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Bölüm 12 
RIDVAN ÇIYRAK  

ve NAZAN ÇIYRAK  

Burada Rıdvan Çıyrak’ın KPSS-Anayasa ve Nazan Çıyrak’ın KPSS-
Anayasa isimli kitaplarını eleştireceğim. Ama önce, “Rıdvan Çıyrak ve Na-
zan Çıyrak Kimdir” sorusunu soralım.  

I. RIDVAN ÇIYRAK KİMDİR? 

Kitabın önceki bölümlerinde olduğu gibi, burada da önce yazarın öz-
geçmişi hakkında bilgi vermek istiyorum. Ne var ki, Fatih Dikici ve Turgut 
Meşe örneğinde de olduğu gibi Rıdvan Çıyrak hakkında da pek bir bilgiye 
ulaşamadım. Söz konusu kitabın kendisinde yazarı hakkında bir bilgi yoktur.  

“Rıdvan Çıyrak” ismini google’a yazdığınızda 33.400 sonuç çıkıyor. 
Ama bizim bakabildiğimiz sonuçlar, Rıdvan Çıyrak’ın kitaplarını satan in-
ternet kitapçılarına ve bir kitap yazarı olması düşünülemeyecek alakasız kişi-
lere ilişkin çıkıyor. 

Google’da “Rıdvan Çıyrak” ismiyle arama yaparsanız Rıdvan Çıyrak’ın 
matematikten coğrafyaya, coğrafyadan tarihe, tarihten hukuka kadar çeşitli 
alanlarda yazdığı onlarca kitaba ulaşıyorsunuz. Yazar olarak muhtemelen 
Rıdvan Çıyrak hayalî bir yazardır.  

Rıdvan Çıyrak’ın kitaplarını yayınlayan yayınevinin adı “İşte Yayıncı-
lık”tır. Kitabın künye sayfasında İşte Yay. Dağ. Eğit. Tic. Ltd. Şti’nin Ayvalı 
mah. Sinem sok., 3/A, Etlik Ankara” olarak belirtilmiştir. 

II. NAZAN ÇIYRAK KİMDİR? 

Rıdvan Çıyrak gibi Nazan Çıyrak hakkında da pek bir bilgiye ulaşama-
dım. Söz konusu kitabın kendisinde de yazarı hakkında bir bilgi yoktur. 

“Nazan Çıyrak” ismini google’a yazdığınızda 40.500 adet sonuç çıkı-
yor1. Ama bizim bakabildiğimiz sonuçlar, Nazan Çıyrak’ın sayısız kitapları-

                                                                
1. https://www.google.com.tr/#q=%22Nazan+%C3%87%C4%B1yrak%22 (Arama 3 Kasım 

2013 günü yapılmıştır).   
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nı satan internet kitapçılarına ilişkin. Bir de “Nazan Çıyrak” isimli bir ilko-
kul öğretmeni karşımıza çıkıyor. Haliyle bu ilkokul öğretmeni bizim eleştir-
diğimiz kitapların yazarı olamaz. Ortada muhtemelen bir isim benzerliği 
vardır.  

Google’da “Nazan Çıyrak” ismiyle arama yaptığınızda aynen Rıdvan 
Çıyrak için olduğu gibi, Nazan Çıyrak’ın yazdığı matematikten coğrafyaya, 
coğrafyadan tarihe, tarihten hukuka, çeşitli alanlarda yazdığı onlarca kitaba 
ulaşıyorsunuz. Muhtemelen Rıdvan Çıyrak, gibi Nazan Çıyrak da hayali bir 
yazardır. Veya gerçek yazarların kendi isimlerini gizlemek için kötü niyetle 
kullandıkları bir isimdir.  

Nazan Çıyrak’ın kitaplarını yayınlayan yayınevinin adı “Yeniyüz Ya-
yıncılık Dağıtım Ltd. Şti.dir. Kitabın arka kapağına göre adresi Ayvalı mah. 
Sinem sok., 3/A, Keçiören/Ankara”dır. Yani “Yeniyüz Yayıncılık Ltd. Şti” 
ile “İşte Yayıncılık Ltd. Şti.” ayrı adreste faaliyet göstermektedirler. Fax 
numaraları da yanıdır.  

III. RIDVAN ÇIYRAK VE NAZAN ÇIYRAK’IN KİTAPLARI 

Önce kitapların künyelerini verelim:  

Rıdvan Çıyrak, KPSS-Anayasa, Ankara, İşte Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-975-6091-
21-0. 

Nazan Çıyrak, KPSS-Anayasa, Ankara, Yeniyüz Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-605-
5542-04-0. 

Yukarıdaki iki kitap aşağı yukarı birbirinin aynısıdır.  

Biz aşağıdaki örnekleri Rıdvan Çıyrak’ın kitabından veriyor; her örne-
ğin altına, aynı örneğin Nazan Çıyrak’ın kitabının kaçıncı sayfasında geçti-
ğini de not ediyoruz.  

ÖRNEK 1 

Rıdvan Çıyrak, KPSS-Anayasa, Ankara, İşte 
Yayıncılık, 2013, s.11:  

Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, 
Ekin, 9. Baskı, 2012, s.33: 

Hukuk kuralı, beşerî irade tarafından 
konulan ve beşerî davranışlarını dü-
zenleyen ve cebir ile müeyyidelen-
dirilmiş emir, yasak ve izinlerdir. 

Görüldüğü gibi alıntı kelime kelime benden; ama bana atıf yok.  
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ÖRNEK 2 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.11:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.34: 

Din kuralları…, Tanrı tarafından ko-
nulduğuna ve Peygamberler vasıtasıyla 
bizlere ulaşmış bulunduğuna inanılan 
bir takım emir ve yasaklar olarak tanım-
lanmaktadır.

Görüldüğü gibi alıntı kelime kelime benden; ama bana atıf yok.  

Aynı alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.14). 

ÖRNEK 3 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.12:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.34: 

V. AHLAK KURALLARI 

Ahlak kuralları, insanların gerek kendi-
lerine, gerekse diğer insanlara karşı olan 
ödevlerini gösteren ve düzenleyen bir ta-
kım davranış kurallarıdır77…

Ahlak kuralları kişisel ve toplumsal ah-
lak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır78…. 

1. Kişisel Ahlak Kuralları.- İnsanın 
kendi nefsine karşı ödevlerini gösteren ah-
lak kurallarıdır. Örneğin “içini temiz tut”, 
“dürüst ol”, “başkaları hakkında iyi düşün” 
gibi emirler kişisel ahlak kurallarıdır.  

2. Toplumsal Ahlak Kuralları.- İnsa-
nın diğer insanlara karşı olan ödevlerini 
düzenleyen ahlak kurallarıdır. “Yoksullara 
yardım et”, “hırsızlık yapma”, “otobüste 
yerini yaşlılara ver” gibi kurallar toplumsal 
ahlak kurallarına örnek teşkil eder. 

Görüldüğü gibi, verilen örnekler dışında alıntı kelime kelime benden. 
Ama bana atıf yok.  

Yukarıdaki alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da 
vardır (s.15). 
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ÖRNEK 4 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.13:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.34: 

V. GÖRGÜ KURALLARI  
Aynı çevreye mensup kişiler tarafından 

uyulan ve kişilerin benzerleri ile karşılaş-
tıkları zaman takınmaları gereken davranış
biçimleri ile konuşma, yeme içme usûlleri, 
oturuş biçimi, düğün ve benzeri törenlerde 
giyinme ve hareket tarzlarını gösteren ku-
rallara “görgü (muaşeret) kuralları” denir97. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır (s.16). 

ÖRNEK 5 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.14:  Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları,
Bursa, Ekin, 2012, s.28: 

Görüldüğü gibi, tablo aynen benim kitabımdan alınmıştır. Ama bana atıf 
yoktur.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazar Çıyrak’ın kitabında da vardır (s.17). 

YANLIŞ BİLGİ ÖRNEĞİ
Bu kitapta yanlış bilgiler de vardır. Bir örnek:  
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Bilindiği gibi yeni TCK’de suçlar cürümler ve kabahatler şeklinde ikiye 
ayrılmamaktadır.  

Bu hata aynen şekilde Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır (s.14). 

ÖRNEK 6 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.18:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.79: 

B. ANAYASA HUKUKU  

“Anayasa hukuku”, devletin temel ku-
ruluşunu, yani, şeklini, yapısını, organları-
nı, bu organlar arasındaki ilişkileri ve bi-
reylerin devlet karşısındaki temel hak ve 
özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütü-
nünden oluşmuş bir kamu hukuku dalıdır. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.21). 

ÖRNEK 7 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.23-24:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.81: 

E. CEZA HUKUKU  

“Ceza hukuku” suç oluşturan fiil ve 
davranışların nelerden ibaret bulunduğunu, 
bu fiil ve davranışlarda bulunanlara ne gibi 
müeyyideler, yani cezalar, uygulanacağını 
gösteren hukuk kurallarından oluşmuş ka-
mu hukuku dalıdır.  

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.27). 
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ÖRNEK 8 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.28:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.83: 

A. MEDENÎ HUKUK  

“Medenî hukuk”, özel hukukun en ge-
niş ve en önemli dalıdır. Medenî hukuk, 
kişilerin toplum içinde yaşaması bakımın-
dan bir hüküm ve değer ifade eden bütün 
eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişki-
lerini düzenleyen hukuk kurallarının bütü-
nüdür . Medenî hukukla ilgisi olmayan bir 
kişiyi düşünmek mümkün değildir. Kişi 
daha doğduğu anda, hatta doğumundan 
önce, ana rahmine düşmesiyle medenî hu-
kukun düzenleme alanına girer. Bir kişinin 
doğumundan ölümüne kadar geçen sürede 
kurduğu ilişkilerin, yaptığı işlemlerin bü-
yük bir kısmı medenî hukukun kapsamı 
içinde bulunur. Kişinin doğumu, ana-
babasının velayeti altında büyümesi, reşit 
olması, bir yerde oturması, nişanlanması, 
evlenmesi, eşiyle ilişkileri, araba, ev sahibi 
olması, kişinin ölmesi hep medenî hukuk 
ilişkisidir. Nihayet kişinin medenî hukuk 
ile bağlantısı öldükten sonra bile bir süre 
devam eder. Mirasının nasıl ve kimler ara-
sında paylaşılacağı yine medenî hukukun 
konusuna girer. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.32). 
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ÖRNEK 9 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.29-30:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.83-85: 

1. Kişiler Hukuku.- Hukukta hak ve 
borç altına girebilen varlıklara “kişi” denir. 
Kişiler, gerçek kişiler ve tüzel kişiler ola-
rak ikiye ayrılır. “Gerçek kişiler” sadece 
insanlardan ibarettir. Belli bir gayeyi ger-
çekleştirmek için bir kısım insanların bir 
araya gelip faaliyetlerini ve bir kısım mal-
larını bu gayeye tahsis etmeleriyle ortaya 
çıkan ve kendisini meydana getiren kişiler-
den ayrı ve bağımsız oldukları kabul edilen 
varlıklara “tüzel kişi” denir43.  

2. Aile Hukuku .- “Aile hukuku”, kişi-
nin içinde bulunduğu ve aile denen toplu-
luğun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenle-
yen medenî hukukun dalıdır46…

3. Miras Hukuku.- “Miras hukuku”, 
bir gerçek kişinin ölümünden sonra, para 
ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının, 
yani terekesinin kimlere ve nasıl geçeceği-
ni düzenleyen hukuk kurallarından oluşan 
medenî hukuk dalıdır. … 

4. Eşya Hukuku.- “Eşya hukuku”, ki-
şilerin bir eşya üzerindeki hâkimiyet ve 
tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların 
bu hâkimiyet dolayısıyla diğer şahıslarla 
olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.  

Görüldüğü gibi medeni hukukun bütün alt dallarının tanımı, cümle cüm-
le, kelime kelime benim kitabımdan alınmıştır. Ama bana atıf yok. Zaten 
böyle bir alıntı için kaynak gösterilmiş olsa bile bu alıntı hukuka aykırı bir 
alıntı olmaya devam eder. Çünkü, bir kere, bu bir aynen alıntıdır; FSEK, 
m.35/son uyarınca belli olacak şekilde yapılması, yani tırnak içinde verilme-
si ve italikle dizilmesi gerekir. Ayrıca belirtelim ki, bir ihtimal böyle bir alın-
tı bu şekilde verilmiş olsa bile hukuka uygun hâle gelmez. Çünkü bu uzun-
lukta bir alıntı, FSEK, m.35/1, b.3’te öngörülmüş olan “iktibasın maksadın 
haklı göstereceği nispet dahilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadıy-
la” yapılması şartına aykırılık teşkil eder.  
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ÖRNEK 10 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.30:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.86: 

B. BORÇLAR HUKUKU 

Borçlar hukuku, kişiler arasında borç 
ilişkilerini düzenleyen özel hukukun bölü-
mü olarak tanımlanmaktadır50. Borç ilişki-
si, iki taraf arasında mevcut olup, bir şeyin 
verilmesini, yapılmasını veya yapılmama-
sını öngören bağ şeklinde tanımlanır. Bu 
ilişkinin taraflarından birisine alacaklı, di-
ğerine borçlu denir. İşte borçlar hukuku, 
borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, 
türlerini ve sona ermesini inceler. 

Görüldüğü gibi alıntı cümle cümle, kelime kelime benden; ama bana atıf 
yok. Ayrıca bu bir aynen alıntıdır. Tırnak içinde italikle verilmesi gerekir.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.43). 

ÖRNEK 11 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.30:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.86: 

C. TİCARET HUKUKU 
“Ticaret hukuku”, kişilerin ticarî nite-

likteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kural-
larının bütünüdür. Ticaret hukuku, medenî 
hukuk ve borçlar hukukuyla çok yakından 
ilişkilidir. Medenî hukuk ve borçlar hukuku 
kişilerin ticarî nitelikte olmayan ilişkilerini 
düzenlediği halde, ticaret hukuku aynı kişi-
lerin ticarî nitelikte olan ilişkilerini düzen-
ler52. … Ticaret hukuku oldukça hacimli 
bir hukuk dalıdır. 

Görüldüğü gibi alıntı cümle cümle, kelime kelime benden; ama bana atıf 
yok. Ayrıca bu bir aynen alıntıdır; dolayısıyla tırnak içinde italikle verilmesi 
gerekir. 

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.44). 
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ÖRNEK 12 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.32:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.92: 

E. MEDENÎ USÛL HUKUKU  

Medenî usûl hukuku, adliye mahkeme-
lerinin özel hukuk alanındaki bütün yargı-
sal faaliyetlerini inceler. Diğer bir tanımla, 
medenî usûl hukuku, özel hukuk alanında 
ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenme-
sinde mahkemelerin izleyecekleri usûlleri 
belirleyen hukuk kurallarından meydana 
gelir. 

Görüldüğü gibi alıntı cümle cümle, kelime kelime benden; ama bana atıf 
yok. Ayrıca bu bir aynen alıntıdır; dolayısıyla tırnak içinde italikle verilmesi 
gerekir. 

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.45). 

ÖRNEK 13 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.32:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.93: 

F. İCRA VE İFLAS HUKUKU  

“İcra ve iflas hukuku” medenî usûl hu-
kukunu tamamlayan bir hukuk dalıdır. Hu-
kuk mahkemelerinin verdiği hükümler, le-
hine karar verilen kişi tarafından doğrudan 
doğruya icra edilemez. Yargılama sonu-
cunda haklı çıkan taraf aldığı mahkeme 
kararını (ilâmı) icra dairesine götürerek 
icra ettirir. İşte böyle bir kararın nasıl yeri-
ne getirileceğini icra hukuku düzenler. O 
halde icra hukuku, özel hukuk alanında 
ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmekle gö-
revli hukuk mahkemelerinin vermiş olduk-
ları hükümlerin (ilamların) gerektiğinde 
devlet organları eliyle zorla yerine getiril-
mesi yöntemlerini ve bu konuda hangi or-
ganların yetkili olduğunu gösteren hukuk 
kurallarından oluşur. İcra işleri Türk hukuk 
düzeninde icra dairelerine bırakılmıştır… 
İflasta, borçlunun haczi caiz bütün malları 
satılır ve satış bedelinden borçlunun bütün 
borçları, alacaklılara ödenir. 

Görüldüğü gibi alıntı cümle cümle, kelime kelime benden; ama bana atıf 
yok. Ayrıca bu bir aynen alıntıdır; dolayısıyla tırnak içinde italikle verilmesi 
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gerekir. Diğer yandan bu şekilde verilse bile değişen bir şey olmaz. Çünkü 
FSEK, m.35 nedeniyle bu uzunlukta bir aynen alıntı yapılamaz.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.16). 

ÖRNEK 14 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.34:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.150: 

A. YAZILI KAYNAKLAR 

Yazılı kaynaklar, devletin yetkili or-
ganları tarafından konulmuş olan bütün 
hukuk kurallarından oluşur. İşte devletin 
yetkili organları tarafından konulmuş ve 
yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bü-
tününü hukuk dilinde “pozitif hukuk (mev-
zuu hukuk, konulmuş hukuk)” veya kısaca 
“mevzuat” denir. İşte bu pozitif hukuk, ya-
ni mevzu hukuk, kısacası mevzuat, anaya-
sa, kanunlar, kanun hükmünde kararname-
ler, uluslararası antlaşmalar, tüzükler ve 
yönetmeliklerden oluşur. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.48). 

ÖRNEK 15 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.34-35:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.150: 

Normlar Hiyerarşisi.- Ancak bu ana-
yasa, kanun, tüzük, yönetmelik bir hukuk 
düzeninde yan yana veya rastlantısal bir 
şekilde bulunmazlar. Bunlar arasında hiye-
rarşik bir sıralanma vardır. Üstünlük sıra-
sıyla anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik 
şeklinde sıralanırlar… Kısacası normlar 
hiyerarşisinin alt basmağında yer alan bir 
norm üst basamakta yer alan norma aykırı 
olamaz. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.49). 
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ÖRNEK 16 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.35:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.153: 

TANIM: K a n u n ,  yasama organı tarafından 
kanun adı altında yapılan ve normlar hiye-
rarşisinde Anayasanın altında tüzüklerin 
üstünde yer alan çoğunlukla, genel soyut 
kurallar içeren hukukî metinlerdir. 

Görüldüğü gibi alıntı kelime kelime, noktası virgülüne benden; ama ba-
na atıf yok. İlginçtir ki, ben “kanun” kelimesini stil olarak harf aralarını aça-
rak yazmışım; Rıdvan Çıyrak de açarak yazıyor. Bu stil unsurunun taklidi 
bana, Rıdvan Çıyrak’ın benim kitabımdan alıntı yaparken pek muhtemelen 
söz konusu paragrafı dahi tekrar yazma zahmetine katlanmadığını, söz konu-
su paragrafı tarayıp olduğu gibi kitaba koyduğunu düşündürtmektedir. Kita-
bın başka sayfalarında nispet “i”sine inceltme işareti koymayan Rıdvan 
Çıyrak’ın burada “hukukî” kelimesinde “i”ye inceltme işareti koyması bu 
konuda ek bir delildir.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.50). Kanun kelimesinin harflerinin aralı yazılması ve nispet “i”sine ilişkin 
yukarıdaki gözlem aynen Nazan Çıyrak’ın kitabı için de geçerlidir.

ÖRNEK 17 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.38:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.161: 

4. Uluslararası Andlaşmalar  

Uluslararası andlaşmalar, iki veya daha 
fazla devlet tarafından akdedilmiş olan ve 
Türkiye’de Cumhurbaşkanının onayıyla 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulan ve Türk normlar hiyerarşisinde 
kural olarak kanun değerinde bulunan bağ-
layıcı hukuk kurallarıdır.  

Türkiye’de uluslararası andlaşma ak-
detme ve imzalama yetkisi Cumhurbaşka-
nı, Başbakan, Dışişleri Bakanına aittir. … 
Andlaşmaları onaylama ve yayımlama yet-
kisi ise, Cumhurbaşkanına verilmiştir 
(Anayasa, m.104). 

Görüldüğü gibi alıntı cümle cümle, kelime kelime benden; ama bana atıf 
yok.  
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ÖRNEK 18 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.39:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.163: 

5. Tüzükler  

“Tüzükler” bir kanunun uygulanmasını 
göstermek ve emrettiği işleri belirtmek 
üzere, kanunlara aykırı olmamak ve “Da-
nıştay”ın incelemesinden geçirilmek şartıy-
la “Bakanlar Kurulu” tarafından çıkarılan 
yazılı hukuk kurallarıdır. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok. Ayrıca bu bir aynen 
alıntıdır; dolayısıyla tırnak içinde italikle verilmesi gerekir. 

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır (s.53). 

ÖRNEK 19 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.39:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.165: 

6. Yönetmelikler 

Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlık-
lar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzük-
lerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardık-
ları yazılı hukuk kurallarıdır. ..  

Yönetmelik çıkarmaya, Başbakanlık, 
bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin (üni-
versite, belediye, KİT’ler, meslek kuruluş-
ları, vs.) yetkili olduğu Anayasada belirtil-
miştir (m.124/1). 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  
Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır (s.54). 

ÖRNEK 20 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.40:  Gözler, Hukuka Giriş, 2011, s.166: 

İdarî bir işlem olan yönetmeliklerin de-
netimi idarî yargıda yapılır. Bakanlıkların 
yönetmelikleri ile kamu kuruluşlarının ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarının ülke çapında uygulanacak yö-
netmeliklerinin yargısal denetimi, ilk dere-
ce mahkemesi olarak Danıştayda yapılır 
(Danıştay Kanunu, m.24/1-d). Kamu ku-
rumu ile kamu kuruluşu niteliğindeki mes- 
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lek kuruluşlarının belli bir yörede uygula-
nacak olan yönetmeliklerinin yargısal de-
netimi ise, o yerde bulunan genel görevli 
idarî yargı yeri olan idare mahkemelerinde 
yapılır . 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok. Burada bir hususa dik-
kat çekmek isterim. Rıdvan Çıyrak’ın verdiği bilgi, 2013 yılında yayınlanmış
bir kitap için güncelleştirilmemiş bir bilgidir. Çünkü yönetmeliklerin yargı-
sal denetimine ilişkin Danıştay Kanunu, m.24/1-d, 2 Temmuz 2012 tarih ve 
6352 sayılı Kanunla değiştirildi.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.54). Aynı güncelleme hatası Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır.  

ÖRNEK 21 

Çıyrak, KPSS-Anayasa, 2013, s.120:  Gözler, Hukuka Giriş, 2012, s.172: 

A. BİLİMSEL GÖRÜŞLER  

“Doktrin” veya “öğreti” de denen “bi-
limsel görüşler”, tartışmalı olan hukukî 
konularda hukuk bilim adamlarının ileri 
sürmüş oldukları düşünce ve kanaatlerdir. 

Görüldüğü gibi alıntı benden; ama bana atıf yok.  

Bu alıntı aynen, noktası virgülüne Nazan Çıyrak’ın kitabında da vardır 
(s.56). 

* * * 
Rıdvan Çıyrak’ın kitabından verdiğim 21 adet örneğin, adı geçen kitabın 

orasından burasından cımbızla çekilip alınmış örnekler olduğu sanılmamalı-
dır. İlk örnek kitabın “İçindekiler” kısmından sonra ilk sayfası olan 12’nci 
sayfasından, 20’nci örnek ise kitabın 42’nci sayfasından alınmıştır. Yani 30 
sayfadan 21 örnek alınmıştır. Üstelik benim kitabımdan alınmış olduğunu 
düşündüğüm her cümle ve paragrafı da yukarıya örnek olarak almadım. Bun-
ların içinde, benim kitabımdan alınmış olduğu tartışma götürmez, apaçık ör-
nekleri seçmekle yetindim.  

Benzer gözlem Nazan Çıyrak’ın kitabı için de geçerlidir. 

* * * 
Önceki bölümlerde üniversite öğretim üyelerinin, yüksek mahkeme üye-

lerinin yaptığı usûlsüz alıntılara örnekler verdik. Son üç bölümde kitaplarını 
eleştirdiğimiz M. Fatih Dikici, Turgut Meşe ve Rıdvan Çıyrak, Nazan Çıyrak 
ise üniversitede öğretim üyesi olmayan, bir akademik ünvanı olmayan yazar-
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lara örnektir. Bunların kim olduklarını yukarıda açıkladığımız gibi tam tespit 
edemedik. Bunlar muhtemelen hukuk fakültesi mezunu değiller. Ve belki de 
bir lisede öğretmenler. Görüldüğü gibi usûlsüz alıntı, ülkemizin her kesimi-
nin bir sorunudur. Zaten fikrî mülkiyete “kamu malı” muamelesi yapıldığı 
bir ülkede bunun böyle olması tamamen normaldir. Usûlsüz alıntı ne diye 
akademisyenlere mahsus bir şey olsun ki? Bir fikri eser, sahibinin izni olma-
dan serbestçe, bir müeyyideyle karşılaşmadan alınabiliyorsa, bu almayı ha-
liyle sadece akademisyenler değil, herkes yapabilir.  

Rıdvan Çıyrak, Nazan Çıyrak, Turgut Meşe ve Fatih Dikici’ye karşı da-
va açtığımda “koskoca üniversite hocalarının aynı şeyi yaptığı yerde, bizim 
yaptığımız şeyin suç olduğunu nerden bilelim” diye herhalde kendilerini sa-
vunacaklar.  

* * * 

Son üç bölümde incelediğimiz M. Fatih Dikici, Turgut Meşe, Rıdvan 
Çıyrak ve Nazan Çıyrak gibi üniversite hocası olmayan, belki Hukuk Fakül-
tesi mezunu dahi olmayan, ve belki sadece lise öğretmeni bu yazarları kü-
çümsememiz gerekir. Yukarıda her birine tahsis ettiğimiz bölümlerde gös-
terdiğimiz gibi, bu yazarlar ülkemizin en meşhur, en aranılan yazarlarıdır. 
Google’da Fatih Dikici kitapları yazdığınızda karşınıza 48.700 adet sonuç 
çıkıyor2. Google’de Turgut Meşe kitapları yazarsanız karşınıza 132.000 so-
nuç çıkıyor3. Google’de Nazan Çıyrak kitapları yazarsanız 40.000 sonuç çı-
kıyor4. Fikir vermek için yazıyorum: Google’da Ergun Özbudun kitapları
diye yazıp arama yaparsanız 39.600 sonuç çıkıyor5. Google’ın bir suçu yok. 
Google arama sonuçlarını veriyor. Demek ki Türkiye’de Google’den anaya-
sa hukuku kitabı arayan insanlar, Ergun Özbudun’un değil, Fatih Dikici’nin, 
Turgut Meşe’nin ve Nazan Çıyrak’ın kitaplarını arıyorlar. Anayasa huku-
kunda bilgi üretme külfeti birilerinin üzerinde kalıyor, bu bilginin nimetini 
ise bir başkaları götürüyor. Bir ülkede okuyucularda kalite konusunda en 
ufak bir fikir yoksa, ne desek boş. Gerisi hikaye! ■

                                                                
2. https://www.google.com.tr/#q=Fatih+Dikici+kitaplar%C4%B1 (3.11.2013).  
3. https://www.google.com.tr/#q=Turgut+Me%C5%9Fe+kitaplar%C4%B1 (3.11.2013).  
4. https://www.google.com.tr/#q=Nazan+%C3%87%C4%B1yrak+kitaplar%C4%B1 (3.11.2013). 
5. https://www.google.com.tr/#q=Ergun+%C3%96zbudun+kitaplar%C4%B1 (Arama en son 

bu kitap matbaaya gönderilmeden önce 3 Kasım 2013’te yapılmıştır).  


