
 
 

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümünden 2005 yılında mezun olup Şu an 

Karamanda Hakimlik görevini sürdüren Sayın Ahmet Mollamahmutoğlu ile 

bir röportaj gerçekleştirdik. 
 

BAŞARININ ANAHTARI SÜREKLİLİKTİR 
 

Sayın Mollamahmutoğlu bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

1982 yılında İstanbul’da doğdum. Aslen Trabzon Çaykaralıyım. Hiçbir zaman çok yerleşik bir 

hayatım olmadı. İlkokulu Adapazarı’nda Ahmet Akkoç İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi 

İstanbul’da Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak, üniversiteyi ise Ankara'da Çankaya 

Üniversitesi'nde okudum. 2005 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

oldum. Avukatlık stajımı yaparken hâkimlik sınavını kazandım. Halen Karaman'ın Sarıveliler 

ilçesinde hâkimlik yapmaktayım. Evli ve bir erkek çocuk babasıyım. 

 

Hukuk Fakültesi’ni seçme nedenleriniz nelerdir?  
 

Aslında hayalim makine mühendisi olmaktı. Hukuk da ilgi alanlarımdan biriydi; ama 

Türkiye’de de Amerika’daki gibi bir jüri sisteminin olduğunu zannediyordum. Lisede fen 

dersleri ile problem yaşıyordum. Bir yandan da sosyal konulara ilgi duymaya başlamıştım ve 

makine mühendisi olma hayalimden vazgeçerek Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okumaya karar 

verdim. O sırada Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan amcam Hamdi 

Mollamahmutoğlu, beni yönlendirerek hukuk okumamı tavsiye etti. Onun tavsiyelerini 



dinleyerek Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdim. Şimdilerde iyi ki amcamın 

sözünü dinlemişim, diyorum kendi kendime.  

 

Çankaya Üniversitesi’ni tanıyarak mı tercih ettiniz? Bu seçiminizde Çankaya 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin başarılarının etkisi oldu mu?  

 

Dürüst olmak gerekirse Üniversitemizi ÖSS'den önce pek tanımıyordum. Başka hukuk 

fakültelerini seçme imkânım vardı; ancak ben, Çankaya Üniversitesi’ni tercih ettim. Ailemin 

de hukukçu olması ve araştırmacı kişiliğim sayesinde tüm hukuk fakültelerini inceledim ve 

gördüm ki Çankaya Üniversitesi, sunduğu imkânlarla beni ilerilere taşıyabilir. Çankaya 

Üniversitesi'nin gerek eğitim kalitesinin yüksek olması gerek eğitim kadrosunda Türkiye'nin 

en seçkin hocalarına yer vermesi, seçimimdeki en büyük etken oldu. 

  

Çankaya Üniversitesi beklentilerinizi karşılayan bir öğretim kurumu olmayı 

başardı mı?  

 

Üniversitemiz, diğer üniversitelere nazaran çok yeni bir eğitim kurumu olmasına rağmen, 

eğitim kalitesiyle beklentilerimi karşıladı. Yeni kampusa taşınıldığında, eğitim kalitesinin 

yanında, zaten var olan sosyal olanakların daha da artacağını ve gerek şu an okuyan gerek 

bundan sonra Üniversitemizi kazanan öğrenci arkadaşlarımı daha tatmin edeceğini 

düşünüyorum. 

 

Kendinizi başarılı bir öğrenci olarak görüyor muydunuz? Öğrenci olduğunuz 

dönemde hangi sosyal faaliyetler ve aktivitelerde rol aldınız?  

 

Fakültedeyken, devam zorunluluğu olmamasına rağmen, dersi derste takip ederdim. Hukuk 

eğitimi alan ya da almayı planlayan herkesin böyle yapmasının öneririm. Derslerime düzenli 

çalışırdım. Vize ve final dönemlerinde eve kapanır, haftalarca sınavlara yoğunlaşırdım. 

Nihayetinde fakülteyi derece ile ilk on içersinde bitirdim; ancak bunların yanında, bir 

üniversite öğrencisinin sosyal olması, üniversitedeki etkinliklerde rol alması ve sosyal çevre 

edinmesi gerektiği kanaatindeyim. Üniversitemizin birkaç öğrenci topluluğunun hem kurulma 

aşamasında hem faaliyetlerinde aktif olarak görev aldım. Bu faaliyetler esnasında, başka 

üniversitelerdeki arkadaşlarla da tanıştım. Birlikte bir kaç konferans ve Çanakkale gezisi 

düzenledik. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı oluştu, kalıcı dostluklar edindim. Birçok 

arkadaşımla halen görüşmekteyiz. Eminim, bundan 25- 30 sene sonra da görüşeceğiz. 

Derslerdeki başarım ve edindiğim arkadaşlıklar bakımından kendimi başarılı görüyorum; 

ancak fakülte hayatı boyunca bir sporla uğraşmamamı, enstrüman çalamamamı veya başka bir 

hobimin olmayışını eksiklik olarak hissediyorum. 

 

Mezuniyetinizden sonra hayatınızda neler oldu?  
 

Her yeni mezunun yaşadığı o bocalama devresini ben de yaşadım. Ne yapacağıma bir türlü 

karar veremiyordum, aklım çok karışıktı. Avukatlık stajımı yapmaya başladım ve özel hukuk 

alanında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Stajımın bitmesine bir kaç hafta kala hâkimlik - 

savcılık sınavını kazandım.   

 

Yüksek lisansınızı medeni hukuk alanında yapmanızın sebepleri nelerdir?  

 

 Medeni hukukun, özel hukukun temelini oluşturduğunu düşünüyorum. İlerde iyi bir hukukçu 

olmak istiyorsam temelimin sağlam olması gerektiği düşündüğümden, bu alanı tercih ettim. 



 

Hukukçu olarak adım attığınız bu yolda, hâkim olmak belirlenmiş bir hedef 

miydi?  
 

Açıkçası hâkim olmayı mezuniyetime kadar pek düşünmüyordum; fakat avukatlık stajımı 

yaparken, kendi hukuk büromda çalışmanın birçok zorluğu olduğunu gördüm. Mesela, büro 

açarsam işlerin rayına oturması için beş sene kadar beklememin, bunun için de hazırda para 

bulunması gerektiğinin farkına vardım. Buna ilaveten, hâkimlik – savcılık mesleğinin, 

mizacıma daha uygun olduğunu anladım. Bu nedenle hâkimlik mesleğine yöneldim. 

 

 
 

Hâkim olmak için kat ettiğiniz yol ve geçtiğiniz aşamalardan bahsedebilir 

misiniz? 

 

Fakültede derslere ilk başladığımızda, Hukuk Başlangıcı adlı dersi veren hocamız Sayın Prof. 

Dr. Adnan Tuğ, kendine has üslubuyla, “Eğer iyi bir hukukçu olmak istiyorsanız dizinizi 

kıracaksınız, bacağınızı altınıza alacaksınız, oturup ders çalışacaksınız.” demişti. Daha sonra 

hocamız sınıfın durumunu öğrenmek için vizelerden önce bir ön sınav yaptı. Sınavda alınan 

notlar, genel olarak oldukça düşüktü. Bense 74 almıştım ve bunun özellikle sınıf ortalamasını 

düşünürsek çok iyi bir not olduğunu görerek gururlanıyordum. Adnan Hoca, beni yanına 

çağırdı. Beni tebrik edeceğini düşünerek gittim; fakat beklediğim gibi olmadı. Kendisinden 

bir azar işittim; çünkü hocamıza göre en az 85 almam gerektiğiydi. Bu azardan sonra, günde 2 

- 3 saat ders çalışmaya başladım. Hâkimlik – savcılık sınavına ilk girdiğimde çalışmamıştım; 

çünkü kendime çok güveniyordum. Nihayetinde fakültedeyken birçok dersten 100 almıştım. 

Sınav sonuçları açıklandı. Sınavın Anayasa ile ilgili bölümünde 10 soruda 3 doğrum vardı. 

Nihayetinde fakültede test tekniği verilmiyordu. Arkadaşlarla istişareler yaptık ve hâkimlik - 



savcılık sınavına hazırlayan bir kursa gitmeye karar verdik. Fakültede dersleri iyi 

öğrenmiştim; ancak test tekniğini bilmiyordum. Kursa gitmiş olmanın oldukça faydasını 

gördüm ve sınavı Nisan 2006'da kazandım. Sınavı kazandıktan sonra, hâkimlik stajına 

başladım. İlk başlarda savcılık istiyordum; çünkü hâkimlikte, ceza veya hukuk hâkimi 

olacağım kesin değildi. Bir konu üzerinde yoğunlaşmak istiyordum. Daha sonra emekli hâkim 

olan amcam Sadık Mollamahmutoğlu beni hâkimliğe yönlendirdi. Stajın 6. ayında meslek 

kurası çekildi ve bana hâkimlik çıktı. Tüm özel hukuk mevzuatını, hukuk muhakemesini 6 ay 

gibi kısa bir zamanda gözden geçirmem gerekiyordu. Zaman kazanmak için stajımı yarıda 

kesip askere gittim. Döndüğümde stajımı kaldığı yerden devam ettirdim ve usul hukukunu 

gözden geçirmeye başladım. Kura kararnamesinde tayinim Sarıveliler'e çıktı. Böylece, Ekim 

2008'de göreve başlamış oldum.  

 

 
 

Kamuda çalışmanın bir gerekliliği olan şehir değişiklikleri, sizi ve aile hayatınızı 

nasıl etkiliyor? Mesela, atamanız Karaman’a yapıldığında neler hissettiniz?  

 

Şehir değişikliği, benim hayatımda olağan bir olay haline geldi. İlkokulu Adapazarı'nda 

okudum. Ortaokul ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi Ankara'da okudum. Dolayısıyla sabit bir 

yerim olmadı. Memuriyeti de şehir şehir gezme derdini bilerek ve kabullenerek seçtim. 

Hâkimlik kura töreninde, Karaman'ın Sarıveliler ilçesi çıktı. Sarıveliler ismini daha önce hiç 

duymamıştım. Araştırdığım kadarıyla burası, Toros dağlarının arasında ve ulaşım probleminin 

olduğu bir mahrumiyet bölgesiydi. Daha gelişmiş, sosyal olanakları daha fazla olan bir ilçe 

bekliyordum. Bu nedenle, moralim biraz bozulmuştu; ancak göreve başlayınca ilçeyi ve 

insanlarını sevmeye başladım. Umarım diğer tayin yerlerim de böyle doğal güzelliklerle, iyi 

niyetli insanlarla dolu olur. Göreve başladıktan sonra, eşimi de yanıma aldım. Yoğun iş 



temposunda Sarıveliler'e alışmam kolay oldu; ancak eşim için aynı şeyi söylemem doğru 

olmaz. Sosyal olanakların kısıtlı olması, onun için büyük sıkıntı oluşturdu.  

    

 

Eşinizin de bir Çankaya Üniversitesi mezunu olduğunu biliyoruz. Hangi 

bölümümüzden mezun oldu ve Karaman’da çalışıyor mu? 

 

Eşim de Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sınıf arkadaşımdı.  Ankara 

Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yapıyor. Görev yaptığım ilçede birçok mahkemenin 

müstecir yetkisi bende olduğu ve eşimin Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan yasaklılık hali 

bulunduğundan dolayı kendisi, benim baktığım davalara giremiyor. Bu nedenle ilçede 

avukatlık yapamıyor. 

 

 

Kariyerinizin bundan sonraki ilerleyişi nasıl olacaktır? Seçenekleriniz nelerdir?  

 

İdealim, Yargıtay üyesi olmak. Cezadan ziyade hukuk hâkimliği daha cazip geliyor. Bu yolda 

kısa vadeli hedeflerim ise öncelikli olarak iyi bir şekilde terfi etmek, yüksek lisansımı 

tamamlamak ve yabancı dilimi geliştirmek. Ardından Yargıtay tetkik hâkimliğini 

düşünüyorum. 

 

Kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen öğrenci ve mezunlarımıza 

tavsiyeleriniz nelerdir? 

 

Başarının ilk anahtarının süreklilik olduğunu düşünüyorum. İstikrarlı bir şekilde derslerine 

çalışan arkadaşların, okulu uzatmadan mezun olduklarını ve hâkimlik - savcılık sınavını 

kazandıklarını gördüm. Fakültede olan arkadaşlara ders çalışmanın yanı sıra ERASMUS’tan 

faydalanmalarını ve yabancı dillerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Benim yurtdışında 

yaşama fırsatım olmadı. Arkadaşlarımdan 1 - 2 sene yurt dışında kalıp geri dönenlerin 

vizyonlarının daha da geliştiğini gördüm. Özellikle, ülke meseleleriyle ilgilenen arkadaşların, 

yurt dışından Türkiye’nin nasıl göründüğünü bilirlerse meselelere daha uygun çözümler 

bulabileceklerini düşünüyorum. Bunlara ilaveten, bilgisayar ve internet kullanımında da 

kendilerini geliştirmelerini, Linux tabanlı işletim sistemlerini öğrenmelerini tavsiye ederim. 

 

 

 

Röportaj: Gözde Kuşak  

 


