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Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk

fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da

bir sonucudur. Bu eğitim ve toplumsal sorumluluk politikası, 1900’lü yılların

başından itibaren filizlenmiş, ancak kurumsal bir kimliğe kavuşması 1960’lı

yıllarda, ABD’deki hukuk eğitiminde kendini göstermiştir. O tarihlerde,

özellikle ırk ayrımcılığının alt edilemediği bir toplum hayatı içinde, hukukun

sağladığı güçten yoksun siyah Amerikalıların haklarının korunması hedefi

ön plandaydı. Genel olarak hukuk kliniği uygulamasının geri planında,

hukuk hizmetinden yeterince yararlanamayan toplum kesimlerinin de kendi

hayatlarıyla ilgili sorunların çözümünde veya işlerinin takibinde, hukuktan

yararlanmalarına olanak sağlamak ve destek vermek düşüncesi bulunur.

Hukuk kliniklerinden ne anlaşıldığı ya da anlaşılacağı konusunda uzunca bir

süre ortak bir anlayış olmamıştır, bu nedenle sürekli olarak farklı tanımlar

geliştirilmiştir.1 Ancak genel olarak hukukta klinik eğitim denildiğinde, sanal

mahkeme uygulamasından pratiğe yönelik bir dizi faaliyeti (çeşitli kamu

kurumlarında stajdan, hapishane ziyaretine veya hukuki bir kurumdaki
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uygulamaya dâhil olmak gibi) kapsayan, hukukun uygulanma alanına

yönelik çeşitli uygulamalar anlaşılmaktadır.2

Özel olarak ise hukukta klinik eğitim denildiğinde hukuki yardım klinikleri

(legal aid clinics) anlaşılmaktadır. Bu da, tıp öğrencilerinin kliniklerde

gördükleri uygulamalı eğitim gibi3 hukuk öğrencilerinin, daha sonra

meslekte gerekli olan “hukukçu gibi düşünme” 4 ve eğitim sırasında

verilemeyen “hukukçu gibi eyleme/uygulama”5 yetisini pratik içinde

kazanmalarına işaret eden bir eğitim tekniğidir.6 Bunun yanında klinik

eğitim, en azından başlangıçta,  yoksul olanlara hukuki yardım sağlamak

suretiyle sosyal adalete hizmet etme gibi amacı içinde barındırmaktadır.

Yukarıda değinildiği anlamda kullanılmak üzere hukukta klinik eğitim,

ABD’de 1900’lerde ortaya çıkmış ve günümüzde, farklı ülkenin hukuk

eğitiminde- Kanada’dan Almanya’ya, Çin’den Japonya’ya, Güney

Afrika’dan Nijerya’ya, Hindistan’dan Polonya’ya kadar birçok ülkede-

uygulama alanı bulmaktadır.

Hareketin ilk başları hukuki yardım girişimi olarak anılmış; bu da hukuk

öğrencilerin, gönüllük ilkesine dayanan ve ücretsiz şekilde çalışan hukuki

yardım büroları veya hukuk dispanserleri kurulmasıyla başlamıştır.7 Hukukta

klinik çalışmalar, yukarıda da belirtildiği üzere, bir hareket olarak ABD’de

doğup oradan yayılmıştır. Bu hareketinin ABD’de doğmasına büyük ölçüde,

2 Robert A. Gorman, "Clinical Legal Education: A Prospectus," Southern California Law
Review 44 (1970-71). s. 537-38.
3 John S. Bradway, "New Developments in the Legal Clinic Field," St. Louis Law Review 13
(1927-28). s. 122 ;
4 Stephan Ellmann, "The Clinical Year Begins," Clinical Law Review 21 (2015). s. 339.
5 Rebecca Sandefur and Jeffrey Slbin, "The Clinic Effect," Clinical Law Review 16, no. Fall
(2009). s. 61.
6 John H. Wigmore, "The Legal Clinic: What It Does for the Law Student," The Annals of the
American Academy of Political and Social Science 124, no. March (Legal Aid Work) (1926).
s. 130.
7 Barry, Dubin, and Joy, "Clinical Education for This Millennium: The Third Wave ".  s. 1-2.



‘olay temelli hukuk eğitiminin (case law method) beraberinde getirdiği bazı

sakıncalar olduğu ileri sürülmüştür. Bu sakıncalardan hemen ilk akla geleni

ve dile getirileni, teorik hukuk bilgisi ile uygulama arasında geniş ve

tehlikeli bir boşluk (gap) doğmuş olmasıdır.8 Bu boşluk da hukukta pratiğe

yönelik diğer uygulamalarla, özellikle sanal mahkeme (moot court)  benzeri

örneklerle doldurulabilecek bir boşluk değildir.9

1916 yılındaki New York Baro Birliği toplantısında klinik eğitimin

hukuktaki önemi şu şekilde ifade edilmiştir: “[öğrencilerin], hukuk

bürosundaki değişen pratiği yakalamak ve (baroya kabul öncesi mesleğin

temelini geliştirme olanaklarından büyük ölçüde yoksun olan öğrencilerin)

bu değişen duruma uyumlarını sağlamak amacıyla, bütün hukuk fakülteleri

hukuk eğitiminde, ya var olan diğer hukuki yardım örgütlenmeleri yoluyla ya

da diğer vasıtalarla sağlanmak üzere, eğitim programında klinik

çalışmalara yer vermelidirler.” 10

Belirtildiği üzere ABD’deki tarihi11 oldukça eskiye dayanan hukuk kliniği ya

da ilk başlardaki adıyla hukuki yardım kliniği, hareketin en hararetli

savunucularından John Bradway tarafından hukuk kliniği, “özel bir tür

hukuki yardım organizasyonu olup, diğer hukuki yardım kurumları gibi,

toplumdaki yoksul insanlara hukuki yardım hizmeti sunar ve aynı zamanda

hukuk fakültelerinde öğrencilerin, uygun bir gözetim ve denetim altında,

8 William V. Rowe, "Legal Clinics and Better Trained Lawyers- a Necessity," Illinois Law
Review XI, no. 9 (1916-17). s. 596 ; Bradway, "New Developments in the Legal Clinic Field."
s. 122.
9 Rowe, "Legal Clinics and Better Trained Lawyers- a Necessity." s. 606; Bradway, "New
Developments in the Legal Clinic Field." s. 123.
10 Rowe, "Legal Clinics and Better Trained Lawyers- a Necessity."  s. 595. Aynı kararda
ayrıca, klinik eğitim almış hukuk fakültesi mezunlarına, diğer eğitim metotları alarak mezun
olmuş hukuk fakültesi mezunları karşısında, kâtiplik alımı bakımından tercihli bir öncelik
verilmesi de kararlaştırılmıştır.
11  Konuyla ilgili ilk literatür kaynaklarından birinde, ABD’de bazı seçkin üniversitelerde
kullanılmakla birlikte o tarihte Kopenhag’da da uygulandığı kayıt edilmiştir.Ibid. s. 591. (Not:
Bu makalenin kaleme alınma tarihi 1914, yayın tarihi 1917’dir.



hukuk pratiğine ilişkin belirli bazı yetileri kazandıkları bir araçtır” 12

biçiminde tanımlanmıştır.

Hukuk kliniklerinin ABD’deki tarihi üç dönemde ele alınmaktadır:

Kurumsallaşma ve yayılma aşaması olarak nitelenebilecek olan ve

1920’lerden itibaren başlayıp 1950’lerin sonuna kadar devam

başlangıç/kurulu aşaması. Bu aşamada, hukuk eğitiminde klinik çalışmaların

öneminin kavranmaya başladığı, başta Amerikan Barolar Birliği (ABA) ve

Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği (ALSA) tarafından olmak üzere, hukuk

eğitiminde reform çalışmalarına önem verildiği ve bu doğrultuda çeşitli

hukuk fakültelerinde hukuk kliniklerinin çalışmalarının yapılmaya başladığı

bir dönem olarak kayda geçmiştir.13 Bu dönemde özellikle 40’lardan sonra

hukuk klinikleri sayısında görece bir artış yaşanmıştır.  Bu artış, 50’lerin

sonuna doğru devam etmiştir; ancak bu tarihten sonra bir süre duraklama

yaşanmıştır. 14

İkinci dönem ya da ikinci dalga hukuk kliniği hareketi ise 60’lardan başlayıp

90’lara kadar devam etmiştir. Bu dönemin hukuk kliniği dalgasına

damgasını vuran temel belirleyici özellik, 60’ların ruhu olan gençlik hareketi

ve bu hareketin talepleri doğrultusunda, hukuk eğitiminin toplumsal bir

karşılığı olması gerektiğine yönelik beklentiler olmuştur. Daha somut ifade

etmek gerekirse, bu dönemin ifadesi olarak kullanılan 68 kuşağı ve onların

12 John S. Bradway, "The Nature of Legal Aid Clinic," Southern California Law Review 3
(1929-30).  s. 173. Yakın bir tanım için ayrıca bkz. John S. Bradway, "The Beginning of the
Legal Clinic of the University of Southern California," Southern California Law Review 2
(1928-29). s. 252.
13 1930’lara kadar toplam beş hukuk fakültesinde, klinik çalışma yapıldığı not edilmiştir.
Bradway, "The Beginning of the Legal Clinic of the University of Southern California." s.
252-253.
14 Hukuk klinikleri üzerine ampirik olarak yapılan bir çalışmada, 1951 yılına gelindiğinde
ABD’de, bir şekilde hukuk kliniği çalışması bulunan hukuk fakültesi sayısının yirmi sekiz
olduğu; bunlardan sadece beşinin kendi hukuk kliniği olduğu belirtilmiştir. Quintin Johnstone,
"Law School Legal Aid Clinics," Journal of Legal Education 3 (1950-51). s. 595.



toplumsal adalet arayışları, genel olarak hukuk eğitimi üzerinde ve özelde de

hukuk klinikleri üzerinde belirleyici bir etki yaratmıştır. Bununla uyumlu

olarak toplumun geri bırakılmışlarının, çeşitli başlıklardaki hak talepleri bu

dönemin hukuk klinikleri çalışmalarının yörüngesini belirlemiştir.15

Bu dönemde, çevre hakkı, yoksulluktan kurtulma hakkı ve genel olarak

medeni haklar çerçevesinde klinik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bir önceki

dönemde etkili olan hukuki realizm(legal realism) akımına paralel olarak, bu

ikinci dönemde de Eleştirel Hukuk Çalışmaları(critical legal works), hukuk

kliniklerinin bu gelişimine eşlik etmiştir. Bu yörüngeye paralel bir şekilde

hukuk klinikleri, öğrencilere kazandırılacak hukuki düşünce ve analiz

becerisi yanında yetkin bir temsil, adaletin gözetilmesi, hakkaniyet ve etik

gibi temel bazı önemli yeti ve değerler kazandırılmasını da hedeflemiştir. 16

İkinci dönem hukuk klinikleri hareketinin bir diğer özelliği ise, özellikle

70’li yılların sonundan itibaren daha çok metodoloji çalışmalarına ağırlık

verilmiş olmasıdır. Bu dönemde, yöntemin pedagojik önemi ve etkileri daha

fazla ele alınmaya başlamıştır. Bu dönemde yapılan metodoloji çalışmaları

sayesinde hareket, hukuk fakültelerinde daha fazla önem kazanmış ve klinik

çalışmaların hukuk fakültesindeki yeri daha da perçinlenmiştir. Öyle ki, bu

dönemin yoğun akademik çalışmaları, 1992’de Clinical Legal Education

Association (Klinik Hukuk Eğitimi Derneği) ve bu da nihayetinde 1994

yılında kurulan Clinical Law Review (Klinik Hukuk İncelemeleri) dergisini

doğurmuştur.17 Bu da üçüncü dönemin/dalganın başladığı dönem olarak

belirtilebilir.

15 Barry, Dubin, and Joy, "Clinical Education for This Millennium: The Third Wave ". s. 8.
16 Ibid. s.  9-10.
17 Ibid. s. 14.



Bu üçüncü dönemde, hukuk eğitiminde klinik çalışmalar, 60’larda ortaya

çıkıp gelişmeye başlayan ruhtan arındırılmaya başlanarak, giderek amaçsal

yönelimini yitirmiş ve metodolojinin öne çıktığı bir görünüme bürünmüştür.

Belli bir amaçsallık veya ideal doğrultusunda (sosyal adalete hizmet)

geliştirilen başlangıçtaki hukuk kliniği tanımı da buna uygun olarak

değiştirilmiştir ve yeni bir tanım benimsenmiştir. Böylelikle, uzun bir

deneyim üzerine inşa edilen klinik hukuk çalışmaları, belli bir amaç ya da

ideal doğrultusunda değil, sırf biçimsel olarak - hareket içindeki çeşitli

eleştirileri gidermek amacıyla - şu şekilde tanımlanmıştır: “Klinik eğitim her

şeyden önce bir eğitim tekniğidir. Bu tekniğin temel unsurları arasında

şunlar yer alır: Öğrenciler, avukatların uygulamada karşılaştığı sorunlara

benzer hukuki sorunlarla karşı karşıya getirilir; öğrenciler bu (hukuki)

sorunlarla, rol üstlenerek ilgilenirler; öğrenciler, bu sorunların

tanımlanmasında ve çözümünde diğerleriyle etkileşime geçerler ve en

önemlisi de öğrencilerin bu süreçteki performansı, yoğun bir eleştirel

denetime tâbidir.”18

Günümüzde birbirinden farklı modellerde ve ancak konu temelli

uzmanlaşmaya dayalı olarak yürütülen klinik çalışmalar, yukarıda da

değinildiği üzere, birbirinden farklı hukuk sistemlerinde ve farklı gelişmişlik

düzeyindeki birçok ülkede uygulanmaktadır.

Şimdilerde hukuk kliniğine özgü  tanımlar  üç başlık altında toplanmakta-

dır:

18 "Report of the Committee on the Future of the in-House Clinic," Journal of Legal
Education 42, no. 508-574 (1992). s. 511. Ayrıca bkz. Uluslararası Hukuk Kliniği
Sempozyumu-Ankara Hâkim Evi(14-15 Nisan 2016),



Pro bono (gönüllü) çalışma – avukatlar tarafından ücretsiz olarak ya da

düşük bir ücret karşılığı hukuki hizmetlere erişemeyen ya da erişme güçlüğü

bulunan kişilere hizmet sunulması;

Klinik hukuk eğitimi – gerçek (ya da gerçekçi) dava dosyaları üzerinde

çalışıp bu deneyim üzerinde düşünme üzerine inşa edilen hukuk eğitimi;

Klinikler – hukuk fakültelerinin klinik hukuk eğitimi yöntemlerini

kullanarak düzenledikleri ve yürüttükleri projelerdir.

Klinikler bir eğitim yönteminin parçasıdır. Hepsi gönüllü çalışma yapmaz.

Örneğin, hukuki hizmet ücretlerini karşılayabilecek işletmelere hizmet veren

klinikler vardır.

Ayrıca her gönüllü çalışma projesi klinik değildir. Örneğin, öğrencilerin işe

yerleştirilmesi ne kadar yararlı olursa olsun, öğrencinin söz konusu deneyimi

değerlendirme ve bundan bir şeyler öğrenme fırsatı yoksa, bu bizim

bahsettiğimiz anlamda bir klinik çalışması (adı böyle olsa da) sayılmaz. Ne

var ki birçok (hatta çoğu) klinik, dosyalara gönüllü bakma üzerinedir.



Klinik Eğitim Örnek Modelleri

Türkiye’de hukuk eğitiminde klinik çalışmalara yer verilip verilmemesi

değerlendirilmesi yapılırken dikkate alınması gereken en temel husus bu

eğitimin nasıl verileceğidir. Bu bakımdan en önemli sorunlardan biri,

kliniğin, hukuk fakültesi bünyesinde yer alacak bir ofis tarafından yürütülüp

yürütülmeyeceği olacaktır. Tabi bu durumda ortaya çıkacak temel sorun

(kaynağı da), bu kliniklerinin nasıl finans edileceği sorunu olacaktır.19

Bunun alternatifi ise, klinik çalışmanın bir avukatlık bürosunda veya

baroların adli yardım ve/ya CMK merkezlerinde ya da kamu kurumlarında

(zorunlu staj olarak) yapılmasıdır.

Hukuk kliniklerindeki genel modellere bakıldığında görülen tablo şöyledir:

• Kurum içi (hukuk fakültesi bünyesinde),
• Dışa erişim (Fakülte tarafından yürütülmekle beraber Fakülte

dışında),
• Yerleştirme (Diğer kurumlarca yürütülenler),
• Sokak Hukuku (halkın hukuk konusunda eğitilmesi),
• Araştırma/ hukuk reformu (proje çalışması),
• Simülasyon (canlandırmaya dayalı) çalışmalarıdır.

1) Kurum içi klinikler:

• Yalnızca tavsiye niteliğinde hizmetler,
• Tam temsil hizmetleri,
• Belirli bir uzmanlık alanında veya genel nitelikte olması,
• Akademik kredi kazanımı (ve değerlendirme) şeklinde verilmesi,
• Zorunlu veya  seçimlik ders olarak ihtiyari olması şeklinde

düzenlenebilir.

19 Bu mesele genel olarak uygulamada karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. Michael
Cozens, "Clinical Legal Education- a Student Perspective," Dalhouse Journal of Legal
Studies 2 (1993). s. 242.



2) Dışa erişim sağlayan klinikler:

• Dışarıdaki kurumlarda bulunan ancak hukuk fakültesince yürütülen
klinikler;

• Geniş bir yelpazede hizmet sunulabilmektedir; örneğin tavsiye ya da
temsil. Özellikle ‘adalete erişimi güç’ olan gruplara örneğin evsizler,
yaşlılar, uyum sorunu yaşayan gençler, mültecilere.

3) Kurum bünyesinde klinikler:

• Avukatlık büroları
• Mahkemeler
• Sanayi ve ticaret
• Hükümet
• Kar amacı gütmeyen yerler örneğin hukuk merkezi.

Bu temel husus dışında, klinik çalışmalar organizasyonu bakımından göz

önünde bulundurulması gereken temel hususlar aşağıda belirtilen sorular

etrafında toplanabilir: Acaba öğrenciler klinik çalışmaya kaçıncı dönem veya

yılda başlamalıdır? Öğrenciler klinik çalışma yaparken diğer ders vb.

yükümlülüklerden muaf olarak mı bunu yapacaklardır? Öğretim üyelerinin

klinik içindeki yetki ve sorumlulukları nasıl düzenlenecektir? Öğrencilerin

klinik çalışmalardaki not değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır? Her öğrenci

klinik çalışmaya katılabilecek midir? Bunun için bazı ölçütler gerekli olacak

mıdır? O ölçütler nasıl belirlenecek ve nasıl uygulanacaktır? Öğrenciler

klinikte, ne oranda yetki ve sorumlulukla donatılacaklardır?  Örneğin

müvekkil görüşmesini doğrudan yapabilecekler midir? Yoksa kliniğin görev

ve yetki kapsamı belirlemesi için, müvekkille görüşme yapmaya geçmeden

önce bir ön değerlendirme aşaması olacak mıdır? Olacaksa bunu kim, nasıl

yapacaktır? Klinik, ayrı bir sekretaryaya sahip olacak mıdır? Olacaksa bunu

kim nasıl finanse edecektir? Öğrenci ve öğretim üyesi, klinik çalışma

dolayısıyla herhangi bir ücret alabilecek midir? Ne tür davalar için klinik



çalışma yapılabilecektir? Hukuk fakülteleri nasıl bir alt yapı (ofis imkânı,

sekretarya vb.) sağlamak zorunda olacaktır? Barolar bu örgütlenmenin

neresinde yer alacaklardır? Yalnızca mahkeme aşamasında görevlendirilmek

üzere, hukuk kliniklerinde avukat istihdamı yapılabilecek midir? Yoksa bu

avukatlık hizmetini, klinikten sorumlu öğretim üyesi ya da üyeleri mi

yürütecektir? Bunların yanında, kliniğin yaptığı çalışmalarda, öğrencilere

mesleki etik kazandırılması, çıkar çatışmasının önlenmesi, görev ve yetki

konularına riayet edilmesi konularına  nasıl bir normatif düzenleme

yapılacaktır?

Bu ve buna benzer sorular ve potansiyel sorun kaynakları, benimsenecek

klinik çalışma (modeli) bakımından, üzerinde iyice düşünülmesi gereken

hususlardır. Yukarıdaki soruların tümüne cevap vermek mümkün olmasa da

en azından bazılarına, uygulamaya konan ve aşağıda özetlenen iki model

üzerinden geliştirilen yanıtlar dikkate alınabilir.20

ABD’deki ilk örnekler arasında başarılı bir örnek olarak değerlendirilen

Güney Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesi kliniği, hukuk fakültesi

dekanının, hukuk fakültesi öğretim üyelerinin, üniversiteden katılan

temsilcilerinin, Baro mensuplarının ve sivil toplum örgütü mensuplarının bir

araya geldiği bir komitenin çalışmaları sonucu kurulmuştur. Bu sayede, hem

üniversite ile toplum genel anlamda bir araya getirilmiş hem de hukukun

genel olarak sosyal adalete hizmet etmesine bir araç oluşturulmuş ve de

20 Bu iki model dışında birbirinden farklı ve sadece belli konulara odaklaşmış çeşitli hukuk
kliniği modelleri de bulunmaktadır. Sadece mahkûm hakları üzerine odaklanan ve
mahkûmlara, mektupla yapılan başvuru üzerine yazılı hukuki yardım sunan bir klinik çalışma
için bkz. Herbert M. Silverberg, "Law School Legal Aid Clinics: A Sample Plan; Their Legal
Status," University of Pennsylvania Law Review 117, no. 7 (1969).



hukuk öğrencileri hukuki becerilerini uygulamada geliştirecek bir araca

sahip olmuşlardır.21

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde kurulan hukuk kliniği,22  üniversite

bünyesinde ayrı bir ofisinin bulunduğu ve başında bir profesörün bulunduğu

klinik yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Bu profesör, verdiği ve üçüncü

(son) sınıf öğrencilerinin zorunlu olarak aldığı bir dersle klinik çalışmalara

başlamıştır. Buna ek olarak, (daha sonraki süreçte) mahkeme safhasındaki

işler ve öğrencilere yardım etmesi için klinikte iki avukat ve bir de kâtip

görevlendirilmiştir. 23

Hukuk fakültesi mensubu olan klinik yöneticisi öğretim üyesinin verdiği

hukuk kliniği dersinde öğrenciler, önce hipotetik/sanal davalarla klinik

çalışmaya başlamışlardır. Her bir öğrenciye (toplam on beş), sanal davalar

üzerinden haftalık olarak rapor hazırlama ve bunu klinik derste sunma ödevi

verilmiştir. Sunum yapan öğrencinin, diğer öğrencilerle etkileşim halinde

olması sağlanmış; sunum yapan öğrenci dışındaki öğrencilerin aktif katılımı,

not değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır.

Gerçek davalar gelmeye başlayınca da bu davalar klinik yöneticisi öğretim

üyesi tarafından öğrencilere yönlendirilmiştir. İlk başlarda her bir öğrenci

tek tek değil, ikişerli gruplar halinde davalara atanmışlardır. Yine bu gerçek

davaların da klinik ders kapsamında bir öğrenci tarafından sunumu klinik

derste yapılmış ve bu sayede diğer öğrenciler tarafından olayın bilinmesi ve

incelenmesi/sorgulanması olanağı sağlanmıştır. Bunun dışında öğrenciler,

klinik yöneticisi öğretim görevlisiyle her an yakın temas halinde olarak,

davanın süreçleri hakkında sürekli olarak görüş alışverişinde

21 Bradway, "The Nature of Legal Aid Clinic." s. 177.
22 Bu kısımda aktarılan bilgiler için bkz. Bradway, "The Beginning of the Legal Clinic of the
University of Southern California." s. 255 vd.
23 Bradway, "The Nature of Legal Aid Clinic." s. 177.



bulunabilmişlerdir. Bütün incelemeler sonucu, dava kendisine verilen

öğrenciler (veya daha sonraki süreçte tek öğrenci) dava hakkında hem klinik

yöneticisine hem de davayı kliniğe getiren müvekkile yazılı bir rapor

sunmuştur. Öğrenci, davanın bütün süreçlerinde gerekli olan iş yükünü

(başvuranla görüşme, tanıklarla konuşma, kanıt toplaması için gerekli işleri

yapma, örnek kararları inceleme vb.) grup halinde (veya tek başına)

götürmekle sorumlu tutulmuştur. İşin mahkemeye taşınması safhasında ise,

önceleri barodan avukatlarla ortak çalışılmış, daha sonraları ise klinik kendi

bünyesinde avukat istihdam etme yoluna gitmiştir.

Bütün bu süreçte, öğrencinin ne yapacağını bilebilmesi ve dava hakkında

ilerleyebilmesini sağlamak için,  klinik yöneticisi ve fakülte öğretim üyeleri

tarafından, klinik kuralların yer aldığı, yönlendirici nitelikte bir rehber

hazırlanarak öğrencilere verilmiştir. Bu rehber, bütün bu klinik aşamalarına

geçmeden önce, kliniğin yetki kapsamını belirlemek için de genel kuralları

açık bir şekilde belirlemiştir. Bu kurallardan en önemlisi, kliniğe sunulan

dava sahibinin avukatlık ücreti ödeyemeyecek durumda olmasıdır. Tabi,

öğrencinin de dikkate alması gereken bir diğer önemli husus olan, davanın

klinik görevi kapsamında olup olmadığına yönelik de açık kurallar

gösterilmiştir. Bu noktada her türlü belirsizliği gidermek adına, “davanın

özel bir avukat tarafından bakılmasını gerektirecek durumun tespit edilmesi

halinde, klinik her zaman, davaya bakmaktan çekilebilir” şeklinde genel bir

kural belirlenmiştir.

Kliniğin işleyişi kısaca şu şekilde yürütülmüştür. Klinik hizmetinden

faydalanmak isteyen müvekkil adayları, hukuk fakültesindeki klinik

bürosuna gelip burada öncelikle klinikte istihdam edilen kâtiple görüşerek,

kâtibe, hukuki olayının detaylarını anlatmışlar ve bu detaylar kâtip

tarafından kayıt altına alınmıştır. Burada müvekkil adayının iletişim bilgileri



yanında, sosyal ve mali durumuna ilişkin paylaştığı bilgiler de kayıt altına

alınmıştır. Bu kayıtlar, müvekkil adayının hukuk kliniğinin yetkisi

kapsamında olup olmadığı tespit etmek bakımından gerekli olmuştur –ki bu

noktada temel sorun, başvuran kişinin avukat tutma gücünden yoksun olması

husus olmuştur.24 Bu aşamadan sonra, eğer müvekkil adayının davası ve

mali durumu, hukuk kliniğinin davaya bakmasına izin veriyorsa, davasının

detaylarını görüşmek üzere, yine hukuk kliniği bürosunda tahsis edilen yerde

öğrenciler, müvekkil adayıyla vakanın/davanın kapsamı ve detayları

hakkında görüşme yapılmaktadır.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesi örneği dışında bir de (hali

hazırda uygulanan) New York Hukuk Fakültesi’ndeki klinik çalışmadan söz

edilebilir.25 ABD’de en iyi hukuk eğitimi sunan üniversitelerden biri olmak

bakımından bu örneği sunmak ve ayrıca yukarıdaki modelden farklı bir

örnek oluşturulması bakımından da faydalı olabilir. Ancak detaylara

geçmeden önce belirtmekte fayda var ki, New York Hukuk Fakültesi’ndeki

klinik çalışmanın nasıl yürütüleceği belirlemesi yapılırken, bunun ABD’de

üç yıl olan hukuk eğitiminin, üçüncü yılının gerekli olup olmadığı tartışması

üzerine geliştirildiğini belirtmekte fayda var.26

New York Hukuk Fakültesi’ndeki klinik çalışma, öğrencilerin (üçüncü yılda)

bir yıllık eğitim dönemi boyunca alacakları bir klinik ders olarak

düzenlenmiştir. Bu klinik ders süreci, okulda verilen klasik ders süreci

yanında uygulamaya yönelik aşamanın olduğu bir süreci de kapsamaktadır.

24 “Hukuk kliniği aşağıdaki hallerde davayı kabul etmemiştir:
- Müvekkil adayı avukat ücreti ödeyebilecek durumdaysa,
- Dava konusunun/miktarının, bir vekâlet ücretinin istenebileceği düzeyde olması
durumunda,
- Boşanma, yaralanma veya ceza davası türünden hukuk kliniklerinin bakamayacağı
türden davaların olması.” Ibid. s. 178.
25 Detaylar için bkz. Ellmann, "The Clinical Year Begins." s. 343-46.
26 Ibid. s. 337-38.



Uygulamaya yönelik süreç, üç aşamadan oluşmakta ve yıl boyunca

öğrencilerin dönüşümlü bir şekilde yer aldığı gruplar biçiminde farklı

birim/kurumlarda yürütülmektedir. Öğrenciler, uygulamaya yönelik

çalışmaları: 1) Hukuki Yardım Birlikleri/ Dernekleri’nin, özel hukuk

konularına yönelik (adli) yardım kısmında, 2) New York Hukuk

Departmanı’nın Hukuki Danışma Birimi’nde, ve son olarak 3) New York

Sağlık Departmanı’nda yürütmektedirler. Bu son kısımda hukuk fakültesi

öğrencileri,  sağlık ve gıda hijyeni/ güvenliği mevzuatının uygulanması

kapsamındaki davalarda, Sağlık Departmanı’nı temsil etmektedirler. Bu üç

farklı birimde öğrenciler, hukuki görüş içeren raporlar hazırlamaktan dava

dilekçesi yazmaya, bilgi edinme taleplerine cevap vermekten mevzuat

hazırlama çalışmalarına katılmaya, müvekkillerle yüz yüze görüşmekten

telefonda hukuki yardım hizmeti vermeye kadar bir dizi uygulamaya yönelik

çalışma yürütmektedirler.

ABD’de yeni dönemde, hukuk kliniği eğitiminin çeşitli biçimleri için verilen

destek de artmaktadır. 2015-16 yılında hukuk fakültelerine kaydolanlar için

yeni standartlar konulmuştur. Buna göre, uygulamalı derslerde en az altı

kredi saat almaları gerekmektedir. ABD’de Hukuk Fakülteleri 3 yıllık tam

zamanlı ya da 4 yıllık yarı-zamanlı (J.D). program için, en az 83 kredi saat

almaları gerekmektedir. Uygulamalı dersler, “hukuk klinikleri” (kurum içi

klinikler), saha klinikleri (dışarıdaki klinik dersleri), ya da simülasyon

olabilir. Ayrıca aşağıdakiler olanaklar için ‘önemli fırsatlar’ sunulması

gerektiği belirtilmiştir.

 Hukuk klinikleri ya da sahada klinik çalışmalar,

 Hukukla ilgili kamu hizmetleri dâhil gönüllü hukuk hizmetlerine

öğrenci katılımı.



ABD’deki Standart 303(a)(3)’e göre, altı kredilik uygulamalı ders

zorunluluğunu karşılamak için dersin ‘doğasının öncelikle uygulamaya ve

deneyim kazanmaya uygun olması’ gerekmekte ve ayrıca:

(i) Standart 302’de belirtilen mesleki becerilerin birinin ya da daha

fazlasının kazanılması için  öğrencilerin uygulamaya dahil olması, doktrin,

kuram, beceri ve hukuk etiğini bünyesinde barındır- ması gerekmektedir;

(ii) Öğretilen mesleki becerilerin altında yatan kavramları

geliştirmelidir;

(iii) Uygulama için çok sayıda fırsat sunmalıdır ve

(iv) Öz değerlendirme için fırsatlar sunmalıdır.’

ABD’de hukuk fakültesi başına düşen ortalama klinik sayısı yedi olup;

Odaklanılan 37 farklı konunun yüzde dağılımı ise şöyledir: En yükseği %7.6

ile  ceza savunması; % 6.4 göç (artı sığınma ve mülteciler için ek % 2);

%5.3’ü çocuklar ve hukuk; % 4.9’u arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık

çözümüne ayrıldı. Kalan diğerleri için çok düşük yüzdelerin bulunması

konuların ne denli geniş bir yelpazede olduğunu göstermektedir. Sahada

çalışmalar bakımından 164 fakültenin sahada; 934 fakültenin de birbirinden

ayrı hukuk kliniği olduğu saptanmıştır.

Türkiye’de Uygulanan Örnekler

Türkiye’ye bakıldığında, Bilgi, Anadolu ve Ankara Üniversitelerinde hukuk

kliniklerine tanık olunmaktadır. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klinik

eğitime başladığı 2003 yılından önceki bir yıllık bir hazırlık dönemi

boyunca, ABD’de, Washington DC’deki American Üniversitesi ve



Georgetown Üniversitesi; Macaristan Budapeşte’deki Eötvös Lorand

Üniversitesi (ELTE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti Natal’de bulunan

University of KwaZulu hukuk okulları ile klinik hukuk öğretimi alanındaki

uzun ve güçlü deneyimlerini dikkate alarak işbirliğinde bulunmuş, bu

merkezlerde ve İstanbul’da çalışma toplantıları düzenlemiş, bu alandaki

kapasitesini arttırmaya yönelik bir program oluşturmuştur.

Bilgi Üniversitesinde hukuk kliniği iki yarıyıl (Güz ve Bahar) süren  bir

derstir.  Bu dersi alan öğrenciler, ilk yarıyılda dershane ve üniversite ortamı

dışında yapacakları çalışmalara yönelik bir hazırlık döneminden

geçmektedir. Öğrenciler, bu dönemde, mülâkat yapma, görüşme ve iletişim

kurma, hukuki problem tanımı ve çözümü, dezavantajlı gruplarla iletişim

kurma, yoksulluk, sosyal dışlanma ve hukukun güçlendirme amacı üzerine

beceriler kazandıktan sonra, ikinci dönemde “alan” çalışmalarına

başlamaktadır. 2016 yılına kadar seçmeli ders olarak  hukuk kliniğine katılan

öğrenci sayısı 200 civarındadır.

Anadolu Üniversitesi de başlangıcı 2011 yılında İsveç/Lund’da tasarlanmak

üzere sekiz ayrı dış ülkede yapılan gözlemlere dayalı olarak Hukuk Kliniği

dersini seçmeli ders olarak programına koymuş; 2013 yılında Fakülteye

bağlı bir “birim” olarak kurulmuş ve deneyimlerini başka hukuk fakülteleri

ile de paylaşma çabası içine girmiş bulunmaktadır.

Ankara Hukuk Fakültesi de Ankara Barosu, Ankara Adliyesi Aile

Mahkemeleri ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının işbirliği

ile 2014 yılında hukuk kliniği dersini sınırlı sayıdaki öğrenci ile 3-4 sınıfları

kapsar şekilde eğitim programına koymuştur. Bu bağlamda, bu dersi alan

öğrencilere iki farklı hukuki faaliyet alanı sunulmaktadır. Bunlardan ilki

“Özel Hukuk Kliniği” başlığı altında yürütülen bir çalışmayı kapsamaktadır:

Avukat tutma ve hukuki bilgiye erişme olanağı, içinde bulundukları sosyal



ve ekonomik şartlar nedeniyle sınırlı olan kişilere, onlarla görüşülerek,

hukuki araştırma yapıp, gerektiğinde yazılı olarak hukuki bilgi

verilmektedir. Bazı durumlarda, klinik öğrencilerinin başvuruda bulunan

kişilerin ilgili kamu yönetimlerinde yapacağı başvurularda kendilerine

refakat etmesi ve oradaki başvurularının hazırlanmasında da yardımcı

olmaları da gerekmektedir. Bu üç örnek dışında Türkiye’de bilinen başkaca

bir klinik çalışması bulunmamaktadır.(*)

Bizde görülen ihtiyarı derslere karşın İngiltere ve ABD’de hukuk klinik

programlarına katılım mecburidir. Tıp eğitiminde olduğu gibi hukuk

öğrencilerinin bu süreçten geçmesi planlanmalıdır. Bu suretle tüm

öğrencilerin realite ile yüz yüze gelebilecek ve gerekli değişim bilincine

eğitim sırasında sahip olabilecektir. Öte yandan kredisiz olmak üzere

kamusal hizmetlere de pro bono niteliğinde katkı bulunulması yer

almaktadır.

Klinik Eğitim Dikkate Alınması Gereken (Diğer) Hususlar

Hukuk kliniklerine ilişkin bazı sorunlar şu konular etrafında

şekillenmektedir:

1. Kaynak: Çok olmamakla beraber asgari gereksinmeleri karşılayacak

düzeyde bir mali kaynağın sağlanması ve uzun dönemde ülke

çapında bir vakıf çatısı altında toplanması:

2. Beklentiler: Üniversite, öğrenciler, hizmet verilecekler ve Baro

açısından beklentilerin şekillenmesi;

3. Fakülte eğitim programına entegre edilmesi;

(*) Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik kurulu oy birliği ile Hukuk Kliniği
çalışmasına yer verilemeyeceğine karar vermiştir (Mayıs 2016).



4. Standartların saptanması ve hakla ilişkiler bağlamında standartlara

uyarlı davranış üzerinde titizlikle durulması;

5. Eğitimcilerin eğitilmesi ve iyi uygulamalardaki örneklerle

beslenmesi,

6. Danışma kurulu: Mevcut ve/ya olası kuşkuların giderilmesi için bir

danışma biriminin oluşturulması,

7. Hukuk klinikleri arasında bir iletişim ağı ve blog’un tesis edilerek

birbirlerinin deneyimlerinden anında haberdar olabilmenin

sağlanması gelmektedir.

Bunun dışında, sokak hukuku (Street Law)/Gündelik hukuk sorunlarına (hak

ve ödevler eğitimi) yaklaşım bağlamında yöntemsel sorunlar bulunduğu

dikkate alınmalıdır. Bu sorunlar;

•  Topluluğun belirlenmesi,

•  Öğrencilerin seçilmesi ve görevlendirilmesi,

•  Araştırma yapılması ve sunum hazırlanması,

•  Materyallerin sunulması,

•  Grubun ve öğrencilerin süreç sonrası bilgilendirilmesi ve

•  Dosyanın takibine devam olanağıdır.

Araştırma/ hukuk reformu bağlamında ise,

• Hukuki araştırma konusunda müvekkil adına hareket etme. Örneğin

muhtemel değişiklikler ve/ veya

• Hükümete/diğer organlara kanun değişikliği önerisinde

bulunulmasıdır.

Simülasyon ya da canlandırma yöntemi ise,

• Gerçekçi olmalı,



• Role ‘uyum’ sağlanmalı,

• Sınıf ve ders programına uygun şekilde defalarca kullanılabilmeli,

• Gerçek müvekkil ile karşılaşmaya (ya da bunun getirdiği sorunlara)

tam benzememeli ve çok daha kolay başa çıkılabilir olmalı,

• Gönüllü çalışma projesine yönelik eğitim amaçlı olarak

kullanılmadıkça tam bir gönüllü çalışma gibi olmamalıdır.

Hukuk fakülteleri için önemli konular:

• Yeterli denetim sağlanması,

• Yeterli kaynak bulunması (mekan, çalışanlar, işletme maliyetleri),

• Gizliliğin sağlanması,

• Beklentilerin yönetilmesi,

• Çalışmaya giriş ve eğitim,

• Diğer hukuki hizmetlerin tamamlanması,

• Klinik çalışmaların değerlendirilmesi,

• Deneyimin müfredata yansıtılması,

• Meslek kurallarına uyulması. Örneğin Sigorta ya da çalışma

sertifikası.

Hukuk Kliniklerinin (Olası) Etkileri

Hukuk eğitiminde klinik çalışmaların, öğrenci üzerinde çeşitli etkiler

göstermesi beklenmektedir. Bunlar temel olarak aşağıdaki başlıklar halinde

belirtilebilir:

i. Öğrencilerin, olayların hukuki analizini yapabilme becerisini

uygulama içinde geliştirmeleri,



ii. Öğrencilere genel olarak insanlarla ilişki kurma yetisi kazandırarak,

onlara farklı insan psikolojilerini gözlemleme olanağı ve onlarla baş

etme/empati kurabilme becerisi kazandırması,

iii. Öğrencilerin yazılı-sözlü ifade ve hukuki argümantasyon geliştirme

becerilerini geliştirmesi ve

iv. Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılayarak mesleki etik

kazanmalarına katkı sağlaması beklenebilir.

Hukuk kliniğinin yukarıdaki başlıklardaki etkisini ölçebilmek için, klinik

eğitim almış ve almamış öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalardan

faydalanılmaktadır.  Bu da, hukuk eğitiminde genel bir klinik çalışmaya

başlamadan önce, pilot çalışması yapılmasının faydalı olacağı sonucuna

götürmektedir.

Hukuk öğrencilerinin mesleki özü yakalamaları ve onu edinmeleri, klinik

hukuk çalışmalarının başlangıcında üzerinde en çok durulan konu olmuştur.

Bir diğer ifadeyle, hukuk kliniklerinin yerine getirmesi gereken en temel

amaç, öğrencilere, uygulamada neyi nasıl yapılacağını bilme (savoire faire)

becerisi kazanma ve mesleki etik kazanımı sayılmıştır.27

Bunun dışında, klinik çalışmaların öğretim üyeleri üzerinde de etkide

bulunması beklenebilir. Hukuk eğitiminde pratikle teoriğin birbirinden

kopuk olduğu, yalnız Türkiye’de değil, genel olarak dünyada eleştiri konusu

edilir.28 Zaten hukuk kliniklerinin benimsenmesinin temel nedenlerinden biri

de budur. Ancak bu eleştiride genel olarak, daha sonra mesleğe atılacak

öğrencinin pratikten yoksun olması odağa oturtulur. Oysa ki, bu eleştirinin

27 Wigmore, "The Legal Clinic: What It Does for the Law Student." s. 130; Rowe, "Legal
Clinics and Better Trained Lawyers- a Necessity." s. 597 ; Bradway, "New Developments in
the Legal Clinic Field." s. 123.
28 Ellmann, "The Clinical Year Begins." s. 364.



kaynağında yer alan, hukuk eğitimi verenin de pratikten uzak olmasının

gözden kaçırılmaması gerekir. Dolayısıyla, klinik çalışmadan beklenen

etkilerden biri de, öğretim üyelerinin de pratiği takip etmesini sağlayabilecek

bir mekanizma oluşturmaktır.

Özetlersek, gönüllü ve klinik çalışmaların doğru dürüst finanse edilen bir

“adli yardım hizmetini” ikame edemeyeceği, gönüllü çalışma ve klinik

projelerinde çalışanlar arasında yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu

yöntemden kim kazanacak sorusuna verilecek yanıt, özetle “herkes”

olacaktır.  Özele gelindiğinde kazanacaklar sırasıyla şöyledir:

• Öğrenciler

• Danışanlar/Müvekkiller

• Halkın geneli

• Hukuk mesleği

• İşverenler

• Eğitimciler

• Hükümet

Kim ne elde etmektedir sorusunu “hedefler” bağlamında irdelediğimizde

kategoriler bakımından görünen tablo ise şöyledir.

Öğrenciler için:

• Daha etkin öğrenme,

• Diğer dersleri tamamlayıcı olması,

• Bilginin uygulanması,

• Becerilerin geliştirilmesi,

• Değerlerin anlaşılması,

• Gönüllülük ve yardım çalışmalarına teşvik edilmesi, ve

• Özgeçmişin zenginleştirilmesinde rol oynamaktadır.



Müvekkiller ve halk için:

• Hizmet sunulması,

• İhtiyaçların giderilmesi ve

• Hukuk bilincinin artırılmasıdır.

Meslek ve diğer işverenler için:

• Stajyer ve diğer kişilerin işe alındıklarında gerçek dünyada

çalışmaya daha hazır olmaları,

• ‘Hukuki yardım’ verecek daha çok avukatın olması,

• İhtiyaçların karşılanmasına katkı verilmesi ve

• İtibarın artırılmasıdır.

Eğitim verenler için:

• İşe alma ve işte devam etme konusunda yardım sağlama,

• Öğrenme ve öğretme stratejilerinin desteklenmesi ve

• Halkla bağların güçlendirilmesidir.

Hükümet için:

• Yurttaşlık, sosyal kapsayıcılık ve yaşam boyu öğrenme

gündemlerinin ele alınması;

• Hukuki hizmet sunumunun/adalete erişimin iyileştirilmesi.

Klinik çalışma sürecinde yer alan amaç değerler arasında etik duyarlılık ve

ahlaki akıl yürütme ön plana çıkmaktadır. Etik duyarlılık bakımından

sorunları görebilmek, kural ve kanunları uygulamak, hukuk etiği derslerine



yer vermek yanında ahlaki akıl yürütme bağlamında, farklı tutum (attitudes)

seçeneklerini görmek ve bunları değerlendirebilmek yetisi kazandırılmalıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

Hukuk kliniği hukuk eğitiminde aktif öğretim yönteminin en somutlaşmış

hali olarak teori ile pratiğin kucaklaşmasına olanak sağlamaktadır.

Öğrenciler tecrübe ederek, adeta insana dokunarak, onlarla “dertlenerek

ilgilenmek”, soyut öğrenimden somuta yönelmekte ve bu klinikler

bağlamında verilen hizmetler sonucu da gereksiz dava açılması

önlenebilmektedir.

Bu klinikler ile hukuk öğrencileri akademik personel ve avukatlar

gözetiminde tavsiyelerde bulabilmektedir. Bu konuda altın kural öğrencinin

gözetici veya avukat onaylamadıkça hiçbir tavsiyede bulunamamasıdır.

Kuşkusuz, bu öğretim şekli uygulama odaklı olup, oldukça zorlu bir çalışma

ön görmekte, öğrencileri ezberleyen kişiler olmak yerine kavramları

anlamlandıran öğrenciler haline getirmek akademisyenler açısından yeni bir

metodoloji gerektirmektedir.  Sınıflarda tek taraflı anlatım/takrir yerine her

dersin pratik çalışma şeklinde geçirilmesi için öğrencilerin işlenecek konuyu

çalışarak gelmeleri, sınıfta davacı-davalı ve hakim olmak üzere üç küme

oluşturularak olayın irdelenmesi ve akademisyenin en sonunda devreye

girmesi en ideal bir metot olarak yer alınmaktadır. Temeldeki sorun meta

öğrenme olup, öğrenmeyi öğrencilere öğretmektir.

Hukuk klinikleri, hukuk eğitiminin yeniden şekillenmesi gereğini ortaya

koyan bir eğitim modelidir. Her şeyden önce ekip çalışmasını ön

görmektedir. Bu doğrultuda İngiltere’de hukuk fakültelerinin % 70’inde

hukuk kliniklerine programlarında yer verilmiş; takrir yöntemi çoğunda terk



edilmiştir. Sonuçta kamuya bir eğitim metodoloji olarak profesyonel ve

kaliteli bir hizmet sunumu ve sorumluluğu yatmaktadır.

Hukuk klinikleri yukarda sıralanan sorunlar giderilmediğinde/kalite

sağlanmadığında tehlike riski var olacak;  toplumda yönteme ilişkin olumsuz

fikirlerin oluşumuna neden olacaktır. Bu nedenle standartlardan ödün

vermeksizin klinik çalışmalarına özen gösterilmelidir.

Hukuk kliniklerinin karşılaştığı (ve karşılaşacağı) temel sorunların başında,

kamu hizmeti olarak ücretsiz olması ve dolayısıyla giderleri karşılamak

üzere ortaya çıkan kaynak sorunudur. Bu genel sorun ya da potansiyel sorun

kaynağı dışında somut sorunlar üzerinde durulmak gerekirse, daha ilk

başlardan itibaren dile getirilen bir konu olarak, klinik çalışmalara katılan

öğrenciler üzerindeki gözetim ve denetim sorunu belirtilebilir.29

Bu genel gözlem dışında, hukuk klinikleri üzerinde değerlendirme yaparken

ve onun hukuk eğitimi için gerekli olup olmadığı değerlendirilirken,

yukarıda aktarılan tarihi deneyimleri doğru bir şekilde analiz etmek

gerekmektedir. ABD’nin özgül koşullarından doğan ve özellikle de hareketin

doğduğu dönemdeki hukuk eğitiminin ağırlıklı olarak teorik bir yapıda

olmasının yarattığı sorunları gidermek amacından doğan (ancak zamanla

evrilen) hukuk kliniklerinin Türkiye’de benimsenmesi gerekip

gerekmeyeceği değerlendirmesi de buna göre yapılmak zorundadır.

Bunun için de öncelikle Türkiye’de hukuk eğitiminin genel sorunları tespit

edilmeli, daha sonra hukuk eğitiminin minimum (amaç ve nitelik)

standartları belirlenerek bu minimum standartlar üzerine genel bir (hukuk

eğitimi) sistem inşasına girişilmelidir. Daha sonra, tespit edilen sorunların

29 Öyle ki bu sorunun hukuk klinikleri çalışmasının ilk başlarında, Harvard, Yale gibi seçkin
üniversitelerin de sorunu olduğu ileri sürülmüştür. Johnstone, "Law School Legal Aid
Clinics." s. 544.



çözümü bakımından hukuk kliniklerinin ne oranda katkı yapacağı ele

alınmalıdır. Bu veriler ve değerlendirme olmaksızın, böylesi bir kurum

inşasına girişmek, önünü görmeden ilerlemeye benzeyecektir ve sistemden

beklenecek fayda da ancak sınırlı ölçüde kalıp, hukuk sisteminin tamamı

üzerinde bir etki göstermeyecektir. Kuşkusuz, sorun tespiti ve değerlendirme

süreci yapılırken, konunun bileşenleri bütünsellik ve etkileşim içinde bu

süreçte rol almalıdır.  ABD örneğinde görüldüğü üzere, tüm bu sürecin,

reflektif bir yöntemle, belli periyotlarda gözden geçirilmesi gerekmektedir.30

Hukuk eğitiminde hukuk kliniklerinin gerekliliği tartışılması yapıldıktan

sonra, bunun tüm hukuk fakültelerinde benimsenmesine karar verilirse,

sistem bir bütün olarak tasavvur edilmeli; herkese (hukuk fakülteleri,

öğretim üyeleri, öğrenciler, barolar, mahkemeler, adalet akademisi, adalet

bakanlığı ve toplum) düşecek yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde tespit

edilmelidir. Bu bileşenlerin birinin süreç içinde yer almaması veya göz ardı

edilmesi, reform adıyla ülkede oluşturulan diğer birçok kurum gibi,

kendinden beklenen nihai işlevin ve faydanın gerçekleşmesine engel

olacaktır. Bu bakımdan, ABD’deki hukuk eğitiminde reforma yönelik

çabalarda, ilk başlardaki çalışmaların yaklaşık sekiz senelik bir çabanın

sonucu olarak ortaya konulduğu unutulmamalıdır.

Bu genel analizi desteklemek üzere, mevcut hukuk eğitimi üzerine kısa bir

değerlendirme yapmak gerektiğinde, göze çarpan ilk hususun sistemin

dağınık yapısı olduğu görülmektedir. Bu dağınık yapıda hukuk fakülteleri,

yalnızca dört yıllık eğitim süreci içinde söz sahibi olup- ki bunlar da

minimum (ortak) standartlardan uzaktır- sonrası süreçleri hiçbir şekilde

30 George S. Grossman, "Clinical Legal Education: History and Diagnosis," Journal of Legal
Education 26 (1974). ; Roger S. Haydock, "Clinical Legal Education: The History and
Development of a Law Clinic," William Mitchell Law Review 9, no. 1 (1983).



etkileyememektedirler. Etkileyemediği gibi, diğer temel aktörlerle (barolar,

Adalet bakanlığı, Adalet Akademisi vb) de kurumsal bir etkileşim içinde

olamamaktadır. Dört yıllık hukuk fakültesi eğitimi sonrası avukatlık stajı

yalnızca baroların denetiminde olan bir uygulamadır. Hâkim ve savcı

adaylarına yönelik eğitim de Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi’nin

denetimi ve belirleyiciliğinde düzenlenmektedir.

Gerek çok sayıdaki baronun gerekse de sayıları yüzü aşan olan hukuk

fakültelerinin, üzerinde anlaşılmış belirli bir minimum standart eğitim düzeyi

üzerine hukukçu mesleği ve avukatlık eğitimi vermediği açıkça

görülmektedir. Bu nokta, hâkim ve savcı adaylarına yönelik eğitimini, tek

elden yürütülme dolayısıyla bu genel eleştiriden muaf tutabiliriz. Tabi bu,

hâkim ve savcı adaylarının eğitiminin de tamamen bütünden ayrı, ondan

kopuk bir şekilde veriliyor olması gerçeği değiştirmemektedir. Bu durum

Türkiye’de hukukçu eğitimine yönelik dağınık yapıyı açıkça göz önüne

sermektedir. İşte öncelikle bu ortak standart ve bütünsel bir sistem

tasavvurunun ve/ya eşgüdüm eksikliğinin ortadan giderilmesi

gerekmektedir.31 Bu anlamda ABD’deki, hukuk eğitimi standardı geliştirme

31 Bu bakımdan hemen not etmekte fayda vardır ki 30 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından,
Adalet Bakanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla, YÖK bünyesinde,
hukuk fakültesi dekanlarının ve Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi Başkanlığı
temsilcilerinin yer alacağı Daimi Komisyon kurulmuştur. Bu Komisyon’da Barolardan ve/ya
Barolar Birliğinden temsilci bulunmaması, (belki de klinik hukuk çalışmaları da dâhil olmak)
hukuk eğitimi konusunda alınacak kararlar ya da atılacak adımlar bakımından eşgüdüm
oluşturma ve birlikte hareket etme gerekliliği bakımından bir eksikliktir. Ya da basında çıkan
haberlerden öğrenildiği kadarıyla Barolar Birliği’nin, avukatlık akademisi kurma çalışması,
hukuk eğitiminde yapılacak değişikliklere dair genel çalışmalardan ve bu kapsamda klinik
çalışmadan ayrı olarak düşünülür ve faaliyete geçirilirse, yine her bir kurumdan beklenen
fayda ya eksik olacak ya da kurumlardan biri gereksiz olarak değerlendirilebilecektir. Öte
yandan Adalet Bakanlığı 2015-19 Strateji Planı’nda hukuk eğitiminde getirilmesi planlanan
yenilikler bakımından, YÖK ve üniversitelerle işbirliği yapılacağı belirtilirken, adalet
aktörleri arasında sayılan Barolar ve Barolar Birliği, hukuk eğitiminde yapılacak yenilikler
kapsamdaki aktörler arasında değerlendirilmemiştir. Klinik çalışma için baroların yardımının
ve onlarla işbirliğinin zorunlu olacağı unutulmamalıdır. Bu yönde bir değerlendirme için bkz.
Wigmore, "The Legal Clinic: What It Does for the Law Student." s. 130



faaliyetlerinin tarihine bakacak olduğumuzda da,32 klinik çalışmalardan önce

veya en az onun kadar, bu sorun üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu

konuda da Amerikan Barolar Birliği’nin ve Amerikan Hukuk Fakülteleri

Birliği’nin zaman zaman ortak, zaman zaman da ayrı ayrı yürüttüğü

faaliyetlerin büyük oranda belirleyici olduğunu not edilebilir.

Kararlaştırılacak sistemin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki açıklamalar

üzerine yöntem sonucu aşıldığında olası örnekler olarak çeşitli klinik

uygulama alternatifleri üzerinde düşünülebilir. Tabi her bir alternatifin

olumlu/getirisi ve olumsuz/eksik yönleri üzerinde etraflıca düşünmek

gerekeceğini ve bunun gerektiğini olması gerektiğini not edilmelidir.

Buna göre, akla gelen ilk olasılık tıpkı Güney Kaliforniya Hukuk Fakültesi

örneğinde olduğu üzere her bir fakülte nezdinde hukuk kliniği bulundurmak

olacaktır. Bu durumda, bu klinik çalışmanın fakülte programı içinde yer

alacak hukuk kliniği dersiyle birlikte işlemesi sağlanmalıdır.  Klinik dersi

birden fazla alanda vermek mümkün olabilir- ki günümüzde, ABD, Kanada

gibi ülkelerde artık hukuk kliniklerinin uzmanlaşma derecesinde uygulandığı

görülmektedir. Bu durum göz önüne alındığında, insan hakları kliniği,

bireysel başvuru kliniği veya bu ikisini kapsamak üzere anayasa hukuk

kliniği (bu kliniği, ceza, anayasa ve genel kamu hukukçularının ortak

yürütmesi düşünülebilir), aile hukuk kliniği, kira hukuku, iş hukuku kliniği,

idare hukuku kliniği gibi farklı isimler altında klinik ve klinik ders sunma

olanakları da düşünülebilir. Yani, bir veya daha fazla öğretim üyesinin

gözetim ve denetiminde, öğrencilerin gerçek dava konularını incelediği,

32 Bu konudaki ilk kapsamlı raporlardan biri, Amerika Barolar Birliği ve Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching işbirliğiyle hazırlatılan ve yaklaşık sekiz yıllık bir
çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Reed Raporu’dur. Bknz. Alfred Zantzinger Reed,
"Training for the Public Profession of the Law,"  (New York: Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching, 1921).



gerçek müvekkillerle görüştüğü, dava dosyasının hazırlanması sürecinde

aktif rol aldığı ve bunun da bu konulara yönelik özel derslerle desteklendiği

bir klinik çalışma düşünülebilir.

Alternatif olarak, klinik çalışma adına hukuk fakültesi öğrencilerine, New

York Hukuk Fakültesi örneğinde olduğu gibi çeşitli kurumlarda, yine

barodaki avukatların ve hukuk fakültesi öğretim üyelerinin ortaklaşa denetim

ve gözetimi altında, barolar nezdindeki adli yardım ve CMK merkezlerinde

veya çeşitli kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde, müvekkille

görüşmekten dava dosyasının hazırlanmasına kadar çeşitli biçimlerde

tasarlanabilecek aktif görevler verilme yoluna da gidilebilir.33 Bununla

uyumlu olmak üzere, hukuk fakültelerinin beş yıla çıkarılması gibi bir

düşünce söz konusu olduğunda, bu beşinci yılın, barolarla hukuk

fakültelerinin ortaklaşa yürüteceği bir klinik çalışma olarak tasarlanması da

söz konusu olabilir. Özellikle ikinci durumda olmakla birlikte, aslında her iki

durumda da barolarla hukuk fakültelerinin aktif işbirliğinin gerekeceği göz

önünde bulundurulmalı, dolayısıyla konunun taraflarının uygun işbirliği

geliştirme olanakları üstüne düşünülmelidir. Aksi halde, özellikle ikinci

durumda, genel olarak avukat stajlarında yaşanan soruna benzer sorunların

yaşanması olasıdır.

Görece etkisi ve katkısının daha az olacağı düşünülen bir diğer alternatif ise,

hukuk fakültesi öğrencilerine öğrencilik süreci içinde, çeşitli kamu

kurumlarında, avukatlık bürolarında veya kurum olarak barolarda

yapabilecekleri zorunlu staj uygulaması olabilir. Bu son alternatif, özellikle

hukuk fakültelerinin ve burada okuyan öğrencilerin sayısı dikkate

alındığında uygulama kabiliyeti daha fazla olan bir uygulama olacaktır;

ancak belirtildiği üzere, hukuk öğrencilerinin eğitimi üzerine beklenen

33 Buna benzer bir öneri Adalet Bakanlığı’nın 2015-19  Strateji Planı’nda yer almıştır.



olumlu etki ve katkısı sınırlı olacaktır. Ayrıca bu uygulama, hukuk

fakültelerinin denetiminden uzak olacağından ve diğer kurumlarla işbirliği

de gerektirmeyeceğinden, diğer iki olasılıkta olduğu ölçüde fayda

sağlamayacaktır.

Bu üç alternatif modelden (veya bunların karmasından) hangisinin daha

sağlıklı işleyeceğine/daha iyi sonuç vereceğine karar vermek için pilot

uygulama yapma yoluna gidilebilir. Alternatifler pilot uygulamada denenip

hangisinin (hangi şartlarda) daha iyi sonuç verdiği karşılaştırılması

yapılabilir.

Son söz olarak, hukukta klinik çalışmaları savunan ilk müellifler arasında

yer alan William Rowe’un ifadelerine yer verebiliriz: Hukuk kliniklerin işe

yaraması her şeyden önce, “bu düşünceye yönelik coşkulu bir inanca ve bu

yöndeki özveriye bağlıdır. Bu amaç doğrultusundaki coşkulu inanç da

nihayette boş bir inanç olmayıp, mevcut koşulların kapsamlı bir şekilde

bilinmesine ve kavranmasına ve onların bu ideal için önemini tam olarak

değerlendirebilmeye bağlıdır.”34 Bu nedenle kapalı kapılar ardında yapılacak

reform çalışmalarından ya da masa başı reformculuğundan kaçınılması;

eldeki koşulların bütüncül bir şekilde bilinmesi ve bilimsel (özellikle

sosyolojik) yöntemler ışığında kavranması ve en önemlisi de konunun tüm

taraflarının yapılacak değişiklikte söz sahibi olması gerekmektedir.35

34 Rowe, "Legal Clinics and Better Trained Lawyers- a Necessity." s. 591.
35 M.T.Yücel. “Hukuk Eğitimi ve Halkın Sesi”  Yargı Reformu ve Demokrasi” 2011, ss.160-
162; M.T.Yücel. Hukuk Eğitimi Üzerine Sosyo-Juridik Bir İnceleme”  Rona Aybay’a
Armağan (Legal Hukuk Yay., İstanbul) Aralık 2014 ss.2329-2350.



Duyarsam unuturum,

Görürsem hatırlarım,

Yaparsam öğrenirim

veya

Yaparsam ve nasıl yaptığımı düşünürsem

 (ve yeniden yaparsam),

Anlarım


