mezarlara
gömmüşlerdr? 2

Başlık, TRT’nn 2011’de yayınlamaya başladığı “Mav
Kelebekler” sml dzsnden esnlenerek belrlenmştr.
“Avrupa’nın ortasında ama nsanlıktan çok uzakta, tüm
dünyanın gözler önünde yaşanan soykırımda hayatını
kaybeden Boşnak Halkının azz anısına…” cümlesyle
başlayan dzy nternet ortamında da bulablrsnz.
Bosna le mav kelebekler arasındak bağa değnecek
olursak; Mav kelebekler, Bosna’da katledlen nsanların
br anlamda çığlığıdır. Toplu mezarların bulunduğu
bölgelerde, Artemsa Vulgars (Msk Otu) sml btkdek
artış, bu btkyle beslenen mav kelebeklern sayılarını da
arttırmıştır. Bu btknn ve mav kelebeklern bazı yerlerde
artış göstermes, çok sayıda toplu mezara ulaşılmasını
sağlamıştır.

KAYNAKÇA:
1 Sözü edlen 27 Şubat 2007 tarhl Uluslararası Adalet Dvanı kararına ulaşmak çn tıklayınız:
cj.org/en/case/91/judgments2837

https://www.cj-

2 sadece 11 Temmuz 1995 günü Srebrentsa’da gerçekleşen katlam sırasında öldürülen nsanların sayısıdır. 1992 yılı başlarında başlayıp
1995’e kadar devam eden süreçte hayatını kaybedenlern sayısının, sekz bnn çok daha üzernde olduğu blnmektedr.
YAZI İÇİ GÖRSELLER İÇİN KAYNAKÇA:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42074470
https://commons.wkmeda.org/wk/Fle:Srebrenca_massacre_memoral_gravestones_2009_1.jpg
https://www.byografya.com/byograf/22280
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EFSANEVİ KITA MU
İsmail Emirhan Ersoy

Antk zamanlarda bu kıtanın br jeolojk
br mtolojk br de hyeratk olmak üzere
3 adı vardı.
Jeolojk adı: Batı toprakları
Mtolojk adı: Cennet bahçes
Hyeratk adı: Mu kıtası

Kayıp kıta “Mu” dğer adıyla Güneş İmparatorluğu: İnsanlığın lk ortaya
çıktığı yer.
Br teorye göre dünya tarhnn br dönemnde Pasfk Okyanusu’nda şu
anda da ateş çember olarak anılan bölgede, yalnızca su ve küçük adaların
bulunduğu br bölgey kapsayan büyük br kıta vardı.
Teorye göre yeryüzündek bütün medenyetler Antk Mısır, Hndstan,
Maya ve Uygurlar geçmşte Mu kıtasındak nsanların kurdukları yerleşk
kolonlerdr ve günümüzdek brçok dn anlatım ve sembol de esasen Mu
kıtasından gelmektedr. Hatta Mayalar, Kızılderller gb uygarlıkların
Türklere olan son derece benzerlğ de -çok y at bnmeler, savaş
taktkler, ten reng benzerlkler, yüzlerndek benzerlkler gb- bunun
destekleycsdr.

Mu Kralyet Arması
Bu armadak şekller Hntller,
Maorler, Nevada yerller,
Mekskalılar ve Guatamalılar ve
ayrıca Gob Çölü’nde yaşamış olan
bazı topluluklar tarafından
kullanıldığı verlerne rastlanıldı.

Teorye göre Mu kıtası ve Atlants’te yaşayan nsanlar teleknez, astral
seyahat ve uzaktan şfa gb brçok zhnsel yeteneğe sahplerd.
Teknolojk olarak da en az bzm kadar gelşmş durumdaydılar.

Mu Dn

Mu dn, tanrıyı yaşamın sembolü olan güneş le sembolze etmekteyd.
Güneşe Ra smn vermşlerd. Ra daha sonra Mısır ve Maya dnlernde de
aynı anlamda kullanılmıştır. Mısırda güneş tanrısı Ra’ dır. Güneş Mu
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Non Ula Kurganında bulunan
Türk-Hun Tamgaları ve Altı Uçlu
Yıldız, M.Ö. 2.yy. ve Mu
Kıtasının Kozmogonk Dagramı

kıtasındaklern taptıkları br şey değld. Tanrının tek olduğuna, her şey yaratanın tanrı olduğuna, ölümden sonra
ruhun ölümsüzlüğüne nanılmaktaydı. Bu nanışları şmdk dnler le de -özellkle İslamyet- büyük benzerlkler
göstermektedr. Tanrıyı ağızlarına almaktan ble çekndkler çn tanrıyı güneş le sembolze etmey terch etmşlerdr.

Yok Olması

Teorye göre br yanardağı patlama sonucu veya doğal afetler sonucu kıta yok olmuş bu patlama sayesnde Pasfk
Okyanusu taşmış ve Nuh tufanı meydana gelmştr. Bu tufandan sağ kalablen nsanlar yenden medenyetlern
kurmuş ve Mu kıtasını ve Mu’dak efsaneler unutmamış ve dnlern yerleştrmştr. Bu yüzden tüm mlletlerde Âdem
ve Havva gb Nuh tufanı gb ortak olaylar bulunmaktadır. Bunun sebeb tek kökenden gelnmesdr.

Atatürk ve Mu Kıtası

Atatürk’ün en büyük hayallernden brs Türklern kökenn ortaya çıkartmaktı. 1932 Yılında emekl General Tahsn
Mayatepek, Atatürk’ü zyaret ett. Tahsn Bey Maya dl le Türk dl arasındak benzerlkler anlatmaya başladı ve Br
“Mu kıtası” araştırmacısı olarak tanınan İnglz Albay James Chruchward‘ın kendsne bahsettğ Hndstan’ da bulduğu
tabletler anlattı Atatürk’ün gözler parladı. Daha sonra Atatürk, Tahsn Bey’ Mekska’ya elç olarak atamış, ayrıca
TBMM bütçe kayıtlarından da anlaşıldığı üzere kendsne yüklü br mktarda araştırma bütçes tahss etmşt. Tahsn
Bey’n elçlk vazfesndek esas görev Maya dlnn öz Türkçe le olan benzerlğn ve Maya tabletlern araştırmaktı.
Mekska’ya gtmesnden br süre sonra Etnografya Müzes’nden bazı görevller yanına gönderdler. Ekbn araştırma
sonucu, 3 cltlk br ktap halne getrlerek Atatürk’e sunuldu. Ktaplarda; Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının kullandığı
eşyaların, Türklern kullandığı eşyalara ne kadar çok benzedğ, hatta davul ve kalkanlarında kullandıkları ay ve yıldızın
Türk bayrağındak ay ve yıldızdan hçbr farkı olmadığı açıkça kanıtlanıyordu. Bu benzerlklern sebeb geçmşte ortak
br yer olan Mu kıtasında beraber
yaşamaları olablrd. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan ktaplar Atatürk
‘ün ölümünden sonra, önce Türk Dl Kurumu arşv sonra Anıtkabr
ktaplığına alınmıştır. Numaraları 199, 200, 1301 ve 1302’dr. Ve
araştırmaya açıktır. Atatürk Türk dlnn ne kadar esk olduğunu
saptayablmek çn güneş dl kapsamında Maya dllerndek Türkçe
kelmeler araştırmış ve Türkçe kelmelere rastlamıştır. Aynı zamanda
Mu tercümelernden ortaya çıkan brçok kelmenn Türkçe kelme olduğu
da ortaya çıkmıştır.

Mu Kıtasının Varlığına Dar Bulunan Kanıtlar

Dr. W. Nven’n Mekska’da bulduğu 2600 küsür tablet. (Mexco
Museum’da)
Esk br Maya ktabı olan Troano El Yazması. (Brtsh Museum’da)
Br başka Maya ktabı olan Codex Cortesanus. (Madrd Natonal
Museum’da)
Paul Shlman‘ın bulduğu ler sürülen “Lhasa Belges”. (Tartışmalı)
Utakan’da, Batık Mu Kıtası anısına nşa edldğ söylenen Uksmal
Tapınağı Yazıtları.
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Türk çocuğu ecdadını
tanıdıkça daha büyük işler
yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.
Mustafa Kemal ATATÜRK

Mu Kıtasının Varlığına Dar Eleştrler
İslamk açıdan,
İlk nsanlık İslam’a göre Allah’ın Âdem le Havva’yı
Arabstan Arafat’ta buluşturmasıyla başlar. Buna göre
nsanlığın başlangıcı Mu kıtası olarak kabul edlmemştr.
Jeolojk argümanlar,
Modern jeolojk kanıtlar, herhang br kayda değer
büyüklüğe sahp br “kayıp kıtanın” var olamayacağını
göstermektedr. 1970’l yıllardan bu yana yoğun olarak
destek gören levha tektonğ teorsne göre, Dünya’nın
kabuğu, daha ağır “sma” kayaları (magnezyum slkat
bakımından zengn olan okyanus kabuğu) üzernde yüzen
haff “sal” kayalarından (alümnyum slkatlar bakımından
zengn olan karasal kabuk) oluşmaktadır. Sal genellkle
kabuğun brkaç klometre kalınlığında olduğu okyanus
tabanında bulunmazken, kıtalar onlarca klometre
kalınlığındak sal katmanları çerr. Kıtaların sma üzernde
”yüzdüğü” gb, buzdağları da su üzernde yüzdüğü çn, br
kıta bastçe okyanusun altında “batamaz”.
Arkeolojk kanıt,
Amerka ve Esk Dünya uygarlıklarının brbrlernden
bağımsız olarak gelştğne dar kanıtlar vardır. Tarımın ve
kent topluluklarının lk olarak Buzul Çağı’nın sona
ermesnden sonra, 10.000 yıllarında Levant bölges
cvarında gelştğ ve buradan yavaş yavaş Esk Dünya’nın
ger kalanına yayıldığı fkr yaygınca desteklenr.
Çatalhöyük gb blnen en esk şehrlern gelşm, “üstün
br medenyetten” mülteclern gelmesnden zyade, yerel
ve kademel evrme daha kolay bağlanablr.

Troano Kodeks,
İlk ddanın ve “Mu” kelmesnn köken oluşturmuş olan
Landa alfabes kullanılarak çevrlmş Kodeks’n, bu alfabe
kullanılarak çevrldğ takdrde sadece anlamsız kelmeler
ürettğ tespt edlmştr. Maya alfabes üzerne yapılan
son araştırmalar Maya yazısının br alfabede bulunan
harflerden değl logogramlardan oluştuğunu
göstermştr. Troano Kodeksnn son çevrler Mu kıtası
yerne astrolojyle lgl br yazıt olduğunu ortaya
koymuştur.
Sonuç olarak kıtanın varlığıyla lgl brçok kanıt ve
eleştrler bulunmaktadır. Gerçekten böyle br kıta var
mıydı yok muydu blnmez ama htmal ble
heyecanlandırmaya yeter derecede.
KAYNAKÇA:
https://tr.wkpeda.org/wk/Mu
https://onedo.com/haber/turklern-koken-hakknda-cok-az-nsannhaberdar-oldugu-br-konu-ataturk-ve-kayp-kta-mu-762261
https://medum.com/@damondtema/mu%CC%87mparatorlu%C4%9Fu-dnlern-k%C3%B6ken5896645d031b
CANDAN, ERGUN. GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİ.TÜRKİYE/İSTANBUL: SINIR
ÖTESİ YAYINLARI,2018.
YAZI İÇİ GÖRSELLER İÇİN KAYNAKÇA:
http://www.akntarh.com/ataturk/tarhcalsmalar.html
https://medum.com/@damondtema/mu%CC%87mparatorlu%C4%9Fu-dnlern-k%C3%B6ken5896645d031b
https://kubeyhatun.wordpress.com/2013/07/13/12-sembollerngzem-mu-kozmk-dyagram-ed-tamgas-colpan-yldz-davudunkalkan-muhru-suleyman/
http://ankaensttusu.com/mu-ktas-mtolojs/
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Türkye’nn İlk Gemsavar Füzes
“Atmaca”
Hilmi Menteşeli

Atmaca, su üstü harbnde Denz Kuvvetlernn harekât
htyaçlarını karşılamak amacıyla gelştrlen; hücumbot,
fırkateyn ve korvetlerde kullanılablen, yüksek
hassasyetl satıhtan satha (karadan karaya) br
güdümlü füzedr.
Gökçe Ada, Gülpınar/Çanakkale, Ovacık/İzmir, Datça/Muğla bölgelerine
konuşlandırılmış bir senaryoda Atmaca Füzesi’nin menzili

Atmaca’nın Teknk özellklerne gelecek olursak: Her
türlü hava şartında görev yapablen Atmaca 0.85 mach
(1041 km/h) hızı, taşıdığı 250 kg savaş başlığı, “Super
Sea Skmmng” (denz sevyesne yakın uçuş yapma)
özellğ, 200+km menzl ve düşük radar zyle Türk
Denz Kuvvetler’nn temel vurucu gücü olacak.“Üç
Boyutlu Görev Planlama” özellğyle brlkte Atmaca,
mürettebatın belrleyeceğ rotadan lerleyeblecek ve
bu sayede düşman gemy hazırlıksız yakalayablecek.
“Ver Bağı le Hedef Güncelleme, Yenden Saldırı, Görev
İptal Yetenekler”nn yanında otonom yapıya sahp olan
Atmaca, düşman platforma yaklaşma aşamasında
(termnal aşama) gerekl sakınma ve kaçınma
manevraları yapablecek.

Atmaca Gemisavar Füzesi

Roketsan yüklenclğnde gelştrlmeye 2009 yılında
başlanan ve Türkye’nn lk yerl gemsavar füzes olan
Atmaca Gemsavar Füzes, 1 Temmuz 2020’de
gerçekleştrlen atış testler kapsamında belrlenen
hedef 200+ klometre mesafeden vurmayı başardı.
Savunma Sanay Başkanı Prof. Dr. İsmal DEMİR
tarafından “Atmacamız bu sefer uzundan uçtu.”
fadelerne yer verld. 1 Temmuz 2020’de yapılan uçuş
test:
https://www.ssb.gov.tr/webste/ContentLst.aspx?
PageID=2595
Atmaca Gemsavar Füzes’nn, 2020’nn 2.dönemnden
tbaren Türk Denz Kuvvetler Komutanlığı envanterne
alınması planlanıyor. Bu sayede ABD’ye olan
bağımlılığımız son bulacak, Ege ve Doğu Akdenz’de
yaşadığımız menfaat çıkarları çerçevesnde de bu
teknoloj Türkye Cumhuryet’nn eln son derece
güçlendrecektr.
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KAYNAKÇA:
https://www.roketsan.com.tr/urun/atmaca-sathtan-sathagudumlu merm/
https://www.roketsan.com.tr/atmacann-son-gudumlu-ucus-testbasaryla-sonucland/
https://www.ssb.gov.tr/webste/ContentLst.aspx?PageID=2595

MATS EK’İN
“APPARTEMENT”
(DAİRE) ADLI ESERİ
ÜZERİNE KISA BİR
İNCELEME
Tuğra Bertut

Youtube vdeosuna erşmek çn:
https://youtu.be/CjbgKtCYxhQ
Öncelkle Ek’ n bu esr üzerne söyledğ brkaç cümley
paylaşmak styorum.
“Dare, hayatın zengn göstersnn ortaya çıktığı,
kendmze ve başkalarına yakın br yerde geçrdğmz
yerdr. Fakat aynı zamanda “dare”, “ayrılık” ve “tecrt”
anlamına gelr – aynı anda kşsel ve “ayrı” olablecek br
yer. Bale başlığı, Pars’tek knc hazırlık aşamasında
zorlayıcı hale geld, br hkaye anlatmayan ancak bu
anahtar kelmeyle lşklendrleblen çeştl görüntü ve
eylemler yaptığı gb kapsüllend. Bununla brlkte, her
şey kavramla bağlantılı değldr. Br zebra geçş
göreceksnz. Gerçekte, Pars’tek Mstral Bstro’nun
önünde, uzun yıllar boyunca yoldan geçenlern günlük
etkleşmn gözlemleme fırsatına sahp olduğum
beledye tyatrosunun yanında yer almaktadır.” Ek’n
kend cümlelernden de anlaşılableceğ gb Dare adlı
bu esernde, br darede nsanın tek başına ve nsanların
başkaları le hçbr şeklde kendnden ödün vermeyerek,
kend veya kendler kalarak yaşayablecekler
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olaylardan bazılarını farklı sahnelerle gözler
önüne sermştr. Tüm koreograf bölümlere
ayrılmıştır. Eserde bu bölümlerde sahne geçşler
çok belldr. Olaylar tek br mekanda değl de
brden fazla mekanda gerçekleşmştr. Mekan
algısının değştrlmesnde Ek’ n bu eserde
sahnede kullandığı nesneler büyük rol oynar. Bu
nesneler aynı zamanda dansın arkasındak
hkayey de çözümlemeye yardımcı olur. Dansın
hareketlernde Ek’ n benmsedğ akışkanlığı
hssederz. Vücut ayrı ayrı parçalardan br araya
gelmş ve bundan dolayı sert hareketlerle
brbrnden ayrılan uzuvlar gb gözükmemektedr.
Bunun yerne tek br bütün olan vücut esnektr.
Burada kastedlen esneklk yapılması zor, klask
baledek gb doğaya aykırı hareketler ve
esneklkler değl de tıpkı br pn br ucundan
sallandığında pn devamının da ona göre aynı
şeklde dalgalanmasını sağlayan esneklktr. Bu
se eserde bulunan kşler arası etkleşmn ve
seyrcye yansıtılmak stenenn daha rahat br
şeklde letlmesn sağlar. Çünkü akışın
bulunduğu yerde aktarım, eğer akış le aynı
doğrultuda se çoğunlukla daha kolay
gerçekleşr. Ek bu akışı kullandığı müzk le de
güçlendrr. Kş sayısının az bulunduğu ve
hkayenn durgunlaştığı yerde müzk de genel
olarak durgunlaşır.

Bu, seyrcye anlatılmak stenen sayıca az kş
arasındak letşmn ve kend başına kalmışlığın
müzk le de aynı hss oluşturarak, pekştrlmş
şeklde karşıya geçmesn kolaylaştırır. Bunun tam
ters de kş sayısının ve sahnedek dansçılar
arasındak letşmn arttığı yerlerde geçerldr. Müzk
genel olarak rtm & hız açısından artar ve kş
sayısının artışının getrdğ letşm karmaşası
pekştrlr. Müzğn bu şeklde kullanılması, dansın
hkayesnn daha zor br şeklde karşıya letlmesne
özellkle çabalamak gb de yorumlanablr çünkü
sahnedek kş ve letşm sayısının artması le
gerçekleşen hkayenn ve anlamın genşlemes,
zaten seyrcnn hkayey almasını zorlaştırır. …ama
şöyle br gerçek vardır k sahnedek dansçı sayısının
ve dansçılar arasındak letşmn artması, Ek’ n
Dare adlı bu esernde hkayenn çok da
genşlemesne sebep olmaz. Sahnedek kş sayısı ne
kadar artsa da bu kşler brbrler le uyum çnde
dans etmekte ve genel olarak sahnenn uç
köşelernde kendlerne at yen hkayeler
yaratmamaktadır. Danstan çıkarılacak yorum elbette
kşden kşye göre değşse de ortada anlaşılablecek
br mesaj olduğundan bahsedleblr. Ek’ n bu
koreografde kullandığı müzk se Mats Ek’n
koreografsnn karakterstğ olan klask, caz, hard
rock, rap, hp hop ve pop’un kaynaşmasıdır.
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Dare adlı bu Mats Ek esernde bölümler;
Banyo, Televzyon, Yaya Geçd, Mutfak,
Çocuk Oyunları, Vals (Dört Çft), Elektrk
Süpürgelernn Yürüyüşü, Embryoların İkls,
İk Büyük Adım, Güvenlk Baryerler ve Btş
olarak özetleneblr. Mats Ek’ n yukarıda
verdğmz kend cümlelernde de söyledğ
gb eserde bulunan her şey kavramlarla ve
hkaye le bağlantılı değldr. Bazı bölümler
tamamen esern genel örgüsünden uzaktır.

Daire, hayatın zengin
gösterisinin ortaya çıktığı,
kendimize ve başkalarına
yakın bir yerde
geçirdiğimiz yerdir.

Eserde bulunan bazı bölümlere öznel br
değerlendrme yapmak gerekrse şöyle
özetleyeblrz:
Banyo bölümü nsanın kend fzksel çıplaklığı le
yüzleştğnde yaşadığı bedenn keşfetme ve madd
krlerden arınmanın rahatlığını anlatır. Çıplaklık
tamamen doğal br olay olmasına rağmen nsanoğlu
çıplaklığın doğada bulunan düzenn koruyamamış ve
tamamen olayı karmaşaya çevrmştr. Bu karmaşa
se nsanlığın uzun br süre daha kend kendne çnde
boğulacağı br konu haln almıştır.
Televzyon bölümü kşnn yalnız kaldığında yaşadığı
ç sıkıntısını farklı açılardan ele alır.
Mutfak bölümünde letşm sıkıntısı yaşayan br çftn
brbrlernn özlerne duyduğu sevgnn aslında
beraber yaşamaya yetmeyeceğn anlatır. Br çocuk
sahb olmak maalesef k bu durumda yanlış br
karardır çünkü çocuk anne, babanın karşılıklı
letşmnden beslenr ve ona göre yetşr. Çocuğun
pşmesne, olgunlaşmasına etk eden bu letşm ne
yazık k çocuğun da hayatını kötüleştrr.
Embryoların İkls bölümü anne karnından
emeklemeye kadar bebeğn dış dünyayı keşfedş
şekln ve kendsnn farkında olma sürecn anlatır.
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İk Büyük Adım bölümü se belk de esern en etkl
bölümüdür. Bu bölümde cnsellkten ne kadar
hoşlanılmasa da aşkta vazgeçlemez olmasından
bahsedlr. Çftler arasında brbrne karşı duyulan
cnsel stek aşk le harmanlanırsa koparılması zor br
bağ oluşturur.

