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ÖNSÖZ

Ankara Barosu’nun etkinlikleri içersinde hiç kuşkusuz en kapsamlı olanı iki senede bir 
yapılan uluslararası nitelikteki Hukuk Kurultaylarıdır. Bu kitapta yer alan sunumları 
içeren Uluslararası Hukuk Kurultayı - 2008 Ankara Barosu’nun bugüne kadar yaptığı 
kurultayların beşincisi ve belki de en kapsamlı olanı. 

Artık bir Ankara Barosu geleneği haline gelen bu kurultayların yapılmasına, ilginçtir 
kendi yönetimleri zamanında bu kurultayları yapanlar kadar, Uluslararası Hukuk 
Kurultayı – 2008’e konuşmacı veya oturum yöneticisi olarak katılanlar da karşı. Karşı 
çıkanların kullandıkları yegane argüman, kurultay organizasyonunun maliyetlerinin 
fazlalığı. Oysa son iki kurultayın organizasyon maliyeti ilki hariç düzenlenen iki 
kurultayın maliyetinden çok daha fazla değil. 

Kaldı ki bu nitelikteki organizasyonların maliyetinden daha çok sağladıkları ulusal, 
toplumsal, hukuksal, kurumsal yarar ve katkı önemli. Bu yönden bakıldığında, 
Uluslararası Hukuk Kurultaylarının: Ankara Barosu’na prestij sağladığını, Türk 
Hukukuna olduğu kadar, uluslararası hukuka da katkı yaptığını, toplumsal bir 
sorumluluk projesi olarak hukuka aidiyet bilincinin toplumsal düzeyde yerleşmesinde 
etkin rol oynadığını,  ülkemizin ve ülkemiz hukukunun tanıtımına önemli ölçüde aracılık 
ettiğini, avukatıyla, yargıcıyla, savcısıyla, akademisyeniyle ülkemiz hukukçularının 
uluslararası alanda rekabet edebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip bulunduğunu 
göstermesine olanak verdiğini söylemek pekala mümkün. 

Kurultayların geri beslemesi de esasen bütün bunların gerçek olduğunu ortaya koyuyor. 
Elinizdeki bu kitapta yer alan Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı – 2008’de 
sunulan tebliğleri, yapılan tartışmaları, kurultayın kapsamına aldığı biri diğerinden 
önemli ve ilginç konuları incelediğinizde, kurultaya konuşmacı olarak katılan yerli ve 
yabancıların kariyerlerini dikkate aldığınızda, kurultayın ne denli başarılı ve yararlı 
olduğunu eminim sizler de görecek ve kabul edeceksiniz. 

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı – 2008 adlı bu kitapçığın ülkemiz hukuk literatüründe 
önemli ve değerli bir yeri olacağına, içerdiği konuları itibariyle gereksinim duyanlara 
hizmet edeceğine olan inancımla, gerek kurultayın düzenlenmesinde, gerekse 
kitap haline getirilmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Saygılarımla.

Av.V.Ahsen Coşar   
Ankara Barosu Başkanı
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KURULTAY YÖNERGESİ

1- KONU
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 08–11 Ocak 2008 tarihleri arasında “Uluslararası Katılımlı 
Hukuk Kurultayı” düzenlenmesine karar almıştır.

Kurultayın ana konuları şöyle belirlenmiştir:
XXI. Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Bilişim ve Hukuk
Adaletin Işığında Hukuk
Ekonomi ve Hukuk

Ayrıca üç odada düzenlenecek çalıştaylarda (atölye çalışması)
Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı 
Drama Yöntemiyle İncelenmesi
Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
Avukatlık Mesleği Etiği
Küçüklere Yönelik Şiddet
Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)
konuları tartışılacak ve işlenecektir.

Yan çalışmalar olarak düzenlenecek olan “Karikatür Sergisi” ile Felsefe Kahvesi’nde adalet 
teması işlenecektir.

2- KONULARIN SEÇİMİ
Ana başlıklar ile ilgili paralel toplantılar üç salonda yürütülecektir. Bu alt başlıkların konuları, 
konuşmacıları ve toplantı yöneticileri Düzenleme Kurulu’nca belirlenecektir.

3- TOPLANTI TÜRLERİ
Hukuk Kurultayı’nda üç tür toplantı düzenlenecektir.
a) Panel (Açık Oturum)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenecek konularda yapılacak açık oturumda, konuşmacılara 
20’şer dakikalık bir süre tanınacak; ayrıca toplantının gelişimine göre yönetici konuşmacılara 
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katılımcıların görüşlerini ve sorularını irdelemek amacıyla on dakikalık ek süre tanınacaktır.

b) Bilimsel Sunuş (Bildiriler)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenen konularda konuşmacılara hazırladıkları çalışmayı özetle 
sunmak için 15’er dakikalık süre tanınacaktır. Sürenin yeterliliğine göre toplantı yöneticisi 
görüşleri ve soruları yanıtlamak amacıyla 10 dakikayı aşmayacak biçimde ek süre tanıyabi-
lecektir. Toplantıları Düzenleme Kurulu’nun belirlediği başkan yönetecek; konuşma sıraları 
toplantı öncesinde belirlenecektir.

Sunulacak bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış özgün çalış-
malar olacaktır.
Bildirilerde, özet (abstract) bölümü yer alacaktır.
Özet (abstract) ile bildiri metinleri, kitap olarak yayımlanacaktır.

4- ÇALIŞTAYLAR (ATÖLYE ÇALIŞMASI)
Hukuk Kurultayı süresince üç odada (küçük salon) çalıştaylar yapılacaktır.

a)Çalıştaylar 9–10–11 Ocak 2008 günlerinde yapılacaktır. Çalışmalar sabah 09:30–12:30; 
öğleden sonra 14:00–17:00 saatleri arasında üçer saatlik oturumlar olarak yapılacaktır.

b) Çalıştay konuları
-Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı 
Drama Yöntemiyle İncelenmesi
-Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat  Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
-Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
-Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
-Küçüklere Yönelik Şiddet
-Avukatlık Meslek Etiği
-Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)

c)Çalıştayların organizasyonu her çalıştayın sorumlusu tarafından yürütülecektir. Çalıştay 
sorumluları konunun özelliğine göre farklı düzenleme yapmaya yetkilidir.
Çalıştayların konularına göre sorumlu kişiler şöylece belirlenmiştir:

ca)Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yara-
tıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi – Avukat Ayşen Merih Acar, Avukat Fahrettin Kayhan, 
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Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel (Proje Danışmanı)

cb)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat -Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet - 
Yard. Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu, Doç.Dr.Gülriz Uygur

cc)Bilişim ve Hukuk -Av. Özgür Eralp, Av. Çağatay Cengiz

cd) UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) – Avukat Özgür Eralp, Avukat Çağatay Cengiz

ce) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları – 
Avukat Ender Dedeağaç

cf) Küçüklere Yönelik Şiddet – Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar

cg) Avukatlık Meslek Etiği – Prof. Dr. Harun Tepe, Doç. Dr. İsmail Demirdöğen

ch) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar) - Prof. Dr. İlhan 
Tekeli

d) Çalıştay sorumluları, yapılan çalışmanın sonuçlarına ilişkin bir raporu ve çalıştayda üreti-
len metinleri yayımlamak üzere bir ay içinde Kurultay Düzenleme Kurulu’na tevdi edecek-
tir.

e) Hukukta Yaratıcı Drama: Çalıştaya Çağdaş Drama Derneği drama kurslarında en az 24 
saat drama çalışması yapmış hukukçular katılımcı olabilecektir. Katılımcı sayısı 20 kişiyle 
sınırlıdır. Katılımcılar, Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belirlene-
cektir. Çalıştay üç gün ve toplam 18 saat sürecektir.

f)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat - Sinema - Basın Üçlemesinde Adalet: 
Çalıştayda konuşmacılar, tartışmacılar ve izleyiciler olmak üzere üç grup yer alacaktır. Ko-
nuşmacıların ilgili alanlarda yer alanlar olmalarına ve tartışmacıların da bu alanlar üzerine 
çalışma yapan kişilerden oluşmasına çalışılacaktır. 

g)Bilişim ve Hukuk: Çalıştay üç gün sürecektir. Ulusal Bilgi Güvenliği, e-polis, e-sağlık, ve 
yazılım sektörlerinde çalışan kişileri bir araya getirmeyi, mevcut sorunların irdelenmesini 
hedefleyen çalıştay herkesin katılımına açık olacaktır. Bu çalıştayda ayrıca haber ve hukuk si-
teleri gibi hukukçular tarafından internette sıklıkla ziyaret edilen sitelerle ilgili konu başlıkları 
da yer alacaktır.  
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h) UYAP: Çalıştay üç gün sürecektir.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve An-
kara Barosu işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayda UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) tüm yön-
leriyle irdelenmeye çalışılacaktır. Bu çalıştayın hedef kitlesi işi gereği UYAP uygulamalarını 
kullanmak zorunda olan Adliye personeli ve avukatlar olup katılım herkese açık olacaktır.  

i) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları: Ça-
lıştay altı saat sürecektir. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır. Katılımcılar değişik mesleklerden 
oluşacaktır. Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belir-
lenecektir. Çalıştayda katılımcılar onar dakikalık sunumlar yapacaklar; sonra konu ile ilgili 
tartışma yapılacaktır.

j) Küçüklere Yönelik Şiddet: Çalıştayda konuyla ilgili uzman konuşmacıların bildirileri yer 
alacaktır.

k) Avukatlık Meslek Etiği: Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme 
Kurulu’nca belirlenecektir.

l) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar): Çalıştay altı saat 
sürecek olup, 25 kişi katılacaktır. Katılımcıların çeşitli bilimsel alanlarda uzman kişiler ile gö-
nüllü kuruluşlar ve basın alanında deneyimli kişiler arasından seçilmesi sağlanacaktır.

5-FELSEFE KAHVESİ
Yönlendiricilerin eşliğinde yapılacak olan Felsefe Kahvesi’nde Kurultay’ın temel konusu 
olan adalet üzerine söyleşi yapılacaktır. Katılım herkese açık olacaktır. 

6-KARİKATÜR SERGİSİ
Karikatür Vakfı tarafından düzenlenecek karikatür sergisi “Sanatçı Gözüyle Adalet” başlığını 
taşıyacak olup, Kurultay boyunca sergilenecektir.

7-POSTER SUNUMU
Kurultay’da ayrıca poster sunumu ile çeşitli konular işlenecektir. Şöyle ki;
a)Posterlerin genişliği 70 cm’yi, yüksekliği 100 cm’yi geçmemelidir.
b)Posterde, fazla yazı ve materyal bulunmamalıdır.
c)Poster başlığı; posterin adını, yazarları, çalıştıkları kurumları ve bulundukları şehri içermeli 
ve bu bölümde kullanılan harfler en az 35 mm yükseklikte olmalıdır.
d)Posterdeki yazı, tablo ve şekillerde kullanılacak harflerin boyutları en az 10 mm yüksek-
likte olmalıdır.
e)Poster; Giriş, Amaçlar, Tartışma, Sonuçlar şeklinde bölümlere ayrılmalıdır. Bu bölümlerin 
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her biri sırasıyla numaralandırılmalı ve okuyuculara rehber olması için bu rakamlar en az 35 
mm yükseklikte olmalıdır.
f)Giriş bölümü; çalışmayı ve niçin yapıldığını anlatmak için gerekli temel bilgileri içeren 3-5 
kısa cümleden oluşmalı,
g)Amaç bölümünde; araştırılan sorular veya test edilen hipotez olabildiğinde kısa ve açık bir 
şekilde ifade edilmeli,
h)Tartışma ve Sonuç bölümleri kısa ve öz olmalı, kullanılan yazı fontları daha büyük olma-
lıdır. Çünkü, çoğu izleyici önce bu bölümü okumakta ve posterin diğer bölümlerini okuyup 
okumama kararını bu bölüme göre vermektedir.
i) Posteri izlemeye gelenlere, posterin yazılı bir örneği verilebilir.

8- DİL
Kurultay dili Türkçe ve İngilizcedir. Toplantılar süresince eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

9- KURULTAY KİTABI
Kurultay çalışmaları ve yapılan sunuşlar Ankara Barosu’nca yayımlanacaktır.
Basılı belgelerde isimler soyadı alfabetik sırasına göre yazılmaktadır.
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ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI-2008

8 Ocak - 11 Ocak 2008

Sheraton Hotel & Convention Center / ANKARA

AÇIŞ KONUŞMALARI

(SALON 1)

 

SUNUCU- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı 
Vekilim; Ankara Barosunun düzenlediği “Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008” 
etkinliğine hoş geldiniz efendim. Sizi ve izninizle değerli konukları sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Sizleri şehitlerimiz ve Yüce Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okumaya davet ediyorum. 

(Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)

Hukukçu olalım ya da olmayalım hukuk kimi zaman doğrudan, kimi zaman da dolaylı 
olarak hepimizi etkileyen bir toplumsal gerçekliktir. Toplumda adaleti sağlamanın 
aracı huzurun, güvenin, düzenin, barışın, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve birey 
olarak hepimizin meşru savunma hakkının kolektif organizasyonu olan hukuk; 
dünden bugüne her toplumda varlığı aranan, eksikliği hep hissedilen bir düzendir. 
Cumhuriyetimizin özü hukuk yoluyla toplumu dönüştürme projesi olduğu gibi aday 
olma konusunda epeyce mesafe aldığımız Avrupa Birliğinde de hukuk yoluyla Birlik 
üyesi ülkeleri ve Birliğe aday ülkeleri dönüştürme projesidir. 

Gerek ulusal hukuka, gerekse uluslararası hukuka katkı yapmak sadece devletin, 
siyasal iktidarların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının görevi olmayıp aynı 
zamanda ve belki daha çok yargının, yargıç ve savcılarla birlikte, kurucu unsuru olan 
savunma mesleğinin sahibi avukatların meslek kuruluşu olan barolarında görevidir. 

Ankara Barosu tarafından bu kurultayın düzenlenmesindeki, amaç; bu görevin yerine 
getirilmesine, bu bağlamda hem ulusal hukukumuza, hem de uluslararası hukuka katkı 
yapmak, amacına yöneliktir. Her biri kendi alanında etkin ve yetkin olan yerli ve yabancı 
katılımcıların yer alacağı ve katkı yapacağı bu kurultayın yaratacağı sinerjinin, ülkemiz 
hukukuna, uluslararası hukuka yeni yararlı açılar, açılımlar getirmesini diliyoruz. 
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Açılış konuşmalarına geçmeden önce gelen mesajlarımızı sizlere iletmek istiyorum:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan; 

“Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008’e davetiniz için teşekkür ederim. 

Hukuk toplumsal düzenin temeli, ekonomik kalkınmanın bireysel hak ve özgürlüklerinde 
garantisidir. Hukuk, herkes için onurlu bir hak arama mecrasıdır. Hukuksuzluksa; kaosun, 
çatışmanın ve haksızlıkların zeminidir. Bir ülkede hukuk sistemi ne kadar güçlüyse, ne kadar 
sağlıklı işliyorsa iç barış ve huzur o kadar garanti altındadır. Bunun için hükümetimizde 
hukuk devleti standartlarının çıtasını her geçen gün arttırma kararlılığını sürdürecek Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği muasır medeniyetlerin ötesinde buluşma idealini 
gerçekleştirecektir. 

Bu düşüncelerle kurultayın başarılı geçmesini diler, size ve tüm katılımcılara sevgi ve 
selamlarımı sunarım (Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan)”. 

Teşekkür ederiz. Efendim, daha çok mesajımız var, hepsini tek tek burada okumama 
imkân yok, süremizi aşmamak babında. Bu sebeple sadece ismen sizlere iletmek 
istiyorum değerli kişilerden gelen mesajları:

Sayın Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı.
Sayın Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Bakanı.
Sayın Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Devlet Bakanı.
Sayın Nimet Çubukçu, Devlet Bakanı.
Sayın Beşir Atalay, İçişleri Bakanı.
Sayın Murat Başeskioğlu, Devlet Bakanı.
Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çevre ve Orman Bakanı.
Sayın Mehmet Mehdi Eker, Tarım ve Köy İşleri Bakanı.
Sayın Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.
Sayın Faruk Nafiz Özak, Bayındırlık ve İskan Bakanı.
Sayın Mehmet Damar, Sayıştay Başkanı.
Avukat Rıdvan Yalçın, Ordu Milletvekili.
Sayın Meral Akşener, TBMM Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili.
Sayın Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM Başkan Vekili.
Sayın Bülent Baratalı, CHP İzmir Milletvekili.
Sayın Mustafa Ünal, Karabük Milletvekili.
Sayın Canan Candemir Çelik, Bursa Milletvekili.
Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı.
Sayın Ömer Adıgüzel, Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı.
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Efendim, gelen mesajlara çok teşekkür ediyoruz. Yine açış konuşmalarımıza 
geçmeden önce çok kısa bir hatırlatmam olacak değerli konuklarımız; bugün Sheraton 
Convention Center B-1 katı sergi salonunda “Karikatür Sergimizin” de açılışı olacaktır; 
ilgilerinize sunulur. 

Öncelikle açış konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi Ankara Barosu Başkanı Sayın 
Vedat Ahsen Coşar’ı izninizle kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

VEDAT AHSEN COŞAR (Ankara Barosu Başkanı)- Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Değerli Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim,  Değerli Konuklar, Sevgili 
Meslektaşlarım, Ankara Barosunun düzenlediği “Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008” 
etkinliğine hoş geldiniz. Sizleri, Ankara Barosu ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım 
adına, kendi adıma selamlıyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. 

Bu yıl beşincisini yapmakla artık gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz Ankara 
Barosu “Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008”in, gerek ulusal, gerekse uluslararası 
hukuka katkı yapması, sevgili avukat meslektaşlarımıza, değerli yargıç ve savcılarımız 
ile akademisyenlerimize yararlı olması en içten dileğimizdir. 

Bu kurultayın hazırlanmasına emek veren herkese, ama herkesten daha çok Kurultay 
Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Atila Sav ile onun şahsında Kurultay Düzenleme 
Kurulunun sayın üyelerine, bilgisini, deneyimini ve çevresini bizlerden esirgemeyen 
Türk felsefeciliğinin duayeni Sayın İoanna Kuçuradi hocama ve onun şahsında Türkiye 
Felsefe Kurumuna, gerek mesleki, gerekse özel yaşamından özveride bulunarak bizlere 
değerli katkılar sunan değerli hocam Sayın Gülriz Uygur’a sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Onlar olmasaydı, onların emeği, bilgisi, katkısı olmasaydı, sanırım bu 
kurultay yapılamazdı.  

Sayın Meclis Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, 
Arkasında yazılı hiç bir şey bırakmamış olmasına rağmen 2500 yıldır insanlığa 

ışık veren Sokrates’in en belirgin özelliği, gün boyu Atina sokaklarında soru sorarak 
dolaşması ve sorduğu sorularla Atinalıları düşünmeye ve yaşamlarını gözden geçirmeye 
çalışmasıdır. 

“Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez” diyen, kendisini “Atina uyuşuk bir 
at, ben de onu uyandırıp canlandırmaya çalışan bir at sineğiyim.” diyerek tanımlayan, 
“bilgisizliğimizi bilmenin akıllı olmanın başlangıcı” olduğunu  söyleyen Sokrates. Büyük 
devlet adamı, avukat, bilgin ve yazar olan Cicero’ya göre: “felsefeyi gökyüzünden dünyaya 
indirip, kentlerde dolaştıran, evlere sokup, insanları; yaşam, töreler, iyilik ve kötülük 
üzerine düşünmeye zorlayan adam”dır. Sokrates’in sorularından bıkan ve hatta rahatsız 
olan Atinalılar, kurtuluşu onu ölüme mahkûm etmekte buldular. Sokrates’in başına 
gelenlerden sonra korkuya kapılan dönemin felseficileri, Platon’un öncülüğünde 
kentin dışında kurdukları bir akademiye çekildiler ve bir daha zamanın politikasıyla 
hiç ilgilenmediler.
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Bütün bunları şunun için anlattım, soru sormayan, soru sorulmasından rahatsız 
olan, kendisini, kendi yaşamını, kendi duruşunu, kendi görüşünü sorgulamayan, 
kendisiyle ilgili olmadığı için başkalarıyla ilgili olan, başkalarını sorgulayan ve hatta 
yargılayan bir toplum olduk. Ama bu sadece bize özgü bir durum değil, çağdaşımız 
olan başka toplumlar da böyle. Onun için Cornelius Castoriadis bir genelleme yaparak 
“uygarlığımızın sorunu kendini sorgulamayı bırakmış olmasıdır” diyor. 

Sokratik bir eğitimden geçmediği için soru sorma becerisini edinemeyen ya da bu 
becerisi olmayan veya bu becerinin kullanılmasına izin vermeyen, kendisini bilmeyen, 
kendisini tanımayan, kendisini eleştirmeyen bireyler ve toplumlar, kendilerini kuşatan 
sorunlara çözüm bulamazlar. “Eleştirel bir iradenin başlangıç noktası insanın gerçekte 
kim olduğunun bilincine varması ve bir kayıt listesi tutmaksızın içinde sonsuz izler taşıyan 
o güne kadarki tarihsel sürecin bir ürünü olarak kendini bilmesidir” diyor Antonio 
Gramsci.  O halde birey olarak, toplum olarak önce kendimizi bilmek, kendimizi 
tanımak, kendimizi sorgulamak zorundayız. 

Zehir hazırlanırken, Sokrates bir flüt parçası öğrenmeye çalışıyormuş. “Bu ne işine 
yarayacak?” diye sormuşlar. “Ölmeden önce bu parçayı öğrenmeme” diye yanıtlamış. 
Bu anekdotun kıssadan hissesi, öğrenmenin değeridir. Onun için bildiklerimizi 
öğreteceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz, kendimize, mesleğimize, meslek 
örgütümüze, toplumumuza emek vereceğiz. 

Esasen Baromuz tarafından bu yıl beşincisi yapılan “Uluslararası Hukuk Kurultayı-
2008”in, başkaca kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen benzeri etkinliklerin 
yapılmasından amaç da budur. Yani kendimizi bilmektir, bildiklerimizi öğretmek, 
bilmediklerimizi öğrenmek, içinde yaşadığımız ve çoğu zaman yakındığımız sosyal, 
siyasal, ekonomik ve hukuki düzene yönelik eleştirici ve sorgulayıcı yoklamalarda 
bulunmaktır. 

Değerli Meclis Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim; piyasanın ihtiyaçlar 
üzerinde egemenlik kurduğu, yurttaşlığın tüketicilikle eşdeğer görüldüğü, her türden 
duyarsızlığın, kayıtsızlığın ve konformizmin alıp başını gittiği, renkleri ne olursa olsun 
siyasetçilerin aynı şeyin daha fazlasından başka bir şey vaat etmedikleri, insanların 
kendilerini güvencede hissetmedikleri, her görüşün, her yeni fikrin, her ihtilafın, her 
türden muhalefetin içinde ve arkasında düşmanların, komplocuların arandığı, hemen 
herkesin hakikat tekeline sahip olduğu iddiasında bulunduğu bir süreçten geçiyor ve 
değer krizinden mustarip bir toplumda yaşıyoruz. 

Bütün bu dertlere çare bulabilecek, bunun için gerekli kolektif eylemin gerektirdiği 
riskleri göze alabilecek kadar donanımlı, örgütlü ve cesur olmadığımız gibi, birlikte 
yaşamanın alternatif yollarını hayal edecek, bunların üzerinde düşünecek kadar 
zamana da sahip değiliz. Hepimiz çok meşgulüz, birbirimize ayıracak, birbirimizi 
dinleyecek zamanımız yok. Empati yeteneğimiz gelişmediği için birbirimizi anlamakta 
zorlanıyoruz ve hatta anlamak istemiyoruz. Daha kötüsü birbirimize tahammülümüz 
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ve güvenimiz yok. Bir an durup ne yapmalıyız diye kendimize sorduğumuzda, kamusal 
iyi, iyi toplum, erdem, eşitlik, adalet, özgürlük gibi değerleri sürüldükleri yerden geri 
çağırmadıkça bir yere varamayacağımızı anlarız. Biz de öyle yaptık. Erdemi, kamusal 
iyiyi bulabilmenin, iyi toplumu yaratabilmenin yolu ekonomiden, hukuktan, adaletten 
geçtiği için bu kurultayın üç ana başlığından ikisini ekonomi ve hukuk arasındaki 
ilişkiler ile adalet olarak belirledik.          

Günümüzden çok uzun zaman önce insanlar ticareti tanımadıkları ve o nedenle de 
güvenilir bulmadıkları yabancılarla değil, tanıdıkları veya ortak tanıdıklarının olduğu, 
ortak paydalarının bulunduğu, o nedenle de güven duydukları kendi yakınlarıyla, 
kendi hemşerileriyle, kendi cemaatlerindeki insanlarla yapıyorlardı. Bunun nedeni 
o mekânlarda ve zamanlarda sağlıklı işleyen bir hukuk düzenin olmaması, hukuki 
güvenilirliğin bulunmamasıydı. Güvenilir bir hukuk düzeni olmadığı, ihtilafları çözecek 
sağlıklı bir yargı sistemi bulunmadığı için ticaret yapan insanlar, güveni hukuk düzeninin 
yerine ikame ediyorlar ve dolayısıyla ticareti sadece dar bir çevrede yapıyorlardı. Bu ise 
ticaretin gelişmesine, ekonominin büyümesine, sermaye birikiminin oluşmasına engel 
oluyordu. Hukuk güvenliğinin sağlanmasına bağlı olarak ve zaman içinde ticaretin 
yapısı değişmeye, alanı genişlemeye başladı. Böylece toplumların ekonomileri büyüdü, 
bireylerin sermaye birikimleri çoğaldı, refah düzeyleri yükseldi. 

Tarihsel süreç içinde gelişen bu durum bize, ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkinin 
önemini, ekonominin sağlıklı bir hukuk düzenine, hukuki güvenilirliğe, adil ve 
hızlı işleyen bir yargı sistemine gereksinimi olduğunu göstermektedir. Ticaretin ve 
ekonominin yapısıyla işleyişindeki bu değişikliğe bağlı olarak, günümüzde statü 
hukukunun yerini giderek artan biçimde sözleşmeler hukuku almıştır. Zira mal ve 
hizmetlerin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde artan bir hızla pazarlanmasına 
bağlı olarak gelişen rekabete dayalı ekonomiler değişik türden sözleşmeler üzerine 
kuruludur. Esasen sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın sağlanması, bireysel ve kurumsal 
yatırımların korunması sağlıklı ve hızlı işleyen bir yargı sistemine, güvenilir bir hukuk 
düzenine gereksinim duyar. Onun için modern iktisat kuramında sözleşmelerle 
bunların ifasını sağlayan hukuk düzeninin güvenilirliği, istikrarı, ihtilafların çözümünde 
hızlı ve adil biçimde çalışan bir yargı sisteminin varlığı yaşamsal değerdedir. 

Bütün bu nedenlerle “Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008”de ekonomi ile hukuk 
arasındaki bu yaşamsal ilişkiye özel bir önem verdik. Bu bağlamda ülkemizin gündemini 
son zamanlarda önemli ölçüde dolduran, siyasi iktidarlarla yargı arasında çatışma 
konusu haline gelen özelleştirme ve serbestleştirme politikalarını, bu politikaların 
ekonomik ve hukuki boyutlarıyla yargısal denetimini, ekonomik, sosyal, kültürel 
kalkınma ile hukuk arasındaki ilişkileri, rekabet ve küreselleşme olgusu karşısında 
devletin konumunu, hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkinin ideolojik boyutunu, 
adaletin daha hızlı biçimde gerçekleşmesi, amacıyla klasik yargılama sisteminin yerine 
ikame edilen ve giderek gelişen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ve benzeri diğer 
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konuları kurultayımızın inceleme, değerlendirme ve tartışma konuları arasına aldık.
Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim; “Nerede bir toplum varsa, orada 

bir hukuk vardır” sözü eski Roma’ya ait.   Son derece yerinde bir tespiti içeren bu 
maksimden hareketle, “hukukun yeryüzünde varoluşunun tarihi, insanın varoluşunun 
tarihi kadar eskidir” demek belki iddialı, ama doğru bir sav olacaktır. Ortaya çıkışı 
insanın varolması kadar eskiye kadar giden ve öyle olduğu için de kadim olan 
hukuk, sanırım kendi tarihinin hiçbir döneminde, günümüzde olduğu kadar önemli, 
günümüzde olduğu kadar gerekli, günümüzde olduğu kadar yaşamsal olmamıştır. 
Bu tespitten hareketle, günümüzde insanlığın hukuku yeniden keşfettiğini söylemek 
sanırım yanlış olmayacaktır. Son zamanlarda hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine 
yapılan yollamalar, bu ilke, kavram ve kurumların referans olarak alınması, çağcıl bütün 
devletlerin örgütlenmelerinin merkezine hukuku almaları, başta Avrupa Birliği olmak 
üzere benzeri diğer örgütlenmelerin projelerini hukuk yoluyla toplumu dönüştürme 
anlayışı üzerine kurmuş bulunmaları bu savımızı desteklemekte ve doğrulamaktadır. 

Siyaset felsefesinin, toplum felsefesinin, devlet ve iktisat kuramlarının, iktidar, 
egemenlik, özgürlük, adalet, eşitlik gibi kavramların hukuku referans olarak almadan, 
hukuka dayanmadan kendilerini açıklayamaması, hukukun toplum yaşamında olsun, 
ulusal veya uluslararası düzeyde olsun, ne ölçüde etkili ve işlevsel olduğunun kanıtı 
ve göstergesidir. İnsan davranışını kuralların yönetimine tabi kılmanın odak noktası 
olan hukuk günümüzde devletle çok daha farklı bağlamda bütünleşmiştir. Bu bağlam, 
hukukun üstün ve evrensel ilkelerine bağlılıktır, yani hukuk devleti olmaktır. O nedenle 
devletin klasik tanımında yer alan asli unsurlarından olan cebir tekeli, merkezi otorite, 
muayyen sınırlar, bu sınırlar içinde yaşayan halk, egemenlik, diğer bir deyişle hukuk 
yaratma, kural koyma gücüne günümüzde hukuk devleti olma niteliği de eklenmiştir.  

17. Yüzyılın başlarında, devletin varlık nedeni kavramıyla gündeme getirilen soru, bu 
yeni ve bağımsız varlığın bizatihi varoluşu ve doğası, yani devletin kendisidir. O yüzyıldan 
bu yüzyıla kadar geçen süre içinde devletin varlık nedeni Tanrı’nın hikmetinden, 
Hegel’in devleti kutsamasından, bizatihi devletin doğasına ve rasyonelliğine 
yollamada bulunan görüşlerden kurtulmuş ve böylelikle günümüzün devletinin varlık 
nedenini işlevsel bir aygıta, bir hizmet organizasyonuna dönüştürmüştür. Devletin 
varlık nedenindeki bu radikal dönüşüm ve değişim devleti kimin yönetmesi gerekir 
sorusunun yanıtını da zaman içinde değiştirmiştir. 

Bu bağlamda platonik cumhuriyette sitenin önderinin filozof, Aziz Thomas’a göre 
devleti yönetecek olan kralın “erdemli” olması gerekirken, Marks’a, Engels’e, Lenin’e 
göre devleti “İşçi sınıfı/proleterler yönetmelidir.” Karl Popper’e göre sorun, yöneticinin 
“kim” olacağı değil, “nasıl yöneteceği”dir ve hatta çok daha tercihe değer olanı, daha az 
yöneten bir devletin, bir iktidarın olmasıdır. 

Almanca karşılığı “halk hâkimiyeti” olan demokrasinin, asla halk hâkimiyeti 
olmadığını ve esasen olmaması gerektiğini, demokrasinin her şeyden önce gücün 
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tek elde toplanmasına izin vermeyen, devlet gücünün sınırlanmasını talep eden ve 
diktatörlüğe karşı silahlanmış bir kurum olduğunu ileri süren Karl Popper’e göre, “kim 
halktan sayılırsa sayılsın -ister askerler, isterse memurlar, işçiler, din adamları, aydınlar- 
bunların hiçbirinin devleti yönetmemesi, bu güç odaklarının hiçbirinin çok fazla güce/
iktidara sahip olmaması gerekir”

Platon’dan bu yana sorulan ve farklı yanıtları olan “devleti kim yönetmelidir?” 
sorusunun yanıtını eğer bugün vermek gerekir ise, bu yanıtın, elbette seçimle göreve 
gelmiş özel bir yeterliliğe, yeteneğe ve bilgiye sahip “siyasetçi” olması gerekir. “Seçimle 
göreve gelmiş siyasetçi veya siyasetçiler devleti nasıl yönetmelidir?” sorusunun yanıtı ise, 
kuşkusuz “devleti kurallarla, yani hukukla, yani adaletle yönetilmelidirler” olmalıdır. 

Bir toplumun yasaları, siyasi iktidarların uyguladıkları iktisadi politikalar genel bir 
iyilik yaratabilir, ama aynı zamanda gelir dağılımında, refahtan alınan payda, zenginliğin 
yaratılmasında eşitsizliklere, girişim özgürlüğünün, kamu mallarının ve olanaklarının 
hakkaniyete aykırı biçimde tahsisine de olanak sağlayabilir. Onun için toplumun teşvik 
etmesi, devletin gerçekleşmesi yönünde çaba sarf etmesi gereken şeylerin en başında 
adalet gelir. Hukuk felsefesinin en önemli ve tartışmalı kavramlarından biri olan,  aynı 
zamanda genel felsefenin, siyaset biliminin ve hatta iktisat kuramı gibi sosyal bilimlerin 
de ilgisini çeken adalete ilişkin geleneksel anlatımlar, Aristoteles’e ait olan ve ahlak 
felsefesindeki evrensellik ölçütünde saklı bulunan düşüncenin bir türünden başka 
bir şey olmayan “Eşitlere eşit, eşit olmayanlara farklı muamele edilmelidir. Eşit olmayana 
yapılacak muamelenin de eşitsizlikle orantılı olması gerekir” biçimindeki tanıma dayanır. 
“Benzer durumlarda, benzer muamele edilmelidir” ilkesi üzerine kurulu olmakla şekli 
olan ve insanların temelde eşit oldukları varsayımına dayanmayan bu adalet tanımı, 
Aristoteles’in yaşadığı dönemin ve toplumun köleci özelliğini taşır. 

Genel anlamda, davranışların erdeme olan uygunluğu, özel anlamda ise, haklar ve 
ödevlerle ilgili durumlar için kullanılan adalet kavramı, Platon’a göre gerçek bir şey 
olmayıp bir düşünce, bir idedir. İde olarak adalet, aşkın bir kavramdır ve hukukun hem 
nihai hedefi ve hem de uygunluk ölçütüdür. 

Roma hukuk geleneği ile Yunan felsefesinde bireysel haklarla adalet arasında herhangi 
bir bağ mevcut değildir. Bireysel hak ve özgürlüklerle adalet kavramı arasındaki 
ilişkilendirme liberal öğretiyle birlikte başlar. Onun için bireysel hakların ve özellikle 
özgürlüklerin öne çıkarıldığı adalet kuramı, liberal felsefenin merkezinde yer alır. 
“Ahlak ve siyaset felsefesinde hakkın iyiye takaddüm ettiğini” ileri süren ve “adaletin 
toplumun birinci erdemi” olduğunu söyleyen Amerikalı siyaset bilimci John Rawls başta 
olmak üzere, azınlık ve birey hakları konusunda siyasi düzenleme yapılmasını talep 
eden modern kuramcılar da, adalet kavramını bireysel haklarla birlikte ele alırlar. 

Bütün bu nedenlerle kurultayımızın gündemine “adalet” kavramını aldık. Bu 
bağlamda hukuku, bireysel hakları güvence altına alan anayasa ve ulusal üstü belgeleri, 
anayasanın ve yasaların yorumlanmasını, ayrımcılığı, insan haklarını, bireysel hakların 
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en önemlilerinden olan ifade özgürlüğünü adaletin ışığında inceleyeceğiz. 
Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim; bilginin dönüşümü için kullanılan 

yöntemleri ve bu dönüşümü gerçekleştirmek için uygulanılan mekanizmaları inceleyen 
bir disiplin olan bilgiişlemin gelişmesi ve yaygınlaşması, enformatik olarak da bilinen 
bilişim kavramını ortaya çıkardı. Bilme edimini oluşturan sürecin adı olan ve ayırtında 
olmayla yargı yetilerini kapsayan “biliş” sözcüğünden türetilen “bilişim” kavramı, 
bilgiye erişilmesini, bilginin dağıtılmasını, iletilmesini, işlenmesini, yani saklanmasını, 
denetlenmesini ve yeniden elde edilmesini konu alan akademik ve mesleki disiplinin 
adıdır. Geliştirilen yeni teknolojilerle birlikte, bilgiye erişilmesi, çok fazla sayıda bilginin 
dağıtılması, iletilmesi, işlenmesi, pek çok hukuki sorunu da beraberinde getirdi. 

Bu hukuki sorunların en başında, bilgisayar ağlarına, bilgisayar veri ve sistemlerine, 
elektronik bilgilerin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetler, 
bu bağlamda bilgisayar üçkâğıtçılığı, siber-punk gibi antikültürel pratikler geliyor. Siber 
ortamdaki kişisel verilerin korunmasıyla bilgi güvenliğinin ve özgürlüğünün tehlikeye 
girmesi, bütün bu konularda hukuki düzenleme yapma gereksinimini zorunlu kıldı. 
Bu bağlamda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza 
Yasasında, bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelere yer verildi. Ulusal düzeydeki bu 
hukuksal düzenlemelere, Avrupa Birliği Siber Suç Uzmanları Komitesi tarafından 
hazırlanan ve yine Avrupa Birliği Avrupa Suç Sorunları Komitesinin 50. Genel 
Kurulunda onaylanan Siber Suçlar Konvansiyon Taslağı ve Açıklayıcı Memorandumu 
eşlik etti. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak, hem ceza ve hem de özel hukuk boyutu 
olan ve “bilişim hukuku” olarak adlandırılan yeni bir hukuk dalı ortaya çıktı.      

Bütün bu nedenlerle bilişim konusundaki argümanlarımızı geliştirebilmek, amacıyla 
bilişim ve hukuku kurultayımızın ana başlıklarından biri olarak aldık. Konunun 
uzmanları bu başlık altında yer alan Internet sitelerinin filtrelendirilmesini, Internet 
bankacılığını, alan adı uyuşmazlıklarını, adli bilişimi, Internette telif haklarını, kişisel 
verilerin korunmasını, son zamanlarda büyük bir tehlike ve tehdit haline gelen çocuk 
pornografisini inceleyecekler. Yine kurultay kapsamında olan çalıştaylarda; hukukla 
ilgili bilgisayar yazılım programları, hukuk siteleri, korsan yazılımlarla mücadele, bilgi 
güvenliği, elektronik polis ve elektronik sağlık uygulamaları, bilgiişlem teknolojisinin 
yargıda kullanılması üzerine kurulu olan ulusal yargı ağı projesi tartışılıp incelenecek. 

Sözlerime son vermeden Kurultayımızın gerçekleştirilmesinde bize destek olan 
Akbanka, Garanti Bankasına, Türktelekom Anonim Şirketine, Göral Anonim Şirketine, 
Tekno Destek ve Güngör Basım kuruluşlarına, kurultayımıza tartışmacı olarak katılan, 
Kurultayımızda bildiri sunan, oturum başkanlığı yapan hukukçu ve akademisyenlere; 
Ankara Barosu adına, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, şahsım adına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyor, Kurultayımızın ülkemiz hukukuna, evrensel hukuka katkı 
yapmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. (Alkışlar)

SUNUCU-  Efendim, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Meclis Başkanım, 
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Sayın Cmhurbaşkanı Vekilim Sayın Köksal Toptan’ı kürsüye davet ediyorum, arz 
ederim. (Alkışlar)

TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN- Değerli konuklar, saygıdeğer 
meslektaşlarım; ülkemizin en kapsamlı hukuk organizasyonu olan “Uluslararası Hukuk 
Kurultayı”nda siz değerli meslektaşlarımla birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu 
ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Yerli ve yabancı seçkin hukukçuları bir araya getiren kurultayda tartışılacak konuların 
hepimize yol gösterici olacağına inanıyorum. Kurultayda ana tema olarak belirlenen 
konuların çok güncel ve hayati önem taşıdığını görmekteyiz. Bu nedenle uzun yıllar 
üyesi olmaktan onur duyduğum Ankara Barosunun Değerli Başkanına ve yönetici 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi insanlık tarihinde birkaç yüzyılda bir büyük değişim dönemi 
yaşanmaktadır. Dünyamız, 21. Yüzyıla adımını atarken, yine büyük bir değişim 
sürecinden geçmektedir. Gelişen teknoloji ve bilime gittikçe küçülen yerkürede bütün 
ülkeler, yeni şartlar ve ihtilaflarla karşı karşıya gelmektedir. Bu değişimden başta 
devletler olmak üzere tüm kesimler kaçınılmaz şekilde etkilenmektedir. Bu değişim 
dönemlerinde toplumlar, kısa sürede kendilerini yeniden düzenlemedikçe, dünya 
görüşü, sosyal ve siyasal yapısı, kurum ve kuruluşları, toplumsal değer yargıları ve 
bakış açıları ciddi şekilde değişmektedir. Kendisini bu büyük değişime kapatan ya da 
ayak uyduramayan toplumlar ise, gerilemekte yahut yok olma tehlikesi ve tehdidiyle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bu yeni değişim döneminin adı “bilgi çağıdır”. Artık sanayiye dayanan ekonomiden, 
bilgi ve iletişime dayalı bir ekonomiye hızla geçilmektedir. Bu dönemde en büyük 
güç kesin olarak bilgidir. Sınır tanımayan bilgi âdeta çağımızın menkul değeri 
haline gelmiştir. Bugün bilgisayar programı yapan şirketlerin gelirleri, büyük sanayi 
tesislerinin gelirlerinden çok daha fazla hale gelmiştir. Artan küresel rekabet, 
küresel boyutlar, beraberinde anlaşmazlıkları ve evrensel hukuku da gündeme ciddi 
şekilde getirmekte ve yeni tartışma alanları ortaya çıkarmaktadır. Yeniçağ’ın önderi 
olabilmek için, değişimin farkına varmak ve ihtiyaç duyulan yapılanmadan mutlaka 
seçilenler hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda hayata geçirmek toplumlar için 
artık zorunluluk haline gelmiştir. Bu değişim dönemleri zaman zaman sıkıntıları ve 
sarsıntıları da beraberinde getirmektedir. Ancak, bu değişim dönemleri toplumların 
önüne çok önemli fırsatlarda koymaktadır. Değişim, toplumun kendisini yeniden 
sorgulamasına, eksikliklerini görmesine ve yeni hedefler seçmesine yol açar. Bir başka 
deyişle değişim, kalkınmanın, demokratik ve özgürlük alanını genişletmenin ve ileri 
gitmenin önemli anahtarıdır. 

Biz istesek de, istemesek de değişim hızla sürmekte ve tüm ideolojileri altüst ederek 
yoluna devam etmektedir. Bir ülke ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun dünya 
pazarındaki konumu için her gün başkalarıyla rekabet halinde zorundadır. 
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Türkiye’de bu değişimi anlamış ve hızla ayak uydurmaya başlamıştır. Avrupa 
Birliğiyle müzakerelerimiz sürmektedir, enerjiden sanayiye, tarımdan ekonomiye, 
ulaşımdan eğitime her alanda reform çalışmalarını gerçekleştirmeye uğraşıyoruz. 
Cumhuriyetimizin 100. yılı vizyonu olan çağdaş uygarlık düzeyine emin adımlarla 
ilerliyoruz. Bu değişim ve gelişim sürecinin olmazsa olmaz bir unsuru olarak hukuk 
alanında da son derece önemli yenilikler gündemimizde bulunmaktadır. Bu yenilikler 
Anayasamızın 2. maddesinde de belirtildiği üzere insan haklarına saygılı, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yargının kaliteli işgücü, 
uygun fiziki ve teknik donanım imkânları ve en yeni teknolojik imkânlarla hizmetlerle 
vermesi içindir. 

Reform olarak adlandırabileceğimiz yenilikler, Türkiye’nin hızlı değişimine ayak 
uydurabilmesi içindir. Çok sayıda eski kanun, tüzük ve yönetmelikler yeniden 
düzenlenmektedir. Yaşadığımız çağda gereksiz, güncelliğini yitiren ve uygulanamayan 
kural ve yasakları ayıklamadan bilgi çağını kucaklamamız mümkün değildir. 

Demokrasimiz hızla gelişmektedir; terörle mücadeleyi, demokrasimizi ve 
özgürlüklerimizi koruyarak yapıyoruz. Ülkemiz, kurum ve kurallarıyla çağdaş bir 
hukuk sisteminin kurulabilmesi cumhuriyetin yüz akı olarak değerlendirdiğimiz 
çok önemli bir atılımdır. Toplumsal yaşamda egemen olan gelişmenin önünde engel 
oluşturan eski hukuk düzenin terk edilerek, evrensel değerlere dayanan yeni hukuk 
düzenine kısa bir zaman içinde geçilebilmesi cumhuriyetimizin en büyük başarısıdır. 

Geçen dönemde yargı adına çok önemli düzenlemeleri başarıyla yapan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23. Dönemde de bu görevini başarıyla yine yerine getirecektir. 

Şimdi önümüzde yeni bir anayasa yapma hedefi var. Geçmişten beri ülkemizde devam 
eden tartışmaların ve çok geniş bir kesimin ortaya koyduğu gerçek; artık yapıldığı 
günün şartlarını ve izini taşıyan mevcut Anayasanın, çağın değişen koşullarına yeterince 
cevap vermediğidir. Yani, yeni bir anayasanın yapılmasının gerekliliği toplumun geniş 
kesimleri tarafından büyük bir mutabakatla dile getirilmektedir. Kuşkusuz toplumsal 
sözleşme niteliğindeki böylesine önemli bir belgenin yöntem ve içeriğinin nasıl 
olacağının kararlaştırılacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Şunun bilinmesini isterim ki, yeni anayasayla ilgili söyleyecek sözü olan herkes görüş 
ve önerilerini zamanı geldiğinde Meclisimizde rahatlıkla dile getirebilecektir. Yeni 
Anayasa konusunda Meclisimize yansıyan her düşüncenin bizim için çok kıymetli 
olduğunu ve çalışmalara katkı sağlayacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü 
toplumsal katılım ne kadar geniş olursa, o kadar güçlü, sorunlarımıza cevap veren ve 
ülkemizi geleceğe taşıyan bir anayasa yapılması mümkün olabilecektir. Geniş bir katılım 
ve uyumla hazırlanacak böyle bir anayasa, ülkemizin kalkınmasına, demokrasi ve 
özgürlüklerimizin güçlenerek kökleşmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu dönem, 
iktidarıyla, muhalefetiyle Meclisimizin toplumumuzun tüm kesimlerinin üzerinde 
uzlaştığı yeni bir anayasayı yoğun bir çalışmanın ardından, Türkiye’ye kazandıracağına 
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olan inancımı sizinle paylaşmak istiyorum. 
Değerli konuklar; demokratikleşme yönünde yapılan değişikliklerin sürdürülmesi, 

hukuk devleti ilkesinin önündeki engellerin kaldırılması hepimizin ortak hedefidir. 
Vatandaşlarımızın cumhuriyetimizin temel değerleri ışığında, demokratik değerleri 
üstün tutmasıyla güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağımıza inanıyorum. Hukuk 
devleti anlayışının egemen olması için tüm kişi ve kurumlara büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Herkesin bu sorumluluğun bilinciyle davranarak, ülkemizi hak ettiği 
düzeye getireceğine, bu uğurda çaba harcayacağına yürekten inanıyorum. 

Köklü bir geçmişe ve zengin birikime sahip olan Ankara Barosu, Türkiye’nin 
demokratik hukuk devleti anlayışının güçlenmesine her zaman değerli katkılar 
yapmıştır. Beşincisini düzenlediğiniz “Uluslararası Hukuk Kurultayı”nda dile getirilecek 
görüş ve öneriler, bizlere de ışık tutacaktır. Kurultayınız ülkemize ve evrensel hukuka 
önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Kurultayınızın başarılı geçmesi 
dileğimle, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
SUNUCU- Ankara Barosu “Uluslararası Hukuk Kurultayı” açış konuşmalarımızın 

sonuna geldik. Ben bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; karikatür sergimizin 
de açılışı olacaktır. Hukuk üzerine çok güzel karikatürler var, hepinizi salonumuzda 
gerçekleşecek olan bu etkinliğe de davet ediyoruz. 

Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz, saygılar, sevgiler. (Alkışlar)
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AÇIK TARTIŞMA

XXI. YÜZYILIN BAŞINDA ADALETE İLİŞKİN TEMEL 
SORUNLAR VE

YENİ GELİŞMELER (Açık Oturum)

Oturum Başkanı: YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Anayasa Mahkemesi Önceki Başkanı)

(SALON 1)

SUNUCU- Sayın Başkanım, değerli katılımcılar; Kurultay’ın açılış gününün İkinci 
Oturumunu açıyoruz. Bu bölümde önce Kurultayın ana başlıkları çerçevesinde sektör 
temsilcisi konuşmalarını sunacaklar. Sonra “21.Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel 
Sorunlar ve Yeni Gelişmeler” konulu açık tartışma yapılacaktır. 

Anayasa Mahkemesi önceki Başkanı ve Ankara Barosu Önceki Başkanı Sayın Yekta 
Güngör Özden’in yöneteceği oturumun konuşmacıları; Kültür Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Rona Aybay, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz ve Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Avukat Özdemir Özok’tur. 

Şimdi sektör temsilcileri adına konuşmasını yapmak üzere Kurultayın ana sponsoru 
Akbank Genel Müdür Yardımcısı Sayın Galip Tözge’yi kürsüye davet ediyoruz. 
(Alkışlar)

GALİP TÖZGE (Akbank Genel Müdür Yardımcısı)- Sayın Başkanım, değerli 
konuklar; hukukun tüm dünyada ve özellikle ülkemizde son derece önemli ve öncelikli 
bir yer teşkil ettiği günümüzde, 2000 yılından bu yana her iki senede bir düzenlenen ve 
hukuk alanında çok önemli isimlerin katılımıyla âdeta dört günlük bir bilgi serüvenine 
dönüşen “Uluslararası Hukuk Kurultayı”na, Türkiye’nin yenilikçi gücü Akbank olarak 
bu sene ana sponsor sıfatıyla katılım sağlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek isterim. 

Adalet hizmetlerinin, hızlı, güvenilir ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 
yargı sistemine sürat kazandırmak, amacıyla, Adalet Bakanlığı tarafından hayata 
geçirilen “Ulusal Yargı Ağı Projesi” UYAP, gerek kurumlar, gerek şirketlerin tüm 
operasyonel süreçlerinin süratle elektronik ortama aktarıldığı günümüz dünyasında, 
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yargı sisteminin siz değerli üyelerinin de bu olanaklardan yararlanmaya başlaması 
açısından çok önemli bir atılımdır. 

UYAP, yargı sisteminde devrim niteliği taşıyan bir projedir. Bankamızda tüm 
yargı sisteminin bu büyük dönüşümüne destek olmak adına 2007 yılı içinde Adalet 
Bakanlığıyla beraber UYAP kapsamında çalışmalarını tamamlayarak “UYAP Avukat 
Ödeme Sistemi”ni getirmişlerdir. Böylece avukatlarımıza doğrudan ve vatandaşlarımıza 
da dolaylı olarak UYAP Avukat Ödeme Sistemiyle hizmet vermeye başladık. 

Bilgi temini ve aktarımı için Adalet Bakanlığının kendilerine sunmuş olduğu UYAP 
hizmetinden yararlanmakta olan avukatlar, avukatlık büroları ve avukatlık ortakları, 
UYAP Avukat Ödeme Sistemi sayesinde halihazırda manuel olarak yapılan ve hukuk 
süreci başlatan masraf ödemelerini de elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Böylece 
sürecin önemli bir kısmı tek sistem üzerinden tamamlanmış oluyor. 

Avukatlarımızın UYAP Ödeme Sisteminden yararlanabilmeleri için son derece 
basit iki adım atmaları yeterli. UYAP sistemine üye olmak ve Akbank Internet 
şubesini kullanmak. Bu sistemle avukatlarımız, UYAP’a bağlandıktan sonra sistemden 
kopmadan Akbank Bireysel Internet Şubesi şifresiyle bankamızın Internet şubesine 
erişebiliyor ve kendilerine ait hesapları listeleyerek ödeme işlemlerini istedikleri 
hesaptan kolayca gerçekleştirebiliyorlar. UYAP Avukat Sistemi sayesinde avukatlarımız 
işlemlerini Internete girerek bekletmeden yapabiliyorlar. Böylelikle çok ciddi bir 
zaman kaybı önlenmiş oluyor ve hukuki süreç hız kazanıyor. Örneğin, dava harcı için 
mahkeme veznesine giderek ücret ödeme gerekliliği ortadan kalkıyor, sayın avukat 
bu işlemi UYAP Avukat Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bankamız bu 
sistem üzerinden yapılan bankacılık işlemlerinden hiçbir ücret talep etmiyor. Yani 
UYAP Avukat Ödeme Sistemi, hem zamandan, hem de maliyetten tasarruf anlamına 
geliyor. 

UYAP Avukat Ödeme Sistemi kapsamında Türkiye’nin genelinde 94 şubemizde 
toplam 98 ağır ceza merkezi veznesi için hesaplar açıldı ve UYAP sistemine tanımlandı. 
Önümüzdeki dönemde UYAP kapsamında işletime alınan yeni birimler içinde hesaplar 
açılacak ve sisteme dahil edilecek. Ayrıca, Internet üzerinden dava açılmasını takiben, 
icara dairesi işlemlerinin de UYAP’a dahil edilmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı’yla 
koordineli çalışmalara devam ediyoruz. 

Şimdilerde bile aktif olarak kullanılan bu sistemin daha da yaygınlaşması, 
avukatlarımızın bankamız ve Adalet Bakanlığının işbirliğiyle onlara sunulmuş bu 
önemli fırsatı sahiplenmeleri en büyük arzumuzdur. Avukatlarımızı şubelerimiz, çağrı 
merkezimiz ve Internet şubemiz kanalıyla UYAP Avukat Ödeme Sistemi hakkında 
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bilgilendiriyor ve gerekli durumlarda Adalet Bakanlığına yönlendiriyoruz. 

Bankamız, avukatlarımızı UYAP Avukat Ödeme Sisteminden haberdar etmek 
için ve kullanımı yaygınlaştırmak adına; sms, e-mail ve mektup gönderimleri, afiş, 
föy çalışmaları, barolarla işbirliği yapılması gibi çok ciddi lansman faaliyetlerini de 
eşzamanlı olarak yürütüyor. Örneğin, son olarak avukatlarımız ve vatandaşlarımızın 
bilgi edinebilmesi, amacıyla Ankara Barosu’nda bir Akbank standı kurulmuştur. Bunun 
yanı sıra Bankamız, UYAP Avukat Ödeme Sistemi kullanıcısı avukatlara yönelik çeşitli 
kampanyalar düzenliyor. Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği örnek bir e-devlet 
projesi olan UYAP’ın bir parçası olmaktan Akbank olarak duyduğumuz mutluluğu 
ve gururu bu hukuk kurultayı vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Gerçek 
bir yenilik olarak nitelediğimiz UYAP Avukat Ödeme Sisteminin yaygınlaştırılması 
ve sistemin avukatlarımızın yaşamının rutin bir parçası haline getirilmesi için elbette 
yapılacak çok şey, atılacak çok adım var. Akbank olarak bizler, çok önem verdiğimiz bu 
proje kapsamındaki çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. 

Bu önemli projenin hayata geçmesini sağlayan ekibin başındaki Sayın Adalet 
Bakanımız Mehmet Ali Şahin ve Adalet Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Fahri Kasırga 
başta olmak üzere projenin başından buyana bizlere destek olan Adalet Bakanlığı Bilgi 
İşlem Daire Başkanı, yardımcısı ile tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

Son olarak, avukatlarımızın projeye aktif katılımının arttırılması için başta barolarımız 
olmak üzere yargı sistemine dahil tüm birimlerimizin desteğinin son derece büyük bir 
önem taşıdığını hatırlatmak isterim. Bize bu projenin değerini bir kez daha vurgulama 
imkânı vererek Hukuk Kurultayı’nı düzenleyen Ankara Barosuna teşekkürlerimizi 
tekrardan sunuyorum. 

Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)

SUNUCU- Şimdi açık tartışmayı gerçekleştirmek üzere Oturum Başkanı Anayasa 
Mahkemesi ve Ankara Barosu önceki Başkanı Sayın Yekta Güngör Özden’i ve oturum 
konuşmacıları; Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 
Rona Aybay’ı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu’nu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 
Hayrettin Ökçesiz’i ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’u davet 
ediyorum. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN Sayın Başkanlar, saygıdeğer 
konuklar; 20 yıla yakın bir süre Üyeliği, Genel Yazmanlığı ve Başkanlığını yaptığım 
Ankara Barosunun bu geleneksel etkinliğini düzenlemesinden ötürü kendilerini 
kutluyor, çalışmalarımızın Türk hukukuna, ulusumuza yararlı ve verimli olmasını 
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diliyorum. 

Şimdi etkinliği başlatıyorum. Değerli konuşmacıları size kısaca tanıtacağım, 
ona da gereksinim olmamakla birlikte buradaki sıfatlarıyla olsun söyleyeceğim ve 
dağıtılan izlencedeki sırayı izleyeceğim. İlk konuşmaları 20’şer dakika olacak. İkinci 
konuşmalarını, sizlerin katılımınızı sağlamak için 5 ila 10’ar dakikayla sınırlayacağız. 
Arkadaşlarımın ve bizi izleyen katılımcıların anlayışla karşılayacağını umuyorum, 
hepimize başarılar diliyorum. 

Birinci konuşmacı, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rona Aybay, buyurun. 

Prof. Dr. RONA AYBAY (Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)- 
Teşekkür ederim.

ADALET, HUKUK  ve İNSAN HAKLARI
                                                      

I - Giriş

1) Adalet, tarihin en eski dönemlerinden beri, insanlar için büyük bir özlem, bir temel 
değer olarak kabul edilmiş ve yüceltilmiş bir kavramdır. Adalet mülkün temelidir sözü, 
bu özlemi dile getirir. Bu özlem, devletin temelinin “adalet”e dayanması gerektiğine; 
devletin adaleti sağladığı ölçüde, amacına uygun davranıp, yüceleceği inancına 
dayanır.

2) Adalet kavramından söz ederken, gözden kaçırılmaması gereken bir gerçek vardır: 
Adalet, ancak toplum içinde oluşabilen; sadece insanlarla ilgili olan bir kavramdır. 
Başka bir deyişle, “adalet” doğal değil “toplumsal” bir kavramdır. 

İnsanların toplum halinde yaşamaya başlamalarından önce doğada adalet diye bir 
kavram söz konusu değildi. Doğanın geçerli tek kavramı, dün de bugün de aynıdır: 
güçlü olan, güçsüz üzerinde egemendir. Güçlünün, gücünü kendinden güçsüz olanlar 
üzerinde kullanmasını sınırlayan bir kural yoktur. Örneğin, bir vahşi hayvanın kendine 
yem olarak seçtiği bir başka hayvanı yemesinin hak ve adalet kavramlarıyla ilişkisi 
yoktur. Bu konudaki tek engel, olsa olsa daha güçlü bir başka hayvanın da aynı avı 
yemek istemesiyle oluşan fiili durumdan ibarettir. 

Doğada “adil” olduğu söylenebilecek tek olgu, en güçlüler dahil, her canlının er geç 
öleceğidir. Bu temel ve bütün canlılar için eşit ölçüde geçerli kural dışında, doğada 
adaletten söz etmek abestir. 
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3) Adaletin, gerçekleşmesi insanlar için hep büyük bir özlem olmuştur. Ancak, bu 
özlemin nasıl, hangi yollarla ve hangi içerikte geçekleşmesi gerektiği gibi konularda 
anlaşma sağlanması hiç de kolay değildir.Çünkü, adalet özlemi, çeşitli boyutlarda 
çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Yasalar önünde eşitlik, yargılamanın, tarafsızlık içinde 
düzgün  (adil) olması gibi daha teknik boyutların ötesinde, toplumsal düzeyde 
de adalet istemleri söz konusu olur: Toplum içinde yaşamanın getirdiği yükler ve 
yükümlülüklerin, toplumu oluşturan bireyler arasında

hakça dağıtılması gibi. Öte yandan, toplumu oluşturan bireylerin, toplumun sağladığı 
olanaklardan yararlanmasında da hakçalık olması, adaletin gereği sayılır.

4) Kısaca “sosyal adalet” denilen kavramın kökeninde yatan temel düşünce şudur: 
Toplum içinde var olan ve insan emeğiyle yaratılan değerler, toplumun bireyleri 
arasında hakça dağıtılmalıdır. Yani, ürünlerin (mallar, olanaklar ve hizmetlerin) 
dağılımında adalet ölçütleri dikkate alınmalıdır. Ancak, bu ilkenin uygulanmasında 
da şu önemli sorun ortaya çıkıyor: Dağıtım, bireylerin barınma, karnını doyurma vb. 
ihtiyaçlarına göre mi, yoksa ürünlerin yaratılmasına yaptıkları katkıların değerine göre 
mi yapılmalıdır? Yani dağıtımda, kişilerin mallara ve olanaklara duydukları ihtiyaç mı; 
yoksa o malların ve olanakların yaratılmasına yaptıkları katkının miktarı ve niteliği mi 
ölçü alınmalıdır. 

Benzer bir değerlendirme sorunu da uluslararası ilişkiler düzeyinde ortaya çıkar; 
çünkü uluslar arası topluluk içinde de insan toplumunda yaşayan insanlar arasındaki 
servet farklarından doğan eşitsizliğe benzeyen bir durum vardır. Bazı ülkeler, doğal 
kaynaklarının bolluğu yada  çeşitliliği nedeniyle, daha zengindir. Bazı ülkeler de endüstri, 
bilim ve teknoloji, ekonomi, askerlik gibi alanlardaki üstünlükleri nedeniyle “gelişmiş” 
ülkeler olarak adlandırılır. Buna karşılık, bazı ülkeler, doğal kaynaklar yada endüstriyel 
gelişmişlik düzeyi gibi konulardaki eksiklikleri nedeniyle “az gelişmiş” ülkeler olarak 
adlandırılır. Bunun sonucu olarak, çoğunluğu Dünyanın Kuzey yarıküresinde yer alan 
“gelişmiş” ülkeler ile “çoğu Dünyanın Güneyinde yer alan “azgelişmiş” ülkeler; çok 
genel anlamıyla “Kuzey” ve “Güney” ülkeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş belgesi olan (yani Anayasası denilebilecek 
olan) BM Şartı’nın Giriş (Başlangıç) bölümünde “büyük ve küçük devletler arasında 
hak eşitliği” ve “adaletin gerçekleşebileceği ortam ve koşulların yaratılması” ilkelerine 
yer verilmiş olması, dikkate değer bir olgudur. 

5)Adaletin en saf biçimi öçtür. Gerçekten, gözü çıkarılan bir insanın yada onun adına 
başkalarının, failin gözünü çıkarması, en doğal ve dengeli adalet uygulaması sayılabilir. 
Ama, tarihin akışı içinde insanlığın bu anlayıştan uzaklaştığı, ceza alanında adaletin öç 
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temeline dayanmasının terkedilmiş olduğunu biliyoruz.

Çağdaş hukukta, adaletin gerçekleşmesi için çok daha ince düşünceler ve 
değerlendirmeler geçerlidir. Örneğin, insan öldüren bir kişinin “cezalandırılması” 
gerektiğinde anlaşma sağlanır ise de, öldürme olayının hangi ortamda ve koşullarda 
gerçekleştiğinin de dikkate alınması gerekir. Örneğin, meşru savunma,zorunluluk hali, 
kanunun hükmünü yerine getirmek yada yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gibi, suçu ve 
suçluluğu ortadan kaldıran nedenler sözkonusu olabilir. 

II – Hukuk ve Adalet 

6) Hukuk ile adalet1 kavramları arasında yakın bir ilişki vardır. Kavramlar arasındaki 
bu ilişki, bazı hukuk deyimlerine ve dildeki genel kullanıma da yansımıştır. Bu nedenle, 
bazen “adalet” ile “hukuk” arasında bir özdeşlik olduğu izlenimi uyanabilmektedir. 
Örneğin, mahkemelere “hukuk dağıtan yerler” değil “adalet dağıtan yerler” denir; 
“Hukuk Bakanlığı” değil “Adalet Bakanlığı” vardır; mahkemelerin bulunduğu büyük 
yapıya “Adalet Sarayı” denir vb.

Hukuk ile adalet kavramları arasındaki fark, belli bir davada mahkemece verilmiş 
kararın eleştirilmesinde de ortaya çıkar. Kimi zaman, mahkemenin kararının “adil” 
olmadığı ileri sürülür. Ancak, dikkat edilirse, bunu ileri sürmek, adalet ve hukuk 
kavramları arasındaki ilişki ve yakınlık kadar ayrılığı da belirtmektedir. Bu konuyu, 
şöyle açıklayabiliriz:

Bir mahkeme kararının adalete uygun (adil) olup olmadığı yolundaki eleştiri ve 
değerlendirmeler, iki ayrı açıdan yapılabilir:

(i) Birinci çeşit değerlendirmede yürürlükteki hukuk kuralları yani pozitif hukuk veri 
olarak kabul edilir. Bu değerlendirmede, aşağıda sıraladığımız konular (ve benzerleri) 
eleştirici bir gözle incelenir ve mahkeme kararının adil olup olmadığı hakkında sonuca 
varılır:

“Dava, ‘mahkeme’ nitelemesine uyan; tarafsız ve bağımsız bir organ tarafından 
görülmüş müdür?” “Davaya ilişkin hukuk kuralları, mahkemece doğru biçimde 
saptanmış ve doğru biçimde uygulanmış mıdır?” “Davayla ilgili kişiler, iddialarını 

1  Adalet sözcüğünün Batı dillerindeki karşılıkları için genellikle, Latince Iustitia’dan türemiş sözcükler kullanılır (Fransızca ve 
İngilizcede Justice). “Adalet” sözcüğü isimdir; sıfat biçiminin “adaletli” olması gerekirse de, bu anlamda daha çok, “adil” sözcüğü 
kullanılmaktadır. “Hakkaniyet” ve “nasafet” sözcükleri de, kimi hukuk metinlerinde kullanılmaktadır. (Örneğin, MK m.4, BK m.54. 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü m.38/2’de kullanılmış ex aequo et bono da bu anlamdadır). Bu sözcükler de, geniş anlamda 
“adalet” kavramını anlatırlar.

    Anayasa’da da, seçimi kanunlarıyla ilgili olarak “adalet” kavramına yollama vardır. “Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde 
istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir” (madde 67/son f.).
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ileri sürerken yada savunmalarını yaparken, yürürlükteki hukuk kurallarının sağladığı 
olanaklardan tam olarak yararlanabilmişler midir?” “Tanıkların söyledikleri ve öteki 
kanıtlar, yürürlükteki hukuk kurallarına uygun biçimde dikkate alınmış mıdır?” 
“Kararın gerekçesinde, olaya ilişkin yasa kuralları ve olgular doğru ve tutarlı bir biçimde 
tartışılıp, değerlendirilmiş midir?” vb.

Bu tür sorulara olumlu yanıt verilebiliyorsa, sözkonusu mahkeme kararının “adil” 
olduğu sonucuna varılacaktır.

(ii) İkinci çeşit değerlendirme ise, soruna, yürürlükteki hukuk açısından bakmakla 
yetinmez. Bu değerlendirme yöntemi, dava konusu olayda “haklı” ile “haksız”ı, pozitif 
hukukun ötesindeki bir felsefi değer ölçüsüne göre saptamaya çalışır. İşte bu yüksek 
değer ölçüsü adalettir. Bu değerlendirme biçimi açısından, mahkeme kararının pozitif 
hukuka uygun olmasından çok,adalete uygun (adil) olması önemlidir.

Bu açıdan bakıldığında, tam yerinde ve uygun biçimde uygulanmış bile olsa, 
belli bir hukuk kuralının içerik ve, amaç bakımından duruma uygun olup olmadığı 
araştırılır. Örneğin, bir ceza davasında, kanıtlanmış suçun ağırlığı ile yürürlükteki yasa 
uyarınca o suça verilen cezanın ağırlığı arasındaki oranın “adil” olup olmadığı tartışılır. 
Bu tartışmada, şöyle sorulara yanıt aranır: Örneğin, “yağma” için öngörülen ceza  
“hırsızlık” için öngörülene oranla  oldukça ağırdır.Yağmanın cezasının daha ağır olması 
normal karşılanabilirse de, ağırlığın hangi oranda olması gerektiği konusu tartışmaya 
açıktır.  Öte yandan,  belli somut bir olayda “suçun ağırlığı ile, o suçu işleyen kişiye 
verilen ceza “adil” bir oranda mıdır? Yoksa, gerektiğinden fazla “ağır” yada “hafif ” 
midir?” “Kişiyi suç işlemeye iten ekonomik, sosyal, psikolojik nedenler, yeterince 
irdelenmiş midir?” “Verilmiş ceza, işlenmiş olan suçun, toplum vicdanında yarattığı 
incinmeyi giderebilecek midir?”

7) Adaletin, en yüksek ahlâk ülküsü, en iyi ve en doğru çözümü gösteren bir temel 
fikir, bir erdem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, adaletin ne 
olduğu, nasıl tanımlanacağı konusunda her zaman anlaşma sağlanamayabilir. Ayrıca, 
bu konuda anlaşma sağlanmış olsa bile, belirli somut durumlarda hangi tür davranışın 
daha “adil” olacağı konusunda görüşler farklı olabilir. Çünkü, adalet kavramı kişinin 
duygusuna ve dünya görüşüne; sezgisine, kültürel, ekonomik yada sosyal durumuna 
göre değişik içerikler kazanabilmektedir. Ayrıca,ulusal kültür farklılıkları, ekonomik 
ve sosyal gelişmişlik aşaması gibi nedenlerle, adalet kavramı toplumdan topluma ve 
çağdaş çağa da değişmektedir.

Ancak, bu duruma bakarak, hukuku erdem düşüncesinden, adalet temelinden 
ayırmak, onu saygınlıktan yoksun bir mekanik araç, sıradan bir teknik haline 



33

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

dönüştürebilecektir. İşte, hukuku bu durumdan kurtarmak için, yüzyıllardan beri 
uğraşan filozoflar, hukukun gerçekleştirmesi beklenen en yüksek değer olarak adalet 
kavramını geliştirmişlerdir.

8) Pozitif hukukun son hedefi, yaşam ilişkilerinde “adalete uygun” bir düzen 
kurmaktır. Bunun için her şeyden önce, benzer olaylarda özdeş çözüm öngörülmüş 
olmalıdır. Bu “eşitlik” ilkesiyle de ilgili bir konudur.2 Öte yandan, “adalete uygunluk”, 
çekişmelere son verecek yasa kuralının getirdiği çözümün, hem yaşamın gerçekleriyle 
hem de toplumsal çıkarlarla uyumlu olmasıdır. Burada belirtilmesi gereken önemli 
bir nokta vardır: Yasal çözüm, birey açısından adil gözükmese de, toplumsal çıkar 
bakımından “doğru” olabilir. Örneğin, çalınmış bir malı hırsızdan iyiniyetle (çalınmış 
olduğunu bilmeden) satınalan kimse, mal sahibinin istemi üzerine, bunu, ödediği 
parayı alamadan malsahibine geri verecektir (MK m.989). Bu gibi hallerde meşru 
bireysel çıkarlar, genel düzenin sürmesi uğruna feda edilmektedir.

9) Şimdi “adalet” kavramımın günümüzde uygulanan pozitif hukuktaki yeriyle 
ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum.Adalet kavramı, pozitif hukukta çeşitli 
biçimlerde   işlev görür:

(i) Belli durumlarda, yargıcın “hakkaniyete göre” karar vermesi, bizzat yasayla 
öngörülmüş olabilir. Örneğin, MK m.4. “kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun 
gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, 
hukuka ve hakkaniyete göre karar verir. (Eski MK m.4 “hak ve nısfetle hükmeder”.)

(ii) Ceza Hukuku alanında, belli bir suçu işlediği sabit olan kişiye verilecek cezanın 
belirlenmesinde dikkate alınacak çeşitli nedenler ve durumlar vardır. YTCK’nın 
“Cezanın belirlenmesi” başlıklı 61. maddesine bkz. 

(iii) Bazen de kanun, belli bir suçla ilgili olarak “zorunluluk halinin” dikkate alınması 
gerektiğini bildiren özel bir hüküm koymuş olabilir: Örneğin, YTCK m. 147’de 
hırsızlık suçuyla ilgili şöyle bir düzenleme vardır:

2  İnsanlar arasında, sahip olunan maddi olanaklar ve fırsatlar yada hukuki statü açısından farklılıklar hep olagelmiştir. Bu nedenle, 
“eşitlik” kavramı, eski çağlardan beri hukukla ilgilenen düşünürleri uğraştıran bir konu olmuştur. Günümüzde, “kölelik” gibi, 
insanlar arasında hukuki statü bakımından çok ağır farklar öngören düzenlemeler kesinlikle kabul edilemez; hukuk düzeninin, 
herkesin yasalar önünde eşit sayılması, aynı yasalara uyruk olması gibi ilkeleri gerçekleştirmesi beklenir. “Hiç kimse, kölelik yada 
kulluk altında tutulamaz” (İHEB m.4, AİHS m.4/1). Ancak, eşitlik ilkesi; herkesin her durumda kesinlikle aynı işleme uyruk olma-
sı gerektiği biçiminde de anlaşılmalıdır. Farklı durumlar ve koşullar göz önüne alınarak, insanlar arasında makul ve objektif nitelikte 
farklı uygulamalar yapılması, eşitlik ilkesine aykırı sayılmamalıdır. Kısacası; eşitlik aynı durumda olanlara aynı işlemin yapılması 
anlamına gelir. Öte yandan, çağdaş hukuk ve insan hakları anlayışı elverişsiz konumdaki (yaşlılar, çocuklar, işsizler, özürlüler vb.) 
insan gruplarının, devletçe özel olarak korunmasını sağlayacak önlemler alınmasını, onları destekleyici eylemlerde bulunmasını 
gerektirir.

    Eşitlik kavramının bir özelliği de, demokrasiyle ilişkisi açısından ortaya çıkan çağdaş demokrasi, herkesin eşit oy hakkına sahip 
olması ilkesine dayanır. Kültür, anlayış ve bilinç düzeyi açısından insanlar arasında eşitlik olmadığı bilinmesine karşın, bu ilkeden 
vazgeçilmesi, çağdaş demokraside kabul edilemez.
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“Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın 
özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de 
vazgeçilebilir.”

Maddenin gerekçesinde de şu açıklama vardır:

“Madde metninde, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi 
hâlinde, zaruret hâlinin varlığı kabul edilmektedir. Ağır ve acil ihtiyaç, örneğin hasta olan 
çocuk için ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar. Ancak, 
bu durumda hâkime olayın mahiyetine göre, verilecek cezada indirim yapma veya ceza 
vermekten sarfınazar etme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.”

(iv)  Çekişmelerin niteliği uygunsa başvurulabilen tahkim yolunda da, hakemler 
kanunun sözü ile sıkı sıkıya bağlı olmadan, karar verebilmektedir.

(v) Uluslararası Hukuk alanında da, Uluslararası Adalet Divanı önüne dava götüren 
taraflar, bu konuda görüş birliğine vardıkları takdirde, Divan, “hakça ve eşitçe” (ex 
aequo et bono) karar verebilmektedir (UAD Statüsü m.38/2).

Yukarıda belirttiğim bütün hallerde, yasa metinlerinde kullanılan deyimler farklı olsa 
da, kavramın aynı olduğu, yani hepsinin “adalet”e gönderme yaptığını söyleyebiliriz. 

Adaletin simgesi olarak kadının seçilmesi tarihin o dönemlerinde kadınların daha 
az suç işlemiş olmalarına bağlanabilir diye düşünülebilir. Ama, o dönemlerde kadının 
toplumsal ve ekonomik yaşamda pek yeri olmaması gerçeği karşısında, hukuka aykırı 
eylemde bulunma olanağından yoksun oldukları da bir gerçektir.

10) Adaletin simgesi, hepimizin bildiği gibi, gözleri bağlı; ellerinde bir terazi ile bir 
kılıç tutan kadındır. Bu simgeyi oluşturan öğeleri biraz yakından incelemek bile, adalet 
denilen kavramın ne kadar tartışmaya açık olduğunu göstermektedir:

Öncelikle şöyle bir soru ile başlayalım: kadın yada erkek olsun, gözleri bağlı bir insan 
neyi simgelemektedir? Bu sorunun kalıplaşmış yanıtı bellidir: gözlerinin bağlı olması, 
tarafsızlığı simgeler. Peki o zaman soralım, gözleri bağlı bir insan, neyi, nasıl görüp 
hüküm verecektir ki, tarafsız karar verebilsin? Sorulması gereken bir soru da şudur: 
elinde keskin ve ağır bir kılıç bulunan, ama gözleri kapalı bir insan, çevresine güven mi 
verir yoksa tehlike mi yaratır?

Bir de şu var: adaletin simgesi olarak kadının kabul edildiği yüzyıllarda, kadınların 
hukuk öğrenimi görme olanağı yoktu; dolayısıyla da, kadınlar gerek yargıç olarak gerek 
avukat olarak bütünüyle yargılamanın dışındaydı. Bazı yerlerde ve durumlarda kadının 
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yargılama sürecinde, tanık sıfatıyla bile yeri yoktu. Dolayısıyla, adaletin simgesi olarak 
kadının seçilmesinde isabet bulunup, bulunmadığı, üzerinde düşünülmesi gereken bir 
sorudur.

S O N U Ç

21. Yüzyılda insanlığı nasıl bir gelecek bekliyor? Bu sorunun yanıtı; öncelikle 
insanlığı tümüyle ortadan kaldıracak iki ana tehlikeden kurtulup kurtulamayacağına 
bağlı görünüyor:

Bu tehlikelerin birincisi “nükleer tehlike”dir. Bugün dünyada oldukça çok sayıda 
devletin elinde nükleer silah olduğu bilinen bir gerçektir. Örneğin, sürekli askeri 
darbeler, siyasal suikastlerle sarsılan Pakistan’da yada devlet olarak ortaya çıktığı 
günden beri komşularıyla bir tür sürekli savaş halinde olan İsrail’de  nükleer silah 
bulunduğu “herkese bilinen bir sır”dır. Elinde nükleer silah bulunan devletlerden 
hangisinin yöneticilerinin ötekilerden daha sorumlu ve güvenilir olduğu, yanıtı 
kolay bulunamayacak bir sorudur. Günümüzde, dünyanın en büyük nükleer gücü 
ABD’dir. Bu ülkeyi yönetenlerin her zaman sorumlu davranacaklarına güvenilebilir 
mi? Irak saldırısı gibi eylemler, bu gibi konularda hiç de sorumlu ve hukuka saygılı 
davranmayabileceklerini göstermiyor mu? İkinci Dünya savaşının sonunda, özellikle 
Hiroşima’ya atılan birinci atom bombasından sonra Japonya’nın savaşacak gücü 
kalmamışken ikinci bir bombayı Nagazaki’ye atmış olduğu da anımsanırsa, bu soruya 
olumlu yanıt verilemez. 

Kısacası, hangi ülkede olursa olsun, nükleer silahların, sorumsuz insanların elinde 
nasıl bir tehlike oluşturabileceği, dehşetle düşünülmelidir. Nükleer silahların 
öldürdükleri insan sayısının büyüklüğüne ek olarak çevre, iklim gibi konularda yarattığı 
yıkımların etkisi belki yüzyıllarla ifade edilecek kadar uzun sürebilecektir. Nükleer bir 
savaşta, bütün sular, bütün yiyecekler ve hava zehirlenecektir. İnsanların vücudunda, 
iyileşmesi olanaksız yaralar açılacaktır. Dünya, öylesine yaşanmaz hale gelecektir ki, 
nükleer savaşın ilk dakikalarında can vermiş olanlar “talihli” sayılacaktır. 

İkinci tehlike ise; çevre felaketleridir. Özellikle 20. yüzyılda insanlık, çevreyi 
sorumsuzca hor kullanmıştır. Bunun iklim üzerinde yarattığı vahim sonuçlar 
konusunda, bilim insanları, deyim yerindeyse, alarm zilleri çalmakta, ama, başta 
ABD olmak üzere bazı devletlerin yöneticileri, bu uyarıları ciddiye almamakta 
direnmektedir. Bu tehlikeli gidişin yol açabileceği felaketler ilk işaretlerini kutuplarda 
ve yüksek dağlarda şimdiden göstermeye başlamıştır.

Bu iki büyük tehlikeye ek olarak, kısaca “terör” denilen olgu da, üzerinde önemle 
durulmayı gerektiren bir konudur. Günümüzde, dünyanın her yerinde terör, hukuk 
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devletine açıkça meydan okumakta ve yerleşmiş hukuk düzenini köşeye sıkıştırmaya 
çalışmaktadır. Bu karmaşık konunun ayrıntılarına girmeden, özetle, şu saptamaları 
yapabiliriz: “terör” denilen olgu; ekonomik ezilmişlik, dinsel bağnazlık, çaresizlik 
duygusu, kültürel donanımdan yoksun oluş gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 
Bunun sonucunda, kişi şiddeti siyasal, amaçlar için başvurulması gereken bir araç 
saymaya, kolayca yönelebilmektedir.

Bu nedenlere, ateşli silahlar ve patlayıcı maddelere ulaşmanın çok kolay hale 
gelmesi de eklenmelidir. Unutmayalım, bugün yiyecek ekmeğin bile zor bulunduğu 
bazı yerlerde, en pahalı silahlar pazarlanabilmektedir ve bu durumdan büyük paralar 
kazanan çevreler vardır.

Eğer, insanlık bu tehlikelerden kurtulup, daha mutlu ve huzurlu bir dünyaya 
ulaşabilecekse; gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde, bütün dünyayı kapsayacak 
biçimde egemen olacak bir adalet anlayışına ihtiyaç vardır. Gerçekten, insanlığın 
bütününün ihtiyaçlarına uygun, her yerde benimsenmesi olası birtakım temel değerlere 
ve davranış kurallarına ulaşılabilecek mi? Ulaşılabilecekse, bunların içeriği hangi 
temele dayanacak? Dinsel temeller mi? Dinsel temeller olacaksa, hangi dinin ilkeleri 
bu temellere esas olacak? Bir tek dinin, bütün dünyaya egemen olması, yüzyıllardır 
başarılamadığına göre buna olanak var mı? Ayrıca, her büyük dinin kendi içindeki 
anlayış ve yorum farkları, kısacası mezhep denilen olgu da unutulmamalıdır. 

“Globalleşme” denilen anlayışın kabul ettirmeye çalıştığı, değerler mi, insanlık için 
“temel değerler” olarak kabul edilmelidir? Sovyetler Birliğinin çökmesi ile gündemden 
kalkmış görünen “sosyalist” değerlerin canlanması sözkonusu olabilir mi? 

“Adalet” ülküsünün, çağımızda evrensel bir biçimde benimsenmesi ve somutlaşması 
açısından “insan hakları” kavramının özel bir önemi vardır. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi gibi uluslararası insan hakları belgelerinde ilan olunan temel insan haklarının 
evrensel bir biçimde kabul edilmesi, “soyut” adalet kavramını dünya çapında 
“somutlaştırma” yolunda yüzyıllardan beri yapılagelen çalışmaların başarılı bir sonucu 
sayılabilir. Ancak, bu alanda geçirilmesi gereken daha pek çok aşamanın insanlığın 
önünde olduğu da bir gerçektir.  

Günümüzde, herhangi bir hukuk sisteminin, gerek hukuk kurallarının yapılmasında, 
gerek bu kuralların uygulanmasında, insan hakları ülküsünü gerçekleştirmeye yaklaştığı 
ölçüde (adalete) de yaklaştığını söylemek yanlış olmaz.

Bence, dünyanın bir geleceği varsa yani 21. yüzyıl, daha önceki yüzyıllardan daha 
mutlu, daha sağlıklı bir dünya yaratabilecekse, bu dünya “insan hakları” temeline 
dayanacaktır. Bunun koşulu ise, insan haklarını, başka devletlerin içişlerine karışmanın 
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bahanesi olarak kullanılan “siyasal” bir araç olarak gören değil, içtenlikle inanan bir 
anlayışın yerleşmesi gereklidir. Gerçekten bütün insanların, dil, din, ırk, ulus farkı 
gözetilmeksizin temel insan haklarından yararlanmalarını içtenlikle isteyen, bunu 
bir ideal olarak benimseyen insanların sayıca ve etkinlik olarak artmasıyla bu umut 
gerçekleşebilir.

Yoksa, 21. Yüzyıl, dünyada daha önce görülmemiş ölçüde büyük yıkımlara yol açmış 
olan iki büyük savaşın yaşandığı 20. Yüzyılı aratan bir dönem olabilecektir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Sayın Aybay. 

Değerli konuklar, hepimiz biliyoruz ki adalet kavramının çok yüce bir değeri ve 
anlamı var. Bu kavram yalnızca hukukun değil, büyük çoğunlukla hukuk alanında 
olmakla birlikte yaşamın her alanında kendisine özlem duyulan bir duyduğudur bu 
ve bizim yargı alanında da en büyük çabamız ve özlemimiz bunun doyurucu biçimde 
gerçekleşmesidir. O bakımdan Sayın Aybay’ın anlatımlarıyla genel tanımları içerisinde 
cezalar, hukuk alanında belki kimi örneklerle adalet kavramına arkadaşımız açıklık 
getirmeye çalıştı. 

İkinci konuşmacımız Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yeni ve genç Dekanı 
Sayın Metin Feyzioğlu, buyurun efendim. 

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)- 
Sayın Başkan, çok kıymetli hocalarım ve çok kıymetli hukukçu meslektaşlarım ve 
çok sayıda olduğunu gördüğüm, hepsi ayrı ayrı gurur kaynağım eski öğrencilerim; 
mensubu olmaktan ve idarecilik dönemim, Dekanlık dönemim başlayıncaya dek çatısı 
altında fiilen avukatlık yapmaktan tarifsiz bir gurur duyduğum Ankara Barosunun 
hukuk kurultayı geleneğini başlatan ve devam ettiren bütün başkanlarına ve yönetim 
kurullarına teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir ödev kabul ediyorum. 

Bu oturumun konusu “21.Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar ve 
Yeni Gelişmeler”. Elbette bir oturumda böylesine bir konuyu tüketici bir şekilde 
değerlendirmek mümkün değil, hele hele benim bunu yapmamı beklemek gerçekçi 
değil. Dolayısıyla ileri süreceğim tespit ve değerlendirmeler uzmanlık alanım, yani ceza 
hukuku, öğretim üyeliğim ve idareciliğimle şekillenen kendi penceremden algıladığım 
bazı parçalardan ibaret olacak. Başka bir anlatımla, tüketici bir değerlendirme 
yapmayacağım. 

İlk olarak hukuk eğitimi ve öğretimini yine parça parça ele almak istiyorum. Çünkü 
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hiç kuşkusuz adalete ilişkin temel sorunların başında hukuk eğitimi ve öğretimi var. 

Sayın Başkan, sayın meslektaşlar; hukuk eğitiminin içine mutlaka, ama mutlaka 
sanat bir şekilde dahil edilmelidir. Sanattan zevk almayan, sanat eserinden mutluluk 
duymayan bir hukukçu hukuk kurallarını çağdaş, amaçsal yorumlarla kavrayıp, 
uygulayamaz. Kendisinden hizmet alanlara insan oldukları bilinciyle yaklaşamaz. 
Bunu teminen hukuk fakültelerinde ve üniversitelerde sanatsal faaliyetlere azami 
değer verilmeli ve bu faaliyetler eldeki bütün imkânlarla teşvik olunmalıdır. Eğer 
nezaketsizlikten şikâyet ediyorsak, eğer ilgisizlikten şikâyet ediyorsak, eğer kapının 
önünde bekletilmekten şikâyet ediyorsak aramızda bir insanlık ve iletişim sorunu 
vardır. Bunun giderilmesinin öncelikli yolu hukukçunun sanattan zevk almasıdır, 
çünkü sanat, insanı insan yapan en önemli olgudur. 

Hukukun temel ilkeleri ve çoğu hukuk kuralı masa başında yazılmamıştır, hayatın 
içerisinde insanlığın yüzyıllar süren büyük mücadeleleriyle ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle hukuk öğrencisi, tarih, felsefe ve sosyolojinin temel bilgileriyle donatılmalıdır. 
Böylece yorumda kullanacağı, hatta kanunları değiştirirken müracaat edeceği, biraz 
önce sayın hocamın değindiği temel değere sahip olacak ve o temel değer ışığında 
kanunları yorumlayacak, değiştirilmesine katkıda bulunabilecektir. Ancak tarih, 
felsefe ve sosyoloji konularının öğretilmesi öncelikle hukuk fakültelerinin görevi değil, 
ilköğretim ve liselerin görevidir. Bu görevin hakkıyla yerine getirildiğinden söz etmek 
maalesef bugün itibariyle imkânsızdır. 

Sosyal bilimlerde ve özellikle hukuk alanında öğretim üyesinin yetişmesi çok 
uzun yıllar almaktadır. Şu anda sayısı 30’u aşkın hukuk fakültesi var, bu sayı dikkate 
alındığında ülkemizde yeterli sayıda hukukçu öğretim üyesinin bulunmadığı bilinen 
bir gerçek, açıkçası, çoğunluk hukuk fakültesinin öğretim üyesi kaynağı yalnızca 
birkaç büyük hukuk fakültesinden ibaret. Araştırma görevliliği öğretim üyeliğinin 
akademisyenliğin kaynağı; devlet, devlet üniversitelerine yeterli sayıda araştırma 
görevlisi kadrosu maalesef tahsis etmemekte. Türkiye’nin en büyük ve en güçlü hukuk 
fakültesi Ankara Hukuk Fakültesinin geçen sene alabildiği araştırma görevlisi kadrosu 
yalnızca 5 kişidir. 

Öte yandan yine aynı devlet, bu sefer devlet üniversiteleri atama ve yükseltmelerde 
rasyonel olarak nitelendirilmesi oldukça güç ölçütler belirlemek suretiyle mevcut 
kaynağında kurutulması için âdeta yarışmakta. Örneğin, yabancı dilde yayın yapma 
şartını anlayabilirken, yabancı dilde yayının yabancı ülkede yapılması şartını rasyonel 
bir şekilde bana anlatabilen bugüne kadar çıkmamıştır. Amaç eğer yazdığımızın 
dünyada okunmasıysa, ben burada yabancı dilde yayının mükemmelini yaparım, 
yaptırırım. Yurtdışında örneğin Amerika’da pek çok hukuk fakültesi dergisi üniversite 
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öğrencileri tarafından çıkarılmaktadır, böyle bir gelenek Türkiye’de yoktur. Bizde 
hukuk fakültesi dergileri; İstanbul Hukuk’un, Ankara Hukuk’un dergisi misal son 
derece ciddi dergilerdir. Bizim Türkiye’deki bir hukuk fakültesi dergisinde yazdığımız 
yazı, atama ve yükseltmede geçerli kabul edilmeyecek, ama Arizona Hukuk’ta 20, 21 
yaşındaki çocukların editörlüğünü yaptığı bir dergideki yayınlayabildiğim bir yazı ki, 
neden yayınlasınlar sorusu ayrıca tartışılır, çok önemli atfedilecek, bunu kabul etmek 
açıkçası biraz zor. 

Vakıf üniversitelerine gelince, vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğu yetişmiş 
öğretim elemanlarından faydalanmakta ısrarcı davranmakta. Yani kendileri öğretim 
elemanı yetiştirme zahmetine ve yatırımına girmemekte. Bu ne demektir? Araştırma 
görevlisi istihdam et demektir. Araştırma görevlisi istihdamı masraflı bir iştir, senelerce 
istihdam edeceksiniz, para vereceksiniz, yüksek lisans yaptıracaksınız, doktora 
yaptıracaksınız, başka bir fakülteye gidebilme riskini de dikkate alacaksınız kuşkusuz 
-tıpkı devletin yaptığı gibi- gitmezse ne âlâ ve ardından hocanız olacak. Bu yatırım 
vakıf üniversiteleri tarafından yapılmamaktadır, ama ancak aynı vakıf üniversiteleri 
biz özel üniversite değiliz, biz kamu hizmeti görüyoruz da demektedir. Kamu hizmeti 
görüyorsanız, lütfen taşın altına araştırma görevlisi yetiştirmek suretiyle elinizi 
sokunuz. 

Hukuk öğrencisinin en önemli eksikliklerinden biri araştırma yapmayı öğrenmeden 
mezun olmalarıdır. Bunun akla gelen başlıca nedenleri; öğretmen-öğrenci arasında 
karşılıklı etkin iletişim kurmayı zorlaştıran kalabalık sınıflar, yetersiz kütüphaneler, 
pedagoji ve etkili iletişim altyapısından yoksun öğretim elemanları vesaire sebeplerdir. 
Dile getirdiğim bu nedenlerin tamamı bütün hukuk fakülteleri ve bütün hocalar 
açısından elbette ki geçerli değil, ama 30 küsur hukuk fakültesini düşündüğümüzde 
maalesef çoğunluğu için geçerli olduğunu söyleyebilirim. 

Devlet hukuk fakültelerinde öğrenci merkezli anlayışın hâkim kılınması zorunludur. 
Tipik 657 memuru zihniyetinden devlet üniversiteleri personeli, akademisyeninden 
idari personeline kurtulmak zorundadır. Öğrenci işlerine giden bir öğrenci 
terslenmemelidir, dekana giden bir öğrenci terslenmemelidir. Bu öğrenciler yarın 
kürsüye çıkacaklardır, yarın cüppe giyeceklerdir. Öğrenciyken bir insanı hırpalamak, 
karakterini ezmek, daha sonra bu kişi hükmeder, karar verir pozisyona geldiğinde 
onunda ezmesine, yıpratmasına, ters davranmasına sebebiyet verecektir. Öğrenci 
tartışmaya, sorgulamaya, öğretmenlerine rahatlıkla soru sormaya özendirilmelidir. 
Soru soran öğrenciye “sen kimsin de bana soru sorabiliyorsun?” yaklaşımını hepimizin 
kafasından silip atması zorunludur. Bu elbette öğrenci popülarizmi yapmak demek 
değil, bunu yapmıyorum. Sınavınızda zor olacaktır, hoşgörünüz belli oranda olacaktır, 
ama mutlaka öğrenci merkezli olmak zorundayız. Öğrenci olmasa hukuk fakülteleri 



40

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

çok güzel idare edilir. 

Hukuk fakülteleri, avukat, hâkim, savcı değil, hukukçu yetiştirir. Güzel bir söylem, 
bu doğru, ancak bunu söyleyenler, bunu söyleyen bizler hukukçuların büyük kısmının 
tüm dünyada saydığım bu işlerde çalıştığını bilmiyor muyuz? Bana lütfen hâkimlik, 
savcılık, avukatlık değil, bizim öğrencilerimiz danışmanlık yapıyor demeyin, danışman 
da avukattır. Doğru mu Başkanım? Hukuk danışmanı zaten avukattır, avukatlık yapmayı 
bilmiyorsa, lütfen hukuk danışmanıyım diye çıkmasın, çok büyük hata yapar. 

Şu halde uygulamadan kopuk bir hukuk öğretiminden beklenen faydanın sağlanması 
mümkün görünmemekte, hukuk fakültesinde hem teoriyi, hem de uygulamayı 
öğrenen kadrolar sayesinde zaman içerisinde teori ve uygulama birbiriyle örtüşecektir. 
Bu noktada hukuk fakülteleriyle baroların veya Adalet Bakanlığının çok yakın işbirliği 
içinde olmasının önemi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu işbirliğinde 
de bugün itibariyle kopukluklar maalesef vardır. 

Türkiye Adalet Akademisiyle hukuk fakülteleri, gerek adayların eğitim ve 
öğretiminde, gerek meslekiçi eğitimde çok daha etkili bir işbirliği ortamı yaratmak 
zorundadır. Aksi takdirde Adalet Akademisinin kendisinden beklenen, amaca 
ulaşması kolay olmayacaktır. Bu işbirliği yalnızca Adalet Akademisi açısından önem 
arz etmemektedir, hukuk fakültelerini de geliştirecek, öğretim kadrolarını uygulamayla 
bütünleştirecektir. 

Sayın Başkanım, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle henüz yürürlüğe dahi 
girmeden avukatlık sınavının kaldırılması kanaatimce fevkalade sakıncalı olmuştur, 
yapılabilecek en büyük yanlışlardan biridir avukatlık sınavının kaldırılması. Sınavın geri 
getirilmesi hem hukuk fakültelerinin, hem de hukuk öğrencilerinin sorumluluklarını 
yerine getirmelerini sağlayacak en etkili çarelerden biri olacaktır. Sınav, herkesin, 
hepimizin kendimize, kendilerine çekidüzen vermesini sağlayacaktır. Behemehal sınav 
geri gelmelidir. 

Hukuk öğrencisinin en önemli eksiklerinden biri en az bir yabancı dili çok iyi 
konuşmayı, anlamayı ve yazmayı bilmiyor olmalarıdır, geneli konuşuyorum elbette. 
Yabancı şirketlerin ve çokuluslu şirketlerin ülkemizde giderek artan faaliyetleri ve yerli 
sermayenin yurtdışında giderek artan iş bağlantıları, milli menfaatlerin korunması 
açısından hukukçuların yabancı dil bilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada görev 
üniversitelere düşmektedir. Üniversiteler öyle sanıyorum ki zorunlu hazırlık sınıflarıyla 
bunu sağlamak durumundadır. Altını çizerek arz ediyorum, ancak, hukukçunun yabancı 
dil bilmesi, eğitim-öğretim dilinin yabancı dilde olmasını asla gerektirmez. Bu nedenle 
ÖSYM kataloglarından ve bazı üniversitelerin tanıtım broşürlerinden “İngilizce hukuk 
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fakültesi” ibarelerinin çıkarılması gereklidir. Türk hukuku, Türkçe okutulur. Türk 
hukuku dışındaki bir kısım dersin İngilizce okutuluyor olması, bir fakülteyi İngilizce 
hukuk fakültesi yapmaz, böyle tanıtılmasını gerektirmez. Bu tanıtım, hukuk fakültesi 
adaylarını yanıltıcıdır, ciddi şekilde yanlış yönlendiricidir. Eğer o hukuk fakültesi veya 
bir hukuk fakültesi Türk hukuk diploması veriyorsa, Türkçe hukuk okutuyordur. 

Sayın Başkanım diğer bir ihtiyaç; bilişim teknolojilerine hukuk fakültesi öğrencilerinin 
hâkimiyetidir. Bu hâkimiyette hukuk fakültelerinde yine kazanılmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Değerli dinleyenler, felsefede, sosyolojide, hukukta ve 
edebiyatta çok değişik tanımları yapılabilecek olan adalet kavramı konusunda 
oturumumuzun konusuna verilen başlığa uygun olarak Değerli Dekanımızın 
yaptığı konuşmayı dinlediniz. Özellikle eğitim-öğrenim alanıyla, uygulama 

alanındaki hukukun gerçekleştiği konusundaki görevleri dile getirdi, kendisinin 
alkışla karşılanan önerisini de bilinçlerimize yerleştirmiş oluyoruz. Tartışmalarda 

bu konulara değinenler olabilir, ama şimdi yazılarını benim de takdirle zaman 
zaman izlediğim bu konulara özelde değinen değerli bir arkadaşımızı daha takdim 
ediyorum: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Hayrettin 

Ökçesiz, buyurun efendim. AÇIK TARTIŞMA
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XXI. YÜZYILIN BAŞINDA ADALETE İLİŞKİN TEMEL 
SORUNLAR VE

YENİ GELİŞMELER (Açık Oturum)
Oturum Başkanı: YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Anayasa Mahkemesi Önceki 

Başkanı)

(SALON 1)

OTURUM BAŞKANI- Değerli dinleyenler, felsefede, sosyolojide, hukukta ve 
edebiyatta çok değişik tanımları yapılabilecek olan adalet kavramı konusunda 
oturumumuzun konusuna verilen başlığa uygun olarak Değerli Dekanımızın yaptığı 
konuşmayı dinlediniz. Özellikle eğitim-öğrenim alanıyla, uygulama alanındaki 
hukukun gerçekleştiği konusundaki görevleri dile getirdi, kendisinin alkışla karşılanan 
önerisini de bilinçlerimize yerleştirmiş oluyoruz. Tartışmalarda bu konulara değinenler 
olabilir, ama şimdi yazılarını benim de takdirle zaman zaman izlediğim bu konulara 
özelde değinen değerli bir arkadaşımızı daha takdim ediyorum: Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Hayrettin Ökçesiz, buyurun efendim. 

Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) -  
Teşekkür ederim.

ADALETE İLİŞKİN TEMEL BİR SORUN: HUKUK DEVLETİ 3

Prof. Dr.  Hayrettin Ökçesiz
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

I.

Ankara Barosunun nazik davetini aldığımda „21. Yüzyıl’ın Başında Adalete İlişkin 
Temel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler“ başlığı altında sunabileceğim konuları düşündüm 
bir süre: Yüzyılımız belki “teknoloji” karşısında adalet üzerine düşünmenin yüzyılıydı.
Teknolojiyi temel bir insanlık sorunu olarak görüyordum. Biyoteknoloji bizi çok 
farklı derinliklere çekiyordu. Bir „posthuman“a ve onun „posthümanizm“ine doğru 
insanlık ilk dönülmez adımlarını atmıştı bile. Temel bir adalet sorunu ve sorunsalı 
olarak „Sürdürülebilirlik“ en ağır başağrımızdı. Başında bulunduğumuz yüzyılın ağır 
bir demokrasi bunalımına gebe olduğunu da günümüz demokrasi kuramcıları bize 
yeterince duyumsatıyordu. Topografyasını postmodernizmin belirlediği bir cengelin 

3  Ankara Barosu’nun 8-11 Ocak 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği Uluslararası Hukuk Kurultay’ında  sunulan bildirinin tam 
metnidir.
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ortasında, artık yalnızca „para“ ve „iktidar“ın yasalarıyla bir globus’un döndüğünü, 
yönümüzü bilemesek de, gökyüzüne, yıldızlara bakarak kavrayabiliyorduk. 

Evrensel ya da küresel çağrışımlı konu başlığımızın işaret ettiği ağdalı adalet 
tartışmalarına, hic et nunc, buradaki seçkin topluluğun karşısında, önümüzdeki 
kuyuyu gözden kaçırmamak için, felsefi olduğu kadar teknik yönüyle de bir hukuk 
kavramından ve onun, belki vehmettiğim, kurtarıcı yeteneğinden bir kez daha söz 
etmeyi yeğ tutuyorum. Aslında bununla bir umuda ulaşmak istiyorum.

Türkiye tükeniyor…  Yeni yüzyılın başında, biz iki yüzyılın tanıkları, Aydınlanma’dan 
gelen bir Cumhuriyetin sanki bir kararmaya doğru sürüklendiğini gözlemliyoruz. Oysa 
bugün pek çok şeyi daha iyi biliyor ve daha iyi yapabiliyoruz. Biliyoruz ki, insanlığın ve 
pek çok ülkenin kendisini ve yeryüzünü kurtarabilmek için asla bu denli bir gizilgücü 
olmamıştı. 

Bu nedenlerle geçen yüzyılın bize devrettiği „Hukuk Devleti“nin, yüzyılımızın temel 
adalet sorunlarını açıklayıp gidermede kurumsal ve kavramsal bakımlardan dikkate 
değer bir katkısının olacağını düşünüyorum. Fırlayan bir taşın bin parçaya böleceği 
bir araba camı gibi dağılmak istemiyorsak, onun statiğini sağlayan ilkelerin gerçek 
anlamıyla bilincinde olmalıyız. Bu parçalanmayı önleyebileceğini düşündüğüm 
tek hukuk ve devlet mimarisinden ve mühendisliğinden söz edebilirim: Bu „Hukuk 
Devleti“nin mimarisi ve mühendisliğidir. Yaldızlı ideallerin, en koyu hamasetin, en 
bilgiç çözümlemelerin karşısında sönük ve mütevazı haliyle pek itibar görmeyen 
bu, aslında gerçek heyecan verici proje bir ülkenin adalet içerisinde bekasının tek 
güvencesidir. En etkili silahlarla, en güçlü ordularla, en büyük zenginliklerle dahi 
ulaşamayacağınız bir gücü size o verir. 

Toplumsal ideallerinde, hedeflerinde bir ülke halkıyla, devletiyle, insanıyla bir şeye 
özellikle karar vermiş olmalıdır: Her ne pahasına olursa olsun, yalnızca zengin ve 
güçlü mü olmak istemektedir, yoksa öncelikle güçlü bir hukuk devletine ve olgun bir 
demokrasiye mi sahip olmak istemektedir. Zenginlik ve iktidarın kolektif ve bireysel 
bilinçte taşıdığı anlam ve etki yoğunluğu karşısında hukuk devleti ve demokrasi gibi 
kavramların belirsizliği ve geleneksizliği bu yönde bir iradenin oluşmasını epeyce 
zorlaştırmaktadır.

Birer kavram olarak hukuka ve devlete atfettiğimiz üç boyutluluğu (norm – değer 
– olgu) „hukuk devleti“ne de atfederek onun normatif yapısı yanında etik ve olgusal 
yönlerini biraz önce değindiğim çerçevenin içerisinde birlikte değerlendirmeliyiz. 
Elbette tüm çağdaş hukuk bir hukuk devleti hukukudur. Öyleyse, pozitif hukukun 
içerisinde, her köşesinde „hukuk devleti felsefesi“ni bulabilmeliyiz. Toplumda bunun 
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yaşayan bir hukuk devletine vücut verdiğini görebilmeliyiz. Türkiye’nin tek çıkar yolu 
budur. 

Elbette, monist ve monolojik bir dayatma mantığı ile bir „hukuk devleti“ sahteciliğine 
ve sömürgenliğine sürüklenmemelidir.  Bu sığlaşmayı ve tehlikeyi tutarlı ve dayanıklı 
bir „demokrasi hukuku“yla önleyebiliriz. Bir başka deyişle, bunlardan her biri bir 
diğerinin denetimi ile birbirine layık olurlar. Demokrasiyi ve devleti ancak hukuk 
devletiyle kıvamında tutabilmek olanaklıdır. Daha da önemlisi, görebildiğimiz denli 
geleceğe bakabildiğimizde, sürdürülebilir bir hukuku geliştirmenin, elimizde bulunan 
bu her iki aracı geliştirmeye bağlı olduğunu anlarız. Daha uzak bir geleceği ise ancak 
sürdürülebilir bir hukuk tasarımı ile görebiliriz. Bir başka deyişle, gelecek ancak 
hukukla tasarlanabilir. Ya da hukuk tasarımlarıyla geleceği kurgulayabiliriz. Olmayan 
gelecek, bizim olmadığımız bir gelecektir. Bu yüzden şimdi ve yarın nasıl bir hukuk 
diye sorduğumuzda bu sorunun muhatabı ve tek sorumlusu biziz. Verebileceğimiz 
yanıt pek çok önemli nedenden dolayı „hukuk devleti hukuku“dur. Günümüz teknoloji 
toplumunun çıkmazlarından hukuk devleti düşüncesi üzerinde çalışarak kurtulmayı 
başarabiliriz. Görüldüğü üzere sorun yerel ve küresel, siyasal ve toplumsal boyutlarında 
ve her erimde „hukuk devleti“nin izlenmesini, irdelenmesini gerektirmektedir.

Siyasetin bedeni ya da kabı olarak niteleyebileceğimiz hukuk devleti önemli bir 
yönüyle bireyin gücü, bir „individuokrasi“ olarak da anlaşılmalıdır. Demokrasi, böyle 
bir güce erişmiş bireyin temel oluşturduğu bir halkın gücü anlamına gelmekle her 
türlü demagojiden ve yanılsamadan uzak tutulabilir. 

Bireyin ve hümanizmanın terk edildiği, herşeyin birer fonksiyona ve nihayet sistemik 
bir öğeye dönüştürüldüğü açıklamaların özür ve sorumsuzluk dünyasında etik anlamda 
kullandığımız her kavram bir sahteciliği gizlemeye ya da bir katliamı şirin göstermeye 
yaramaktadır. Bunun  için, daha yakın bir geçmişte „insan hakları“ ve „demokrasi“yle 
yüzbinlerce insanın kanına girilebilmiştir. İnsanların bombalarla değil kavramlarla 
katledildiğini; her uygun kavramı, insansız bir düzeneğin, ikna ve itibar uğruna 
kurbanlarına karşı aşılama ve tehdit taşıyıcısı olarak kullandığını biliyoruz. Bu yüzden 
insansız kuramların böylesine bir insafsızlığa her zaman kapı araladığını, hukukun bir 
insani sorumluluk kategorisi olarak yetkinleştirilmesinin, insansız devletlerin, hukuk 
devletiyle insancıllaştırılmasının günümüz ve geleceğimiz için  bir umut ışığı olduğunu 
düşünüyorum.

Hukukun, hedefinde bir haklar harmonisi olduğunu, bunu başardığında etik olduğu 
kadar estetik boyutuyla da sanatın verdiği bilince ve duyguya benzer bir yücelmeyi 
insani yaşama bahşettiğini düşünüyorum. Bu yüzden hukuk soğuk mahkeme 
duvarlarından ve devlet ihtişamından çok farklı bir şeydir.
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Tekno-endüstriyel değişim ve gelişmeler bizi insansız bir topluma doğru sürüklüyor. 
Sonunda hiç kimseye „İnsanın adı yok“ demekten başka bir şey kalmayacaktır. Her 
yönüyle bir hukuk devleti hukukuyla bu felakete karşı durmak imkân ve cesaretini 
bulabileceğimizi düşünüyorum. 

II.

Tüm bu beklentilere modern sonrası yeniden hümanist bir felsefeyle yanıt 
verebileceğini düşündüğüm hukuk devleti hangi düzeniyle, hangi yetenek ve 
yetkinliğiyle bu hayali kırılmaktan koruyabilecektir?

Meslektaşım Sobota’nın 1997 yılında Tübingen’de yayımlanan „Hukuk Devleti 
İlkesi“ adlı ayrıntılı ve kapsamlı çalışmasına4 bakarak ve onun tasnifini kullanarak 
Hukuk Devletini üç karakteristik alanında betimlemek istiyorum.  Bunu yapmadan 
önce hukuk devleti öğesi olarak bilinen ilkeleri şöylece anımsayabiliriz: 

Anayasal devlet, Anayasanın en üst norm oluşu, Anayasanın bağlayıcılığı, Anayasa 
yargısı, Özgürlükçülük, Hukuksal eşitlik, Temel haklar, Güçler ayrılığı, Yasallık, 
Hukukun bağlayıcılığı, Adalet, Yasanın önceliği, Yasa koşulu, Yetkilendirmede sınırlılık, 
Dilsel belirlilik ve açıklık, Yetkisel açıklık, Devlet ediminin aleniyeti, Kamu gücünün 
örgütlenmesinde işlevsellik, Adil idari süreç, Devlet etkinliğinde uygun ölçü, Hukuk 
güvenliği, Genel yargısal hak arama yolları güvencesi, Kamu gücüne karşı yargısal 
korunma, Devletin tazminat sorumluluğu, Hukuksal ve fiili uygunluk…

Bu öğelerden çıkarsanan diğer alt öğelerin kümelendiği üç alanın isimleri de şöyledir: 
hukuk devletinin kurucu öğeleri, hukuk devletinin norm egemenliği öğeleri ve hukuk 
devletinin ilişkisel öğeleri… Bu alanlarda anılan ilkeler sırasıyla önce söz konusu 
hukuk devleti öğesini, ardından gelenler de bu ana öğenin biçimleniş, uygulanma veya 
koşul öğelerini dile getiriyor.

Hukuk Devletinin Kurucu Öğeleri:

-1. Anayasanın bağlayıcılığı öğesi altında insan onurunun korunması ile devletin 
yapısal ve değiştirilemez özelliklerinin işaret ettiği biçimlendirici öğeler ile uygulama 
veya koşul öğeleri olarak da Anayasal Devlet,  egemenlik ediminin yasayla düzenlenmesi, 
anayasanın en üst norm oluşu ile anayasanın hukuksal bağlayıcılığı yer almaktadır.

-2. Hukukun bağlayıcılığı öğesi altında halk egemenliğinin temel hukuk normları 
lehine sınırlandırılması ile temel hukuk normlarının çoğunluk kararına bağlı 
olmamasına (temel hukuk normları konusunda referandum yasağı) ilişkin biçimleniş 

4  Katharina Sobota, Das Prinzip Rechtsstaat,  Tübingen 1997, s. 517 vd.
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öğesi yer almaktadır.

- 3. Devlet gücünün farklılaştırılması öğesi altında, biçimleniş öğeleri olarak kuvvetler 
ayrılığı, temsil ilkesi, devlet iktidarının dengelenmesi, devlet gücünün ölçülülüğü ve 
karşılıklı kontrol, ülkesine göre federatif ya da üniter devlet yapısı, yerel yönetim, yerel 
katılım hakkı yer alırken uygulama veya koşul özelliğinde totaliter devletin karşıtı 
olmak söz konusudur.

-4. Yasal yönetim öğesi altında, biçimleniş öğeleri olarak yasaların önceliği, yasa 
koşulu ile idarenin sınırlı yetkilendirilmesi ve uygulama veya koşul öğesi olarak da 
hukuksal kalıba ve olaya uygunluk, özgürlükten yoksun kılmada biçimsel koşullar 
bulunmaktadır.

-5. Kamu gücüne karşı yargısal koruma öğesi altında anayasa yargısı bir biçimleniş 
öğesi olarak yer almaktadır.

-6. Hukuk barışı öğesi altında, biçimleniş öğeleri olarak  Hukuk Düzeninin Etkililiği, 
Devletin kabagüç Tekeli, icra ve infaz gücü, etkili ceza yargılaması, delil yasakları 
ile uygulama veya koşul öğelerinden işlevsel yönetsel örgütlenme, mahkemeye 
erişim, aksamasız ve gecikmesiz bir hukuksal koruma ve etkili hukuksal koruma  
bulunmaktadır.

-7. Gerekçelendirme zorunluluğu öğesi altında, uygulama veya koşul öğeleri 
olarak adli gerekçelendirme, idari kararların gerekçelendirilmesi ile çelişmeme yer 
almaktadır.

Hukuk devletinin norm egemenliği öğeleri:

-8. Yasaların bağlayıcılığı öğesi altında biçimleniş öğesi olarak yasaların önceliği, yasa 
karşısında eşitlik, yasaların herkese aynı biçimde uygulanması, ne bis in idem –  aynı 
fiilden dolayı ikinci kez cezalandırılmama ilkesi ile yargılama usulü kurallarına sıkı 
sıkıya bağlılık öğeleri yanında uygulama veya koşul öğesi olarak da yasaya uygunluk 
ilkesiyle yönetsel örgütlenmenin işlevselliği öğeleri söz konusudur.

-9. Keyfilik yasağı öğesi altında biçimleniş öğesi olarak akla ve mantık kurallarına 
uygunluk buyruğu öğesi yer almaktadır. 

-10. Hukuksal giderimin yanında hukuk güvenliği de hukuk devletinin nomokratik 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu öğe altında ceza hukuku normlarının geriye yürümezliği 
ile geriye dönük etki yasağı öğeleri biçimleniş öğeleri ve uygulama veya koşul öğesi 
olarak güvenin korunması yer almaktadır.
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-11. Hukuk devletinin genel adalet hizmeti sağlama yükümlüğü öğesini biçimleniş 
öğesi olarak davaların hukuksal ve olaysal bakımlardan açıklığa kavuşturulması 
öğesi  tamamlamaktadır. Bunu uygulama veya koşul öğesi olarak adalete erişim öğesi 
izlemektedir.

-12. Mesafe buyruğu öğesine biçimleniş öğesi olarak yargıçların tarafsızlığı, nesnelliği 
ve bağımsızlığı, yasal yargıç, yargılama usulüne bağlılık, yönetimin yansızlığı yanında 
uygulama veya koşul öğesi olarak kendi davasına bakmama buyruğu katılmaktadır.

-13. Belirlilik ilkesine biçimleniş öğesi olarak yönetimin yetkide sınırlılığı, anayasanın 
yazılı olması, klasik özgürlük güvencelerinin yasallaştırılması, hukuksal kalıba 
uygunluk ilkesi katılırken uygulama veya koşul öğesi olarak da yetki ve görevde açıklık 
ile özgürlükten yoksun bırakmanın biçimsel koşulları zikredilmektedir.

Hukuk devletinin ilişkisel öğeleri:

-14. Somut olay adaleti öğesi uygulama veya koşul öğesi olarak geçiş düzenlemelerini 
ve adil cezalandırmanın temel buyruklarını kapsamaktadır.

-15. Anayasa hukukunda ilişkisel uygunluğun ardından idare hukukunda ilişkisel 
uygunluk öğesi altında biçimlenme öğesi olarak yönetsel süreçlerde dinlenilme hakkını, 
açıklama ve bilgi verme, idari kararların gerekçelendirilmesi, dosya inceleyebilme, 
planların açılması ve af öğeleri, uygulama veya koşul öğesi olarak da sürece katılım 
öğesi yer almaktadır.

-16. Usul hukukunda ilişkisel uygunluk öğesi altında biçimlenme öğesi olarak 
hukuksal dinlenilme, suçsuzluk karinesi, dava hakkında bilgilenme hakkı, in dubio 
pro reo – kuşkudan sanığın yararlanması, müdafii isteme hakkı, kendi aleyhine ifade 
vermeme hakkı öğeleri yer almaktadır.

-17. Araçlarda ilişkisel uygunluk öğesi altında biçimlendirme öğesi olarak elverişlilik, 
gerekirlilik, hukuksal değerlerin tartılması ve uygulama veya koşul öğesi olarak da 
planlama hukukunda menfaatlerin tartılması buyruğu yer almaktadır.

-18. Kamuya açıklık öğesi altında biçimlendirme öğesi olarak duyurma ve 
uygulama veya koşul öğesi olarak da yönetim süreçlerinde kamuya açıklık öğeleri yer 
almaktadır. 

Hukuk devleti dogmatiğinin sistematik-ilkesel kurgusu bu çerçevede ve bu 
biçimde belirginleşiyor. Gündelik dil kullanımında ve günlük anlayışta hukuk devleti 
kavramından anlaşılan ve onunla dile getirilmek istenen düşünceler ve beklentiler 
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birbirleriyle her zaman ve bütünüyle örtüşmeyebilir. Ancak her kesimden ve her 
bakış açısından bu kavramla kastedilen şeyin hem büyük oranda örtüşmesi ve hem 
de bu dogmatik çatının ana hatlarına uygunluk göstermesi bir toplumun geleceği 
bakımından umut verici bir güvence olarak görülebilir. Bu güvenceyi yaratabilmek 
ve pekiştirebilmek için tanıtım, eğitim ve uygulama zemininde elden gelen her şeyi 
yapmakla bir toplumu çok ciddi yıkımlar karşısında korumuş olabileceğiz. Bugün 
ülkemizin en ciddi sorunlarını dahi bu kavramın altında ve onun işleyişine tabi tutarak 
çözmeye çalışmak bize dikkate değer bir başarı ve bununla gelecek olan bir toplumsal 
özgüven sağlayabilecektir. 

III.

Günümüzde hukuk devleti düşüncesinin ve dogmatik kurgusunun sınandığı önemli 
sınır durumlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Bunlardan ilki terör olgusu karşısında 
güvenlik-özgürlük çatışkısıdır. Diğeri ise, çağdaş hukuk devleti hukukunun dayandığı 
çağdaş yasa anlayışından siyasal-teknokratik-bürokratik çizgide yoğunlaşan teknik 
yasa anlayışına doğru kayıştır. 

Yeni endüstriyel-teknolojik toplumun insanlık onuru ve ulusal egemenlik gibi modern-
hümanist meşruluk kaynaklarından koparak, yasayı yerel ve küresel güç odaklarının fiili 
etkileşimleriyle belirginleşen bir düzenleme yetki ve kurgusuna saptırdığı bir döneme 
geçiyoruz. Bu tarz yasama etkinlikleri sonucunda etnisitelerin ve dinsel ideolojilerin 
kendi siyasal partileriyle ülke yönetimine talip olabilme olanağını elde ederek hukuk 
devleti temelinde vücut bulan bir demokrasi düzenini bir otoriter yönetim tarzına 
dönüştürebilecekleri tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğumuzu düşünüyorum.  
Örneğin, bu tarzda oluşturulmuş ve herhangi bir dinsel ya da etnik parçaya, kendi 
çıkarları doğrultusunda hükmetme olanağını veren bir seçim yasası ve yasama usulü 
normu demokratik değildir. Demokratik olan, ilk önce, tüm kesimlerden yurttaşların 
oy verebileceği parti programları tasarlayabilmektir. Bu programlar yurttaşların adil 
biçimde temsil edilebilecekleri güvencesini veren, yasama etkinliğinde salt çoğunluk 
ilkesine sadık kalacağını söyleyen bağlayıcı metinler olmalıdır. Bu yüzden hukuk 
devletlerinin demokrasi mevzuatlarında bu kaygıların önemsendiği birtakım siyasi 
parti yasakları belirli çerçevelerde yer alırken, temsilde adalet ilkesinden ve çağdaş 
yasa kavramından da taviz verilmemektedir. Siyasi partilerin çoğulcu demokrasilerde, 
radikal olmamak koşuluyla, ancak mülkiyet felsefesi üzerinden birbirleri karşısında 
farklılaşabileceklerini, etnisiteye ya da dinciliğe dayalı olarak yönetime talip 
olabilmelerinin bir başkaldırı örgütlenmesi ve başarmaları durumunda ise baskı 
düzeni kurmaya karşılık geleceğini sanıyorum. Bunun kuluçka ortamı biraz önce 
örneklediğim üzere, asla çağdaş hukuk devletinin yasa kavramının dayandığı insanlık 
onuru ve ulusal egemenlik açıklamaları değildir. Daha çok, bu bağlardan koparılmış 
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bir postendüstriyel-teknolojik yeni küresel dünya düzenidir. 

Düşünceleri, doğruluklarını kanıtlayabilmek için, ileri sürebilme özgürlüğünü bir 
düşüncenin siyasi parti olarak örgütlenerek iktidara talip olma hakkından ayırmalıdır. 
Her düşünce en ileri düzeyde özgür kılınmalıdır. Yani anayasal düzeni bertaraf 
etmeye yönelik bir düşünce dahi ileri sürülebilmek bakımından bu geniş özgürlükten 
yararlanırken, aynı düşünce bir siyasi parti biçiminde örgütlenerek iktidar talep 
etme niyetinde aynı derecede özgür bırakılamaz. Doğruluğun tartışılması ile siyasal 
iktidar savaşı aynı şeyler değildir. Her birinin doğası ve yasaları farklıdır. Kamuoyunda 
siyasal partileşmesinin meşruluğuna dair bir konsensüs oluşuncaya değin bu tür bir 
düşünceye ifadesi ile ilgili eylemlerde eşit özgürlük tanınmalıdır. Bu özgürlük kişilik 
haklarının dışında hemen hiçbir engele takılmamalıdır. Ülkemizde bugüne değin 
bunun tersi yapılagelmiştir. Düşünceler acımasızca yasaklanmış, ama anayasal düzene 
açıkça ters düşen düşüncelerin siyasi parti olarak devlet aygıtını ele geçirmelerine izin 
verilmiştir. Hukuk devletini bu ilişkide de doğru değerlendirebilseydik, bu ve buna 
benzer yanlış anlamalarla bugünkü hukuk ve demokrasi yıkımına, devlet aygıtının 
tahribine uğramamış olurduk.

Küresel terör olgusu karşısında sürüklendiğimiz güvenlik-özgürlük çatışkısında da 
buna benzer bir durum söz konusudur. Hukuk devleti özgürlükçüdür. Bu ruhunu 
yine insanlık onurundan ve ulusal egemenlikten almakta, özgürlükleri de bu 
temelde kurgulanan çağdaş yasa kavramıyla korumaktadır. Bu sözlerden sonra, son 
yıllarda hukuk ve devlet felsefelerinde özellikle Almanya’da kurgulanmaya başlanan 
“Bürgeropfer” (yurttaşın hayat fedakarlığı)5, “Feindstrafrecht” (düşman ceza hukuku), 
“Unperson” (kişi olmayan) gibi kavramlarla toplumun nasıl hukuk devleti dışı, insansız 
bir topluma dönüşmeye başladığının ön haberlerini aldığımızı da söyleyebiliriz6. Terör 
karşısında güvenlik böylesine sinsi bir tuzaktır. Bizim hukuk devletinin özgürlükçülük 
boyutunu yeterince önemseyerek bu tuzağa düşmemeye çalışmamız gerekmektedir.

Başarılı bir hukuk devleti uygulaması ile o devletin ülkesi, insanıyla ve toprağıyla 
taşınmaz mal gibi anlaşılmaktan kurtulur; bölünmeci ve üleşmeci talan zihniyetinin 
ilkelliği sürekli gözler önüne serilir. Bireyi kullaştıran ve köleleştiren tapınmacı-
cemaatçi iktidar yoğunlaşmaları hukuk devletinin yurttaş bilinci ve cesaretiyle 
önlenebilir; etnisitelerin ihtirasının bu siyasal uygarlığı tahrip etmesine ancak her ne 
pahasına olursa olsun hukuk devletinin götürdüğü yere giderek engel olunabilir. 

Ulus devletlerin küreselleştirme ile yozlaştırılmasının yarattığı kaosun karşısına 
onları hukuk devletinin getirdiği evrensel değerlerle biçimlendirip zenginleştirerek 
geçebiliriz. Hukuk devletinin evrenselliğini sürüklendiğimiz küreselliğin karşısına 

5   Otto Depenheuer,  Selbsbehauptung des Rechtsstaats,  Schöningh  2007
6  Bkz.: Terör ve Düşman Ceza Hukuku, hazırlayan: Yener Ünver, Ankara 2007
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koyarak  pek çok sorunun nedenini ve sonucunu daha iyi kavrayabiliriz. 

IV.

Sözlerimi somut birkaç öneriyle bitirmek istiyorum: Bunlardan ilki, toplumda hukuk 
devleti hukukunun öğrenimi ile ilgilidir. Bu bağlamdaki temel bilgilerin yurttaşlara 
ilk öğretimden başlayarak başarıyla verilmesidir. Fakültelerde hukuk bir bilim olarak 
yapılmalı ve hukuk devleti bu tür bir bilimin sürekli araştırma ve inceleme konusu 
kılınmalıdır. Hukuk bilimcileri kürsülerinden böyle bir ufku görmelidir.  

Hukuk devletine ilişkin tüm bu söylediklerimden, “yargıç” kimliğinin ne denli 
önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Devletin eylem ve işlemlerinde hukuk devleti 
olup olmadığına ilişkin yargıya onun hükümleriyle varacağız. Devleti hukuk devleti 
çizgisinde onun bilgisi, bilgeliği ve cesareti ile tutacağız. Bu yargıçları yetiştirmek ve 
onurlarında kollayıp korumak istemeyen bir toplum, içerisine gömüldüğü adaletsizliğin 
ve zulmün asla bilincinde olamayacaktır. Çünkü bu adaletsizliği ve zulmü zihinlerinde 
ve vicdanlarında ilk duyumsayacak olanlar yargıçlardır. Adaletin ışığını biz onlardan 
alacağız. 

Bu yargıçları yetiştirmek için neler yaptığımızı bir kez düşünebilir miyiz? 
Üniversitelerin en üvey evlatları hukuk fakülteleridir. Hükümetler yargının terbiyecisi 
olmayı her zaman çok isterler. Baro mensuplarının içselleştirdikleri toplumsal rolleri 
bu ideal için pek verimli değildir. Yargı kurumları kendileri için dahi zor ve zorlu 
yapılardır. 

İkinci önerim, kısa vadeli ve daha somut bir nitelik taşımaktadır: Yaşayan hukuk 
devletinin sürekli ölçümü yapılmalıdır. Yukarıda saydığım hukuk devleti öğelerini birer 
parametre olarak almalı ve hukuk devletini bunlara göre toplumsal-siyasal gerçekliğinde 
görgül yöntemlerle araştırmalıdır. Elde edilecek sonuçlarla öndeyilerde bulunarak, 
hukuk politikaları oluşturulmasında aydınlatıcı olunmalıdır. Bu araştırmalara kamu 
kaynaklarından mali ve idari imkânlar sağlamalıdır.

Hukuk Devleti Ölçümünün bilgi kaynağı bir yandan pozitif hukuktan, öte yandan 
dava dilekçelerinden ve mahkeme kararlarından (Adliye, İdare  Mahkemeleri, Danıştay, 
Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararları) basından, uzman 
kişi ve kurumlardan, yurttaşlardan, mağdurlardan, ülkede yaşayan yabancılardan ve 
nihayet konuyla ilişkili tüm maddi çevreden oluşacaktır. 

Bu kaynaklardan içerik analizi, gözlem ve görüşme gibi her birine uygun düşen görgül 
yöntemlerle bilimsel bilgiler elde edilmeye çalışılacaktır. Bu ölçümde anayasada ve 
uygulamasında insan haklarının korunmasına ve güçler dengesine ilişkin kurumsal 
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yapılanma; yasama koşulları; hükümetin ve idarenin mahkemede hesap verebilirliği; 
adil yargılanma; adli önyargılar; hâkimlerin ve  mahkemelerin bağımsızlıklarına devlet 
içinden ve dışından gelen tehditler; yürütmenin önyargıları ve insan hakları ihlalleri;  
hukukun her alandaki uygulamasında ve yargıda yolsuzluk; idarenin yasallığı ve 
tazminat yükümlülüğü gibi ayrıntılara işaret eden Anayasa, Yasama, Mahkemeler,Yargı 
Bağımsızlığı, Ceza Yargısı, Hukuk Uygulamasında ve Yargıda Yolsuzluk, Kamu 
Yönetimi gibi ana göstergeler kullanılacaktır7.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Ülkemizin temel sorunlarını bir çok farklı 
anlam alanından hareketle kavrayıp çözmeye çalışırken, bu çabayı kimi zaman da 
hukuk devleti bağlamından hareketle göstermekte büyük fayda vardır. Bu tartışmaları 
yürüten siyasetçilerin, köşe yazarlarının, işadamlarının, şu ya da bu biçimde nüfuz 
sahibi kimselerin, üniversitelerin ve benzeri kurumların hukuk devleti hakkında yeterli 
bilgi düzeyinde olmadığını sıkça görüyoruz. Onların bu durumu ülkeye pahalıya mal 
olmaktadır. 

Yeryüzünde bugün başarıyla işleyen bir hukuk devletinden daha güçlü bir devletin 
asla bulunamayacağını düşünüyorum. 21. yüzyılın başında hukuk devleti noksanlığını 
bir ülke için ciddi bir adalet sorunu olarak görüyorum. Küresel gelişmeler karşısında 
hukuk devletini anlamanın ve savunmanın taşıdığı önemi görmezlikten gelmenin her 
siyasi kadro ve ülkesi için bir bahtsızlık olacağına inanıyorum. Benimle burada bu 
düşünceleri paylaşan tüm kişi ve kurumları biraz önce önerdiğim noktalarda bilimcilere 
öncülük etmeye ya da en azından onlara destek vermeye çağırıyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI-  Sayın konuşmacı, hepimizin gerçekleşmesini yürekten 
dilediğimiz hukuk devleti bağlamında, hukuk devletinin özellikleri ve özgün nitelikleri 
konusuna ayrıntılı biçimde değindi. Özellikle son bölümde de küreselleşmeyle 
globalleşmenin ulus devletler üzerinde oluşturduğu tehdidin nasıl göğüslenebileceğini, 
toplumsal bilinçle birleştirerek gündeme getirdi. Kendisini kutluyor, teşekkür 
ediyorum. 

Bu oturumun birinci bölümünün son konuşmasını Barolar Birliğimizin Sayın 
Başkanına verelim. Sami Özdemir Özok buyurun efendim. 

Av. S. ÖZDEMİR ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Saygıdeğer 
konuklar, değerli meslektaşlarım; gerçekten hem üyesi olmaktan, hem de belirli zaman 
dilimlerinde yöneticisi olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Ankara Barosunun 
yine çok önemli bir etkinliğinde birlikteyiz. 

7   Bu açılardan 15 ülkede görgül, karşılaştırmalı bir hukuk devleti araştırması örneği olarak bkz.: Rule of Law. The KAF Democracy 
Report 2006, hazırlayanlar: K. Grabow/ A. Jacobs / H. Reifeld / Ch. E. Rieck, Bonn 2006
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Yarar itibariyle tekrar edilmek suretiyle bir anlamda ülke hukukçuları ve aydınlarının 
beklentisi haline gelen ve bu özellikleriyle gelenekleşen Ankara Barosu Hukuk 
Kurultayına tekrar hoş geldiniz, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize saygılarımı 
ve sevgilerimi sunuyorum. 

Değerli konuklar; öncü ve lider barolarımızdan Ankara Barosu, hukukun üstünlüğü 
ve hukuk devleti başta olmak üzere, eksiksiz demokrasi, insan hakları, tam bağımsız 
yargı ve savunma kavramlarının yaşama geçmesi için, saygın ve özgün yöneticilerinin 
yanı sıra, ilkeli, dürüst, çalışkan ve aydın üyelerinin katkılarıyla önemli projelere 
geçmişten günümüze imza koymuştur ve Ankara Barosunun ismini yazdırmıştır. İşte 
bu proje ve çalışmaların en önemlilerinden birisi; birlikte yaşadığımız hukuk kurultayı 
etkinliğidir. Bu yılki hukuk kurultayına ismini veren ve bizim çok saygın ve özgün 
değerli hocalarımızın biraz önce katkı sunduğu bu oturumumuzda “21. Yüzyıl Başında 
Adalete İlişkin Temel Sorunların ve Yeni Gelişmelerin” neler olduğunu tartışacağız. 

Değerli konuklar; kurultayın temel konusunu oluşturan adalet, geçmişi insanlık 
tarihi kadar eskilere uzanan, son derece çekici, sihirli bir sözcüktür. Eski çağlardan 
günümüze kadar hukuk, ahlak ve adalet sorunlarını işleyen düşünürler, bu konulardaki 
düşüncelerini bilimsel temellere oturtmak için çok uğraş vermişlerdir. Ama üzülerek 
ifade etmek isterim ki, hiçbir kavram, hiçbir ilke anlatıldığı kadar derin ve kapsayıcı 
bir şekilde maalesef yaşama geçememektedir. Özellikle adalet kavramının göreli 
bir yapıya sahip olması, günümüz dünyasında da bu kavramla ilgili farklı yorum ve 
değerlendirmelerin yapılmasına neden olmaktadır. Hepinizin bildiği gibi özellikle bu 
salonu oluşturan ve hepsini, büyük çoğunluğunu çok yakından tanıdığım çok saygın 
hukukçuların çok iyi bir şekilde tanımladıkları, ama farklı konuklar için bir kez daha 
hatırlatmak istediğim sözlük anlamı; hak ve hukuku olgunluk, doğruluk ya da herkese 
kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme olarak tanımlanan adalet ile çağımızın 
sihirli kavramları olan; insan hakları ve hukukun üstünlüğü arasında çok, ama çok sıkı 
bir ilişki vardır. 

Kuşkusuz adalete erişimi sağlanan yol ve yöntemler yanında, insan haklarının 
kapsam ve içeriğini düzenleyen ve güvence altına alan ulusal ya da uluslararası belgeler 
hukuku oluşturmaktadır. Adalet, insan hakları ve hukuk, bu üç kavram insanlık tarihi 
boyunca hep birlikte anılmışlardır. Adil ve adaletli olmanın ön koşulu olan insan 
haklarına bağlılık olgusu, insanlığın ilk dönemlerinden bu yana çok önemli gelişmeler 
göstermiştir. Önceleri temel hak ve özgürlükler olarak ele alınan insan hakları artık 
günümüzde bu klasik tanımlamalarının çok ötesine gitmiştir. Özellikle 20. Yüzyılın ilk 
yarısında iki büyük dünya savaşı geçiren insanlık, yaşadığı büyük dram ve travmaların 
etkisiyle yüzyılın ikinci yarısında uluslararası insan hakları düzeni kurulmasını sağlamış, 
bununla insanlığın ve dünyanın bir daha böylesi acılar çekmemesini, amaçlamıştır. 
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Bunun doğal sonucu olarak uluslarüstü belgeler, sözleşmeler yanında, insan hak ve 
özgürlüklerini teminat altına alan evrensel hukuk kurallarının oluşturulduğu, biraz 
önce Sayın Hayrettin Ökçesiz Hocamın çok ayrıntılı ve detaylı bir şekilde anlattığı 
hukukun üstünlüğü ilkesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu hukuk 
devlet, amaç edinilmiştir. 

Bu bağlamda insan hakları, adaletten ayrılmayan çoğu kez onunla özdeş, onun 
kadar kutsal bir kavramdır. Çünkü insanlığın hak ve hukuk inancı, nasıl adaletin 
ölümsüzlüğüne inanarak, onaya saygı gösteriyorsa, aynı şekilde benzeri bir yaklaşımı 
da insan hak ve özgürlükleri için göstermek durumundadır ve göstermiştir de. 
Ancak bu şekilde adaletin süreklilik kazandığı, insan hak ve özgürlüklerinin güvence 
altına alındığı bir dünya yaratılabilir. Başka bir anlatımla insan haklarının pozitif 
hukuk tarafından tanınması, düzenlenmesi ve zaman zaman sınırlandırılması insan 
haklarının temel hak ve özgürlükler olarak ortaya çıkmasını ve kurumsallaşmasını 
sağlamıştır. Nitekim, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin başlangıç maddesinde; 
hukuk düzeninden söz edilmektedir. Bunun anlamı, tüm insanların bildirgede sözü 
edilen hak ve özgürlüklere sahip olacakları ve bu kavramların hukuk düzeni tarafından 
güvence altına alınarak, bir biçimde korunacağı olgusu vurgulanmıştır. 

Saygıdeğer konuklar; tarih boyunca hep insan ve bireyle birlikte anılan adalet, insanın 
olduğu her yerde adalet sözcüğü de yanı başında olmuştur. Bu geçmişten günümüze 
en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralı, insanlığın varmaya 
ulaştığı en yüce değer. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir 
gibi tanımlarla ifade edilmeye çalışılmıştır. Burada temel sorun, bu yüce değer, bu yüce 
kavramın, yani adaletin sağlanması ve yaşama geçirilmesi sorunudur. Buna verilecek 
en kısa ve en kesin yanıt; günümüz çağdaş toplumlarında adaletin sağlanması ancak 
ve ancak hukukun üstünlüğünün egemen olduğu hukuk devletinde mümkündür. 
Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletiyse, demokratik ve çağdaş yaşamın olmazsa 
olmaz koşulu olup, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle ancak sağlanabilir ve 
teminat altına alınabilir. 

Saygıdeğer konuklar; bu genel değerlendirme yanında, adalet kavramı göreceli bir 
özelliğini sonucu olarak ilk çağlardan günümüze kadar biraz önce söylediğim gibi 
insanın olduğu her yerde adalet sözcüğü tekrar edilmiştir ve günümüze kadar taşınmış 
ve tartışılmıştır. Bu tartışmalar yoğun bir biçimde hâlâ sürdürülmektedir. Hak, hukuk, 
eşitlik, özgürlüklerle iç içe olan adalet ilkesi, çağımızın ürünü olan küreselleşme ve 
reel politik kavramları karşısında çok ciddi, ama çok ciddi yorum ve değerlendirme 
sorunları yaşamaktadır. Bir yere kadar geliniyor, bir yerde işin içinden çıkılamadığı 
takdirde reel politik gibi son derece anlamsız bir çözüm karşımıza çıkıyor. Çünkü 
insanlığın gerçekleşmesi için yıllardır mücadele verdiği adalet olgusu, günümüzde 
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çok ağır ihmal ve maalesef ihlallere uğramaktadır. Bu konuda ülkelerin adalet, eşitlik 
ve özgürlük adına işledikleri ulusal ve uluslararası hukuk ihlalleri ve adaletsizlikleri 
sanıyorum 21. Yüzyılda da devam edecek ve bu yüzyıla da damgasını vuracaktır. 

Değerli konuklar; özellikle bulunduğumuz coğrafyada ve dünyanın dört bir köşesinde 
yaşanan insanlık dışı olaylar, adalet kavramının 21. Yüzyılda ulaşacağı noktayı açık bir 
biçimde gözler önüne sermektir. Uluslararası sermaye ve küreselleşme olgusunun tüm 
kurum ve kavramları altüst ettiği günümüz dünyasında, kuşkusuz bu olumsuzlukların 
ve bu olumsuzluklardan en çok etkilenen adalet kavramıdır. İki kutuplu dünya düzenin 
son bulması ve bunun sonucu olarak soğuk savaş döneminin kapanması yanında, en 
az bunlar kadar önemli 11 Eylül saldırısından sonra ABD iyice azgınlaşmıştır; hiçbir 
kural tanımaksızın tek başına dünya jandarmalığına ve dünyayı yönetmeye yönelmiş 
ve bu görev üstlenmiştir. Üstüne vazife olan ya da olmayan her konuda ulusal çıkarları 
yanında büyük oranda kendi kontrolünde olan uluslararası sermayenin de çıkarları 
doğrultusunda dünyayı yeniden kendi kafasına göre kurmak istemektedir. ABD’nin 
insaf ve adaletine kalmış olan ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere hiçbir gücün 
karşı duramayacağı bu tek taraflı kararlılık bir biçimde giderilemezse, eğer bu güç 
sınırlandırılamazsa uzun süren bir zaman ve süreç içerisinde ABD ve tüm dünya için 
büyük felaketlerin habercisi olacağını söylememek herhalde kainlik olmaz. 

Saygıdeğer konuklar; hemen yanı başımızda Irak’ta yaşanan ve yüz binlerce insanın 
yaşam yitirdiği insanlık dramı; Ortadoğu’yu kana bulayan İsrail, Filistin ve Arap 
ülkeleri arasındaki bitmeyen silahlı mücadele, bu bölge için büyük tehlike oluşturan El 
Fetih-HAMAS çatışmaları; Pakistan başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyeceği kabul 
edilen Butto’ya yönelik terörist saldırısı ve sonuçları; hemen daha yeni 2008 yılından 
bir hafta önce 2007 yılının son günlerinde Afrika’da yer yer yaşanan iç karışıklıklar ve 
çatışmalar; Kenya’da birden bire tavan yapmış ve 2007 yılının son günlerinde Devlet 
Başkanlığına seçilen Hibaki’nin seçimiyle Ruanda soykırımını anımsatacak çatışmalar 
sonucu anlaşılır gibi değil.  52 kişinin kilisede diri diri yakıldığı, şu anda gelen resmi 
bilgilere göre en az 600 kişinin öldürüldüğü gerçeği karşısında 21. Yüzyılda adaletten 
ne bekliyoruz. 

OTURUM BAŞKANI- Adaletin ne günahı var, adaletsizlerden ne bekliyoruz?

Av. S. ÖZDEMİR ÖZOK (Devamla)- Yok,  adaletimize saygımız sonsuz. 

Saygıdeğer konuklar; uluslararası ilişkilerdeki çirkin ve acı manzaralar yanında, 
ülkemizde kısa bir süre sonra katledilişlerinin yıldönümü nedeniyle acılarımızın 
tazeleneceği Sevgili Uğur Mumcu ve değerli bilim insanı Hocamız Muammer Aksoy’la 
başlayarak, ülkemizin aydınlık geleceğine sıkılan kurşunlar hâlâ susmamakta ve ülke 
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insanın yüreğini dağlamaya devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu’da tamamen 
etnik ayrımcılığa dayalı terör yanı sıra, Hırant Dink, Malatya katliamları, yabancı 
din adamlarına yönelik saldırılar, sanıyorum ülke barışı yanında, hukuk ve adalet 
kavramlarının da yara almasına neden olmaktadır. Bize bu yüzkarası durumu yaşatan 
insanları lanetliyorum. Bu iç sarsıntılar yetmezmiş gibi, yıllarca öncenin, asırlarca 
öncenin hesaplarını önümüze koyarak Ermeni soykırımı bahanesiyle ülkemiz hiçbir 
adalet duygusuyla bağdaşmayan bir biçimde dünya ölçeğinde ve de çok saygıdeğer 
Başbakanımızın “her an kredimizin arttığı” dediği bir dünyada her gün yargısız infazlara 
Türkiye Cumhuriyeti olarak maruz kalmaktayız. 

Değerli konuklar, günümüzde değil, geçmişten günümüze ta Antik Yunan Felsefesi, 
hukukun başlıca sorunları üzerinde geniş olarak durduğu için adalet kavramı 
konusunda da zamanımıza kadar ulaşan düşünceler, değerlendirmeler ve ayrımlar 
ortaya koymuştur. Yunan düşünürlerinin görüşleri daha sonraki gelişmeleri de 
yönlendirmiş ve uygarlıkların yükselmesine katkıda bulunmuştur. Bilindiği gibi, Antik 
Yunan’da önce ilkel adalet uygulamaları ve anlayışı egemen bulunuyordu. Önce öç 
alma bunun en çarpıcı örneğiydi. İlk çağlarda olaylara el koyabilecek üstün bir gücün 
olmaması, kişisel öç alma olaylarını arttırıyordu. Kişisel öç daha sonra toplumsal öç 
alma aşamasına ulaştı ve devlet kurumunun oluşmasından sonra da bu alanda kamu 
adına cezalandırma olgusu gelişti. Böylece modern ceza hukukun temelini oluşturan, 
kamusal suçlara karşı devletin kamu adına cezalandırılması ilkesi kabul edilir oldu ve 
artık adil bir yargılanmanın yolu açıldı. 

İlk dönemlerde hukukun ilkelliği, adaletinde biçimsel düzeyde kalmasına neden 
olmuştur. Bu alanda çok önemli düşünürlerin yaşattığı Antik Yunan’da, adaletin 
tümüyle ilkel dönem anlayışından kurtulduğunu söyleyebiliriz. Ancak modern adalet 
kavramının temelini Antik Yunan düşünürlerinin oluşturduğunu da burada belirtmek 
isteriz. Adalet konusunda başlıca düşünceleri hepinizin bildiği gibi, özellikle hukukçu 
olmayan konuklarımız için söylüyorum; Yunan’da sofistler -Sokrat, Eflatun, Aristo- 
savunmuştur. Bu bilge insanların asırlar önce adaletin en yüksek erdem olduğunu 
ortaya koymaları ve savunmaları, bugüne kadar adaletin sihirli ve çekici bir kavram 
olarak günümüze kadar gelmesine neden olmuştur. 

Değerli konuklar; yine Aristo, evrensel adaleti tam bir erdem olarak, eşitliğe dayanan 
dar kapsamlı adaletten ayırmış ve bunun etik kuramının ana öğretilerinden biri 
yapmıştır. Antik Yunan düşünürlerinin yanı sıra; Hıristiyanlık ve Müslümanlık başta 
olmak üzere kutsal din kuralları da adalete ayrı bir paragraf açmışlar ve bu kavramın 
yüceliğinden ve erdemliğinden söz etmişlerdir. Yine geçmişten günümüze doğal hukuk, 
yaratıcı hukuk, pozitif hukuk, Marksist hukuk, varoluşçu hukuk, ekol ve anlayışları da 
adalet kavramı konusunda kendi ideolojileri doğrultusunda adaletin yüceliğini ortaya 
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koymuşlardır. 

Bu denli önemli ve sihirli bir kavram olan adalet gerçekleşme, yol ve yöntemlerine 
göre çeşitli türlerde yine anılmıştır; hukuk dışı adalet tanımları, toplumsal adalet, 
ekonomik adalet, siyasi adalet ve dinsel adalet gibi ayrımlara tabii tutulmuş; hukuksal 
adalet tanımlarıysa, yine hepinizin bildiği gibi; hukuk adaleti, ceza adaleti, yasal adalet, 
yasa üstü adalet, nesnel adalet, öznel adalet, dağıtıcı adalet, denkleştirici adalet gibi 
çeşitli kavramlara ve görünümlere bürünmüştür. 

Değerli konuklar, adalet kavramının diğer ilke ve kavramlarla da ilişkisi vardır. Örneğin, 
adalet ve eşitlik, adalet ve özgürlük, adalet ve nesafet, adalet ve direnme, adalet ve ceza, 
bu ilişkiler adalet kavramının çeşitli şekillerde görünümünü ve yaşama geçiş biçimini 
göstermektedir. Kuşkusuz adalet kavramının kendi dışındaki ilke ve kavramlarla 
ilişkilerinin en anlamlısı hukukla olan ilişkisidir. Hukuk ve adalet kavramları, çoğu 
kez birbirinin yerine kullanılabilir, adalet ile hukuk arasındaki ilişkiler bu nedenle çok 
yönlüdür. Bilimsel olarak hukukun işlevi olarak adalet, hukukun, amacı olarak adalet 
ve hukukun idesi olarak adalet, bu ilişkilerde hep öne çıkmaktadır. Böylece adalet, 
hukukun hem, amacı, hem varlık nedeni, hem işlevi, hem de idesi olabilmektedir. 

Sayın konuklar, yukarıda belirttiğim gibi, adalet kavramı çok anlamlı ve çok yönlü 
kavramların başında gelen bir kavramdır. Kimi sözcükler, kişilerin onlardan beklentisine 
uygun olarak anlam kesinliğini yitirmiş ve gerçek içeriklerinden uzaklaşmış olabilirler. 
Özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları bunların en belirginlerindendir. Karşılıklı çıkar 
çekişmeleri nedeniyle bu kavramların anlamlarını ve sınırlarını belirlemek giderek 
zorlaşmış ve bir noktada olanaksız hale gelmiştir. İnsanlar ve uluslararası ilişkilerde 
belirli bir anlaşma ve uzlaşma sağlanması, ancak temel kavramlar üzerinde düşünce 
ve görüş birliğini sağlamakla mümkün olabilir. Ne var ki, bu ilişkiler tam tersine 
gelişmekte, uluslararası ilişkilerde kavram kargaşası yaşanmakta, bunun doğal sonucu 
olarak da adalet deyince çok çeşitli yaklaşımlar ve değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır. 
Herkesin kendi oturduğu koltuktan farklı bir adalet tanımı yapılabilmektedir. Afrika 
başta olmak üzere, her kıtada adalet kavramı farklı yorumlanmakta, özellikle Okyanus 
ötesinde çok daha farklı yorumlanmaktadır. 

Evrensel kapitalist sistemin ürünü olan uluslararası sermaye, “küreselleşme” ya 
da “globalleşme” adı altında yarattığı; haksızlık, eşitsizlik, sömürü düzenin ayakta 
durabilmesi için kendine özgü yeni bir adalet ve insan hakları kavramı dünyaya 
dayatmaktadır. Bunun özeti; güç ve para kimin elindeyse, o haklı ve onun yaptığı her 
eylem adil ve doğrudur. Karşı mantık ve görüş ileri sürüldüğünde bu kez karşınıza 
konuşmamın başında da söylediğim gibi reel politik olgusu karşınıza çıkmaktadır. 
Bunun da Türkçe açılımı; söyleneni kabul edeceksin, başkaca seçeneğin yoktur; çünkü 
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sen fakirsin, çünkü sen olanaksızsın, çünkü sen bana muhtaçsın, reel politiğin Türkçe 
açılımı budur. İşte 21. Yüzyıl adalet kavramının özeti budur. 

İleri gittiğin takdirde, kendi işbirlikçilerin de yardımıyla içinden çıkamayacağın kişisel, 
yerel, ulusal ve uluslararası öyle belalar başına sarılır ki, yıllarca belini doğrultamazsın. 
İşte böylesi bir tehlikeyle karşı karşıya olan toplumumuzda, demokratik rejimin 
gelişebilmesi için hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Ama üzülerek 
ifade etmek istiyorum ki, mikrofon ve kürsü demokratlarının çok yaygın olduğu 
ülkemizde, bunun çok uzak olduğunu söylemek bence haksızlık değildir. Bu noktada 
tüm düşün, siyaset ve hukuk çevreleri, adalet ve hukuk sorununu günlük politikalardan 
ve popülizmden uzak daha bir üst düzeyde ele almalı ve gerçekten kutsal bir değer 
gibi korumalı ve topluma yaymalıdır. Bu anlamda gelişme yolunda ciddi sorunları 
ve engelleri olan ülkemizde, hukuk ve adalet konularında toplumumuzun daha çok 
düşünmesi, bilinçlenmesi ve dikkat etmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 

Yine bir anayasa tartışmalarının bugün-yarın başlayacağı ve başladığı, yaşandığı şu 
günlerde bu bilince, bu düşünceye, bu dikkate her dönemden daha fazla ihtiyacımız 
olduğunu sizlere bir kez daha hatırlatıyor, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize 
saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum, efendim. 

Sağ olun Sayın Başkanım. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Sayın Başkana da çok teşekkür ediyoruz. Adalet kavramının 
tarihinden, günümüzdeki tanımlarına uzanan geniş bir çizgide değerlendirmesini 
yaptı. Uluslararası bağlamda ona yönelik tehlikeleri ve yine uluslararası bağlamda 
ülkemize yönelik tehditleri gündeme getirdi. Adaletin bilgi ve bilince yerleşmesini 
diledi, bu önerilerini de herkes dikkatle herhalde benimseyecektir. 

Şimdi toplantımızın ikinci bölümüne geçiyorum. Bu bölümde Sayın Özok’un bir 5 
dakikası var, hakkı saklı onun, ben hak yemem. Arkadaşlarımız gene konuşma sırasıyla 
10’ar dakikada eksik kalan yanlarını tamamlayacaklar. Birbirlerinin görüşlerine varsa 
yanıtları, karşılıkları, onları verecekler. Daha sonra da kalan zamanımızı sizlerin 
yönelteceği soruları yanıtlamakla dolduracağız. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Aybay. 

Prof. Dr. RONA AYBAY (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Sayın 
Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben 21. Yüzyılda insanlığı nasıl bir gelecek bekliyor 
sorusuyla ilgili bazı düşüncelerimi sizlerle, sayın dinleyicilerle, değerli meslektaşlarla 
paylaşmak istiyorum. 

Bu soruya yanıt ararken insanlığı tümüyle ortadan kaldıracak büyüklükte iki tehlikeye 
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dikkat çekmek isterim. Bu iki tehlikeden birisi; nükleer savaş tehlikesi, diğeri çevre 
felaketleri, iklim değişiklikleri. Nükleer tehlike, nükleer savaş tehlikesi; zaman zaman 
unutsak da hiçbir zaman unutmamamız gereken önemde insanlık için büyük tehlikedir. 
Bugün dünyada oldukça çok sayıda devletin elinde nükleer silah olduğu bilinen bir 
gerçek, bazısı resmen açıklanmış durumdadır; işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, 
Fransa, İngiltere. Bazıları da herkesçe bilinen bir sır olarak, Pakistan ki, dost bir ülkedir, 
kardeş bir ülkedir, ama ne yazık ki rayına tam oturamamış bir ülkedir. Öte yandan 
kurulduğu günden beri âdeta sürekli savaş halinde olan İsrail’in elinde de nükleer silah 
olduğu hakkında inandırıcı işaretler var. 

Hangi devletin, hangi yöneticisinin ötesinden daha güvenilir olduğu sorusu açık bir 
sorudur, çünkü şu anda bir nükleer savaş yoksa elinde nükleer silah bulunduranların 
birbirine karşı bir dehşet dengesi içinde olmasına bağlıyız. Ama bu denge bir gün 
bozulursa, yani bir sorumsuz yönetici, elinde nükleer silah bulunan bir devletin 
sorumsuz bir yöneticisi savaş başlatırsa durum ne olur? Bugün dünyanın en büyük 
nükleer gücü Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletlerini yönetenlerin 
her zaman çok sorumlu davrandıklarını söylemek ne kadar mümkündür, bunun 
tam tersi mesela Irak’ta giriştikleri işgal hareketi hiçte güvenilir olmadıklarını, hiçte 
sorumlu davranmadıklarını açıkça gösteriyor. Zaman zaman tanrısal ilhamlar aldığını 
söyleyen bir başkan var Amerika Birleşik Devletlerinde. Bir gece gördüğü bir rüyanın 
etkisiyle bir nükleer savaş düğmesine basmaya kalkarsa ve böyle bir felaket başlarsa, 
dünyanın hali ne olur? Bugüne kadar dünyada iki defa nükleer silah kullanıldı İkinci 
Dünya Savaşının sonunda, son derece ahlaksızca bir şekilde kullanıldı, çünkü zaten 
Japonya teslim olmanın eşiğine gelmişti, yani bir hafta, on gün daha ya dayanacaktı, 
ya dayanmayacaktı. Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye iki tane atom bombası atıldı. Ben 
tesadüfen gördüm, oraları ziyaret ettim, inanılır bir şey değil. Bugüne kadar gördüğümüz 
savaşta kullanılan silahların etkisiyle kıyaslanmayacak kadar vahim sonuçlar veriyor 
nükleer silahlar ki, Hiroşima’da, Nagazaki’de kullanılmış olan atom bombaları bugün 
büyük bombaların tetikçisi olarak kullanılıyor. Yani bugünkü ölçülere göre oyuncak 
türünden şeyler. 

Nükleer silahların öldürdükleri insan sayısının büyüklüğüne ek olarak çevre, 
iklim gibi konularda yarattığı geri dönülmez tahribat özellikle önemli. Çünkü bu 
konularla ilgili olanlar şunu söylüyorlar; nükleer bir savaşta ilk anda ölenler en talihli 
insanlardır, çünkü hayatta kalabilenler içecek zehirsiz su bulamayacaklar, yiyecek 
bulamayacaklar, tedavisi imkânsız yaraların verdiği acılarla ne kadar ömürleri kaldıysa, 
onu tamamlayacaklar. Dolayısıyla bu nükleer tehlike 21. Yüzyılda insanlığı bekleyen 
en büyük tehlikelerin belki de en başta geleni. 

İkinci tehlike; çevre felaketi. Özellikle 20. Yüzyılda insanlık çevreyi o kadar sorumsuz, 
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o kadar hor kullanmıştır ki bunun iklim üzerinde yaratmış olduğu vahim sonuçlar 
bilim insanlarına deyim yerindeyse alarm vermeye zorlayacak noktaya getirmiştir. 
Ama başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı devletlerin yöneticileri 
bu uyarıları ciddiye almamakta direnmektedir. Bu tehlikeli gidişin yol açabileceği 
felaketlerin ilk işaretleri, kutuplarda buzulların erimesi, yüksek dağlarda buzulların 
erimesiyle şimdiden görülmeye başlamıştır. 

Bu iki tehlikeye ek olarak tabii terör sorunu da mutlaka dikkate alınması gereken 
bir olgu. Terör, hukuk devletine açıkça meydan okumakta ve hukuk devletini 
hakikaten zaman zaman köşeye sıkıştırmaktadır. Bugün bize çok doğal gelen mesela 
bu otele girerken üstümüz aranmıyor, ama elimizdeki çantayı bir şeyden geçirmek 
durumundayız, yalnız bu otele mahsus bir şey değil, bu dünyada genel bir uygulama. 
Havalimanlarındaki durumu hepimiz biliyoruz, bunlar bize artık doğal gelmeye başladı. 
Halbuki bundan 40-50 sene önce böyle bir şey hiç düşünülmezdi bile, yani terör böylece 
devletleri de, insanları da, kurumları da, otelleri de köşeye sıkıştırmaktadır, eskiden 
düşünülmeyecek birtakım önlemler alınmayı zorunlu hale getirmektedir. Terör denen 
bu karmaşık konunun ayrıntılarına girmeden şu saptamaları yapabiliriz; terör denilen 
olgu bir kere dinsel bağnazlıktan geliyor olabilir, ekonomik ezilmişlikten kaynaklanıyor 
olabilir, kültürel eksiklikler veya çaresizlik duygusundan kaynaklanıyor olabilir, şiddeti 
bir araç olarak görmek kültüründen ve alışkanlığından kaynaklanıyor olabilir. Tabii 
buna bir de şu eklenebilir: Silah ve patlayıcı maddeler, dünya tarihinde hiçbir zaman bu 
kadar kolay ulaşılabilir olmamıştı. Yani ateşli silahlara ve patlayıcı maddeler bugün çok 
daha kolay ulaşılmaktadır ve unutmayalım ki bugün dünyada yiyecek ekmek bulmakta 
güçlük çeken bazı Afrika ülkelerindeki insanlar, silahlandırmaya özendirilmektedir ve 
bu ticaretten çok büyük paralar kazanan çevreler vardır. 

Eğer insanlık bu tehlikelerden kurtulup, daha mutlu ve daha huzurlu bir dünyaya 
ulaşabilecekse, gerek ulusal düzeyde, gerek uluslararası düzeyde bütün dünyayı 
kapsayacak bir yeni adalet anlayışına ihtiyaç var. İnsanlığın bütünün ihtiyaçlarına 
uygun, her yerde benimsenmesi olası birtakım temel değerlere nasıl ulaşabiliriz, 
ulaşabilecekse bunların içeriği hangi temele dayanacak? Adaleti, malum ilahi adalet 
diye bir deyim haline gelmiştir, tanrısal bir temele dayandırma isteği öteden beri 
görülmüştür, dinsel temellere dayanan bir adalet olacaksa o zaman şu soruyu soralım: 
Hangi dinin ilkeleri esas alınacak? Bir tek din bütün dünyaya bugüne kadar egemen 
olamamıştır, tek bir din yoktur bütün dünyaya egemen olabilen. Yani yüzyıllardır 
başarılamayan bir şey her halde bundan sonra pek başarılacak gibi görünmemektedir. 
Ayrıca, unutmayalım ki her büyük dinin içinde de gene çeşitli mezhepler var, yani 
dinlerde o kadar homojen değil. Dolayısıyla adalet ülküsünün yerine ne getirilebilir, 
bu temel değer nasıl sağlanabilir sorusunu insan hakları kavramına referans vererek 
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yanıtlayabiliriz zannediyorum; en azından benim düşüncem bu. Yani insan hakları 
herhangi bir hukuk sisteminin gerek hukuk kurallarının yapılmasında, gerek bu 
kuralların uygulanmasında deyim yerindeyse pusula niteliğinde bir ölçütü varsa, 
insan hakları kabul edilebilir. Yani bir hukuk sistemi insan haklarının gerçekleşmesine 
hizmet ettiği, insan haklarını gerçekleştirdiği ölçüde adalete de yaklaşır, adalete de 
hizmet eder diyebiliriz. 

Gerçekten bütün insanların dil, din gibi farklardan arınmış olarak temel birtakım 
insan haklarından yararlanması görüşünde anlaşma sağlanırsa, zannediyorum adalet 
eksikliği giderilmiş olacak. Ama bunun koşulu da tabii insan haklarını başka devletlerin 
içişlerine karışmanın bahanesi olarak kullanmak, yani siyasal bir araç olarak görmek 
değil, samimiyetle, içtenlikle benimsemektir. Ancak insan haklarını samimi olarak 
benimseyen yöneticiler, gerek ulusal düzeyde, gerek uluslararası düzeyde egemen 
olursa insanlık için bir kurtuluş ümidi besleyebiliriz. Aksi takdirde ne olur? 21. Yüzyıl 
görülmemiş ölçüde yıkımlara yol açan ve 20. Yüzyılı insanlığa aratacak bir yüzyıl 
olabilir. Dilerim, umarım yanılmış olayım, yoksa size bir dehşet tablosu çizdiğim için 
beni bağışlayın. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Sayın Aybay’a. 

İkinci konuşma sırası Sayın Metin Feyzioğlu’nda buyurun efendim. 

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 
Sayın Başkanım teşekkür ederim. 

Sayın dinleyenler; ben kaldığım yerden devam ediyorum. Diğer sayın üç 
konuşmacıdan çok daha farklı bir tarzda, ama yine de adalet kavramının içini dolduran 
cümleler sarf ettiğimi düşünüyorum. Tanımı zaten çok zor, hatta imkânsız olan bir 
kavramın içeriğinin de çok çeşitli yöntemlerle doldurulması mümkün olduğuna göre 
ilk kısımda “Hukuk Ve Eğitim” başlığı altında söylediklerimin konu başlığıyla ilgili 
olduğu kanaatimce kuşkusuz. İkinci başlık yargı olmalı. 

Sayın dinleyenler; idari yargı ve idare mahkemeleri hukuk devleti idealini yeryüzüne 
indiren yargıdır, mahkemelerdir. Çünkü idare mahkemelerinde, yani devletin 
mahkemelerinde devleti-idareyi dava edersiniz. Bu başlı başına hukuk devletinin 
yeryüzüne inmiş halidir. 

Hâkimler ve savcılar kanunda son yapılan değişiklikle, idari yargı hâkim adaylığı 
sınavlarında hukuk fakültesi mezunu olmayan adaylara sınırlama getirilmesi arzu 
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ettiğimiz oranda olmasa da, son derece yerinde olmuştur. Bugün bilmeyenler için veya 
unutanlar için hatırlatayım, idari yargıda hukuk fakültesi mezunu olmayan hâkimler 
yaklaşık yüzde 80 civarındadır. Bu trajik durum umarım zaman içerisinde değişir. 
Bundan sonra yapılması gereken, idare mahkemelerinde heyetlerde çoğunluğun 
mutlaka hukuk fakültesi mezunlarına verilmesidir. Bu konuda muhakkak surette bir 
kanuni düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Bir sayın hocamız geçen seneki hukuk kurultayında “idari yargının böyle bir sorunu 
yoktur” diyen bir konuşmacıya, “idari yargının sorunu olmayabilir, ama bizim sorunumuz 
vardır” şeklinde hiç unutmadığım, mükemmel bir cevap vermişti, kendisine de burada 
teşekkür ediyorum. 

Yine hâkimler ve savcılar kanunda yapılan değişiklikle, yazılı sınav notunun yüzde 
70, mülakat notunun yüzde 30 ağırlıkla başarı notunun hesaplanmasında dikkate 
alınmasının sağlanması, adaylığa kabulde tarafsız bir elemenin yapılmasını sağlayacak 
olumlu bir gelişmedir, yerinde olmuştur. Ancak kanunla ilgili bilmemiz gereken bir 
husus; yazılı sınavda barajın 70 olarak tespit edilmesine rağmen, her sınavdan önce 
bakanlık ve ÖSYM arasında bir protokol yapılacağıdır. Bu protokole, 70 ham puanın 
belli bir formülle çarpılarak yükseltilmesini öngören standart sapma veya bir başka 
isimle herhangi bir düzenleme konursa, aslında 70 almayı başaramamış aday adayları, 
70 puana yükselecek ve mülakata girmeye hak kazanacaktır. O yüzden son derece 
ayakları yere basan, adaletle de çok doğrudan ilgili olduğunu düşündüğüm somut bir 
öneri daha getiriyorum; hâkimlik-savcılık sınavından 70 puan barajı, ham puan olarak 
her zaman kabul edilmelidir. Buna karşın bu yüzde 70, yüzde 30 olumlu kısmıydı, 
mülakatın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirleyeceği ve içinde hukukçu 
öğretim üyelerinin de bulunacağı bir heyet tarafından yapılmasının sağlanması daha 
adaylığa girişte tarafsızlığın ve hâkimliğin-savcılığın gerektirdiği yüksek karakterin 
aranmasının temininin sağlanması açısından son derece yerinde olacaktır. Yani 
mülakat sınavını yapan heyet, kanunu bir değişiklik yapılmak suretiyle Hâkimler 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun belirlemesine bırakılmalıdır. 

Sayın Başkanım; yıllarca sizde yargı mekanizmasının içinde yer aldınız. Teftiş 
mekanizmasının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlanması, tarafsızlık açısından 
zorunludur. Bugün teftiş mekanizması Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun elinde 
değildir. Kurul üyelerinden yüksek mahkeme kökenli olanların kadrolarının Yargıtay 
ve Danıştaydan, Kurula aktarılması kanaatimce pratik açıdan hâkim bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını sağlamak noktasında yerinde olacaktır. Yani kurul üyeliği geçici bir görev 
olarak değil, asli bir görev ve kalıcı bir görev olarak düşünülmelidir. 

Hâkimlerin terfilerinde yüksek mahkemelere verilen puanlama yetkisi mutlaka 
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gözden geçirilmelidir. Böylece ilk derece mahkemesi hâkimleri yalnızca Yargıtay 
ne demiş veya Danıştay ne demiş arayışına girmeyecek, bu konuda dünyadaki son 
gelişmeler ne, Türkiye’de en son ne yazılmış, hangi doktrinel görüş ortaya atılmış, 
bunları inceleyecekler ve böylece hukuk, çağdaş yorumlarla ileriye gidebilecektir. 
Puanlama sistemi, çağdaşlaşmanın ve ileriye gidişin önünde kanaatimce bir engel 
olarak durmaktadır. 

Bir başka ciddi sorun adaletle yakından ilgili; basıda tekelleşmedir. Basında 
tekelleşme önlenmediği sürece, hâkim bağımsızlığının eksiksiz bir şekilde sağlanması 
çok zor görünmektedir. 

UYAP’ın giderek yaygınlaşması, UYAP’ı destekleyen bilişim gereçlerinin adliyelere 
yerleştirilmesi ki, Ankara Barosu burada öncüdür, elektronik imza ve benzeri teknolojik 
gelişmeler, adaleti savunma hakkından ödün vermeden hızlandıran takdire şayan 
büyük ilerlemelerdir, gurur duymak lazımdır. Öte yandan tüm yurtta adliyelerimizin 
hızla adlarına yaraşır adliye saraylarına dönüşmesi de hepimize gurur vermelidir. 
Emeği geçen bütün adalet bakanlarını ve Adalet Bakanlığı bürokratlarını yürekten 
kutlamak gerekir. 

Anayasa değişikliği ve kanunlarla ilgili ve iş yüküyle ilgili bir iki cümle sarf edeceğim. 
Ülkemizde bir anayasa tartışması yaşanmakta, ancak bu anayasa tartışması maalesef 
uzlaşma değil, toplumsal gerginliğe zemin hazırlamakta. Tekrar tekrar söylüyorum; 
üniversiteler ve topulumun bütün kesimleri anayasa taslağının hazırlanmasına dahil 
edilmelidir. Üniversiteler, hukuk fakülteleri ve diğer toplumsal kesimler dar bir 
çevrede hazırlanmış bir taslağı “buyurun değerlendirin, isterseniz sizde kendi anayasa 
taslağınızı yazın, ortaya koyun” şeklinde bir tutumla karşılaşmamalıdır. Aksi takdirde 
anayasa toplumsal uzlaşmanın metni değil, yeni gerginliklerin vesilesi olacaktır. 

Başka bir tartışma yine anayasayla ilgili hiç tartışmadan anayasa değişikliğine geçtik. 
1982 Anayasasının bunca yıldır geçirdiği onlarca değişiklikten sonra hâlâ baştan 
sona değiştirilmeye ihtiyacı olup olmadığının tartışılmasıdır, tartışmaya bu noktadan 
başlamak gereklidir. Bu nedenle lütfen “bir ihtilal anayasasını savunuyorsun şeklinde 
beni itham etmeyin, sadece tartışılması gerekir” diyorum. Biz tartışmaya “Anayasa 
değişikliği yapılacak, bu mecburidir” şeklindeki bir varsayımı peşinen kabul ettikten 
sonra başladık. Acaba Anayasayı bir bütün olarak değiştirmeyerek, Anayasada ihtiyaç 
duyduğumuz maddelerde kapsamlı bir değişiklik yapsak daha mı doğru oluru da aynı 
tartışma içerisinde değerlendirmek zorundayız. 

Bugün yargı iş yükü altında perişandır. Dosya başına sadece fiilen birkaç dakika 
düştüğü dahi söylenebilir Yüksek Yargıda. Böyle bir ortamda biz adaleti kaça 
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sınıflandırırsak sınıflandıralım, adalet dünyada değildir. Bu yüzden savcıların daha 
az dava açması temin edilmek zorundadır. Bakınız Avrupa ortalamasında savcının 
açtığı davada mahkûmiyet yüzde 80’dir, Türk ortalamasında savcının açtığı davada 
mahkûmiyet yüzde 45-yüzde 50’dir. Sanık olmak, bu yolun yolcusu olmayan 
insanlar için başlı başına bir cezadır. Mahkeme koridorunda beklemek, mübaşirin 
ismini çığırmasını dinlemek başlı başına en büyük cezadır. O yüzden savcıların delil 
değerlendirmesi yapması, delillerin değerlendirilmesi mahkemeye ait olmak üzere 
klişesinden vazgeçmesi zorunludur, bunun için teftiş mekanizmasını değiştirmek 
ve takipsizlik kararı veren savcıyı suçlamaktan, peşinen suçlamaktan vazgeçmek 
zorundayız. 

Öte yandan lüzumsuz temyizlerin önlenmesi de gereklidir. Toplumumuzda 
birbirimize o kadar büyük bir güven eksikliğimiz vardır ki, kamunun müdahil olduğu 
bütün davalarda kamu, hüküm ne olursa olsun temyiz etmektedir aleyhine çıktığında. 
Neden? Bana bir zarar gelmesin diye. Peki, temyizin maksadı nedir? Hukuka aykırı 
olduğuna inandığın bir hükmü bir kerede temyize götürüp, oradan denetletmektir. 
Bugün Türkiye’de temyizin anlamı; üzerinden sorumluluk gitsindir. 

OTURUM BAŞKANI- Etmedikleri de var… 

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU-  O istisnadır, orası beni aşar Başkanım. 

Son bir de uzlaştırma diye bir müessese getirildi, o da ayrı bir tez konusu olacaktır. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Feyzioğlu’na da çok teşekkür ediyoruz. Yargının 
yaşamsal sorunlarının kimilerini dile getirdi. Tabii mesleğin içinden gelen arkadaşın 
yaklaşımlarında isabet daha fazla oluyor. 

Şimdi üçüncü konuşmacımız Sayın Hayrettin Ökçesiz; buyurun Hayrettin Bey. 

Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum tekrar söz 
verdiğiniz için. 

Oturumumuzun başlığı tabii “21.Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar 
ve Yeni Gelişmeler”, 21. Yüzyıldan bahsedince, o yüzyılı kapsayacak ya da o yüzyılın 
adalet sorunlarına temel teşkil edecek gelişmeleri, temel sorunları insan ister istemez 
düşünüyor. Tabii her bir küçük sorun, bu büyük problemi yaratabilir, ama değerli 
konuşmacıların değindikleri gibi büyük sorunlarda gerçekten 21. Yüzyılı doldurmaya, 
onu aşmaya da aday durumda. Ben bunu hukuk devleti krizi olarak ele aldım, yani 



64

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

aslında dünyanın da 21. Yüzyılın başında ve o yüzyılı o ülke için ya da dünya için 
belirleyecek, dolduracak bir kriz olarak hukuk devletini ve özellikle Türkiye için hukuk 
devletini düşündüm. Bu genel saptamayı kendi açımdan ya da genel değerlendirmeyi 
kedi açımdan yaptım. 

Tabii somut olarak ne yapmalı? Ben ülkem açısından bu tabloyu gördükten sonra, 
geleceğe doğru böyle bir perspektifi kurguladıktan sonra, tabii temel soru “ne yapmalı?” 
sorusunu sormak gerekiyor. Biz bilimcilere düşen şey; bilimsel bilgi üretmek ve bu 
bilimsel bilgiyi toplumun ilgisine, yararına sunmak, biz bu konuda sürekli bir şeyler 
söyleyebiliriz ve söyleyeceğimiz şeylerin değeri ancak bu ölçüdedir, bilimselliği 
ölçüsündedir, başka bir anlam ve değer taşımaz. 

Birinci bölümde sunduğum kurgusal temellendirmeden sonra hukuk devletinin 
Türkiye için ve Türkiye’yle birlikte diğer ülkeler için sürekli bir ölçümünün yapılması 
zarureti vardır kanaatindeyim. Yani normatif anlamda yasalarına bakarak bir devletin 
hukuk devleti olup almadığını saptamak yerine, bir devletin o devletle birlikte diğer 
devletlerin mukayeseli olarak hangi konuda, ne zaman, ne ölçüde hukuk devleti 
olduğunu sürekli bir ölçüme tabii tutmak. Bu aslında birinci bölümdeki konuşmamda 
da işaret ettiğim gibi, o ülkede yaşayan hukuk devletini değerlendirmek. Çünkü hukuk 
devleti olmadığını söyleyen ya da hukuk devleti olmadığını kabullenen hiçbir devlet 
yeryüzünde belki yok ve her devlet kendisini adalet devleti sayarcasına bir hukuk 
devleti olarak niteler. Biz bunu faşizmlerden de biliyoruz, Naziler, Musolini, Hitler, 
devletlerini hukuk devletinin de üstün bir adalet devleti olarak lanse ettiler dünyaya, 
adalet bu yüzden çok tartışmalı bir kavram. 

Bir de tabii bu kavramların içi o kadar çabuk boşalıyor ki ve bu tür kavramlar o kadar 
çabuk kirleniyor ki, biz bu kavramlarla neyi istediğimizi, neyi söylemek istediğimizi 
ya da bu kavramlarla neye ulaşmak istediğimizi bilemez hale geliyoruz. O zaman 
yapılacak şey nedir? Ayaklarımızın yere basması, ölçmemiz lazım, değerlendirmemiz 
lazım; olguya yönelmemiz lazım, olan bitene yönelmemiz lazım. Ben aslında buradaki 
kamuoyuna hukuk devletinin ölçümü için gerçekten bu konuda ilgilenenlere destek 
vermek, işbirliği yapmak çağrısında bulunuyorum. 

Sabrınıza sığınarak ben epeyce bir hukuk devleti öğesinden bahsettim. Bu öğeler, 
bu tür empirik çalışmalarda birer parametre olarak ele alınabilir, yani yaşayan hukuk 
devletini ölçmek, olgusallığında saptamak, geleceğe yönelik öndeyilerde bulunabilmek 
için bunları birer ölçüm parametresi olarak ele alabiliriz ve buna göre hukuk devletini 
değerlendiririz, bu çok önemli. Bunlar tabii görgül yöntemlerle yapılması gereken 
çalışmalar. 
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Diğer bir yandan hukuk devletinin 21. Yüzyıla dönük sorunsallığında tabii hepimiz 
bu konuya geldik konuşmacılar olarak, yargıç kimliği ağır basıyor. Yargıç tabii bir 
toplumda aslıda bir postüla, yargıcın tarafsızlığı ve bağımsızlığı ya da tarafsızlık ve 
bağımsızlıkla nitelediğimiz yargıç kimliği, bir toplumda aslında bir postüla. Biz bunu 
varsaymak, bundan hareket etmek ve adaleti ona göre değerlendirmek, yaşamak, 
nitelemek zorundayız. Üçüncü kişidir çünkü yargıç, tarafsız ve bağımsız üçüncü 
kişidir. Bu üçüncü kişiyi tesis etmeden biz kavgayı sona erdiremeyiz. Peki, bu üçüncü 
kişiyi biz bulamazsak, kurgulayamazsak, yaratamazsak, kavgayı nasıl sona erdireceğiz? 
Bu mümkün değil, ya toplumlardaki kavgaların, toplumsal ilişkilerdeki kavgaların 
demek ki kendisine tarafsızlığı ve bağımsızlığı nedeniyle yüksek güven duyduğumuz 
bir yargıç kimliğine ihtiyacı var. Bu yargıç kimliğinde biz devleti, hukuk devleti 
çizgisine çekebiliriz ve yargıcın hükümleriyle bir devletin ne ölçüde hukuk devleti 
olup olmadığını bilebiliriz, yargıç bu denli önemli. Şu halde biz yargıcın oluşumunda 
veya yargıcın yaratılmasında, evet bir yargıç yaratmak zorundayız biz, toplum yargıcını 
yaratmak zorunda. Peki, yargıcı yaratmak için ne yapıyoruz? Hemen müsaade ederseniz 
birkaç dakikada buna değinmek istiyorum, 21. Yüzyılın sorunu Türkiye için bu. 

Biz hukuk fakültelerinin mensuplarıyız, bakıyoruz üniversitelere hukuk fakülteleri 
üniversitelerin en üvey evlatları. Ben 35 yıldan beri hukuk öğrenen bir insanım ve 
bunun başka türlü olduğunu Türkiye’de görmedim. Üniversiteler hukuk fakültelerini 
çok ihmal ederler ve artık bunun kasten yapıldığı kanaatine de ulaşmaya başladım 
yavaş yavaş. 

Yargı sistemini hükümetler ihmal eder ve bunun da artık kasten yapıldığına inanmaya 
başladım. Yargı sistemi içerisindeki yargı kurumları ve yargı aktörleri de mesleklerini 
tahrip ederler, bunun kasten yapıldığını zannetmiyorum, bu bir sonuçtur, buraya gelip 
dayanıyor sonunda. O zaman bu kavga bitmez, toplumda hangi kavga ortaya çıkarsa, 
o kavga asla son bulmaz. Bizim yapacağımız şey; hukuk devletinin ölçümünü yapmak 
ve kavgaların sona ermesi için toplumda kendilerine güvendiğimiz, tarafsız, bağımsız, 
bilgili, cesur yargıçların yetişmesini sağlamak. Bunun için hakikaten elimizden ne 
geliyorsa, aklımız neye eriyorsa, gücümüz ne ise bu yargıcın yaratılması için harcamak 
zorundayız. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederiz. Ben de sık sık söylerim, değerli 
dinleyenlerden bilenler vardır; adaletçi sağlanmadan adalet sağlanmaz. O bakımdan 
yürekli yargıçların, ahlaklı, çalışkan yargıçların, yansız ve bağımsız çalışan yargıçların 
yetişmesi Türkiye’de kavgaların birçoğunu bitirmese de sona erdirir, çünkü hukukun 
temel, amacıda barıştır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ökçesiz. 
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Son söz Birlik Başkanımızın, ondan sonra değerli dinleyenler sizlerden saat 19.00’a 
kadar kalan süre içerisinde hangi arkadaşımıza yönelttiğinizi belirterek vereceğiniz 
soruların yanıtları bölümüne geçeceğiz. Buyurun efendim. 

Av. S. ÖZDEMİR ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Çok teşekkür ederim 
Sayın Başkanım ve özellikle salonun sağındaki konuklardan çok özür diliyorum, 
oturma gereği zorunlu olarak bu tarafa bakmak durumunda kalıyorum, o nedenle beni 
bağışlayın. Sanıyorum sizler ekranda bizi görüyorsunuz. 

Değerli konuklar; tabii son derece hakikaten saygıdeğer ve bu konuda dallarında 
uzman üç hukukçu özgün, saygın hocanın yanında adaletten, hukuktan söz etmek 
gerçekten oldukça zor. Ben onların engin anlayışlarına sığınarak, izninizle birkaç 
konuda sizlere gerçekten bir hukukçu olarak, bir aydın olarak, ülkesini seven bir insan 
olarak çok rahatsız olduğum bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Biliyorsunuz, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden önce bir Cumhurbaşkanlığı 
seçimi söz konusu oldu ülkemizde. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ülkede 
başlatılan tartışma ve o tartışmaların yansıması gerçekten Türkiye’deki her aydın, 
her hukukçu, her ülkesini seven insanı üzmüştür. Öyle bir noktaya gelmiştir ki, 
beğenirsiniz, beğenmezsiniz bir 367 tartışması ortaya atıldı. Onun lehinde olanlar, 
aleyhinde olanlar müthiş bir kin ve müthiş bir sertlikle eleştirildi. Öyle bir noktaya 
gelindi ki, onun lehinde olanlar ödüllendirildi, böyle bir garabet yaşadı ülkemiz ve 
biliyorsunuz bu konuda Anayasa Mahkemesinin verdiği karar öncesi ve karar sonrası 
yine ülkemizi yönetmeye talip olan, toplum liderlerinin yargı adına, adalet adına, hukuk 
adına, ülkemizdeki hukuk devleti adına hiçbir şekilde bağdaşmayacak açıklamalarını, 
beyanlarını yaşadık ve hiç görülmeyen, hiç anlaşılmayan bir şekilde madem siz 367’yi 
böyle yargı yoluyla filan ortaya koyarsınız, bu kez sanki bir karşılık ve rövanş gibi 
Türkiye’de şu anda yazılı Anayasa kurallarına ve Anayasa hukukuna tamamen aykırı 
yeni bir Anayasa değişikliği yapıldı. Seçimin halk tarafından yapılması, 188 oy, 4 yıl 
seçim, Cumhurbaşkanının 5+5 iki dönem seçilmesi gibi, tartışılmadan, konuşulmadan, 
anlaşılmadan bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik yapıldı, 22 Temmuz 2007’de mevcut 
siyasal iktidar yine halkımızın teveccühünü, demokratik desteğini alınca, bu kez şu 
andaki Cumhurbaşkanımızın seçilmesi söz konusu oldu. Mevcut Parlamento, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanını, arkasında da Sayın Cumhurbaşkanını seçti. Sayın 
Cumhurbaşkanı gerçekten Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi, bütün sivil toplum 
örgütlerini ve demokratik kitle örgütlerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etti. Bu arada 
bize de geldi, biz Sayın Cumhurbaşkanımıza “bu dönemde adaylığının şu ya da bu şekilde 
yanlış olacağını” ifade ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız “aday olduğu zaman, onun 
kişiliğine, kimliğine, makama olan saygımızdan dolayı herhangi bir şey söylemeyeceğimizi” 
ifade ettik. 
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Değerli konuklar, sizinle şunu paylaşmak istiyorum: Bu arada bir tartışma çıktı 
ortaya, 11. Cumhurbaşkanı bu konuda çok değerli yazı yazan ağabeyleri de görüyorum 
buradan, “11. Cumhurbaşkanı halk oylamasıyla seçilir” diye Anayasa hükmü halk 
oylamasına gidecek, oylanacak 22 Ekimde. Peki, Parlamento 11. Cumhurbaşkanını 
seçti, peki yarın bir gün böyle bir tartışma olacak mı tartışmasını engellemek için, 
bu aşamada yine Parlamento toplandı, dedi ki “yahu,  bunun çözümü vardır, biz 11. 
Cumhurbaşkanını seçmez, bundan sonrakini seçer diye yeni bir değişiklik yapabiliriz”. 

Değerli konuklar, anayasa bu kadar kolay mı değiştirilir, bu hukuk garabetlerini 
Türk Hukuku, Türk yargısı, Türk adaleti, acaba gerçekten hak ediyor mu, niye 
konuşulmuyor, niye tartışılmıyor.  Bakınız değerli konuklar, bu konuda yaklaşık 
22, 23 tane sivil toplum örgütü Türkiye Barolar Birliğine başvurdu, biz bütün bu 
gerekçeleri alarak iki gün önce Pazar günü seçim yapılacak, biz Perşembe günü 
Yüksek Seçim Kurulu Sayın Başkanından randevu aldık, gittik. Dedik ki “efendim, hiç 
olmazsa erteleyin”, açıkça Anayasada Yüksek Seçim Kurulu’nun görevlerini sayıyor, 
seçimin öncesi, seçim sırası, seçim sonrası her türlü hukuki sorunu çözme, bundan 
daha güzel bir hukuki sorun olur mu? Sayın Başkanın bize doğrudan söylediği şu: 
“inanın ben de sizin görüşünüze katılıyorum, saat 1’de toplantımız olacak, arkadaşlara 
bunu götüreceğim” dedi ve hatırlayacaksınız 6’ya 5 halk oylaması yapıldı. Bugün yarı 
başkanlık mı, başkanlık mı, bize bunları değerli hocalarımız fakültede hepsinin ayrı 
ayrı birer rejim olduğunu, hepsinin ayrı ayrı anayasal özellikleri olduğunu okuttu. Bir 
gecede yatıyoruz, sabahleyin kalkıyoruz toplumun, ülkenin hukuk düzeni, anayasal 
düzeni bu kadar kolay değiştirilmemeli, bunun altını çizmek istiyorum. 

Değerli konuklar bakınız, çok yakın bir zamanda 1560 küsur  maddelik bir Türk  Ti-
caret Kanunu, Türk özel hukukunun belini omurgasını oluşturacak bir yasa geçecek. 
Ben affınıza sığınarak, şu anda salondaki arkadaşlarıma soruyorum, Allah rızası için 
kaç kişi başından sonuna inceledi bunu ve hangi görüşü beyan etti?.. Eksik olmasın, 
emeğine ve çalışmasına saygı duyuyorum Ünal Tekinalp Hocamız olağanüstü bir gay-
retle bu yasanın yasalaşması için büyük bir enerji veriyor. İnanın kendisine sorduğum 
için burada da söylemekten hiçbir beis görmüyorum. Hocam, eğer siz bir Ticaret Hu-
kuku Profesörü olarak bu konuda ideal ve misyoner olarak bunu yapıyorsanız siz tarihe 
geçeceksiniz. Ama bizim bilemediğimiz Soros bilmem ne, bu vakıfları var, eğer böyle 
bir karanlık şeyden dolayı sizi asla ve asla bağdaştırmak istemem, böyle bir şeylerle 
bir şeyler oluyorsa bunu görelim, ne geliyor, ne gidiyor, ne getiriyor bunu tartışalım. 
1560 madde değerli konuklar, şimdi böyle bir aceleye geliyoruz. Bugün, yarın, öbür 
gün konuşulacak 621 maddelik bir torba yasası çıktı, şimdi bir de bu çıktı Parlamento-
da. Torba yasanın içerisine hangi yasanın, hangi maddesinin, hangi fıkrasının girdiğini 
bilmiyoruz. 



68

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Bugün bana Allah rahmet eylesin bizim ilk kurucu delegelerimizden İhsan Saraçlar 
ağabeyimizi, üstadımızı kaybettik, bu vesileyle kendisine rahmet diliyorum. O’nun 
cenazesi için Büyük Millet Meclisinde saat 11.00’de tören vardı, Kamer Genç benim 
yanıma geldi, dedi ki “başkan, yeni usul yasasında bir değişiklik yapıyorlar, yargıçlarca 
duruşma nizamını bozan herkese, kim olursa olsun istisnasız 4 gün tutuklama kararı 
verebilecek” dedi. Bununla ilgili Barolar Birliğine böyle bir yazı gelmedi, 78 tane baro 
var, bir aceleyle, bir hızla, bir süratle yasalar gidiyor ve Türkiye’de hep söylüyoruz, 
hukukun balansı bozuldu. O nedenle 2008 yılı biraz önce Sayın Dekanımız Metin 
Hocamızın da söylediği gibi hepinizden özellikle rica ediyorum, 2008 yılı bir anayasa 
tartışmasıyla geçecek ve Anayasa, söylemeye gerek duymuyorum bizim ülkemizin 
temel hukuk direği olacak. 

Sizlere bilenler var, ama bir kez daha hatırlatıyorum; yürütmeyi dengelemek, 
yürütmenin eylem ve tasarruflarını yargı denetiminde geçirecek olan Danıştay’ın 
dörtte bir üye sayısının Bakanlar Kurulu tarafından seçileceği, hükümet tarafından 
seçileceği bir anayasa yargı anlayışını kabul etmeye imkân var mı? Yüksek Hâkimler 
Savcılar Kurulunun bir bölümünün parlamento tarafından seçileceğini kabul etmeye 
imkân var mı? Günümüz politika ilişkileri dikkate alındığında o yüce yüce Yargıtay 
üyeleri, o yüce yüce Danıştay üyeleri acaba gidip Parlamentonun kulislerinde birçok 
milletvekiliyle hangi pazarlıkları yapacak? Hadi Anayasa Mahkemesinin geçmişten 
günümüze çok değerli Başkanımız da Senatodan seçildi ve Parlamentodan seçildi, 
anayasa mahkemeleri bir adli yargı gibi değildir. Anayasa mahkemeleri bir idari yargı 
gibi değildir, idari yargı doğrudan doğruya yürütmenin eylem ve tasarrufları üzerinde 
mutlak karar verir. Anayasa mahkemeleri, daha çok hukuk politikası, siyaset politikası 
yapabilecek nitelikte, onun içinde hukukçu olan, olmayan bugün olduğu gibi Anayasa 
Mahkemesi Başkanımızın olduğu gibi, hukukçu olmaması, başka mesleklerde olması 
belki hoş karşılanabilir. Ama Yargıtay ve Danıştay gibi bir ülkenin yargısının çatısını 
oluşturan bu kurumlarla eğer biz yargı bağımsızlığından, yargıç güvencesinden 
bahsediyorsak bu son hazırlanan ve hükümetin ne kadar kabul edip, ne kadar kabul 
etmediği de belli değil, Eleştirdiğiniz zaman o bizim değil diyor, eleştirmediğiniz 
zaman sessiz sakin ona atıflar yapıyor, böyle bir yapıyla 2008 yılını tamamlayacağız. 

Benim dileğim, hukukçu sorumluluğuyla değil, ama bu ülkeyi seven, bu ülkenin 
aydınlığına gönül vermiş, bu ülkenin geleceğine gönül vermiş, bu ülkenin kardeşliğine, 
barışına, huzuruna gönül vermiş her insanın, en sade yurttaşımızdan, en sorumlu 
kişiye kadar bu anayasayla ilgili kendine düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmesini 
diliyorum ve size saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Değerli dinleyenler, hukuk, adalet, yargı 
bağlamında söylenecek çok söz var tabii. Zamanın bunlara elverişli olduğunu hiç 
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sanmıyoruz, öyle olsa saatlerce konuşulur. Ama bize kalan yarım saatimiz var, bu 
yarım saatlik sürede değerli izleyenlerden soru soracak olanlar varsa, onların yanıtını 
vermeye çalışın. Yalnız şu dileğim var: Karşı görüşle katkı vermek istiyorsa, onu çok 
küçük tutun, yalnız soru olsun, başkalarının soru sormasına fırsat vermek için de herkes 
birer soru sorsun ve kime sorduğunu, yanıtı kimden beklediğini de lütfen belirtsin. Bir 
de tutanakların yayıma hazırlanmasında kolaylık olmak üzere adını soyadını, nereden 
olduğu konusunda kendilerini de tanıtsınlar. Buyurun efendim. 

AYDIN AYDIN- Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Soru sormayacağım yalnız 
Özdemir Özok Beyi alkışlıyorum. Cesurca konuştular, küresel egemenlik konusunda 
Amerika’nın tutumunu eleştirdiler. Şunu katkı olsun diye söyleyeceğim: 2000 yılında 
bir Enerji Sempozyumunda o zamanın bir Amerikan yetkilisi “global pazar”dan söz 
etti, “ekonomi anlayışı bakımından global pazarın hükümranı biziz” dedi. Bu doğrultuda 
bakarsak, Sayın Hocamın da Japonya’daki Hiroşima’daki o atom bombasına atfen 
bir ekleme yapacağım. “Taroka’nın, bir bayanın elbisesinin desenindeki çiçeğin duvara 
yansıdığını” söylüyor Ekonomist Dergisinde bir yazı, bu çok vahim bir olay. Eğer 
nükleer savaş çıkacaksa bunun da aktörü Amerika olacaksa şimdiden düşünmemiz 
gerekiyor. Ben ek cümlemi şöyle bağlamak istiyorum: Evet demokrasi anlayışında, 
modern demokrasi anlayışında artık insanlar eşit, özgür olsun, ama bunun tamamlayıcı 
niteleme sıfatı Sayın Başkanın, Özdemir Beyin de en son cümlesinde var “kardeşlik” 
bunu öneriyorum. Yani bu üç niteleyici sıfatı özümseyelim insan olarak, gerisi, adalet 
pekişir diyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

Av. Prof. Dr. MEHMET KOCAOĞLU- Sayın Başkanım, değerli hocalarımız; adaleti 
bir buçuk saate yakın anlattınız, “hoca eline bir kâğıt-kalem al, bakalım adalet nedir, yaz 
da bir öğrenciye ver bakalım, adaleti öğrensin” deseniz, yine yazıp çıkamayacağız işin 
içinden, çünkü herkesin adaleti kendine. Ben de bir-iki katkıda bulunacağım, soru 
sormayacağım, zaten konuşmacılar yeteri kadar üzüldü. 

Sayın Başkanım, değerli dinleyiciler; güç dengesinin olmadığı yerde adalet olmaz. 
Gücün önünde hiçbir şey duramaz, hukuk da duramaz, adalet de duramaz. 7 senedir 
avukatlık yapıyorum 40 yıllık hocalıktan sonra, gördüğüm bir-iki net hususu 
söyleyeceğim. Öncelikle hâkim, savcı, avukat üçlüsünün adalette eşit fonksiyonu 
olduğunu öncelikle savcılarımız ve hâkimlerin anlamasını istiyorum. Anlamıyorlarsa, 
sayın avukatlarımızın bunu anlatması gerektiği kanaatindeyim; bu bir. İkincisi, bir 
hâkim eskiden ölüm cezası veriyordu, bugün müebbet hapis cezası veriyor, ama kendi 
hakkını koruyamıyorsa Hâkim ve Savcılar Yüksek Kuruluna göre bunun düzeltilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. 
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Biz burada hukukçuyuz, belki dışarıda söylemek biraz sakil kaçar, ama burada 
çoğunluk hukukçu olduğu için şunu söylemekte yarar vardır: Bir şeyin şüyuu 
vukuundan beterdir. Maalesef bugün adalet mekanizması fonksiyonunu kaybetmiştir, 
Türk halkı adalete olan inancını yitirmiştir. Bu çok kötü bir şeydir, kapımı vurup içeri 
giriyor yirmi kişi “hocam, biz davayı kaybettik, Yargıtayda tanıdığınız var mı, alın işte bu 
kadar para siz de bu davayı tekrar bizim lehimize çevirin”. “Kardeşim, kapıda bu avukat 
parayla dava satın alır diye yazıyor mu?”.  “hayır hocam, sizin iyi bir avukat olduğunuzu 
söylediler biz de buraya geldik”.  “Daha iyi işte iyi bir avukat hukuken hukuku yolla davasını 
savunan avukattır, bu para neyin nesi oluyor?”, “Ama hocam, onlar satın aldı” diyor, bunun 
olup olmaması, satın alıp almadığı önemli değil. Adamın kafasında bu varsa ve bunda 
hukukçu olarak bizler ve bunda benim de payım varsa, payı olanlar utanmıyorsa, başka 
söyleyecek bir şey yok. Bu çok kötü bir şey, bunu silmemiz gerektiği kanaatindeyim. 

Ben de Kırıkkale Hukuk Fakültesini kurmuş, 6 sene ıstırabını çekmiş birisi olarak 
Sayın Feyzioğlu’na katılıyorum. Adaleti büyük yerde, yükseklerde aramaktansa adalet 
dağıtacak mekanizmanın öncelikle adalet dağıtacak seviye gelmesi için söylemiş 
olduğu hususlara aynen katılıyorum. 

Son cümle: O kadar yazı yazmama rağmen Mamak Köprüsünün doğusuna hiçbir 
hocayı götüremedim. Çok söyleyeceklerim var, ama bu kadar arz ediyorum, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Efendim, hiç merak etmeyiniz sırasıyla söz 
vereceğim. Aradaki bir arkadaşımız daha önce söz istedi, ondan sonra da sözü İlhan 
Özay Hocamıza vereceğiz. Buyurun efendim. 

Buyurun efendim, söz sizde. 

Av. ALİ İHSAN AÇIKGÖZ- Sayın Başkanım; biraz önce Sayın Feyzioğlu idare 
mahkemesindeki hâkimlerin hukukçu olmadığını dile getirdi. Ben bundan cesaret 
alarak şunu demek istiyorum: Anayasa Mahkemesinin Başkanı hukukçu değildir, bu 
hususta neler düşünüyorsunuz? 

İkinci sorum da, Parlamentoda yasalar sık sık değiştirilmekte, bugün hâkim, savcı 
ve avukatlar olarak mevzuatı takib edemez duruma geldik. Bu hususta bilim adamları 
olarak neler düşünüyorlar?

Sorularım bu ikisinden ibarettir, teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU- Sayın meslektaşım, sorunuz için teşekkür ederim. 
Ancak idari yargıda hâkimlerin hukukçu olmaması ile Anayasa Mahkemesinde belli 
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sayıda üyenin hukukçu olmaması arasında çok büyük fark var. Anayasa Mahkemesinde 
hiç kuşkusuz hukukçu olmayan üyelere çok büyük ihtiyaç var. İdari yargıda da hukukçu 
olmayan üyelere büyük ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Sadece çoğunluğun mutlaka ve 
mutlaka hukukçu olan üyelerde olması gerekir diyorum. 

Anayasa Mahkemesi Başkanın hukukçu olmayan bir üyeden seçilmesiyse benim 
yorum yapabileceğim bir husus değil. Anayasa Mahkemesinin seçimiyle ortaya 
çıkmış bir sonuçtur. Hukukçu olmayan üye ikinci sınıf üye değildir, hukukçu olan üye 
birinci sınıf üye değildir. Böyle bir seçim yapılmıştır, böyle bir tercih ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla bu konuda hukukçu sıfatımla bir yorum yapmamı beklemeyin, yorum 
ancak siyasi olabilir, onu da yapmam. 

İkinci soruya geçecek olursak; evet, bugün kendi alanımızda çıkan yasaları dahi 
takip etmek imkânından yoksunuz. Sayın Başkanın söylediği gibi 600 küsur maddelik 
bir yasa değişikliği yapılmakta ve ilk defa şimdi öğreniyorum ki, benim alanım ceza 
muhakemesinde hâkim sorgusuz sualsiz 4 günlüğüne avukatlar dahil olmak üzere 
herkesi dahi tutuklayabilecekmiş. Görmedim böyle bir şeyi. Tabii bunu görmememiz, 
böyle bir değişiklikten haberdar olmamamız bizim eksikliğimiz midir, yoksa bize 
göndermeyenlerin eksikliği midir. Ben Ankara Hukuk Fakültesinin Ceza Hukuk 
Anabilim Dalı Başkanı olarak, ceza ve ceza muhakemesi alanındaki değişiklikleri 
Resmi Gazeteden öğrenmek zorunda kalıyorsam, bu öyle sanıyorum ki fakültenin 
veya üniversitelerin eksiği değildir. 

Arz ettim efendim. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Arkadaşlar, evet sizin sorunuzu alalım da, 
yalnız sizin sorunuzdan önce bu konuya ilişkin Sayın Aybay’ın bir eklemesi var onu 
dinleyelim, sizde daha rahat ederiz. 

Prof. Dr. RONA AYBAY- Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, çok kısa konuşacağım. 
Hatırlayanlar, yaşı müsait olanlar bileceklerdir; vaktiyle bizim Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda da, yargıca, duruşma sırasında avukat dahil, kendi aklınca 
huzuru bozan, intizamı bozan kişi hakkında ceza verme yetkisi vardı. Ben hatırlıyorum, 
Başkan teyit etti, Anayasa Mahkememiz bu hükmü iptal etmiştir. Benzeri bir dava 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gitti, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 
benzeri bir hüküm varmış, bir avukat bu hükmün uygulanması sonucunda mahkum 
olmuş ve davasını Strazburg’a kadar götürdü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
de bu uygulamanın, yahut bu uygulamaya temel olan yasanın Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine aykırı olduğu sonucuna vardı. Bu beş-altı yıllık bir hikayedir. Teşekkür 
ederim. 
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OTURUM BAŞKANI- Şimdi aramızda görüyorum Sayın Hilmi Güldoğan, Sayın 
Sabahattin Bilge, Sayın Süleyman Kazmaz var yaşlı üstatlarımızdan. Hatırlarlar, 
1950 yılında bir ceza mahkemesi yargıcı, Vasfi Raşit Hoca için, yaptığı konuşmadan 
dolayı tutuklama kararı almıştı. Bu çirkinlikler hukuk tarihinin çöplüğüne atıldı 
artık, yenileneceğini sanmıyorum, ama günümüz siyasetçilerinin hukuku ayak bağı 
saymaları, hukukçuları sindirme çabaları, yeni yeni aykırılıkları gündeme getirecektir. 
Fakat hiç kuşsunuz olmasın onlar da gerekli yanıtı alacaktır. 

Buyurun efendim. 

Av. NEJAT TÜRKMENOĞLU- 1965 Ankara Hukuk mezunuyum. Öncelikle 
bu toplantıyı hazırlayanlara ve kürsüde konuşanlara ve daha önce konuşan şimdiki 
Baro Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü konser dahil olmak üzere bir 5 
saatin 5 dakika gibi geçtiğini ve bu kadar çabuk bir zaman geçirdiğimi de hiç tahmin 
etmediğimi arz etmek istiyorum. Bu nedenle, öğrenciliğimden bu yana bir akademik 
ortamı çok güzel burada buldum ve adaletin menşei, orijininden başlayarak adalet 
hakkında konuşmalar benim çok dikkatimi çekti. Ben gene akademik konuda kalmak 
istiyorum. Burada uygulamayla ilgili, tatbikatla ilgili çok güzel konuşmalarda oldu; 
onları konuşanlar gerekli şeyleri söylediler. 

Ben akademik ortama tekrar dönmek isteyerek şunu arz etmek istiyorum: Adaletin 
orijini, menşei olarak önceki Baro Başkanımız ve şimdiki Baro Başkanımız Özdemir 
üstadımız; menşeini Eski Yunan’a dayandırdılar. Belki birbirlerinden haberleri yoktu, 
ama bana öyle geldi ki, -ben konuşmacı olmadığım için direkt konuşuyorum, yani 
alınganlık olmasın bakımından arz etmek istiyorum- sanki burada bir Antik Yunan 
övgüsü yapılıyor gibi oldu. Ben şunu arz etmek istiyorum: Bizim eğitimimiz Batı 
kaynaklı eğitimdir ve Batı bütün her şeyin başlangıcı olarak Yunan’ı görür. Mimarinin 
başlangıcı Yunan’ı görür, halbuki Yunanlar Anadolu’ya göç etmişlerdir, göç ettikleri 
zaman şimdiki Yunan mimarisinin aynısını Anadolu’da bulmuşlardır, görmüşlerdir. 
Ama bunu Batı bilmez, bunu Yunanlar keşfetti zanneder. Mesela, kral mezarlarını 
yapmışlardır; bir Apollon Mabedi aynen kral mezarlığıdır Frigya’nın. 

Şimdi hukukun, adaletinde orijini olarak Yunanları görüyor Batı. Biz de Batı kaynaklı 
eğitim gördüğümüz için bunu biz böyle biliyoruz, ama şimdi artık durum değişti, Batı 
da bunu itiraf ediyor ki, biz de biliyoruz ki, Yunanistan, Yunanlar, hele Antik Yunan 
hiçbir şey keşfetmemiştir. Onlar sadece Şarkta olanı, Garba aktarmışlar ve tercüme 
etmişlerdir. Adaleti de aynı şekilde bu bahsedilen büyük filozoflar; Aristo, Eflatun, 
Pisagor, bunların hepsi zamanında Mısır mabetlerinde eğitim görmüşler “inisia tekris 
inisia” olmuşlardır. Mesela, Pisagor Yunanistan çıktıktan 30 yıl sonra dönmüştür, 15 
yılı Mısır’da mabetlerde geçmiş, 15 yılda Mısır’ı zapt eden Babilliler tarafından Babil’e 
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götürülmüştür. Aristo dediğimiz kişi, Batı’nın, medeniyetin bin sene daha geri gitmesine 
sebep olmuştur. Şunu arz etmek istiyorum efendim: Bu Mısır mabetleri Şarkta bizim 
tarafımızdan İdris Peygamber, Garpta da Yunanlıların tabiriyle Hermes denilen kişi 
tarafından kurulmuştur. Hermes öğretimi, daha önceki bir dine dayanıyor. 

Adaletin orijini Mısır’daki Hermes veya bizim İdris Peygamber dediğimiz kişinin 
kurduğu mabetlerdir, orada öğrenilenlerdir. Yunanlar bunları tercüme ederek Batıya 
aktarmışlardır. Adaleti de orada öğrenmişlerdir, geometriyi de orada öğrenmişlerdir, 
matematiği de, her şeyi de orada öğrenmişlerdir. Adaletin orijini, menşei olarak bunu 
lütfen kayda geçelim, bir dahaki toplantılarda bunu yapmayalım. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Sizin eleştiriniz zaten tutanaklara geçti, 
onlar yayınlandığı zaman somut biçimini alacak. Ancak Baro Başkanımız da açış 
konuşmasında, Birlik Başkanımız da buradaki oturuma katılma konuşmasında; 
adaletin kaynağı olarak değil, onların felsefi yönden adalette derlenen sözlerine bir 
nevi yollama yaparak, örnekler olarak verdiler, kanıt olarak gösterdiler. Adaletin 
kaynağı konusunda daha geniş bir araştırmanın sonunda başkalarının da söyleyeceği 
sözler vardır, ama dediğinizi dikkate alıyorum ve bunların da tutanağa geçtiğini size 
iletiyorum. 

Buyurun Sayın Özay. Şimdi İstanbul Üniversitesinin yeni emekli olan İdare Hukuku 
Kürsüsü Başkanı Sayın İlhan Özay arkadaşımızın sorusu var veya bir katkısı olacak 
yararlanacağız. 

İLHAN ÖZAY-  Efendim, benim Sayın Dekana destek niteliğinde bir-iki maruzatım 
var, buna karşılık kurallara tamamen aykırı davranmamak için sonunda bir şeyi soruya 
dönüştüreceğim, böylece yerine getirmiş olacağım kuralı. 

Yabancı dilde sosyal bilimler fakülteleri konusunda “İmparatorluktan Sömürgeliğe” 
diye bir yazı yazmıştım Milliyet Gazetesine. Bu yazı da rezil etti, başlığını 
“İmparatorluktan Sömürgeliğe” değil de “Sömürgeciliğe” diye yayınladı. Çünkü benim 
tezimde, yabancı dilde sosyal bilimler fakültelerinin sadece sömürge toplumlarında 
olduğunu iddia ediyordum. İşte Hindistan’da İngilizce konuşuyorlar, çünkü başka 
türlü kendileriyle anlaşamıyorlar 200 tane dil varmış. Bunun üzerine Galatasaray 
Lisesinin gazetesinde bir yazı çıktı benim hakkımda “efendim, kendisi de yabancı dilde 
okumuştur hukuku” dedi. Üstünüze afiyet bendeniz Roma Üniversitesi mezunuyum, 
yani Roma Üniversitesinde Türkçe mi okuyacaktım hukuk fakültesini?!  Anlamamış, 
kafası almamış bunu; o bakımdan da öyle bir şey çıktı. 

İkincisi, avukat deyince bizim hocamız, -rahmetli demiyorum, çünkü benim için 
hâlâ yaşıyor- kanı beynine sıçrardı Sevgili Hocam Sıdık Sami Onar’ın. “Biz avukat 
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yetiştirmiyoruz, tefekkür sahibi hukukçu yetiştiriyoruz” derdi. Bbuna karşılık Harvard 
Üniversitesi avukat yetiştirmekle övünüyor, onun yetiştirdiği avukatlarda önünde 
sonunda Başkan oluyorlar; Kenedy, Clinton, Nikson vesaire diye. 

Söyleyeceğimi soruya dönüştürmenin o noktasına geldik; bu YÖK Başkanı geçenlerde 
“emeklilik yaşını yukarı çekeceğiz” dedi. Bunu söylemez de, Ankara Üniversitesi 
Rektörü de “bunun gerekli olmadığını” söyledi. Vakıf üniversitelerinin ajanı mıdır 
nedir, çok severim kendisini tanışırız da Nusret Aras’la. İşte Rona, Rona’nın yaşını 
bilmiyorum, ama kaydıhayat şartıyla Kültür’de görev yapacak…

Prof. Dr. RONA AYBAY- Senden biraz daha yaşlı olduğumu söyleyebilirim Sevgili 
İlhan. 

İLHAN ÖZAY- Aldıkaçtı –rahmetli- 90 yaşında Bahçeşehir’den uğurlandı. Bizim 
İsmet Giritli Hocamız, o da 80’ninde miydi, 90’nında mıydı, o da Kültür’den gitti öbür 
tarafa. Bendeniz de İstanbul Üniversitesi’nden 3 Eylül günü kovulduktan sonra, şimdi 
Bahçeşehir Üniversitesinde ömrümü tamamlayacağım. Allah uzun ömür versin deyin 
lütfen. 

İşte ben Sayın Dekana onu soruyorum, yaş konusunda sizin bir şeyiniz var mı? Yani 
benim gibi mi düşünüyorsunuz, YÖK Başkanı gibi mi düşünüyorsunuz ya da Sayın 
Rektörünüz gibi mi düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim efendim. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim Hocam. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU- Allah uzun ömür versin Hocam diyerek başlayayım. 
Soru kadroyla ilgili, hukuk fakülteleri özelinde konuşuyorum. Biliyorsunuz Sayın 
Hocam biz de âdeta bir Katolik nikâhıdır asistanlık ve hocalık. Usta-çırak ilişkisidir 
asistanlık ve hocalık. 

SALONDAN- Akraba ilişkisi…

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU- Yok, yani akraba ilişkisini kastetmiyorum burada, 
öyle bir şeyi kastetmiyorum, burada kastettiğim başka bir şey. Asistan alırken yolcu 
edeceğiniz fakülteye alırsınız, yani profesör olur, yaş haddi dolar, ardından bir başka 
fakülteye belki geçer, ama yine son yolculuğuna da başladığı yerden gider, böyle bir 
uygulama. Fakat biliyor musunuz pek çok fakültede -bizim üniversitemiz dahil olmak 
üzere- 50-D ile alınan araştırma görevlilerinin ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, ne 
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kadar mükemmel bir hoca adayı olurlarsa olsunlar, ancak öğretim üyesiyle, kürsüdeki 
öğretim üyesiyle belirlenmiş bir sayı kadarının fakültede kalabileceğini ve diğerlerinin 
sokağa atıldığını. Tabii ki biliyorsunuz, çünkü içinden geldiniz bunun. 

Müsaade ederseniz, tabii soru çok doğru, çok yerinde, çok da zekice bir soru. Fili 
körün tarif ettiği gibi tarif etmeyeyim ben, evet yaş haddi uzatılsın diyeyim, ama yaş 
haddi arttırılırken bana lütfen asistanlarımı sokağa atmayacağım kadroyu verin, yeni 
asistan alacak kadroyu verin ve hukuk fakültesinde öğretim üyelerinin işlevini asgari 
10 saat ders yükü var mı, yok mu diye ölçmeyin. “Bakalım sen kaç saat ders veriyorsun?  
Yok ders saatin 7 saat o zaman ben sana filanca görevi vermem” diyorsanız, bunu 
kabul etmem. Bütün mesele şu: Üniversitelerimiz merkezileştikçe, hukuk fakülteleri 
renklerini kaybediyor Hocam. Bilmem bir şey dedim mi?

OTURUM BAŞKANI- Danıştayın önceki başkanlarından arkadaşımız Sayın Nuri 
Alan, buyurun efendim. 

NURİ ALAN- Teşekkür ederim. Benim bir sorum olacak yalnız ondan önce iki konu 
hakkında çok kısa olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. 

Biri, Sayın Özdemir Özok’un uzatmada değinmiş olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve anayasa değişikliğiyle ilgili olan husustur. Maalesef konunun yargı tarafından 
çözümlenememiş olmasında hukuk sistemindeki yetersizlik neden olmuştur. Aslında 
konuyu çözecek olan Anayasa Mahkemesi idi, fakat Anayasa Mahkemesi ancak 
anayasa değişikliklerinde şekli bir denetim yaptığı için esasa ilişkin olarak bir denetim 
yapamadı ve hüküm veremedi. Bu konunun aslında tartışılacak çok fazla yönü var, çok 
boyutlu bir mesele. 

Birine temas etmek isterim fırsat bulduğum için benim görüşümdür. Bana göre 
bugün 11. Cumhurbaşkanının hukuki temeli kalmamıştır, fiilen Cumhurbaşkanlığı 
yapmaktadır. Niçin derseniz; yeni bir statü oluşturulmuştur, bu statüdeki öngörülen 
koşullara haiz değildir halen cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Abdullah Gül ve 
kendisinin bu statüye intibakı içinde bir geçici madde önerilmemiştir. Ama niçin 
önerilmemiştir? Buna Sayın Başbakan ne zaman cumhurbaşkanı olacağına henüz 
karar vermemiş olduğu için getirilmemiştir. Bakınız, şimdi Yeni Anayasa Taslağında 
11. Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili bir hüküm getirilecek, artık Sayın Tayyip 
Erdoğan ne zaman cumhurbaşkanı olacağına karar verecek ve ona göre de ya denilecek 
ki, kazanılmış hak -parantez içinde söylüyorum- Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına 
göre 7 yıllık süre asla kazanılmış hak değildir. Onlarca karar var genel tarih içerisinde, 
“efendim, yeni hükümlerden yararlanılır” diyecekler, ondan yararlanabilmesi için 
de bir geçici maddesi olması gerekirdi. Bana göre yeni anayasa değişikliğinin kabul 



76

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

edildiğinin, ilan edildiği gün Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olarak hukuksal 
temeli yıkılmıştır ve yıkılan bu temeli bir sene sonra veya daha sonra yürürlüğe girecek 
olan bir anayasa değişikliğinin geçici maddesiyle tamir etmek veyahut da ihya etmek 
mümkün değildir. Sayın Özdemir Özok’un atmış olduğu sorunlardan birisinin bir 
tarafı da bu.  

OTURUM BAŞKANI- Biri de, Anayasa Mahkemesinin görevsizlik kararı değil, 
biçimsel yönden ret kararı olacak tabii. 

NURİ ALAN- Efendim, o konuları da şimdi Sayın Başkanım açarsanız…

OTURUM BAŞKANI- Çok sorun var Nuri Bey, doğru. 

NURİ ALAN- Çok fazla sorun var. 

İkinci sorun şu: Anayasa Mahkemesinde bir seçim yapıldı. Bir başkan seçildi ve 
Hürriyet Gazetesinde isimlendirelim Oktay Ekşi, bu seçimin yapısı ve işleyişiyle ilgili 
çok ağır bir yazı yazdı. Bir hukukçu olarak, senelerce Yüksek Mahkemede çalışan bir 
hukukçu olarak üzüldüm, mahcup oldum ve bekledi ki, belki buna bir cevap olmazdı, 
ama bir hareket olsun. Bunun arkasından Kalkınma Ajansı Kanunuyla ilgili bir 
Anayasa Mahkemesi kararı verildi ve bir gazetenin üç kez üst üste yaptığı yoruma göre 
-onu bilmiyoruz, henüz açıklanmış değil- cumhurbaşkanlığı seçiminde blok olarak oy 
kullanan sayın üyeler, bu kanunun reddinde de blok olarak oy kullandılar ve bu üç 
kez bir gazetede tekrarlandı, buna karşı bir suskunluk, belki verilen kararlar için bir 
açıklama yapmak gerekmeyebilir, ama bir yüksek mahkeme, bu kadar ağır bir ithamın 
altındayken, mutlaka konuşması gerekir. Bu anlamda olmak üzere, bu bağlamda olmak 
üzere arkadan sorulan soruya da burada bence bilimsel bir çerçeve içerisinde cevap 
verilmesi gerekiyordu. Eğer biz bunları burada bilimsel bir çerçevede tartışamıyorsak, 
o zaman Türkiye’de hiç kimse, hiçbir şeyi tartışamıyor demektir. 

Bir kısa sorum var Sayın Metin Feyzioğlu’na. Yüksek mahkemelerde yargıçlara not 
verilmesi usulünü eleştirdi ve çağdaşlaşmaya ve yenilenmeye bir engel olarak telakki 
etti. Yargıçlarda bir hiyerarşi yoktur, ama yargıçta yükselecektir, belli kademelere 
gelecektir ve onun belli kademelere gelmesinde meslek hayatındaki değerlendirmeler 
önemli olacaktır. Metin Beyin teklifi nedir, yani bu notla değerlendirme usulünü 
kaldırdığımız zaman nasıl bir değerlendirme usulü öngörmektedir; onu soruyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz. 

Yalnız ben bir şey söyleyeyim Metin Beyden önce. Sayın Alan, değindiğiniz noktalar 
çok haklı, ben Anayasa Mahkemesinin Ankara Barosundan gitmiş ve Başkanlığına 
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gelmiş bir arkadaşınız olmasam, kendi kişisel ahlakıma ait ve terbiyeme yakıştırsam, 
bunlara ben yanıt verirdim. Biliyorsunuz benim bir sözüm vardır, herhalde hatırlarsınız; 
“konuşması gerekenlerin sustuğu yerde, susması gerekenler konuşur” Ama konu çok 
özel olduğu için ve ben önceki Başkan olduğum için susmakla yetiniyorum. Çok 
teşekkürler.

Metin Beye son sözü veriyorum. Metin Beyin konuşması aynı zamanda kapanış 
konuşmamız olacak arkadaşlar. Bu soruya da bir yanıt siz verirsiniz herhalde değil mi? 
O zaman Metin Beyden sonra, Sayın Rona Bey de yazılı bir sorunun yanıtını verecek. 
Böylece toplantıyı kapatacağım. Buyurun Metin Bey. 

Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU- Sayın Başkanım şimdi sorunuza cevap vermek için 
oturup uzun uzun tartışmak lazım tabii. Yani sizin de dahil olduğunuz veya yargının 
da dahil olduğu bir ortamda sadece bunu tartışmak lazım. Bunun çok tartışıldığını 
sanmıyorum, ancak müsaade ederseniz bir-iki soru sorayım size. 

Burada avukat meslektaşlarımda var çoğunlukta, ilk derece mahkemesi hâkimleri 
uygulamada, zaman zaman veya sık sık yüksek mahkemelere gitmekte midir? Yüksek 
mahkemelerde kararlarını vermeden önce görüş alışverişinde bulunmakta mıdır? Peki, 
temyiz davası açılıp, temyiz mahkemesi sıfatıyla Yargıtaya veya Danıştaya gönderilen 
nedir? Hâkimin, mahkemenin vermiş olduğu hükümdür Sayın Başkanım. Yani temyiz 
mahkemesi sanığı yargılamaz, temyiz mahkemesi hükmü yargılar, hükmü denetler 
ve yargılama suretiyle denetler. Peki, ben savunmamı yapmadan önce acaba Yüksek 
Mahkemeye gidip nasıl bir savunma yapmalıyım diye görüşme hakkına sahip miyim? 
Çok çirkin, doğru değil, yapmam. Zaten kimse de yapmaz, ama yargılanacak hükmü 
vermeden önce acaba hâkimlerimiz bunu yüksek mahkemelerde yapmakta mıdır? 
Maalesef yapmaktadır ve buna da izin verilmektedir. Dolayısıyla burada biz bizeyiz, 
kendi alanlarımızı korumak, savunmak ve duygusallığa girmek değil. Bakın, ben kendi 
konuşmamda defalarca ve defalarca akademik kadroların yetersizliğinden, pedagoji 
eğitiminin yokluğundan, altyapı yoksunluğundan bahsettim. Aynı tutumu diğer 
alanlarda çalışan kıymetli meslektaşlarımdan da bekliyorum. 

Hâkimin bağımsızlığı dediğimizde, biz hâkimin yürütmeye karşı bağımsızlığını çok 
kolay anlatırım bunu, yasamaya karşı bağımsızlığını çok kolay anlatırım, kamuoyu-
medyaya karşı bağımsızlığını kolay anlatırım, ama sağlayamam ve ilk derece mahkemesi 
hâkimlerinin yüksek mahkemelere karşı bağımsızlığını anlarız, anlamamız gerekir. 
Bana lütfen sayın meslektaşlarım şunu söylesinler: Bir hâkim onama aldıkça mı daha 
yüksek not alır, kararı bozuldukça mı? Ben onama aldıkça daha yüksek not aldığını 
biliyorum. Peki, bir hâkimin onama alması için en garantili yol nedir Sayın Başkanım? 
Daha önce Yargıtayın veya Danıştayın bu konuda nasıl karar verdiğini incelemek ve 
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benzer şekilde karar vermek. Peki, biz hukuk fakültesi birinci sınıfında sistemimizi 
nasıl öğretiyoruz? Kıta Avrupa’sı sistemi, yani “Commen Law” ortak hukuk değil, 
içtihat hukuk değil, uygulamada hâkim karar vermeden önce kanun ne diyor ve 
kanunu yorumlayan doktrin acaba ne diyor diye bakmadan çok daha önce Danıştay ne 
demiş yahu, Yargıtay ne demiş yahu; buna bir bakalım diyorsa, onama daha emniyetli 
bir yolsa, direnme çok daha riskli ise, birinci sınıfta benim çocuklarıma öğrettiğim 
Kıta Avrupa’sı hukuku fiilen geçerli midir, yoksa bir nevi çarpık bir “Commen Law” 
düzenine dönmüşüz müyüz? Başka bir sistem lazım, ne olduğunu sorarsanız, ona da 
cevabım ayrı bir tez konusu. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim Metin Bey. 

Prof. Dr. RONA AYBAY- Sayın Avukat Ali Rıza Özdil’in yazılı olarak ulaştırdığı 
bir soru var. Mealen “Adalet iki çarpı iki eşittir dört şeklinde tanımlanmalıdır? Hitler 
Almanya’sında, Stalin Rusya’sında adalet var mıydı?” şeklinde birtakım sorular oluşuyor. 
Çok haklıdır tabii, adaletle hukuk, daha doğrusu yasa ile hukuk ve adaletin farkını 
göstermek bakımından verdiğiniz Hitler Almanya’sı örneği ilginçtir, aydınlatıcıdır. 
Örneğin, Hitler Almanya’sında biliriz, konsantrasyon kampları, yani insanların gaz 
odalarına konulup öldürüldüğü yerler vardı ve bunlarla ilgili gayet muntazam tüzükler, 
yönetmelikler vardı, son derece yasaya uygun şekilde insanlar topluca katlediliyorlardı. 
Görünüşte  yasaya uygun ve son derece Alman titizliğiyle gayet muntazam isim listeleri 
filan vardır, her şey yasaya uygundur, ama yapılan şeyin hukukla, hele adaletle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. 

Bu konuyu bir kere daha açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bizim de 
bütün gayretimiz, hukuku mümkün olduğu kadar adalete uygun bir noktaya çekmek. 
Bunun içinde insan hakları idealinin bir tutanak olabileceğini eğer bir gelecek varsa 
21. Yüzyılda adalet için bunun insan hakları temelinde oluşabileceğini söylemeye 
çalışmıştım. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Arkadaşlar, o zaman daha rahat dinleyelim diye Nuri Bey 
olur verirse 1 dakikalık arkadaşımızı konuşturalım, sizinle kapatalım. 

ALİ ULVİ TÜRKBAY- Nuri Bey girsin, konuyla bağlantılı benim söyleyeceklerim.

OTURUM BAŞKANI- Peki, buyurun. 

NURİ ALAN- Efendim, düşündüklerimi çok sınırlı bir zamanda tam olarak 
anlatabileceğimi sanmıyorum, yalnız önce bir-iki fikri birlikte düşünmemiz gerekiyor. 
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Bir yargı sisteminde temyiz mahkemeleri niçin vardır? Bunun en önemli sebebi, 
hukuku ülkede eşit olarak uygulamak, aşağı yukarı aynı yorumla uygulamak, yüksek 
yargıçların deneyiminden yararlanarak, yeni yargıçların yetişmesini sağlamak Ama bir 
yönü de Sayın Metin Feyzioğlu’nun şu dediğine de katılıyorum: Yargıcın yargıya karşı 
bağımsızlığı meselesine de katılıyorum, bunu dengeleyecek bir sistem oluşturulabilir. 
Yalnız şuna katılmıyorum: Sayın Feyzioğlu’nun bir bilgi eksikliği var, evet içtihada 
uymak, onamayı sağlayacak kararı vermek ucuz bir yoldur, ama biz Danıştay 
uygulamamızda ısrar kararlarını bozmuş olsak dahi, gerekçesi yeterli ve kendi içinde 
tutarlı kararları çok iyi değerlerle değerlendirdik; bunun da bilinmesi lazım. Hukuk 
ancak böyle gelişiyor. 

Bir diğer tespitiniz doğrudur, biz bunu idari yargıda yaşadık. Nasıl yaşadık? İdare 
mahkemelerinin verdiği kararlara karşı, bölge idare mahkemesine itiraz ve bölge 
idare mahkemesinin kesin olduğu durumlarla. Burada birçok hâkimin o bölge idare 
mahkemesinin kararını esas alarak karar verdiğini de biliyoruz, ama bu kuramsal bir 
çözüm için yeterli değil. Bu, bugünkü idari yargının mevcut kapasitesi ve performansıyla 
ilgili bir uygulama, yoksa iyi yargıç, düşünen bir yargıç, Yüksek Mahkemenin 
içtihadına karşıda karar verebilir ve bundan hiçbir zaman korkmaması lazım. Çünkü 
onun üstündeki deneyimli yargıçlar, o çabayı, o çalışmayı, o değerlendirmeyi mutlaka 
yaparlar ve bu yapılmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. 

Buyurun efendim, son sözü isteyen arkadaşımız. Siz mikrofonu alıncaya kadar 
söyleyeyim, soyadını tam okuyamadığım “Durmuş” adlı bir avukat meslektaşımız 
“sanatla hukukun çatışması” anlamında bir yorum yapıyor kendisi. Zaman doldu, 
buna yanıtı ben dışarıda vereyim lütfeder yanıma gelirse söylerim. Katılmak olanağı 
bulamadığım görüşleri var, teşekkür ederiz. 

Buyurun efendim. 

AHMET ULVİ TÜRKBAĞ-  Çok kısa bir soru sormak istiyorum Sayın Hayrettin 
Ökçesiz’e. “Hümanizma sonrası” olarak adlandırdı içinde yaşadığımız dönemi. İnsan 
sevgisinin olmadığı bir dönemde hukuk ne ölçüde, ne derecede ve adil olarak mümkün 
olabilir mi?

Çok teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun Hayrettin Bey.
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Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ- Soru için teşekkür ederim, gerçekten benim 
21. Yüzyılın sorunları altında düşündüğüm temel problematik bu. Çünkü nereye 
bakıyoruz, yani tanıyabildiğimiz, görebildiğimiz perspektifte hangi sorunlar bizim 
üzerimize geliyor? Biz nasıl bir geleceğe doğru yürüyoruz? Buna baktığımız zaman; 
modernin eleştirisini biliyoruz, post modernizm bunu kıyasıya yapıyor. Hümanizma, 
modernle birlikte zaten o darbeleri aldı, fakat postmodernle birlikte bu biraz bilim 
kurgu gibi gelecek, ama araştırdığınız zaman sıklıkla göreceksiniz Internette örneğin bir 
sörf yaptığınızda. Post-hümanizm diye bir kavram artık 21. Yüzyıla damgasını vuracak 
gibi görünüyor. Post-hümanizm, post-human kavramından türetilen bir sonuç, ama 
sanki moderne ve hümanizmaya bir reddiye olarak ve hatta onun temellerini tamamen 
ortadan kaldırabilecek bir yorumla anlaşılabilecek bir gelişme. Her şeyin bir sonrakini 
tasarlar hale geldik değil mi? Modern-postmodern, hümanizma-post-hümanizma, 
fakat bu post hümanizma bu sefer hümanizmin, insancılığın tam karşılığı değil, onu 
tahrip eden bir şey 

Bilim kurguya dönecek olursak;  insanı bedeninden koparan bir gelişmeye doğru 
yapılan bir felsefe, bedensiz insana doğru. Bedensiz insanın adaleti nasıl olacak? 
Bedensiz insana doğru giderken bioteknolojiyle gideceğiz biz oraya. Bioteknoloji; 
işte benim kalbimde bir pil varsa, beynime bir cip yerleştirilecekse, biz sağlık adına 
alkışladığımız birçok gelişmelerle ilerde bir yere geleceğiz. O geldiğimiz yerde insan 
nerede duracak, bizim temel kavramlarımız ne olacak, biz kendimiz olabilecek miyiz 
ya da biz şimdi ne isek o zaman hâlâ onu bulabilecek miyiz? 

21. Yüzyıla baktığımız zaman araştırmacılar ya da bu konuda düşünen insanlar 
hemen 2050 yılında bunların bizim hayatımıza gireceğini söylüyor. Artık biz çağları 
yaşar olduk, çağlar bizden geçmiyor, bizim hayatımızda çağlar yaşanmaya başladı ve 
biz buna hazır olmak zorundayız. 

OTURUM BAŞKANI- Değerli dinleyenler,  bunlar güzel tatlı konuşmalar ve uzun 
zaman alır, hepiniz hak verirsiniz sanıyorum.  Ancak, bizi bağlayan bir zaman ölçüsü 
var onu tamamladık. Konuşmacılara, soru soranlara, yanıt bekleyenlere, dinleyenlere 
içten teşekkür ediyorum, hepinize iyi akşamlar diliyorum. (Alkışlar)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

BİRİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. ADNAN GÜRiZ

(SALON 2 ,  9 Ocak 2008)

SUNUCU- Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008’e hoş geldiniz. Sizlerle 
beraber olmanın mutluluğu içinde yapılan Açılış Konuşmalarıyla başlayan kongrede 
9, 10, 11 Ocak tarihlerinde Eralp Özgen Salonunda “Bilişim ve Hukuk”, Teoman 
Evren Salonunda “Ekonomi ve Hukuk” ve içinde bulunduğumuz Hamide Topçuoğlu 
Salonunda “Adaletin Işığında Hukuk” temalı oturumlar düzenlenecektir.

“Adaletin Işığında Hukuk” başlıklı ilk oturumun oturum başkanı Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Adnan Güriz, konuşmacılar Minnesota 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Brian Bix, Av. Akif Kurtuluş, Detroit 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ofer Raban.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ADNAN GÜRİZ- Sayın dinleyiciler, sayın 
konuşmacılar; ilkönce Minnesota Üniversitesinden Prof. Brian Bix konuşacaktır. 
Kendisi hukuk felsefesi alanında doktorasını Oxford Üniversitesinde yapmıştır. George 
Town ve George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Londra Üniversitesinde 
Kings College ve Oxford Üniversitesinde görev yapmıştır. Hukuk felsefesi, aile 
hukuku ve sözleşme hukuku alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Yüksek Mahkemede 
rapörtörlük görevlerinde de bulunan Prof. Bix, aynı zamanda Amerikan Hukuk 
Enstitüsü üyesidir. Eserleri arasında Education of Legal Theory Teori, Law Language 
and Legal Determinency, Jurisprudence and Contract Law bulunmaktadır. Buyurun 
Sayın Prof. Bix. 
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Prof. Dr. BRIAN BIX1 (Minnesota Üniversitesi)-Teşekkür ederim. 

“Hukuk ve Adalette Hukuk Teorisinin Rolü”2

Giriş

Ünlü Yüksek Mahkeme Yargıcı Oliver Wendell Holmes ile gelecekte kendisi 
de tanınmış bir federal mahkeme yargıcı olacak olan zeki genç Learned Hand’in 
buluşmalarına dair bir hikâye anlatılır. Bilindiği kadarıyla Yargıç Holmes “(Yüksek) 
Mahkemeye giderken, Hand’i arabasıyla gideceği yere bırakmıştır. Hand gideceği yere 
gelince arabadan inmiş, uzaklaşan arabanın ardından el sallamış ve neşeyle “Yargıç, 
adil yargıla!” demiştir. Faytonu durduran Holmes, şoförü geri döndürmüş ve arabayı, 
şaşkın Hand’e doğru geri sürdürmüştür. Pencereden uzanan Holmes, “Bu, benim işim 
değil!” demiştir. Bunun ardından araba geri dönmüş, oradan ayrılmış ve Holmes’u 
söylenene göre adil bir biçimde davranmadığı işine geri götürmüştür.”3

Yargıç Holmes alaycı ve muhalif olup, yargıçların adalet dağıtmadaki rolleri hakkındaki 
görüşü tartışmalıdır; yine de ben, yargıcın bunu kışkırtma amacıyla söylemediğinden 
eminim, o gerçekten söylediği şeyi kastediyordu.

Yargıçlarımızın adaleti amaç edinmelerini mi istediğimiz, yoksa onlar daha sade 
bir şeyi amaçladıklarında mı bizim istediğimiz sonuçlara erişebileceğimiz gerçek 
bir sorudur. Her halükârda, benim bugün buradaki konum bu değil. Benim konum, 
hukuk teorisinin adaleti gerçekleştirme çabalarımızdaki rolünün (eğer bir rolü varsa) 
ne olduğudur.

Genel olarak, ben iyimser değilim. Her ne kadar yaşamımın büyük bir kısmını 
hukuk teorisi oluşturmaya ve bunu öğretmeye adamış olsam da, ben bu çalışmanın 
sonucunda büyük sorulara büyük cevaplar verileceğine inananlardan değilim. Bizimki 
“hukuk biliminin” küçük bir köşesi, kendine ait bir yeri var, ama sınırlarını da bilmesi 
gerekiyor.

(Başlangıçta belirtmem gerekir ki, benim genel olarak felsefe, özelde ise hukuk 
teorisi hakkındaki görüşüm taraflıdır, neredeyse tamamıyla İngilizce kaynaklara ve 
bu modern kaynakların dayandığı klasik, Ortaçağ, Rönesans zamanlarının Avrupalı 
düşünürlerine dayanır. Türk, İslam ve Asya gelenekleri hakkında çok az şey bildiğimi 
utanarak belirtmek isterim. Yine de bunlar hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum, 
belki bu konferans bu konuda bir başlangıç olur.)

1  Frederick W. Thomas, Minnesota Üniversitesi Hukuk ve Felsefe Profesörü.
2  Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda sunulmuştur, 2008, Ankara, Türkiye.

3  Ronald Dworkin, Justice in Robes (Harvard U. Pr., 2006), syf. 1’den alıntılanmıştır.
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Hukuk teorisyenlerimizden birçoğu aynı zamanda ahlak ve siyaset felsefesiyle de 
ilgilendiği için onlardan çok büyük şeyler bekliyoruz. Oysa bazen sadece konferans 
konuşması düzeyinde bazen de ( Joseph Raz gibi) bu tartışmalara çok önemli 
katkılarda bulunuyorlar. Ancak, bir hukuk teorisyeninin (diyelim ki) adaletin doğası 
ve gerektirdikleri hakkında bir görüşünün olması, bu görüşlerin herhangi bir şekilde 
bu kişinin hukuk teorisinden kaynakladığı anlamına gelmez (bu görüşleri, ulusal 
futbol takımlarına atfettiği göreceli değer ya da en sevdiği deniz ürünü yiyecekle ilgili 
görüşlerinden farklı değildir). Asıl soru, bir kişinin hukuk teorisinin bizlere adaletin 
nasıl gerçekleştirileceği konusunda önemli bir şeyler söyleyip söylemediğidir ve bu 
soruya verilecek cevap, açık ya da net olmaktan çok uzaktır. Farklı hukuk teorilerini 
incelerken bu soruya geri döneceğim.

“Hukuk teorisi” terimi farklı yorumcular için farklı anlamlar taşıdığından, bu konuyu 
farklı anlayışların birkaçının bakış açısını dikkate alarak inceleyeceğim. Hukuk teorisi 
ifadesiyle ben öncelikle hukukun doğasıyla ilgili teorileri kastedeceğim. Konuşmanın 
ilerleyen kısımlarında, “hukuk teorisi” kapsamında daha genel olarak anlaşılan diğer 
görüşlerin hukuk ve adalette oynadıkları role kısaca değineceğim.

I. Hukukun Doğası Hakkındaki Teoriler

Modern İngilizce hukuk teorisinin iyi bilinen dönüm noktalarından biri Harvard 
Law Dergisi’nde (Harvard Hukuk Dergisi) 1958’de yayınlanan ve Oxford Üniversitesi 
Öğretim Üyesi H. L. A. Hart ile Harvard Hukuk Okulu Öğretim Üyesi Lon Fuller 
arasında geçen bir tartışmadır. Bu tartışmada Hart, kendi modern ve yorumbilimsel 
hukuki pozitivizm teorisinin ana hatlarını çizmiştir (kendisi, bu teoriyi ilerleyen birkaç 
yılda The Concept of Law (Hukuk Kavramı) [1961, gözden geçirilmiş baskı, 1994] adlı 
çalışmasında daha bütünsel bir şekilde geliştirmiştir). Fuller ise kendi adına, hukuki 
pozitivizme yönelttiği eleştirilerin bazılarını özetlemiş, ayrıca kendi yöntemsel doğal 
hukuk teorisinin ana hatlarını çizmiştir (o da bunu,  The Morality of Law (Hukukun 
Ahlakiliği) [1964, göz. geç. Baskı, 1969] adlı eserinde detaylandırmıştır).

Hart ve Fuller, hukuki pozitivizmin meziyetlerini ve kusurlarını incelerken birkaç 
farklı konuya değinmiştir. Bu konulardan biri, İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
Almanya’da geçerli olan hukuki pozitivizmin, avukatların ve yargıçların Nazi rejiminin 
kötülüklerine karşı koymada sergiledikleri zayıflığın esas sorumlusu olup olmadığıdır. 
Genel olarak bakıldığında, Alman hukuk mesleği, Nazi rejimiyle faal olarak iş birliği 
içerisindeydi ve rejimin programlarına çok ama çok az sayıda avukat ve hâkim 
direnmişti.

Genel olarak Hart-Fuller tartışmasını, vatandaşların ve hukuk yetkililerinin kötülüğe 
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direnmeleri için teşvik etmede kullanılacak en iyi teorinin doğal hukuk teorisi mi yoksa 
hukuki pozitivizm teorisi mi olduğu sorusuna bir dönüş olarak nitelemek mümkündür. 
20. yüzyılın ortalarında, hem ABD’de hem de Almanya’da, hukuki pozitivizm, 
yasaların ahlakidurumunu nazara almaması dolayısıyla, hukukçuların “yasa yasadır” 
ve “egemenin emri uygulanmalıdır” diye düşünmelerine yol açmakla suçlanmıştır. 

Fuller’la tartışırken Hart, adaletsizliğin karşısında doğal hukukun yetersiz kalmasının 
daha muhtemel olduğunu ifade ederek tartışmanın yönünü değiştirmeye çalışmıştır. 
İlk hukuki pozitivistlerden Jeremy Bentham, hukuk reformunun radikal destekçisi ve 
doğal hukuk teorisyeni ve hukuk savunucusu William Blackstone’u eleştirenlerden 
biriydi. Ayrıca ilk hukuki pozitivistlerin bir diğeri olan John Austin, kendi hukuki 
pozitivizmini bir şeyin hukuk olmasıyla o şeyin ahlaki değerinin birbirinden çok farklı 
şeyler olduğu iddiasına dayandırmıştır. Hart, “hukuk” adlandırmasının sadece ahlaki 
olarak adil olan kurallara ve kural sistemlerine verilmesini ileri sürmenin sadece kafa 
karışıklığını artıracağını; zira bir şeyin sadece “hukuk” olarak adlandırılmasının, onun 
ahlaki olarak da iyi olduğu anlamına gelebileceğini belirtmektedir.

Tabii, sadece iyi kuralların “hukuk” etiketini alabilecek olmalarının, hükümetlerin 
“hukuk” olarak niteledikleri şeylerin ahlaken iyi olması gerektiği sonucunu doğuracağı 
iddiası ya mantıksal bir hatadır ya da en azından hükümetlerin çalışma tarzları 
hakkında biraz fazla iyimser bir görüştür. Tabii ki, kendilerine söylenen her şeye 
inanmaya ya da en azından hükümetlerin kendilerine söyledikleri her şeye inanmaya 
yatkın olan insanlar (belki de böyle birçok insan) var olabilir. Dünyanın her yerindeki 
büyük reklam endüstrileri ve birçok hilekâr hükümet yetkilisi, bu insanların varlığına 
bağımlıdır.

Konumuza dönmek gerekirse, mantıken ya da net bir şekilde düşünüldüğünde, 
adaletsiz yasaların ve kötü hükümetlerin karşısında bu yaklaşımlardan birinin daha 
zayıf olduğunu söylemek mümkün değildir.4 Eğer, kural sistemlerinin ya da münferit 
kuralların, “hukuk” ya da “yasal” olarak adlandırılmadan önce belirli bir ahlaki eşiğe 
sahip olmaları gerektiğine gerçekten inanıyorsanız, bir kuralın ya da kural sisteminin 
sadece birileri (bir yargıç, bir hükümet yetkilisi ya da bir vatandaş) onu “hukuk” olarak 
tanımladığı için ahlaken adil olacağını varsaymayacaksınızdır. Kendi yargınızı kendiniz 
oluşturursunuz ve hukuk olarak ilan edilenin gerçekte öyle olmaması ve hatta ahlaken 
eleştirilmesi gerektiği ihtimaline açık olursunuz.  

Diğer yandan, eğer bir sistemin ya da kuralın durumunun hukuk olarak kendi ahlaki 
liyakati hakkında hiçbir bilgi vermediğini düşünürseniz, bu sistemlerin ve kuralların 

4  Bkz. Örn. E.P.Soper, , “Choosing a Legal Theory on Moral Grounds,” in Philosophy and Law [“Ahlaki Temelde bir Hukuk Teorisi Seçmek”, 
Felsefe ve Hukuk] (Coleman & Paul, editörler., 1987), syf. 31-48.  
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ahlaki durumlarının nesnel bir şekilde değerlendirilmeleri için iyi bir yerdesiniz 
demektir.

Her halükârda, kişinin hukuk teorisini seçerken hukuk teorisinin götürüleceği kitle 
için geçerli olacak sonuçlara göre karar almasında çelişkili ya da korumacı bir şeyler 
vardır. Bir teorisyenin esas görevinin (bu tarz durumlarda doğru hangi standartlara 
göre belirleniyorsa, ona göre doğru olan) doğru teoriyi bulmak olduğu düşünülür. 
Doktorlarımızdan, hava durumu sunucularımızdan ya da ekonomistlerimizden bizi 
mutlu ya da en erdemli yapacak şeyi değil, durum gerçekte neyse onu duymayı isteriz. 
Neden hukuk teorisyenleri daha farklı kurallar altında çalışsın ki?

Hart-Fuller tartışmasındaki, ya da en azından Hart-Fuller tartışması hakkındaki, 
mevzu hukuk teorisi seçiminin, kişinin (bir avukat, yargıç ya da vatandaş olarak) 
adil olmayan yasalara ya da adil olmayan bir yasal sisteme gösterdiği tepkiyi etkileyip 
etkilemeyeceğidir. Bazı teorisyenlere göre asıl sorulması gereken, hukuk teorisi ile 
adil olmayan yasalar arasında daha doğrudan bir bağlantı olup olmadığıdır (özellikle, 
doğru hukuk teorisinin mahkemeleri, bu adil olmayan yasaları görmezden gelmeye ya 
da bunlara baskın çıkmaya yöneltip yöneltmediğidir). 

Almanya’da bu tarz tartışmaların uzun zamandır var olması belki de şaşırtıcı değildir. 
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Gustav Radbruch ortaya o ünlü “formülünü” 
atmıştır. Bu formüle göre, yasalar adaletle kesinlikl dengede olmalıdır; böylece orta 
derecede adaletsiz olan bir yasa yasal olarak geçerli olurken, aşırı derecede adaletsiz 
olan bir yasa, yasal olarak geçersiz olacaktır. 

Radbruch’un bu formülü, sadece önde gelen Alman teorisyenlerden değil, ayrıca 
Alman mahkemelerinden de kabul görmüştür. Bu mahkemeler, II. Dünya Savaşı’nın 
ardından, zamanında hâkim güç olan Nazi yasalarının görünüşe göre uygun 
bulduğu ahlak dışı davranışlarla ilgilenirken Radbruch’un formülüne benzer bir şeyi 
uygulamıştır. Kırk yıl sonra ise, birleşmenin ardından, hapishanelerden kaçanları 
görünüşe göre Doğu Almanya hukukuna göre yasal bir şekilde vuran gardiyanların 
sorumluluğunu değerlendirirken bu mahkemeler Radbruch’un formülünü tam olarak 
uygulamıştır.

Yargıçların, adil olmayan bir yasayla (ya da aslında kabul edilebilir olan ama belirli 
bir vakadaki uygulanışının adil olmadığı bir yasayla) karşılaştıklarında ne yapmaları 
gerektiğini belirlemek zor bir durumdur; bu ayrıca, daha önceki bir rejimin kabul 
edilemez olan yasalarıyla karşılaşan daha sonraki rejimin yargıçlarının önceki rejimde 
yaşanmış olan durumları yargılarken ne yapmaları gerektiğini de içeren davaların 
özel bir altkümesidir. Ancak asıl mevzu, yargıçların bu zor (ve nadir olması umulan) 
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sorunlara, hukukun doğasıyla ilgili bir teoride bir cevap bulabilip bulamayacaklarıdır. 
Radbruch bunun mümkün olduğunu düşünmüşe benziyor, aynı şekilde önde gelen 
Alman teorisyenlerden olan Robert Alexy de öyle düşünüyora benziyor.5

Birçok analitik hukuk felsefecisi (özellikle hukuki pozitivizm geleneği olarak 
adlandırılan akıma dâhil olanlar), hukukun açıkça görünen yetkisi ve emri altında 
gerçekleştirilmiş olan ahlak dışı davranışlar için ne yapılacağının zor bir soru olduğunu; 
ancak bu sorunun, hukukun doğasıyla ilgili konularca cevaplanmadığı gibi, bu konulara 
bir cevap da vermediğini belirtmektedir.

Ronald Dworkin

Amerikan hukuk felsefesinde Ronald Dworkin, en çok tanınan (en çok okunan, 
en çok alıntılanan) hukuk felsefecisidir ve kendisi ayrıca bizim konumuz hakkında 
ayırt edici bir yaklaşıma da sahiptir. İngilizce analitik hukuk felsefesinin diğer önde 
gelen isimlerinin (H. L. A. Hart, Joseph Raz, Jules Coleman, John Finnis, vb) aksine 
Dworkin, “hukuk teorisini yargıdan ya da hukuk uygulamasının diğer başka bir 
boyutundan ayıran kati bir çizginin olmadığı”6 görüşündedir; yani, kişinin hukuk 
teorisi ile münferit hukuki uyuşmazlıkları nasıl çözeceğine dair teorileri arasında 
keskin bir ayrım yoktur. Dworkin, belirli kararların, (bu geniş teori açıkça ifade 
edilmiş olmasa bile) hukukun doğası hakkındaki görüşlere ya da en azından bu 
ülkenin hukuk uygulamalarının en iyi şekilde yorumlanmalarına dayanarak alındığını 
iddia etmektedir. Benzer şekilde Dworkin, bir yargıcın hukuku (hukuk uygulamasının 
son noktası olarak ve farklı değerlerin göreceli önemini göz önünde bulundurarak) 
genel olarak bir teori ile yorumlamasının, belirli davalarda kararların nasıl alınacağında 
etkileri olacağını belirtmektedir.

Dworkin’in çalışmalarını eleştirenler bazen, onun yargı teorisiyle hukuk teorisini 
karıştırdığını belirtmektedir.7 Her halükârda, Dworkin’in teorisi bizlere hukuk yoluyla 
adaleti nasıl sağlayacağımızı gösteren bir kılavuzsa, onun teorisinin en çok bu kısmı, 
bir yargısal karar verme teorisine benzemektedir. (Ayrıca Dworkin’in teorisini, 
mevcut uygulamanın bir “yorumu” olarak tanımladığını; bu yüzden, diyelim ki, 
Türk hukuk sisteminin yorumlanması ile ortaya çıkacak olan teorinin, Dworkin’in 
Amerikan ve İngiliz hukuk sistemlerine dair yaptığı yorumundan çok farklı olabileceği 
unutulmamalıdır.)

Dworkin’in yaklaşımına göre, eski resmi eylemleri (yasalar ve yargı kararları da 
5  Bkz. Robert Alexy, The Argument from Injustice:  A Reply to Legal Positivism  [Adaletsizlik İddiası: Hukuk Pozitivizmine bir Cevap] (Stanley 

L. Paulson & Bonnie Litschewski Paulson, çeviri, Oxford, 2002).

6  Dworkin, “Legal Theory and the Problem of Sense” [Hukuk Teorisi ve Anlam Sorunu], Ruth Gavison, ed., Issues in Contemporary Legal 
Philosophy [Çağdaş Hukuk Felsefesinin Sorunları] (Oxford: Clarendon Press, 1987), syf. 14.

7  Örn, Joseph Raz, Ethics in the Public Domain [Kamusal Alanda Etik] 202-03 (Oxford, 1994).
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dâhil), devletin prensip dâhilinde ve tutarlı eylemlerde bulunduğunu ortaya koyarak, 
onları ahlaken ve siyaseten olabileceklerinin en iyisi yapacak şekilde yorumlamak çok 
önemlidir. En iyi haliyle Dworkin’in hukuk sistemi (eski İngiliz örf ve adet hukuku gibi), 
çok daha adil bir sisteme doğru “kendini saflaştırır”. Bunu eleştirenler, genellikle kötü 
eski kararlarla farklı yargıçların ideal hukuk sistemi konusunda kaçınılmaz olarak farklı 
olan görüşleri arasında tehlikeli bir dengede duran bir hukuk sisteminin, öngörülemez 
ve kaotik bir çöplüğe dönüşeceğini iddia edeceklerdir.

İngilizce dilini kullanan teorisyenlerin çoğunun hukukun doğası ile ilgili tartışmalarını 
özetlerken, yasa koyucuların (ve hukukun üstünlüğü altında yaşayanların) adil olmaya 
çalışmaları gerektiğinin uygun diplomalar ve yayınlara sahip bir hukuk felsefecisi 
tarafından söylenmesine ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Aynı şekilde, hukuk 
felsefecilerinin, adil olmayan yasalar çıkarıldığında vuku bulan sorunlar için bizlere 
basit bir çözüm verebileceklerini de düşünmüyorum.

Öyleyse hukuk felsefecileri nasıl bir katkıda bulunabilirler? Karşımızda duran 
sorunlar hakkında daha net bir anlayışa ulaşmaya çalışabiliriz ve bu hiç de önemsiz 
bir konu değildir. George Orwell uzun zaman önce, 1946 tarihli “Siyaset ve İngiliz 
Dili” adlı denemesinde, dilimizin, düşüncemizi jargon, örtmece ya da kesin olmayan 
temsiller sebebiyle kasıtlı olarak ya da olmayarak karıştırdığında, doğru ahlaki ve 
siyasi düşüncenin engellendiğini belirtmiştir. Hukuk felsefecileri, toplumda hukuk 
kurallarının ve hukuk sistemlerinin oynadığı rol; hukuk, siyaset ve ahlak arasındaki 
etkileşim ve ayrıca karar alırken hem yasa koyucuların, hem de yargıçların karşısına 
çıkan konular hakkında daha net ve daha kesin bir biçimde düşünmemize yardımcı 
olabilir. 

II. Dogmatik Alanlarla İlgili Teoriler

Analitik hukuk teorisinin bir bölümü kendini, genel olarak hukuk hakkında 
düşünmeye değil, hukuk alanlarıyla ilgili teoriler (sözleşme hukuku teorisi, mülkiyet 
hukuku teorisi, haksız fiil hukuku teorisi, vb) oluşturmaya adamıştır.

Bu teoriler daima rahatsız bir biçimde betimleme ve kural koyma ile gerçek ve kurgu 
arasında kalmıştır. Hukuku bir bütün olarak (en azından belli bir alandan anlamlı bir 
payı) ele almak ve onun tüm dağılmış kuralları, ilkeleri ve dava kararlarını örgütleyen, 
makul kılan ve gerekçelendiren genel prensiplere sahip olduğunu göstermek için 
çaba harcamak gereklidir. Örneğin, haksız fiil hukuku teorisyenleri genellikle bu 
alanın ya tamamıyla düzeltici adaletle (birinin diğerine zarar verdiği ya da diğerinin 
zararına kazanımda bulunduğu iki kişi arasındaki adalet) ya da tamamıyla etkin bir 
ihtiyati eylem düzeyinin yakalanmasıyla ilgili olduğunu iddia eder; sözleşme hukuku 
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teorisyenleri ise, sözleşme kurallarının ya tamamıyla taahhütlerin ahlaki bir temelde 
gerçekleştirilmesiyle ve tarafların en üst düzeyde korunmasıyla ya da uygulama ve 
çözüm için gerekli olan ekonomik olarak etkin kurallar düzeneğiyle ilgili olduğunu 
iddia eder. Mülkiyet hukuku, ceza hukuku, aile hukuku ve diğer birçok alanın doğasının 
esasıyla ilgili farklı görüşler bu şekilde uzar gider. 

Doktrindeki teoriler betimleme ve yapılması gerekeni belirtme arasında kalır; çünkü 
teorisyenler, gerçek kararlara genellikle sadık kalmaya çalışırken, bazı vakaları ve 
prensipleri yanlış olarak gözden çıkarmaya ve aslen başka zeminlerde açıklanmış olan 
vaka sonuçları için yeni gerekçelendirmeler sunmaya isteklidir. İngiliz ve Amerikan 
hukukunda kaza hukuku bir zamanlar ceza hukukunun kapsamına girmeyen kötü 
eylemleri engellemekle ilgiliydi; ancak artık onun düzeltici adalet ya da ekonomik 
etkinlik ile alakalı olduğu düşünülüyor.

Bu teoriler olgu ve kurgunun arasında durur; çünkü bunlar, asıl kaynağı ve açıklaması 
yolsuzluk, önyargı, ihmal ya da sadece tarihi rastlantı olabilen kurallara ve sonuçlara 
olumlu bir döngü vermek konusunda çok fazla istekli olabilir. İngiliz ve Amerikan 
sözleşme hukuku genel olarak, “eylemin nedenerinin” yabancı tarihi uygulaması 
üzerine kurulmuştur; Kıta Avrupa’sındaki benzer yabancı kurallar klasik Roma 
hukukunun biçimindeki özelliklerden kaynaklanır. 

Bu tür hukuk teorilerinin bizlere, daha iyi bir hukuk sistemini nasıl yürüteceğimiz ya 
da hukuk yoluyla adaleti (ya da belki de hukuka rağmen adaleti) nasıl sağlayacağımızı 
söylemeleri mümkündür. Ancak bu sadece bir önceki bölümün sonunda belirtilen 
dolaylı sebeplerle aynı türden olabilir: “hukuk ya da herhangi bir sosyal kurum 
hakkında net bir şekilde düşünmek, doğru olanı yapmayı kolaylaştırır”

 Bazı durumlarda bu teorilerin kendileri, adaletle ilişkili olarak hukukun uygun rolü 
konusunda bir savaş alanı halindedir. Örneğin, kaza hukuku teorisyenleri (ve belli bir 
noktaya kadar da sözleşme hukuku teorisyenleri) arasındaki güncel tartışmalar, bu 
hukuk alanlarının özünün düzeltici adaleti yansıtıp yansıtmadığı ya da güçlendirip 
güçlendirmediğiyle ilgilidir. Diğer teorisyenler, genel olarak hukukun ya da en azından 
mülkiyet, kaza ya da ticari işlemlerle ilgili özel hukuk alanlarındaki hukuk kurallarının, 
yüce adaleti doğrudan gerçekleştirmek için en iyi yol olduğu konusunda şüphe 
içerisindedir. Tartışmaların devam ettiği bu alanlarda, kurallar ancak özel tarafların 
kendi düzenlemelerini yapılandırmalarına imkân veren etkin bir yapı oluşturabilir. 
Adalet ise (ve belki “hakkaniyet” ya da “yasallık”) resme ancak bu arka plan koşul ve 
anlaşmalarının uygulanmasını sağlamak için girer.

III. Eleştirel Teoriler
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İngilizce hukuk felsefesinde açıkça adaletle ilgili bir grup teori bulunmaktadır. Bu 
teoriler tamamıyla, hukuk kurallarını iyileştirmeye ya da doğrudan, mevcut hukuk 
sisteminin her yönden adaletsiz olduğuna (ki bu da doğrudan ya da dolaylı yoldan 
sistemin nasıl daha adil hale getirilebileceğiyle ilgilidir) odaklanır.

Benim analitik hukuk felsefesi geleneğimden gelenler, bu yaklaşımların hepsini 
aslında “hukuk felsefesi” olmamakla (hatta felsefe olmamakla; ancak, bazen yüzeysel 
teorilerle kaplanmış ve lekelenmiş, bir tür maskeli siyaset olmakla) itham etmeye yatkın 
olabilir. Ancak, Amerikan hukuk bilimcileri teoriden bahsederken aslında çoğunlukla 
bunlardan (hukuk ve ekonomi okulları, eleştirel hukuk çalışmaları, feminist hukuk 
teorisi, eleştirel ırk teorisi ve bunlarla ilgili yaklaşımlar ya da bunların çeşitlerinden) 
bahsetmektedir.  

Tüm bu durumlarda bu etiketler, birbiriyle uzlaştıkları ölçüde farklı fikirlerde de 
olabilen teorisyenlerin gevşek bir gruplaşmasını ortaya koymaktadır. Ancak yüzeysel 
ve genel olarak, eeştirel hukuk çalışmalarının hukuk sisteminin derin akıl dışılığı ve 
gizemli havasına ve Amerikan hukuk sisteminin (ya da birçok Batılı hukuk sisteminin) 
zayıfların ve ezilmişlerin çıkarları aleyhine çalışmasına odaklandığı söylenebilir. 
Feminist hukuk teorisi, Amerikan hukuk sisteminin (ya da birçok Batılı hukuk 
sisteminin) cinsiyetçiliği ve toplumsal cinsiyet hiyerarşisini bünyesinde barındırdığını 
ya da bunları güçlendirdiğini iddia eder. Eleştire ırk teorisi, ırkçılık ve ırk hiyerarşileri 
hakkında ortaya kıyaslanabilir bir iddia atar. 

Hukuk ve ekonomi, hukuk kurallarının öncelikle ekonomik etkililiği ve toplam sosyal 
refahı artırmak için var olduğunu ifade eden ve adaleti ya etkililikle eşdeğer tutan ya 
da nadiren en iyi kuralın seçilmesinde etkililiğe karşı dengelenmesi gereken ve akla 
sonradan gelen bir düşünce olarak değerlendiren görüş temelinde hukuk üzerine çok 
önemli olmasa da, sarsıcı bir yaklaşım öne sürer.

Tabii, hukukun ve toplumun her yönüyle adaletsiz olduğunu ve reforma ihtiyaç 
duyduğunu belirten görüşü temel alan teorilerin, adaletin gerçekleştirilmesinde 
hukuka düşen rol hakkında söyleyecek bir şeylerinin olması şaşırtıcı değildir. Yine 
de genel olarak, Amerika ve Britanya’da etkili olan eleştirel teoriler, adaletin ne 
olduğu ya da adaletin nasıl sağlanacağı üzerine tartışmak için çok zaman harcamazlar. 
Onlar çoğunlukla (ve sanki çok iyimser bir şekilde), adaletsizliği gördüğümüzde 
tanıyacağımızı ve hepimizin karara katılacağımızı varsayarlar.

Hukuk ve adaletle ilgili eeştirel teorilerden çıkaracağımız birkaç ders olabilir: bir grubu 
korumayı ve bir çıkarın muhafazasını amaçlayan hukuk kuralları nasıl (çoğunlukla) 
tamamıyla ters bir etkiye sebep olur? Örneğin, yoksulları ve yaşlıları dairelerinden 
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çıkarılmalarına karşı korumayı amaçlayan kurallar, ev sahiplerinin bu kişilere evlerini 
kiralama eğilimlerini azaltarak sonunda bu grupların aleyhine dönebilir; kadınları ya 
da azınlıkta olan ırkları ayrımcılıktan koruma çabaları, kendilerine dava açılmasından 
korkan işverenleri bu gruplardan birilerini işe almaya daha az eğilimli hale getirebilir 
ve belli bir gruba yönelik koruyucu yasama ya da olumlu ayrımcılık, bu grupların zaten 
zayıf ya da aşağı seviyede olduklarını ve bunların elde edecekleri herhangi bir başarının 
sadece zorunlu iltimastan kaynaklandığını ifade eden stereotipi güçlendirir.

Sonuç 

Üniversitemde ahlak felsefesi üzerine bir ders veriyorum. İlk derslerde öğrencilerime, 
ahlak felsefesi hakkındaki bilgimin beni, kendiliğinden, ahlaklı bir insan olarak 
niteleyeceğini düşünmediğimi ve onların da ders boyunca öğreneceklerinin onları 
daha iyi bir insan yapacağından da şüpheli olduğumu söylerim. Bence, ahlaklı 
olmanın doğası üzerinde derin bir şekilde düşünmek bizlere, en iyi halükârda, ahlak 
konusundaki akıl yürütmemizde ve incelememizde var olan birtakım temel kusurları 
düzeltme imkânı verir. En kötü durumdaysa bu düşünme sonucunda, ahlaken kötü olan 
davranışı akılcılaştırmaya, mazur göstermeye (sadece başkalarının değil, kendimizin 
de bu tarz kötü davranışlarını dışlamaya) yarayan sofistike araçlar edinebiliriz.

Hukuk teorisi iyi anlatıldığı takdirde, bizlere hukuk süreci ve hukukun üstünlüğü 
hakkında bazı temel anlayışları kazandırabilir. Bu tabii ki kesin olarak, ne bizim 
çalışmalarımızı okuyanların ve derslerimizi alanların hükümette ya da mahkemelerde 
adaletsizlik yapmayacaklarını; ne de bizlerin çalışmalarımızda daima herkes için iyi 
olanın tarafında olacağımızı garanti eder.  

Konuşmama ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Oliver Wendell Holmes’tan bir alıntıyı 
hatırlatarak başlamıştım. Bu alıntıda Holmes, bir yargıç olarak görevinin “adaletle” 
ilgilisi olduğunu reddediyordu. Bu, Holmes’un birçok konudaki diğer yorumları gibi, 
kışkırtıcı ve geleneksel anlayışa aykırı bir iddiaydı.

Yargıç Holmes’un iddia eder gibi göründüğü şekliyle yargının adaletle hiçbir işinin 
olmadığını söylemek neredeyse tamamıyla yanlış olacaktır. Adalet, ancak hukukla 
ilgili ahlaki standartlardır. Yargıçlara yönergeleri ve gerekli boş alanı verip adaletten 
anladıklarını ortaya koymalarını amaçlamanın mı, kendi adalet görüşlerini yazılı hukuk 
kuralları olarak uygulamak üzere onları görevlendirmenin mi daha iyi bir fikir olduğu 
bir diğer mevzudur. Bu kesinlikle büyük bir konudur: tüm ülkeler, etraflarındaki kötü 
ve bayağı yasaları görmezden gelerek hukuk sistemlerini adalete yönelten kahraman 
yargıç figürlerine sahiptir ve birçok ülkede de, adaletin neyi gerektirdiği konusunda 
kendi eskimiş ya da bozulmuş düşünceleri yüzünden iyi yasaları göz ardı edip işleri 
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daha da kötüye götüren yargıç figürleri vardır.

Siyaset teorinin yetersiz kaldığı noktada hukuk teorisinin başarılı olduğunu 
düşünmüyorum: Hukukun adaleti engellemediğinden ama onu gerçekleştirdiğinden 
emin olmamızı sağlayan kusursuz bir yöntemi sağlamamaktadır. (Alkışlar) 

Prof. Dr. BRIAN BIX8 (Minnesota University)-  Thank you.

“The Role of Legal Theory in Law and Justice”9

Introduction

A story is told of a meeting of the famous Supreme Court Justice, Oliver Wendell 
Holmes, Jr., with a bright young man who would grow up to be a well-known federal 
court judge himself, Learned Hand.  Apparently Justice Holmes gave Hand “a lift in 
his carriage as Holmes made his way to the [Supreme] Court [building].  Hand got 
out at his destination, waved after the departing carriage, and called out merrily, ‘Do 
justice, Justice!’  Holmes stopped the cab, made the driver turn around, and rode back 
to the astonished Hand.  ‘That’s not my job!’ he said, leaning out of the window.  Then 
the carriage turned and departed, taking Holmes back to his job of allegedly not doing 
justice.” 10

Justice Holmes was a cynic and contrarian, and his view on the role of judges in 
bringing justice was – and is – controversial, and intended to be so, though I am 
confident that he was not saying it just to provoke; he really meant it.  

It is a real question whether we want our judges to aim at justice, or whether we are 
more likely to have the outcomes we want if they aim at something more modest.  In 
any event, this is not my topic here today.  My question is what role, if any; legal theory 
can have in our efforts to achieve justice. 

On the whole, I am not optimistic.  Though I have devoted much of my adult life to 
doing and teaching legal theory, I am not one of those who believe that great answers 
to great questions can come from this study.  Ours is a small corner of “legal science,” 
that has its place, but needs also to know its limits.   

(I should note at the outset that my view of philosophy in general and legal theory 
in particular, is partial:  based almost entirely on modern English-language sources, 
and the European thinkers of classical, medieval, and Renaissance times on which 

8   Frederick W. Thomas Professor of Law and Philosophy, University of Minnesota.  
9   Presented at the International Law Congress, 2008, Ankara, Turkey.
10   Quoted in  Ronald Dworkin, Justice in Robes (Harvard U. Pr., 2006), p. 1. 
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those modern sources are based.  I confess that I know shamefully little about Turkish, 
Islamic, and Asian traditions, but hope to learn much more, perhaps beginning with 
this conference.)

Perhaps we expect great things from our theorists of law, because most of them 
also venture into moral and political philosophy, sometimes just as dabblers for 
conference speeches, sometimes (as with Joseph Raz) as a very important contributor 
to those debates.   However, that a legal theorist has a view about (say) the nature or 
requirements of justice does not mean that those views in any way derive from his 
or her legal theory (any more than would his or her views about the relative value of 
different national football teams or favorite seafood dishes).  The question is whether 
one’s legal theory tells us something important about how to achieve justice, and the 
answer to that inquiry is far from obvious, or straightforward.  I will consider the 
question, looking in turn, at different sets of legal theories. 

As the term “legal theory” means different things to different commentators, I will 
explore the question from the perspective of a number of these different understandings.  
By legal theory, I will mean primarily theories about the nature of law.  In later parts of 
the talk, I will discuss briefly what role other ideas within “legal theory,” understood 
more broadly might play in law and justice.

I.  Theories About the Nature of Law

A well-known turning point in modern English-language legal theory was a debate 
that was published in 1958 Harvard Law Review, between Oxford University Professor 
H. L. A. Hart and Harvard Law School Professor Lon Fuller.  In that debate, Hart 
outlined his modern, hermeneutic theory of legal positivism, which he would develop 
more fully a few years later, in The Concept of Law (1961, rev. ed. 1994).  Fuller, for his 
part, summarized some of his criticisms of legal positivisms, as well as the outline of 
his own procedural natural law theory, which would be elaborated in The Morality of 
Law (1964, rev. ed., 1969).  

Hart and Fuller ranged across a number of different topics in their exploration of the 
merits and faults of legal positivism.  One such topic was whether the legal positivism 
prevalent in pre-World War II Germany was particularly responsible for the poor 
record of lawyers and judges in standing up to the evils of the Nazi regime.  On the 
whole, the German legal profession actively collaborated with the Nazi regime, and 
very, very few lawyers and judges resisted the regime in its programs.

In general, it is fair to characterize the Hart-Fuller debate as turning on the question 
of whether natural law theory or legal positivism is the best theory to hold for 
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encouraging citizens and legal officials to resist evil.  In the middle decades of the 20th 
century, in both the United States and Germany, legal positivism was accused of being 
too indifferent to the moral status of laws, thus leading lawyers to believe that “law is 
law” and whatever the sovereign commands should be enforced. 

In the debate with Fuller, Hart tried to turn the argument around, stating that it was 
natural law theory that would be more likely to disable adherents in the face of injustice.  
After all, the early legal positivist Jeremy Bentham was a radical advocate of law reform, 
and a critic of the natural law theorist and legal apologist William Blackstone.  Also, 
it was the other early positivist, John Austin, who centered his legal positivism on the 
assertion that whether something is law and whether it is worth moral praise are very 
different matters.  Hart argued that stating that the view that the label “law” should 
only be given to morally just rules and rule systems, only encourages the confusion 
that just because something is called “law,” it must be morally good.  

Of course, moving from the assertion that only good rules should warrant the label 
“law” to the conclusion that whatever the government calls “laws” should be assumed 
to be morally good is either a logical fallacy, or at least an over-optimistic assumption 
about the workings of governments.  There may of course be people – perhaps a lot of 
them – who are inclined to believe everything that they are told, or at least everything 
that the government tells them.  Large advertising industries and many shady 
government officials the world over have depended on the existence of such people.  

However, back to our topic, it seems unlikely, as a matter of logic or clear thinking, 
that either approach should be more likely to cause weakness in the face of unjust laws 
and evil governments.11  If you truly believe that rule systems or individual rules must 
meet a certain moral threshold before they warrant the title “law” or “legal,” then you 
will not quickly assume that a rule or rule system is moral just because someone else 
(a judge, a government official, or a fellow citizen) calls it “law.”  You will judge for 
yourself, and leave open the possibility that what is promulgated as law really is not, 
and in fact should be criticized morally.

On the other side, if you think a system’s or rule’s status as law tells one nothing about 
its moral merit, then one should be in a good position to evaluate the moral status of 
such systems and rules objectively.  

In any event, there is something either paradoxical or paternalistic about choosing 
one’s legal theory based on the consequences for the masses were they to take up the 
theory.  One would have thought that the principle task for a theorist would be finding 

11  See, e.g., E.P. Soper, “Choosing a Legal Theory on Moral Grounds,” in Philosophy and Law (Coleman & Paul, eds., 1987), pp. 31-48.  
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the right theory:  the theory that is true, by whatever standard truth is to be judged in 
such projects.  We do not want our physicians or weather forecasters or economists to 
tell us what will make us happiest, or even what will make us most virtuous, we want 
to hear what actually the case is.  Why should legal theorists work under a different set 
of instructions? 

The discussion within the Hart-Fuller debate, or at least about the Hart-Fuller debate, 
is whether one’s choice of legal theory can affect one’s response – as lawyer, judge, or 
citizen – to unjust laws or an unjust legal system.  For some theorists, the question 
is whether there is a more direct connection between legal theory and unjust laws – 
in particular, whether the right legal theory directs courts to ignore or override those 
unjust laws.  

It is perhaps not surprising that Germany has a tradition of debates along these 
lines.  Shortly after the Second World War, Gustav Radbruch famously put forward a 
“formula,” which stated that, within legality certainty is to be balanced against justice, 
such that a moderately unjust statute would be legally valid, but that an extremely 
unjust statute was legally invalid.

Radbruch’s formula has been taken up, not only by prominent contemporary German 
theorists, but also by the German courts – who applied something like Radbruch’s 
formula when, after World War II, dealing with immoral actions apparently authorized 
by the Nazi laws then in force; and applied Radbruch’s formula expressly four decades 
later, when considering, after reunification, the liability of East German prison guards 
whose shooting of escapees appeared to be authorized by East German law.

The general question of what judges should do when facing an unjust law (or an 
otherwise acceptable law, unjust only in its application to this case), is a difficult matter, 
as is the special subset of cases involving what judges from a later regime should do 
when facing unacceptable laws from a prior regime, when adjudicating facts from the 
time of that earlier regime.  But the question is whether judges will find the answer 
to these difficult (and, one hopes, rare) problems in a theory about the nature of law.  
Radbruch seems to have thought so, and a prominent contemporary German theorist, 
Robert Alexy, seems to think so, as well.12

The general response of most analytical legal philosophers, especially those in the so-
called legal positivist tradition, is that the question of what to do about immoral actions 
done under the apparent authorization or command of law is a difficult question, but 

12   See Robert Alexy, The Argument from Injustice:  A Reply to Legal Positivism (Stanley L. Paulson & Bonnie Litschewski Paulson, trans., 
Oxford, 2002).
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one that neither is answered by, or gives answers to, issues about the nature of law.

Ronald Dworkin

In American legal philosophy, Ronald Dworkin is the best known (most read, most 
cited) legal philosopher and he also has a distinctive approach to our topic.  For 
Dworkin, unlike most of the other prominent names in English-language analytical 
legal philosophy (like H. L. A. Hart, Joseph Raz, Jules Coleman, John Finnis, etc.), 
asserts that “no firm line divides jurisprudence from adjudication or any other aspect 
of legal practice”13 – that is, that there is no sharp division between one’s theory of law 
and one’s theory about how to resolve individual legal disputes.  Dworkin’s argument 
is that particular decisions are built on views about the nature of law, or at least the 
best interpretation of this country’s legal practices, though this broader theory may be 
unarticulated.  Similarly, Dworkin argues, a judge’s interpretation of law in general -- of 
the ultimate point of legal practice, and the relative importance of different values – 
that theory will have consequences for how particular cases are decided.

Critics of Dworkin’s work sometimes state that he has confused a theory of 
adjudication with a theory of law.14  In any event, if Dworkin’s theory is to give us 
guidance as to how to achieve justice through the law, it will mostly through that part 
of his theory that seems most like a theory of judicial decision-making.  (And keep in 
mind that Dworkin portrays his theory as one “interpretive” of our current practice – 
so the theory that might result from the interpretation of, say, the Turkish legal system, 
might look quite different from a Dworkinian interpretation of the American and 
English legal systems.)  

Under Dworkin’s approach, what is central is that one interpret past official actions 
– including statutes and judicial decisions -- in a way that makes them the best they 
can be, morally and politically, while presenting the state as acting in a principled and 
consistent way.  At its best, a Dworkinian legal system (like the old English common 
law) “works itself pure,” towards an ever more just system.  Critics would say that what 
in fact results is a legal system precariously balanced between often-bad past decisions 
and the inevitably differing views different judges will have of what an ideal legal 
system would look like, resulting in an unpredictable and chaotic mess.

To summarize the discussion of most of the English-language theorists of the nature 
of law, I do not think one needs a philosopher of law, with appropriate advanced 
degrees and publications, to tell one that law-makers (and those who live under the 

13  Dworkin, “Legal Theory and the Problem of Sense”, in Ruth Gavison, ed., Issues in Contemporary Legal Philosophy (Oxford: Clarendon 
Press, 1987), p. 14.

14  E.g., Joseph Raz, Ethics in the Public Domain 202-03 (Oxford, 1994).
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rule of law) should seek justice.  Nor do I think that legal philosophers will ever give us 
a simple resolution to the problems that occur when unjust laws are enacted. 

What can legal philosophers contribute, then?  We can work towards a clearer 
understanding of the problems facing us, and this may be no small matter.  As George 
Orwell explained long ago, in his 1946 essay “The Politics of the English Language,” 
right moral and political thought is impeded when our language intentionally or 
unintentionally muddles our thinking, through jargon, euphemism, or just imprecise 
representation.  Legal philosophers can help us think more clearly and more precisely 
about the role of legal rules and legal systems in society, and about the interaction of 
law, policy, and morality, as well as thinking clearly about the issues facing both law-
makers and judges deciding cases. 

II.  Theories About Doctrinal Areas

There is a part of analytical legal theory that devotes itself, not to thinking about 
law in general, but to constructing theories of areas of law:  a theory of contract law, a 
theory of property law, a theory of accident (tort) law, and so on.  

These theories have always sat uneasily between description and prescription, 
and between fact and fiction.  The effort is to take an entire field of law – or at least 
significant portions of a field -- and to argue that it has general principles, which 
organize, rationalize, and justify all the scattered rules, doctrines, and case decisions.  
For example, theorists of accident law (“tort law”) often assert that this field is either 
all about corrective justice (justice between two persons where one has harmed the 
other, or benefitted at the other’s expense) or that it is all about achieving the efficient 
level of precautionary actions; while theorists of contract law argue that contract 
rules are either all about the morality-based enforcement of promises, the optimal 
protection of autonomy of the parties, or the economically efficient set of rules for 
enforcement and remedies.  And so on, for different views of the essential nature of 
property law, criminal law, family law, and many other areas.

Theories of doctrinal areas sit between description and prescription, because 
while trying to stay generally faithful to actual decisions, the theories are willing to 
dismiss some cases and some principles as mistaken, and to offer new justifications 
for case outcomes that had been originally explained on other grounds.   In English 
and American law, accident law was arguably once just about deterring whatever bad 
acts were not already covered by the criminal law of the time; but it has since been 
rethought as being about corrective justice or economic efficiency.

These theories lie between fact and fiction, because they seem perhaps too willing 
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to put a positive spin on rules and outcomes, whose true origin and explanation may 
have been corruption, bias, ignorance, or simple historical happenstance.  Much of 
English and American contract law is built around the strange historical practice of 
“causes of action”; similar strange rules in continental European law derive from the 
peculiarities of the forms in classical Roman law.

It is possible that such theories of areas of law can tell us something about how 
to run a better legal system, or how to achieve justice through the law – or perhaps 
justice despite the law.  However, this may only be for the same sort of indirect reasons 
discussed at the end of the prior section:  that thinking clearly about law, or about any 
social institution, makes it easier to do the right thing.

In some ways, these theories are themselves battlegrounds about the proper role of law 
in relation to justice.  For example, prominent battles among theorists of accident law, 
and to a certain extent also among theorists of contract law, is whether the essence of 
these areas of law is about reflecting and reinforcing corrective justice.  Other theorists 
doubt that the law in general, or at least the legal rules in the private law areas regarding 
property, accidents, and commercial transactions, are the best way to achieve grand 
justice directly.  In these areas, the argument goes, the rules, at best, create an efficient 
structure within which private parties can structure their arrangements.  And justice – 
or perhaps “fairness” or “legality” – enters the picture only in terms of enforcing those 
background terms and agreements.  

III.  Critical Theories

There are a group of theories in English-language legal philosophy that are, up-
front, all about justice.  These are theories are either entirely focused on making the 
legal rules better, or are directly focused on the ways that the current legal system is 
pervasively unjust, and this combines with a direct or implied direction regarding how 
to make the system more just.

Some within my analytical legal philosophy tradition might be inclined to dismiss all 
of these approaches as not really “philosophy of law” – indeed, not really philosophy 
of any kind – but just a sort of disguised politics, sometimes covered with, and tainted 
by, superficial theorizing.  However, when American legal scholars talk about theory, 
this is most of what they talk about:  the schools of law and economics, critical legal 
studies, feminist legal theory, critical race theory, and approaches that are related to, 
or variations, of these. 

In all these cases, these labels reflect a loose grouping of theorists who may disagree 
about as much as they agree about.  However, one can speak in rough and general 
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terms:  that critical legal studies focused on the deep irrationality and mystification 
of the legal system, and the way that the American legal system – or most Western 
legal systems – works against the interests of the poor and the oppressed.  Feminist 
legal theory discusses the way that the American legal system – or most Western legal 
systems -- embodies or strengthens sexism and gender hierarchy.  Critical race theory 
makes a comparable claim about racism and racial hierarchies.  

Law and economics, if not quite so critical, has an unsettling view of law:  seeing 
legal rules as being present primarily to increase economic efficiency and overall social 
wealth, with justice being either equated with efficiency, or an afterthought, on rare 
occasion to be balanced against efficiency in the choice of optimal rules.

Of course, it would not be surprising that theories grounded on the idea that law and 
society are pervasively unjust and need reform might have something to say about the 
role law should play in achieving justice.  Generally, though, the Critical theories that 
are influential in America and Britain tend not to spend a lot of time discussing what 
justice is, or how it can be achieved.  Mostly, they assume, likely too optimistically, that 
we know injustice when we see it and that we will all agree on the judgment.  

There are a few lessons that we might learn from the critical theories regarding law 
and justice:  how legal rules meant to protect a group, and safeguard an interest can, 
quite often, have just the opposite effect.  For example, rules meant to protect the poor 
or the elderly from being evicted from their apartments can end up working against 
those groups by making landlords less likely to rent apartments to them; protections 
of women or racial minorities from discrimination can make employers less likely to 
hire members of those groups, because the employers fear litigation; and protective 
legislation or positive discrimination in favor of a group can encourage the stereotype 
that these groups are in fact weak or inferior, and that any success they achieve is due 
only to the mandated favoritism. 

Conclusion

At my university, I teach a course on moral philosophy.  I tell my students early in the 
course that I do not think that my knowledge of moral philosophy, by itself, qualifies 
me as a more moral person, and I am skeptical that whatever they learn during the 
course will make them better people.  At best, I say, thinking deeply about the nature 
of morality may allow us to cleanse ourselves of some basic fallacies in moral reasoning 
and analysis.  At worst, though, we may be gaining sophisticated tools for rationalizing, 
for excusing morally bad behavior – not only excusing such bad behavior to other 
people, but to ourselves as well.  
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Legal theory, when done well, may teach us some basic insights about the nature of 
legal process and the rule of law.  It certainly does not guarantee that those who read 
our works and take our classes will not go on to work injustice in government or in the 
courts.  Nor does it even guarantee that we will always be on the side of the common 
good in our own work.  

I started this talk by recalling a quotation from Justice Oliver Wendell Holmes, 
Jr., of the United States Supreme Court, in which he denied that his job as a judge 
was connected with “doing justice.”  This was a provocative claim, as was common 
to Holmes’s comments on many subjects, and it is hardly the conventional 
understanding.  

It would almost certainly be wrong to claim, as Justice Holmes might be read as 
asserting, that judging has nothing to do with justice.  Justice just is the moral standards 
associated with law.  It is another matter, however, as to whether it is a good idea to 
give judges instructions and leeway for aiming directly at what they construe as justice, 
as contrasted with instructing them to apply the law as written, whatever their view of 
justice.  This, to be sure, is a big topic:  and all countries have heroic figures of judges 
who moved the legal system towards justice by ignoring the evil or mediocre laws 
around them; and most countries also have figures of judges who made matters worse 
by ignoring good laws in the name of their own outdated or distorted views of what 
justice required. 

I do not think legal theory has succeeded where political theory has fallen short:  it 
offers no fool-proof method of making sure that the law achieves justice, rather than 
impedes it.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ikinci konuşmayı yapmak üzere Ankara Barosu 
avukatlarından Sayın Akif Kurtuluş’a söz veriyorum. Akif Kurtuluş İlkokulu Ankara’da, 
ortaöğretimini Antalya ve Seydişehir’de tamamlamıştır. Ankara Kurtuluş Lisesini ve 
Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Halen Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak 
çalışmaktadır. Kendisinin aynı zamanda sanatla da ilişkisi vardır. Şiirleri, şiir eleştirileri 
ve denemeleri de bulunan Sayın Akif Kurtuluş 2005 yılı Behçet Necatigil şiir ödülünün 
de sahibidir. Buyurun Sayın Kurtuluş, süreniz 20 dakika.

Av. AKİF KURTULUŞ (Ankara Barosu)- Teşekkür ederim.

ARZUYLA KİBİR, ADALETLE HUKUK ARASINDA

İnsanlık kadar eski, insanlık kadar da çatışmalı “adalet” kavramı üzerinde, ben de bir 
uzlaşma zemini sağlamak niyetinde değilim. Kanun anlamında ilk yazılı metin sayılan 
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Hamurabi’den bu yana, tüm temel metinlerin atıf yaptığı bu büyülü sözcük, hayatiyet 
kazandığı her ilişkide, tartışmalı olma özelliğini koruyor.

Felsefe ve etik gibi varoluş sorununu merkezine alan disiplinlerin yanı sıra, en 
özgürleştirici projeksiyonumuz edebiyat bile, bu ve benzeri sorunlara “kesin çözüm” 
arayanlara istediklerini vermedi. Bildirimin akışı içinde yer yer başvuracağım çağdaş 
Alman edebiyatının önemli yapıtlarından birinde, Okuyucu’da (Schlink, s. 80-
81) romanın iki ana kişiliğinden biri, genç bir avukat stajyeridir. “Adalet nedir” 
diye sorar: “Yasalarda yazılı olan mı, yoksa toplumun fiilen geçerli sayıp uyduğu mu?” 
Ödevi gereği izlediği davaların birinde, onbeş yaşındayken birlikte olduğu tramvay 
biletçisi kadının geçmişiyle yüzleşir. Dönem Nazi sonrasıdır ve Almanya, “geçmişiyle 
hesaplaşmak”tadır. İlk gençlik aşkını tattığı bu kadının, toplama kamplarından birinde 
gardiyan olduğunu öğrenmiştir. Bu duruşmalardan biri sırasında kendine sorduğu 
soruya devam eder: “Yoksa her şeyin hakça yürüdüğü koşullarda, yasalarda yazılı olup 
olmadığına bakmaksızın geçerli sayılması ve uyulması gereken şey midir adalet?” 

Her biri büyük miras sayılması gereken romanlarında, ama en belirgin bir biçimde 
Suç ve Ceza’da Dostoyevski, verili adalet anlayışıyla, deyim yerindeyse boğuşur. Çünkü 
“Suç, sosyal düzenin adaletsizliğine karşı bir başkaldırıdır.”  Raskolnikov, yoksulluğu 
ortadan kaldırmanın bir aracı olarak planladığı cinayeti işler işlemez, amacından 
uzaklaşır. Öldürdüğü tefeci kadının çok az bir miktarda parasını alır, onu da harcamaz 
bile. Kaderini eline almak için yeteri güce sahip midir? Cinayeti, bunu anlamak için 
işlediğine inandırır kendini. Cinayetle kendini sınamak istemiştir. Ancak bu bile, 
kendini değersiz hissetmesini engelleyemeyecektir. Çünkü “tanrıdan bağımsızlığını 
kanıtlamak uğruna herhangi bir eyleme girişmek, tam da onlara bağımlılığın 
kanıtlanması demektir” (Irzık, s. 166).  Bahtin’in Dostoyevski’nin dilinde bulduğu 
kasılma-gevşeme semptomlarının gösterdiği gibi, Raskolnikov’u bu kez tanrının 
olmadığı bir düzenin korkusu sarar. “İl faut inventer”. (Baker, Dostoyevski ve Tarkovski) 
Yoksa icat etmelisin. Tanrı gibi adalet de Raskolnikov için icat edilmesi gereken bir şeydir. 
Yoktur çünkü.  Ama onlar olmadan biz bir hiçiz. Bu saptama, Karamazov Kardeşler’den 
Ecinniler’e ve Yeraltından Notlar’a kadar hemen her romanının arka bahçesine 
girmek, Dostoyevski’nin labirentlerinde dolaşabilmek için elimize aldığımız bir tür 
izin belgesidir. Gerçi Dostoyevski bize bunu, yine hep yaptığı gibi, uca giderek yapar. 
“Tanrı yoksa her şey mubahtır” der. Her şeyin “mübah” olduğu, yani “yasak tarafından 
dokunulmadığı” bir düzende, “adalet” de yoktur. Tersi de doğru: adaletin olduğu yerde 
yasak da olacaktır. Adil olanı, adil olmayanı yardıma çağırarak anlamaktayız. O halde 
adil olmayan, yasak veya günah olmalıdır ki, adil olan da değer kazansın. 

Her büyük edebiyat ürünü gibi Suç ve Ceza da bize, dert ettiğimiz veya dert 
ettiğiyle ilgili içimizi ferahlatacak bir haber, sinirlerimizi yatıştıracak bir müsekkin 



101

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

vermeyecektir. Hazır reçetelerin hepsini yırtar.  Raskolnikov, adının Rusça’daki anlamını 
doğrularcasına seçtiği, maruz kaldığı veya bıraktığı her şeyde ikiye bölünmüştür. Esas 
olarak adalet karşısında. Suçu düzenin adaletsizliğine başkaldırı olarak gören, bunda 
bir ratio bulan Dostoyevski, romanın sonlarına doğru adaleti bize göstermek için, 
ratio’suyla aynı elde olması “şaşırtıcı” bir karta başvurur: Vicdan! Katherina İvanovna, 
Tanrı’ya “Senin adaletin yok mu” diye isyan eder. “Bizi, bu yetimleri korumadıktan 
sonra kimleri koruyacaksın? Ama görüşürüz! Yeryüzünde de mahkemeler var, adalet 
var! Evet var! Mahkemeye vereceğim! Yeryüzünde adalet var mıymış, yok muymuş 
göreceğiz!”

Bu kadar sözü, adalet konusunda edebiyatın da bizi “yetim” bıraktığını anlatmak için 
söyledim. Cemal Süreya’nın “1948’de okudum, o gün bugündür huzurum yok” dediği 
Dostoyevski bile adalet gibi derdimize derman olamadıktan sonra…

Üzerinde bu denli anlaşamadığımız Adalet üzerine, yine de, en azından sunumumun 
çerçevesini çizecek kimi çıkış noktalarını paylaşmam gerekli. İnsanlığın, mutlak adalete 
bir gün kavuşabileceğine ilişkin kuşkularım var. Başka bir bakışa göre bu bir hayal 
kırıklığıdır. Ne var ki bu yargıma rağmen, adaleti arzunun nesnesi olarak adlandıran 
Riceour’dan ödünç aldığım aynı terimle söyleyecek olursam, bu arzudan yoksun her 
arayış, sadece eksik olmakla kalmayacak, daha da önemlisi, anlamsız bir çaba olacaktır. 
Öyledir de. İnsanın özgürleşmesinin tarihinden, adalet arayışını çıkardığımız takdirde, 
bu tarihi anlamamız da, aynı şekilde mümkün olmayacaktır.

İşte size bir bölünme hikâyesi daha! Mutlak adaletin asla tecelli etmeyeceğine dair bir 
“güven bunalımı” ile adalet arayışında nerdeyse şövalyelik bulan kibir arasında kalmış 
durumdayız. “Bir gün herkes(in) on beş dakikalığına meşhur olacağını” Warhol bize 
söylemişti ama Adaletin karşısında Dostoyevski kahramanları gibi olacağımızı kim 
tahmin ederdi? Gülünç ama kibirli; güçlü ama kırılgan; kararlı ama istikrarsız. 

Salavin’i anmadan geçemeyeceğim. Duhamel’in Geceyarısı İtirafı’ndaki kahramanı 
Salavin, bir kitapçıya kolunun altında kendi kitaplarıyla girer. Kitaplara göz 
gezdirmektedir. Nedense birden tezgâhtarın bakışlarından rahatsızlık duyar, kolunun 
altındaki kendi kitaplarını çalmakla suçlanacağından korkar besbelli. Kendini 
savunamayacak kadar güçsüzdür. Kitaplarını kitapçının raflarına koyar ve kendini 
dışarı atar. Bu da “modern” insanın bir yüzü mü acaba? Adaletin tehdidiyle yaşamak 
yerine “dışarı çıkmak”. “Dışarı çıkmak” da bir bedel ödemektir ama, unutulmasın. 

Elde edemeyeceğimiz bir şeyin bu kadar ısrarla peşine düşmemiz karşısında biz, 
metaforik olarak, “Altın Post”un peşinde miyiz yoksa? Odiseus’la birlikte İthaka’ya 
varmak üzere çıktığımız bir yolculuk belki. 
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Ya da adaleti aramak, madem ki bedelden söz ettim, bize verilmiş bir Büyük Ceza 
mı? Albert Camus’nün dediği gibi, “Tanrıları hor gördük, ölüme kin duyduk, hayata 
tutkuyla bağlandık ve sonunda adalet bize bir büyük kaya olarak geri döndü. Her 
defasında tanrıları aldattık, kurulu düzene karşı çıktık ve “yararsız ve umutsuz bir 
çabaya” mahkûm edildik. Şimdi bu kayayı her gün tepeye çıkarma cezası verildi 
bize. Tam yerine oturtacağımız anda yeniden kendimizi aşağılarda buluyoruz ama 
bıkmadan usanmadan yeniden tepeye bu kayayla çıkmaya başlıyoruz. Bunu yapmakla 
sadece cezamızı çekmiş olmuyoruz, belki de bizi seyredenleri güldürüyoruz. 

Güldürdüklerimize biraz olsun Şarlo’nun kibriyle bakabilirsek eğer, adalet arayışında 
trajik olanı anlamamız mümkün olacak. Ya da “güneşin kendisi götürdü beni karanlığa” 
diye seslenen Camus’nün, Sisifos eliyle bize bu kadar umutlu bir mektup göndermesine 
şaşırmazsak eğer, trajik olanı sevinçle karşılayabileceğiz. Hatta gururla.

Camus, Sisifos Söyleni’ni şöyle bitirmişti: 

“Sisyphos’u dağın eteğinde bırakıyorum! Kişi yükünü eninde sonunda bulur. Ama 
Sisyphos tanrıları yadsıyan ve kayaları kaldıran üstün sadakati öğretir. O da her şeyin 
iyi olduğu yargısına varır. Bundan böyle, efendisiz olan bu evren ona ne kısır görünür, 
ne de değersiz. Bu taşın ufacık parçalarının her biri, bu karanlık dağın her madensel 
parıltısı, tek başına bir dünya oluşturur. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir 
insan yüreğini doldurmaya yeter. Sisyphos’u mutlu olarak tasarlamak gerekir.” (Camus, 
s. 135)

Sisifos, mutluydu ve onu trajik kılan da zaten, o “bilme” haliydi. Ya biz, hem trajik 
olanı yakalayıp hem de mutlu olabildik mi diye bir soru sorup, cevap beklemeden bu 
noktadan uzaklaşıyorum.

Buraya kadar, mutlak adaletin olamayacağı hipotezi üzerinden söz aldım. Bunu 
söylemiş olmakla, mutlak adaletsizliğin de olamayacağını söylemiş olduğumun 
farkındayım. Zaten mutlak olan’a itibar etmeyişimde, el fenerimi bir başka kavrama 
çevirmiş de oluyorum: Görece adalet ve tersi: görece adaletsizlik. O bakımdan, adil 
olmakla kurulan ilişkinin de, “verili” olarak öyle sanıldığı gibi sorunsuz, dahası erdemli 
bir ilişki olduğunu iddia edecek değilim.

Tebliğimin başında değindiğim Okuyucu’da stajyer avukat, toplama kampları 
davalarını izlerken, içinde olduğu grubu bir tür “geçmişle hesaplaşma şampiyonu” 
gibi görür. “Pencereleri biz açıyorduk; içeriyi havalandırıyor, toplumun, geçmişteki 
dehşetin üzerine çökmesine verdiği tozu dağıtan rüzgârlar estiriyorduk”. Buraya kadar 
“masumiyet”le bir sorun yaşamaz, stajyer avukat. Themis’in terazisi, bu noktadan 
sonra şaşmaya başlar. “Bizler de bel bağlamıyorduk hukuksal bilimselliğe. Mahkûmiyet 
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kararlarının verilmesi gerektiği, bizim gözümüzde de kesindi”. Verilmesi kesin olan 
mahkûmiyet kararı, stajyer avukat için bir sitem ya da eleştiri kaynağı değildir, sadece 
yanlış anlaşılmaması için vurgu yaptım. Tam tersi, stajyer avukat, kararını önceden 
verdiği bir “adil yargı” beklentisi içindedir. Bu beklentiyi, “başkası”nın, Öteki’nin 
mahkûmiyeti ile adaleti bulacağına, dahası, vereceğine inanan Aydınlanmacı retorik 
tetiklemektedir. Zaten Okuyucu, aslında “geçmişle hesaplaşma” paradigması etrafında, 
eşitlik ve özgürlük arayışının “kendisi olmak” adına atılan adımla başlamasına karşın, 
“adalet”in “ötekine bakmak”la başlayacağını ıskalayan bu bakışla hesaplaşmaktadır.

Okuyucu, “Bu muhafızları ve gardiyanları kullanan veya engellemeyen ya da hiç 
değilse, 1945’ten sonra onları dıştalayabilecekleri halde, bunu bile yapmaya yanaşmayan 
kuşak yargılanıyordu aslında ve biz bu kuşağı bir hesaplaşma ve aydınlanma sürecinin 
sonunda utanca mahkûm ediyorduk” diye devam eder. Sorun burada, o kuşağın o 
utancı hak edip etmemesinde değildir. Eski aşığı Hanna’nın yargılandığı davanın 
bir duruşmasından sonra da bize, hak vermememizin mümkün olmadığı şu sözleri 
edecektir: “Ama yalnızca birkaç kişi yargılanacak ve cezalandırılacak ve onları izleyen 
kuşak olarak bizler, dehşet, utanç ve suçluluk duyguları içinde susacağız: Olması 
gereken bu muydu?” 

Adalet dağıtmanın bir toplu ayine dönüştüğü her toplumsal – siyasi atmosferde, 
aslında olan da, olması gereken de budur. Foucault’cu terminolojiyle söylersem, 
sonucu belli olmayan - çünkü belli olduğunda artık o olmaktan çıkar – oyun ile ayin 
arasındaki  fark da budur. Okuyucu’nun felsefeci babasının oğluna söylediği gibi 
“felsefe çocukları unutmuştur”. Ama, tüm bir roman belki de bize, Aydınlanma’nın, 
adaleti çok çabuk terk ettiğini, unutuşun karanlığına attığını fısıldamaktadır. 

Adalet, bir çatışmanın etrafında tarafları ve kuralları belli ama sadece sonucu belirsiz 
bir oyun olmaktan çıkmış, ihtimallerden hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, nasıl 
biteceği belli bir gösteriye dönüşmüştür. Esasen adalet dağıtma ile ayin arasında bir 
ilişki kurmak için, siyasi veya toplumsal sonuçları bu kadar yoğun davalara gitmeye 
de gerek yoktur. Adliye binasından girmenizle başlayan süreç, yargılama düzeninin 
doğrudan kendisi eliyle, baştanbaşa bu ayin için düzenlenmiştir. Farka gelince, burada 
örneklere gerek yok; ayinler de kendi aralarında farklılıklar gösterir. 

Kendisi sanal bir kavram olan adalet, işte bu yargı süreci ve düzeni içinde ayin olma 
özelliğine kavuşur. Sonuçta artık adil olmak, adil olmaktan daima fazla bir şeydir. 
Sanığın “yaşasın adalet” diye bağırması veya aklandıktan sonra değil, ama aklanmak 
gibi bir tahliye kararının ardından, suça konu eylemlerin işlendiği ilçede tur atması 
gibi eylemler, aynı ritüelin bir parçası ve dahası, o ritüele birer katkıdır.
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Örneğin bir yüksek yargı organı başkanının, emeklilik töreninde, sözlerinden 
çok söyleviyle veda hutbesini çağrıştıran şu konuşması da, aynı ritüelin parçasıdır. 
Hatırlatmamak olmaz: “Hakimler bağımsız, teminatlı ve tarafsız olmalıdır. Ama 
hakimin taraf olacağı olaylar da vardır. Hakimler TC’den yana taraftır. Hakimler üniter 
devletten, bölünmez bütünlükten yana taraftır. Taraf olmuştur olacaktır. Ay yıldızlı 
bayraktan yana taraftır.” 

Ben yine, Okuyucu’nun izlediği Hanna’nın yargılanmasına dönmek istiyorum. 
Dışardan kilitlenen kilisenin kapılarını açmayarak Yahudilerin ölümüne sebep olmakla 
suçlanan Hanna’nın bu ayine cevabı, sert olacaktır. Bir seyircinin verebileceği cevap 
anlamında, “çok sert” hem de. 

Bir sanığa seyirci olması gibi bir sıfatı boş yere yakıştırmadım. Hanna bu ayinin 
katılanı değil de, izin verildiği ölçüde katılacak seyircisi olduğunu çok çabuk anlar. 
Aleyhine en kesin tek kanıt, SS dosyaları arasında kalan bir rapordur. Raporu kendi 
yazmış olmasına imkân yoktur; çünkü Hanna okuma yazma bilmemektedir. Bunu 
ileri sürerek belki da bu suçtan aklanacaktır. Ama okuma yazma bilmemenin utancı ile 
bir cani olarak toplumun karşısına çıkmanın ağırlığını, 17. yüzyılda gözleri kapanmış 
Themis’in terazisine koyar. Okuma yazma bilmemenin utancı ağır basmıştır. Kilisedeki 
katliamla hiçbir ilgisi olmayan bir “ümmi”, kendi adaletini kendisi verecek kadar 
“kibirli”dir. 

Utanç duygusu, tamamen kendisine ait bir duygudur ve ister eğreti bulun, ister 
küçümseyin; bu utançla yaşamak istemiyordur. Hanna, üzerine atılan suç ile kendi 
utancı arasındaki bölünme ihtimalini reddetmiştir. 

Hanna’nın kibiri, Aydınlanma adaletinin de çıkmazıdır.

Hanna bize, Eski Ahit’te, iki kadından birini, Süleyman’ın kılıcıyla ortasından ikiye 
böleceği bebeğin yarısını alarak adalete kavuşmayı reddeden kadını hatırlatır. Aynı 
evde yaşayan iki kadın, birbirine çok yakın günlerde doğum yapmış; ancak kısa bir 
süre sonra birisinin çocuğu ölmüştür. Kadın, bebeği, diğer bebeğin yanına koyunca, 
canlı bebeğin kimin bebeği olduğu kavgası çıkar. Hanna’nın tercihi, bir bakıma,  
adaletin alegorisi olarak Avrupa resim sanatında, birçok sanatçıya esin kaynağı olmuş 
Süleyman’ın Adaleti’nin de reddi midir acaba?

Süleyman’ın teklifini geri çeviren kadın, canlı bebeğin sahibi oldu. Biz dünyayılar, bu 
sayede Süleyman’ın Adaleti’ni öğrenmiş olduk.

Hanna sebebini belki sadece kendisinin bildiği, sadece kendisinin anlamlandıracağı 
bir utançla yaşamayı reddederek müebbet hapis cezası “kazandı”. 
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Bütün bunlar, hukukun adalet dağıttığı değil de, düzeni, establihsment’i, statü’yü, 
state’i, estate’i koruduğu gerçeğiyle bizi yüzleştirmeye yetti mi?

Uyumu dikkate alan hukukçu yanımla, başkaldıran edebiyatçı yanım, yıllardır bu 
soruya farklı yanıtlar verdi.

Ben, “hukuki terbiye” sınırlarımı aşmadan, mümkün olduğunca edebiyatçı yanıma 
yakın durduğum cevapları önemsedim.

2007 yılında yitirdiğimiz Ulus Baker’in şu sözleriyle bitirmek istiyorum: 

“Spinoza güç derecelerinin toplamını görmek istiyordu (bu Tanrıdır). Dostoyevski 
ve “modernlik” ise Tanrı yokken güç derecelerinin ne menem bir şey olabileceğini 
tartışıyor --ve bunu tartışmanın en iyi yolu edebiyattır artık, felsefe değil.”

Evet, bence de edebiyattır. Çünkü adalet, felsefecilere, hele hukukçulara hiç 
bırakılmayacak kadar kırılgandır.  (Alkışlar)
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IRZIK Sibel; Dostoyevski, Modernlik ve Adalet, Adalet Söyleşileri içinde, Anadolu Kültür, İstanbul 

2007.
CAMUS Albert, Sisyphos Söyleni, Adam Yay., 3, bas., İstanbul 1988.
BAKER Ulus, Dostoyevski ve Tarkovski, 
http://www.karakutu.com/News4232/ulus-baker-dostoyevski-ve-tarkovski

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ADNAN GÜRİZ- Sayın dinleyenler, üçüncü 
konuşmacı Prof. Ofer Raban’a söz vereceğim. Kendisi New York City Collegen’de 
eğitimini tamamlamış, Harvard Hukuk Fakültesine devam etmiş, Oxford 
Üniversitesinde doktora yapmıştır. Amerika’ya döndükten sonra New York’ta 
Temyiz Mahkemesi ve Özel Dava Dairesinde savcı olarak çalışmıştır. Detroit Mercy 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan Raban 2007-2008 akademik yılında 
Utah Üniversitesi Hukuk Kolejinde Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Çalışma alanları ceza hukuku, ceza usul hukuku, anayasa hukuku, hukuk felsefesi, 
hukuk teolojisi, politik teoloji olarak sayılabilecek olan Raban’ın bu alanlarla ilgili pek 
çok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca yargısal tarafsızlık üzerine bir kitabı yayınlanmıştır. 
Buyurunuz Sayın Raban.

Prof. Dr. OFER RABAN Detroit Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkür 
ederim. 

HUKUK VE AHLAK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE

I. Hukuk felsefesi bizlere, birçoğumuzun yakından alakalı olduğu bir konu hakkında 
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yani hukuk uygulamasına dair yeni bir şeyler söylemeye çalışmaktadır. Hukuk 
felsefecilerinin ortaya attıkları iddiaların çoğu başarısız olduğunda iki sebebe bağlanır: 
özüne inildiğinde bunlar ya önemsizdir ya da sıklıkla olduğu üzere çılgınca. Diğer 
taraftan, hukuk felsefesinin iddiaları başarılı olduğunda ya önemsiz diye düşünülen 
şeyin aslında oldukça önemli ve anlamlı olduğunu göstererek, ya da çılgınca olduğu 
düşünülen şeyin aslında oldukça doğru olduğunu göstererek bu başarıyı kazanır. Bu 
konuşma eğer başarılı olursa, bu iki seçenekten birincisi sayesinde başarılı olacak: 
Oldukça önemsiz gibi görünen bir şeyin, modern hukuk anlayışımız için aslında gayet 
önemli olduğunu göstermeye çalışacağım.

II. Ronald Dworkin tarafından sorulan bir soru benim çıkış noktamı oluşturuyor. 
Dworkin en önemli kitabı olan Law’s Empire’da [Hukuk’un İmparatorluğu] şu çarpıcı 
soruyu sorar: 

Britanyalılar, kürtajın ahlakiliği konusunda bölünmüş müdür? Parlamento neden çift 
yıllarda doğan hamile kadınlar için kürtajı cezai bir işlem yapıp, tek yıllarda doğanlar 
için bunu yapmamalıdır?15

Dworkin, böyle bir yasal çözümü bizler için tamamıyla kabul edilemez yapanın 
ne olduğunu sorar. Neden bu tarz “dama tahtası yasaları” (Dworkin onları böyle 
adlandırır) geçerli bir yasal taahhüt olamaz?

Dworkin’in bu soruya cevabı, bu tarz yasaları, ahlaki bir duruş ifade etmedikleri 
için kabul edilemez bulduğumuzdur. Aksine bunlar iki farklı ve uzlaşmaz ahlaki 
duruşu ifade ederler: bir yandan, kürtaja izin verilmesini gerektiren ahlaki duruş ifade 
edilirken; diğer yandan, kürtajın yasaklanması gerektiği belirtilir. Dworkin bunun, 
kendisinin bütün hukukun tek bir ahlaki sesten konuşmasını gerektiren) “bütünlük” 
olarak tanımladığı prensibin ihlali olduğunu söyler.

Dworkin, yasalarımızın tek bir tutarlı ahlaki duruşu ifade etmeleri gerektiğini ve 
dama tahtası yasalarının bu tek ahlaki duruşu ifade edemediğini belirtir.

Dworkin’in savı ilginç olsa da, bunun kendi sorusuna bir cevap olarak tamamıyla 
yanlış olduğuna inanıyorum. Bunun yanlış olduğuna inanıyorum çünkü ben, dama 
tahtası yasaları denilen yasaları reddetmemizin sebebinin Dworkin’in bütünlük fikrini 
desteklemediğine inanıyorum. Ayrıca ben, Dworkin’in, bütünlük fikrine her halükârda 
anlamlı bir içerik veremediğini düşünüyorum. Ancak benim bugünkü konuşmam 
Dworkin’in savını eleştirmeyecek, bunun yerine dama tahtası yasaları mevzuuna farklı 
bir açıklama getirecektir; zira ben, Dworkin’in cevabı yanlış olsa da, onun sorusunun 
modern hukuk anlayışımız için çok önemli bir konuya değindiğini düşünüyorum.

15  Ronald Dworkin, Law’s Empire (Harvard University Press, 1986) syf. 178
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III. Bu yüzden, Dworkin’in önemli sorusuna geri dönmeme izin verin. Kürtajı çift 
yıllarda doğan kadınlar için bir suç olarak gören, tek yıllarda doğanlar içinse suç 
olarak görmeyen bir yasayı neden kabul edilemez buluyoruz? Dama tahtası yasalarını 
reddetmemizin en gözle görünür açıklaması, Dworkin’in de belirttiği üzere, bunların 
yasa önünde eşitlik ilkesini (yani, benzer durumda olanların eşit muamele görmeleri 
fikrini) ihlal etmeleridir. Sonuç olarak, kürtaj düzenlemesi söz konusu olduğunda çift 
ve tek yıllarda doğan kadınlar benzer durumdadır. 

Ancak (kesinlikle doğru olan) bu cevap, dama tahtası yasalarını reddetmemizin daha 
derinde yatan anlamını muğlâklaştırmaktadır; zira bizi eşitlik fikrine yöneltmektedir. 
Oysa ahlaki idealin, dama tahtası yasalarını reddetmemizin gerçek sebebiyle ilişkisi 
yoktur. Dama tahtası yasalarındaki asıl sorun, eşitsizlik değil, rasyonelliğin olmayışıdır. 
Dworkin’in dama tahtası yasasının sadece bir yarısına odaklandığınızda bunu görmeniz 
kolaylaşır: “Neden hükümet, tek yıllarda doğan hamile kadınlar için kürtajı bir suç 
olarak kabul etmemelidir?” Yasanın kabul edilemez olduğunu anlamak için ikinci 
kısmını görmemize gerek yok. Yasanın sorunu sadece insanlara eşit davranmaması 
değil; yaptığı şeyi neden öyle yaptığını anlayamamamız: yasanın, tek yıllarda doğan 
kadınlar için kürtajı neden suç olarak gördüğünü anlayamıyoruz! Mavi gözlü kadınlara 
kürtajı yasaklayan bir yasa görsek yine aynı şeyi hissederiz.

Bu yasaları beğenmiyor ve kabul edilemez buluyoruz; çünkü bunların yasal 
gerekliliklerini açıklayacak nedeni tespit edemiyoruz. Sorun, neden ve açıklama; 
kesin olarak söylemek gerekirse, eşitlik değil. Dworkin’in sorusu, hukuk kurallarımız 
ve hukuki sınıflandırmalarımızın kamusal olarak belirlenebilecek nedenlerle 
desteklenebilir nitelikte olmalarını  beklediğimizi göstermektedir.

IV. Yeterince açık: ama tüm bunlar aslında bize neyi anlatıyor? Sonuçta, kurallarımızın 
akılcı veya makul olmalarını istemek, sıradan bir şeyden başka nedir ki? Bundan daha 
açık ne vardır? Aslında, hukuk kurallarımızın kamusal açıklamalarla desteklenmesini 
beklememizin bizlere, modern hukuk uygulaması hakkında birçok şey öğretebileceğini 
düşünüyorum.

Öncelikle, sosyal düzenin tüm sistemlerinde bu gereklilik yoktur. Askeriye böyle 
kurallarla yönetilmemektedir. Bir askeri yetkili, askerlerine, “çift yıllarda doğan 
herkes bu hafta sonu eve gidecek, tek yıllarda doğanlarsa gitmeyecek.” diyebilir ve bu 
kuralla ilgili özellikle itiraz edilecek ya da meşru olmayan hiçbir şey bulunamaz. Zira 
askeriyede işler böyle yürür, askeriye böyle bir sosyal düzene sahiptir. Aynı durum 
insanların kurallara herhangi bir mantıklı açıklama istemeden körü körüne uymalarının 
gerektiği belirli diktatörlüklerde de geçerlidir. Ayrıca dini yasalarda da durum budur, 
insanlardan belli bir mantığa oturtamasalar da belirli dini yasalara uymaları beklenir. 
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Örneğin geleneksel Yahudiler ve geleneksel Müslümanlar sakallarını tıraş etmezler. 
Birçoğu bu kurala uymak için mantıklı bir açıklama duymak ihtiyacında değildir: Bu 
kurala uyarlar; çünkü bunu dini yükümlülüklerinin bir parçası olarak görürler.

Ancak modern hukuk farklıdır: Modern hukuk, her türlü gerekliliği için kamusal 
olarak anlaşılır açıklamalara gerek duyan özel bir sosyal düzenleme biçimidir. Bu 
durumun hukuki uygulamalarda büyük bir etkisi vardır: Yasamaya yol gösteren bir 
ilkedir ve aynı derecede önemli olmak üzere hukuki yorumlamaya da yol gösterir.

V.  Yasaların açıklamalarının ve gerekçelerinin metnin kendisinden okunabilmesi 
ayrıca, yasaların “kanun koyucunun amacı” ya da “kanun koyucunun niyeti” denilen 
özelliklerinin de daima metinlerinden okunabileceği anlamına gelir. Yani beklediğimiz 
açıklama gelmiştir: Bu, yasanın yaptığı şeyi neden yaptığının açıklamasıdır ve 
dolayısıyla yasanın amacının da bir ifadesidir. 

Hukuk felsefesinde, yasaların amacının hukuki yorumlamaya yol göstermesinin 
gerekip gerekmediği konusunda eski bir tartışma vardır. Bazı bilim adamları, bir 
yasanın “kanun koyucunun amacının” belirlenmesinin çok zor, güvenilmez ya da öznel 
bir süreç olduğunu; dolayısıyla; “yasama amacının” asla hukuki yorumlamanın yol 
göstericisi olmaması gerektiğini düşünürler. Ancak burada, hukuk kurallarının daima 
herkes tarafından bilinebilen ve belirlenebilen amacının metinlerinden okunabileceği 
görüyoruz. Bazı durumlarda bir yasanın birkaç muhtemel amacı olsa da, yasaların 
hukuki yorumlamada merkezi bir rollerinin olmaması saçmadır: sonuçta, hukuk 
kurallarımızın gerekliliklerinin kamusal olarak anlaşılır bir neden ya da akılcı olmasını 
istiyoruz çünkü bu kuralların uygulamasının nene dayalı ve akılcı olmasını istiyoruz.

Yargıcın ya da avukatın önündeki soru her zaman budur: Eldeki hukuk kuralının 
gereklilikleri ve amacı göz önüne alındığında yapılması makul ya da akılcı olan şey nedir? 
Hukuk kurallarına (tüm kurallara olduğu gibi), amaçları göz önüne alındığında, belli 
bir sınırı aştıktan sonra uymak akıl dışıdır. Bir çocuğa, tehlikeli kişilerin çocuğa zarar 
vermemesi amacıyla, “yabancılara kapıyı açma” denildiğinde, bu, çocuğun, ebeveynleri 
kendisinin tanımadığı bir kişiyle eve geldiklerinde kapıyı açmayı reddetmesini ya da ev 
yanarken itfaiye görevlilerine kapıyı açmamasını gerektirmez. Kuralların kendi makul 
sınırları vardır çünkü kuralların amaçlarının da makul sınırları vardır; dolayısıyla, hem 
hukuk kuralları, hem de bu kuralların amaçları için durum böyledir. Avukatların ve 
yargıçların görevi, bu amaçları hayata geçirmek ve makul sınıra geldiklerinde de bunu 
ifade etmektir.

VI. Tüm bunlar bize hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiye dair birçok şey söylemektedir. 
Aslında hukuki yorumlamanın yasaların amaçlarına göre belirlenmesi, hukuki 
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yorumlamanın yasanın amacının söylemini (bu söylem ekonomik, bilimsel, sosyal 
ya da ahlaki olabilir) üstlenmesini gerektirir. Kamusal anlaşılır olan sebebi ekonomik 
olan bir yasayı uygularken (örneğin, rekabete aykırı ticari uygulamaları yasaklayan bir 
yasa) hukuk yorumlayıcısı ekonomik akıl yürütmeyle meşgul olmalıdır. Bir yasanın 
gerekliliklerinin açıklaması ahlaki olduğunda da, yorumlayıcı ahlaki değerlendirmeyle 
meşgul olmalıdır.

Bir örnek vermek gerekirse, ceza yasaları akıl hastalığı için bir istisnaya yer verir: 
Cezai olarak akıl hastası olanların cezai sorumlulukları yoktur. Bir vakada bir 
Amerikan mahkemesi bu durumu şöyle değerlendirmiştir: “Yasadışı davranışının 
akıl hastalığı ya da akli bir kusurdan kaynaklanması durumunda zanlı cezai olarak 
sorumlu değildir.”16 Bu muafiyetin amacı ahlakidir ve kişisel sorumlulukla ilgilidir. Bir 
akıl hastasını cezai uygulamadan muaf tutmak için ahlaki sebepler vardır ve bir zanlı 
savunmada bulunduğunda yargıç, bu ahlaki mantığın geçerli olup olmadığına karar 
vermelidir. Dolayısıyla bu, bir kişinin cezai olarak akıl hastası olup olmadığının klinik 
değil ahlaki bir soru olduğunu gösterir. Kişi klinik olarak akıl hastası olabilir ama yine 
de cezai sorumluluktan muaf olmayabilir: Örneğin hepimiz, çocukları öldürmekten 
zevk alan birinin kesinlikle “akıl hastası” olduğu konusunda hemfikirizdir. Ancak tabii 
ki bu, çocukları öldürmekten zevk alan her katilin cezai sorumluluktan muaf olduğu 
anlamına gelmez. Cezai akıl hastalığında asıl mevzu, bizim ahlak anlayışımızın kişisel 
sorumluluktan muaf tutabileceği bir deliliğinin söz konusu katil için geçerli olup 
olmadığıdır. Yasanın amacı ahlaki olduğundan, uygulamasında kişinin eylemleri için 
cezai sorumluluğun söz konusu olmasının ahlaken doğru olup olmadığının ahlaki 
değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

VII. Dolayısıyla bu tartışma bize, ahlaki değerlendirmelerin, hukuki yorumlamada 
önemli bir rol oynadığını söylüyor. Ancak bu tartışma bize bir de, hukuk ve ahlak ya da 
adaletin arasındaki ilişkiyi tartışmada, sanki bu kendiliğinden özel bir sorunmuş gibi, 
yapay bir şeyler olduğunu söylüyor. Hukuk ve adalet arasındaki ilişki, hukuk ve mantık 
arasındaki ilişkinin geniş çerçevesinden değerlendirilmelidir. Ahlaki nedenler, hukuki 
yorumlamada önemli bir rol oynar; ama bu; ekonomik, çevresel, kamu güvenliği, 
ulusal güvenlik, vb ile ilgili nedenler için de geçerlidir. Bana göre, Dworkin’in Dama 
Tahtası Yasaları’na dair açıklamasının yanlış olmasının sebeplerinden biri, onun 
cevabının, adaletin hukuki yorumlamak özel rolüne odaklanmasıydı; burada hukuk ve 
adalet ya da ahlak arasındaki ilişki özel bir sorun olarak görülüyor, hukuk ve akılcılığın 
arasındaki ilişkiye dair geniş anlayışın bir parçası olarak değil.

VIII. Tabii ki, adalet ve ahlakın, hukuk ve hukuki yorumlamayla olan ilişkilerinde 

16  Durham v. U.S., 214 F.2d 862 (1954).
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özel bir değerlendirmeye tabi tutulmaları şaşırtıcı değildir. Sonuçta, adalet iki öncelikli 
yönden özeldir. İlk olarak, adalet, insan varlığıyla ilgili çok önemli ve çok kapsamlı 
bir yaklaşım sunduğu için çok sayıda hukuki kuralın uygulanmasıyla ilişkilidir. İkinci 
olarak ise,  ahlaki çoğulculuk gerçeği göz önüne alındığında, adalet hukuki yorumlama 
için ciddi bir tehlike teşkil eder gibi durmaktadır: insanlar adaletin neyi gerektirdiği 
konusunda bölünmüşlerdir; adalet hukuki yorumlamada bir rol oynadığında bu, 
yasamızın belirleyiciliğine ve kesinliğine ciddi bir tehdit oluşturur. Dolayısıyla, adalet 
ve hukuk arasındaki ilişkinin, hukuk teorisinde önemli bir yerinin olması ve bunun, 
görev yapan avukatlar ve yargıçlar için önemli bir konu olması şaşırtıcı değildir.   

Yine de tekrar etmek gerekirse, adalet ve hukuk arasındaki ilişki, hukuk ve akılcılık 
arasındaki ilişkinin geniş bağlamında değerlendirilmelidir. Adalet ve ahlak, hukuki 
yorumlamayı bilgilendirir çünkü adalet ve ahlak bizim akılcı dünyamızı bilgilendirir 
ve bizim akılcı dünyamız modern hukukun ta kendisidir!

IX. Kuşkusuz, hukuk kurallarının mantık ve akıl süzgecinden geçirilip uygulanması 
gereği, hukuki yorumlamada kesin olmayan, belirsiz ve hatta öznel unsurların var olduğu 
anlamına gelebilir. Ancak, akılcı kurallarla yönetiliyor olduğumuz için ödediğimiz 
bedel budur; zira modern hukukun en önemli değeri kesinlik ya da belirleyicilik 
değildir. Bu değer, keyfi yönetimlerden kurtulmuş olmamızda yatmaktadır. Keyfi 
yönetimlerden kurtulmuş olmamız demek sadece toplumun; herkesçe anlaşılır olan 
kuralların herkese eşit olarak uygulanmasıyla yönetilmesi değil, ayrıca kendilerine 
anlamlı gelen kurallarla yönetilmesi demektir. Bu bağlamda, kuralların anlamlı gelmesi 
ayrıca (önemli bir şekilde) ahlaki olarak da anlamlı gelmesi demektir.  (Alkışlar)

Prof. Dr.  OFER RABAN (Detroit University) - Thank you.

ON THE RELATION BETWEEN LAW AND MORALITY

I. Legal philosophy tries to tell us something new about a subject with which most of 
us are intimately familiar – that is, the practice of law.  Accordingly, many of the claims 
that legal philosophers make, when they fail, fail in one of two ways: when stripped 
to their essence, they are either trivial, or, just as frequently, crazy.  Conversely, when 
claims in legal philosophy succeed, they often succeed by showing either that what 
you thought was trivial is in fact quite significant and meaningful, or that what you 
thought was crazy is in fact quite true.  The following talk, if it succeeds, will succeed 
by the first of these 2 choices: I will argue that something that seems rather trivial is in 
fact quite significant for our understanding of modern law.

II. My point of departure is a question posed by Ronald Dworkin.  In his most 
important book, Law’s Empire, Dworkin asked the following fascinating question:
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Do the British divide on the morality of abortions?  Why should Parliament not 
make abortions criminal for pregnant women who were born in even years but not for 
those born in odd ones?17

What is it, asked Dworkin, that makes such a statutory solution completely 
unacceptable to us?

Why are such “checkerboard statutes” (as Dworkin calls them) not a valid legislative 
compromise?

Dwokrin’s answer was that we find these kinds of laws unacceptable because they do 
not express one moral position. Instead, they express two different and irreconcilable 
moral positions: on the one hand they express the moral position that abortions 
should be allowed; and, on the other, that abortions should be forbidden.  And this, 
says Dworkin, is a violation of a principle he calls “integrity” – which requires that all 
our laws speak with one moral voice.

Our laws, says Dworkin, must express one coherent moral position, and “checkerboard 
statutes” fail to express one moral position.

Dworkin’s is an interesting suggestion, but I believe that, as an answer to his question, 
it is ultimately wrong.  I believe it is wrong because I believe that our rejection of so-
called checkerboard statutes does not support Dworkin’s idea of Integrity, and I also 
think that, at any event, Dworkin failed to give the idea of Integrity a meaningful 
content.  But my talk today will not offer criticism of Dworkin’s proposal, but instead 
will attempt to offer a different explanation to the question of checkerboard statutes: 
because I think that although Dworkin’s answer was wrong, his question touched on 
an issue that is essential for our understanding of modern law.

III.  So let me go back to Dworkin’s important question: why is it that we find a 
statute making abortions criminal for women born in even years but not for those 
born in odd ones unacceptable?  The most obvious explanation as to why we reject 
checkerboard statutes, as Dworkin also noted, is that they violate the equality before 
the law principle: that is, the idea that the similarly situated are to be treated equally.  
After all, women born in odd years and women born in even years are similarly situated 
insofar as the regulation of abortion is concerned.

But this answer – which is certainly true – in fact obscures the deeper significance 
of our rejection of checkerboard statutes, because it directs us to the idea of equality, 
whereas in fact that moral ideal has little to do with the real reason why we reject 

17  Ronald Dworkin, Law’s Empire (Harvard University Press, 1986) at 178.
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checkerboard statutes.  The real problem with checkerboard statutes is not that they 
lack equality, but that they lack rationality.  This is easy to see if you concentrate on only 
half of Dworkin’s checkerboard statute: ‘Why should Parliament not make abortions 
criminal for pregnant women who were born in even years?’  We do not need to see 
the second half of this statute to know that the statute is unacceptable.  The problem 
with the statute is not simply that it treats people unequally, but that we can think of 
no reason as to why it does what it does: we can think of no reason as to why it forbids 
abortion to women born in even years!  We would feel the same if we saw a statute that 
forbids abortion to woman with blue eyes.

We are offended by such statutes, and find such statutes unacceptable, because 
we identify no reason explaining these statutory requirements.  The problem is one 
of reason and explanation – not, strictly speaking, of equality.  Dworkin’s question 
demonstrates that we expect our legal rules, and out legal classifications, to be 
supported by publically identifiable reasons.

IV. Fair enough: but what does all that tell us?   After all, isn’t it a mere uninteresting 
triviality that we expect our rules to be rational, or reasonable?  What’s more obvious 
than that?  

In fact, I think that we can learn a lot about modern legal practice from the fact that 
we expect that our legal rules be supported by public explanations.

First, not all systems of social regulation have this requirement.  The military is not 
governed by such rules.  A military officer might say to his soldiers: ‘all those born in 
even years get to go home this weekend, but those born in odd years do not’; and there 
would be nothing particularly objectionable or illegitimate about this rule.  That’s how 
life in the military works: this is the kind of social order that it is.  The same is the case 
with certain dictatorships – where people are expected to obey rules blindly, without 
asking for any reasonable justifications.  And it is also the case with religious laws: 
people are expected to follow religious laws, whether they can identify their reasons 
or whether they cannot.  Orthodox Jews and orthodox Muslims, for example, do not 
shave their beards.  Many of those do not demand to hear a reason for this rule in 
order to follow it: they just follow it because they consider it a part of their religious 
obligations.

But modern law is different: it presents a special form of social regulation – a form 
that requires publically available explanations for all its requirement. And this has 
great implications for legal practice: it is a guiding principle of legislation, and, equally 
important, a guiding principle of legal interpretation.  
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V. The fact that the explanation or justification of statutes is always available on their 
face also means that the so-called “legislative purpose” or “legislative intent” of statutes 
can always be read from their face.  This is really what the explanation we expect to 
see comes down to: it is an explanation of why the statute requires what it does, and 
therefore it is an articulation of the statute’s purpose.

There is an old debates in legal philosophy about whether the purposes of statutes 
should guide legal interpretation.  Some scholars think that identifying the “legislative 
purpose” of a statute is such a difficult, unreliable, or subjective process that “legislative 
purpose” should never guide legal interpretation.  But here we can see that legal rules 
always have a publically knowable and identifiable purpose, right on their face.  And 
even though sometimes there may be several possible purposes to a statute, it seems 
absurd to propose that purposes do not play a central role in legal interpretation: 
after all, it is precisely because we want the application of legal rules to be reasoned 
and rational that we demand that our legal rules have a publically available reason or 
rationale to their requirements.

The question before the judge or the lawyer is always this: what is the reasonable or 
rational thing to do, given what the legal rule requires, and given its purpose.  Legal 
rules – like all rules – have a limit beyond which, given their purpose, it is irrational to 
follow them.  When a child is told ‘do not open the door to strangers,’ with the purpose 
that dangerous people do not harm her the child,  this does not mean she should 
refuse to open the door if her parents return with an unknown friend, nor that she 
should refuse to open the door to firefighters if the house is on fire.  Rules have their 
reasonable limits; because their purposes do; and so do legal rules and their purposes.  
And it is the job of lawyers and judges to give effect to these purposes, as well as to tell 
when they have reached their reasonable limit.  

VI. All this tells us a lot about the relation between law and morality.  The fact 
that legal interpretation revolves around the purposes of statutes means that legal 
interpretation must undertake any discourse from which a statute’s purpose derives 
– be that discourse economic, scientific, social, or moral.  When applying a statute 
whose public reason is economic – for example a statute forbidding commercial anti-
competitive practices – the legal interpreter must engage in economic reasoning.  And 
when the explanation of a statutory requirement is moral, the interpreter must engage 
in moral evaluation.  

Here is an example.  Criminal laws contain an exception for insanity: no criminal 
liability is imposed on the criminally insane.  At one point an American court put it in 
the following way: “An accused is not criminally responsible if his unlawful act was the 
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product of mental disease or mental defect.”18  The purpose of this exception is moral 
and concerns issues of personal responsibility.  There are moral reasons for exempting 
the insane from a criminal charge, and so when an accused raises the defense the judge 
must decide whether these moral reasons are implicated.  And this means that the 
question of whether someone is criminally insane is never a clinical question, but a 
moral one.  The accused may be clinically insane but still not qualify for the exemption: 
we all agree, for example, that a man who enjoys killing children is by that fact alone 
‘insane.’  But that does not mean, of course, that every murderer who enjoys killing 
children has no criminal liability.  The question of criminal insanity is about whether 
the murderer suffers from the sort of insanity for which our moral understanding 
absolves from personal responsibility.  And so since the statute’s purpose is moral, 
its application involves a moral inquiry into the moral right or wrong of imposing a 
person with criminal responsibility for her acts.  

VII. So our discussion tells us that moral considerations play an important role in 
legal interpretation.  But our discussion also tells us that there is something artificial 
about discussing the relation between law and morality or justice as if it were a special 
problem all its own.  The relationship between law and justice should be understood 
within the larger framework of the relationship between law and reason; Moral 
reasons play an important role in legal interpretation – but so do economic reasons, 
and environmental reasons, and reasons of public safety, and national security, etc. 
etc.  Indeed I think one of the reasons why Dworkin’s explanation of Checkerboard 
Statutes was wrong is that his answer focused on the special role of justice in legal 
interpretation: it understands the relationship between law and justice or morality 
as a special problem, rather than a part of a larger understanding of the relationship 
between law and rationality.

VIII. Of course, it is not surprising that justice and morality receive a special 
consideration in their relation to the law and to legal interpretation.  After all, 
justice is special – in 2 primary respects.  First, justice is relevant to the application 
of an enormous number of legal rules – since it offers a very important, and a very 
comprehensive, perspective on human existence; and second, given the reality of 
moral pluralism, justice seems to pose a special danger to legal interpretation: people 
are divided about what justice requires, and if justice plays a role in legal interpretation, 
this poses a serious threat to the determinacy, and certainty of our law.  So there should 
be no surprise that the relation between justice and law occupies an important place in 
legal theory, and is a major concern for practicing lawyers and judges.

And yet, to repeat, the relationship between justice and law should be understood in 
18  Durham v. U.S., 214 F.2d 862 (1954).
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the wider context of the relationship between law and rationality.  Justice and morality 
inform legal interpretation because justice and morality inform our rational world, 
and our rational world is what modern law is all about!

IX. Admittedly, the fact that legal rules must be applied through the filter of reason and 
rationality may very well mean that there are elements of uncertainty, indeterminacy, 
and even subjectivity in legal interpretation.  But this is the price that we pay for being 
governed by rational laws: because the most important value of modern law is not 
certainty or determinacy;

Rather, it is the freedom from arbitrary government – and freedom from arbitrary 
government means not only that our societies are governed by publically known rules 
that are applied equally to everyone, but also that we are governed by rules that make 
sense.  And making sense also includes, and importantly so, making moral sense.

OTURUM BAŞKANI- Her üç konuşmacıya da teşekkür ediyorum. Zannediyorum 
sorular için 20-25 dakika kadar bir süremiz var. Soru sormak, yorum yapmak isteyen 
arkadaşlarımız varsa söz alabilirler. Buyurun Sayın Öktem.

NİYAZİ ÖKTEM (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)-Sayın Akif Kurtuluş’un 
son derece heyecanla ve keyifle konuşmasını izledim, teşekkür ediyorum. Adalet 
olayında edebiyatçılara ağırlık verdiniz. Dostoyevski’den de hareket ettiniz, ama 
Dostoyevski’nin edebiyatında felsefe var. Dolayısıyla pozitivist hukukçular ve 
hukukçulara belki bırakılmayacak kadar önemli bir konu deseniz adalet kavramı 
anlarım, ama felsefeyle edebiyat arasında bir bağ var. Dostoyevski’yle Camus arasında 
bir bağ da benim aklıma şöyle geldi: Dostoyevski’nin “Tanrı olmasaydı her şey mubah 
olurdu” sözünü Camus’un “Yanlış Anlama” adlı kitabında, tiyatro eserinde ilginç bir 
şekilde görmek mümkün. Çok kısaca özetleyeceğim: Fransa’nın Atlantik kıyılarında 
kasabada bir köy vardır. O köyün hemen yakınında bir otel vardır. Oteli ana-kız işletir. 
Bu otelde bir de uşak vardır. Bu ana-kızın bir huyu vardır. Ana-kız o otele gelenleri 
gece öldürürler, falezden aşağı atarlar. Uşak hiçbir işe karışmaz, oralarda dolaşır. Bir 
gün biri gelir, Amerika’ya giden oğullarıdır. Karısı başka yerde kalır. Tereddüt ederler; 
öldürsünler mi, öldürmesinler mi? Sonunda onu da öldürürler, falezden aşağı atarlar. 
Kadın yani adamın karısı gelir: “Ne yaptınız? O sizin oğlunuzdu” der. “Allah’ım” diyen 
ana-kıza oyunun başından sonuna kadar sesini çıkarmayan uşak “beni mi çağırdınız?” 
der. Sizin anlattıklarınıza bence Tanrının konumu bir hayli uyuyor.

Sayın Ofer Raban çok iyi bir şekilde rasyonalite, adalet ve hukuk bağlamını ortaya 
koydu. Doğru ve adaletin olamayacağı, rasyonalitenin olamayacağı mantık yapılarını da 
çok iyi belirtti. Bunlar Ortodoks iman sahibinin mantığı, yani teokratik düzenden yana 
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olanlar, totaliter rejim mantığı ve asker mantığı. Bunlar mesleki konumları itibariyle 
adalet, rasyonalite ve hukuk kavramlarından uzaktır. Ne yazık ki, Türkiye açısından 
düşünüyorum: Türkiye açısından teokratikliğe özenenler de var. Anlaşılır gibi değil, 
bunun dışında özellikle son yıllarda çok yoğun bir hale geldi; rejim sıkıştığında asker 
göreve mantığı üstelik aydınlar arasında çıkmaya başladı. Mümkün değil askeri rejim, 
bunu Türkiye kaç kere yaşadı? Birtakım tehlikeler olabilir, ama asker mantığıyla hukuk 
ve adalet gerçekleştirilemez. Bu aymazlıktan Türk aydınının kurtulması gerekiyor. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

YASEMİN IŞIKTAÇ (İstanbul Üniversitesi)- Öncelikle tüm konuşmacılara 
nitelikli açıklamaları için teşekkür ediyorum. Sayın Hocam Öktem de çok güzel, 
özellikle edebiyatla ilgili açılımı açısından benim yapacağım katkıya da bir açılış imkânı 
sundu. Adaleti sadece hukuk alanı içerisinde değil, hem edebiyatta hem de felsefede 
görmüş olmamız bize çok boyutluluğunun açık bir işaretini veriyor. O kitaplarını 
bırakıp da kaçan yazar edebiyatçı veya felsefeci metaforik argümanı kullanmaktadır ve 
kullanmalıdır. Çünkü adalet insanlık halleriyle ilgilidir, ama karar vermek durumunda 
olan hukukçunun, özellikle hâkimin ne yazık ki, böyle bir şansı yoktur. Dışarıdan 
seyretmektedir, evet seyircidir, ama olaya ilişkin kararı vermekle de yükümlüdür. 
Neticede ben bu kararı vermek için eldeki argümanı yeterli bulmuyorum, kanunlar 
yetersiz, “sonuçlandıramayacağım” demek şansı yoktur. Çünkü hukukta boşluk olmaz. 
Belki kanunlarda olabilir, ama hukukta boşluk olmaz. Hukuktan beklediğimiz adaletin 
gerçekleşmesiyse adaleti gerçekleştirmekten kaçınma imkânına da sahip değildir 
hukukçu, onun mesleğidir. Elbette ki, sancılı bir karardır. Ben çok büyük davalara, 
nazizme ya da insanlık suçlarına, soykırıma ilişkin tartışmaları bir tarafa bırakıyorum. 
Değerli konuşmacının da belirttiği gibi gündelik, basit olaylar içerisinde adil olanın 
ne olduğunu bulup çıkartma meselesi ki, benim yapacağım konuşmada da böyle bir 
konuya değineceğim. Çocuklarını kaybetmiş bir anne-babanın destekten yoksun 
kalma tazminatı olarak neyi talep edebilecekleri gibi son derece somut bir konu 
hakkında konuşacağım. Bir parça bunun üzerine eğildiğim zaman gördüğüm şu oldu: 
O kadar fazla sayıda belirsizlik var ki ve manevi olan birçok şeyi maddi olarak ifade 
etmek zorundasınız tazminat hukuku alanı içerisinde… Neyle ölçeceğiz? “Bunu 
söylemek mümkün değildir” demek hâkimin elinde olmadığına göre hâkim bir karar 
vermek zorundadır. O yüzden hukuku hâkimler koymamaktadır. Belki bu dikatomik 
ilişkiye de dikkat etmek lazım, hukuk hazır olarak gelmektedir, ama soyutluk ve 
genellik içerisinden gerçekten somut olay için adil olanın ne olduğunu tespit etmek 
de hâkimin görevidir. Bundan kaçamaz, o yüzden gene felsefeciler ve edebiyatçılar 
gerçekten adaletin ne olduğu hakkında konuşsunlar ki, Dostoyevski’nin o kitabı benim 
okuma listemin birinci kitabıdır. Öğrencilerimden bunu okumalarını özellikle rica 
ederim. Kafalarının karışmasını arzu ederim. Edebiyatın bu anlamda çok ciddi katkısı 



117

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

var, ama sonuçta neyin karar olarak ortaya çıkacağı konusu elbette ki, hukukçunun 
alanı içerisindedir, profesyonel vazifesi de budur. Bu tartışmaların hepsine kulak 
kabartacaktır, ama karar verme yükümlülüğü dolayısıyla mevcut pozitif argüman 
üzerinden bir sonuç çıkartmak durumundadır. Bunu söylemek istedim. Teşekkür 
ediyorum. Çok da nitelikli bir konuşmaydı.

Sayın Raban için de elbette rasyonalite, hukuk, ahlak bağlantısını gösterebiliriz, ama 
flu alanlar var, belirsizlik alanları var. Hart’ın söylemiyle gölgeli alanlar dediğimiz bu 
alanlarda hukuk ve ahlak problemi, hukuk ve ahlakı nasıl birbirinden ayıracağımız 
problemi söz konusu. Örneğin, kürtaj meselesi, hakların yarışması meselesi dediğimiz 
alanlarda o kadar da rasyonel bir gerekçeye de sahip değiliz. Annenin haklarıyla 
çocuğun haklarının yarışması meselesi son derece güçtür. Burada da demin söylediğim 
bağlamda bir karar ortaya çıkmak durumunda. Bu karar genel nitelikte değil, o somut 
olay içerisinde gerçekleşecek bir karar. Yargıcın fonksiyonu da kendine özgü bir 
rasyonalite olarak ortaya çıkabilir. Bununla ilgili fikirlerini rica ediyorum. Teşekkür 
ediyorum efendim, sağ olun.

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Ben adalet düşüncesinin mağduriyet üzerinden 
gerçeklik kazanabileceğini, başkasına baktığımız, başkalaştırdığımız üzerinden 
algılanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla duruşma salonunun sükunetinde ya da 
o profesyonel hengamede değil de o mağduriyet hissinin içine girerek, dolayısıyla 
tarafları görerek somut olarak hissedilebileceğini ve görülebileceğini düşünüyorum. 
Dolayısıyla yaşanılması lazım, yargıcın seyirci olması film izlerken belki o duyguları 
da yaşayabilmek. Dolayısıyla içimizde olan o hissi, adalet hissini çıkarabilmek. Bu 
bazen çok somutlaşıyor, yargılama sırasında da oluyor. Öyle bir karara varıyorsunuz 
ki, karşı taraflar bile o kararda olabiliyor. Ben bunları yaşadım, çok farklı bir düşüncede 
birleştik, ama tüm muhalifler birleşti. Orada hissettiğimiz temel şey adaletin verdiği o 
histi ve aynı zamanda mantığıyla gelen bir histi. Çünkü doğruluk öyle bir şey, böyle 
yaşadığınız zaman size hem hissi olarak geliyor, hem de beyinsel bir fonksiyon olarak da 
gelebiliyor. Dolayısıyla adaletin belirsizliğini giderebilecek olan şey de o mağduriyetin 
içine girebilmek ve orada aslında herkese ait olanın tarafında durabilmek, dolayısıyla 
o masumiyeti koruyabilmek. Eğer onu koruyabilirseniz adalete size çok saf bir şekilde 
gelebilir. Ben geleceğini düşünüyorum, çünkü bunun örneklerini de yaşadığım için, 
ama bu tabii kolay bir şey değil, bu hissiyat olabilmesi için tarafsızlık, bağımsızlık, 
kafanızda yarattığınız bir postüla belki, ama onu sağlayabilmek. Belki bir yargıçtan 
beklenilen de bu, o saflık içinde olabilmek, ama bir bilgece tavır da gerekiyor tabii, 
onu algılamak için bir donanım gerekiyor, ama mutlaka o gerçeklik içinde olabilme 
kapasitesiyle ilgili adaleti görebilmek. Yargılama da bu bence. Teşekkür ederim.

FİKRİ BALCI- Ofer Beye bir soru yöneltmek istiyorum. Hepinize saygılar 
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sunuyorum. Genellikle egemenlik hükümdarlardan alındı, ama çok daha vahim 
imtiyazlı varsıl zümreden alınamadı. Onlar meşru kazançlarını gayrimeşrusuyla 
artırarak doğal servetlerini haksız ve hırsızca edindikleriyle üst üste katlamak için 
kanun koyucuları aracılığıyla kullanmaktadırlar. Çünkü egemenlik salt özgürlük 
değil, milli, doğal gelirin bölüşümüdür. Bu paylaşımı içeren kayıtsız şartsız millete 
ait olduğu bilinen egemenliği millet adına partileşme ve Seçim Yasasıyla toplanılan 
meclis yasa koyucuları kullanır. Fakat yasa koyucuları bu yasaların içeriğini isteklerine 
göre düzenleme yetkisini kendilerinde görürler. Bu yetkiyle imtiyazlı varsıl zümre veya 
sınıf ya da millet adına yasaları yaparak kullanırlar. Sorum: Acaba sizlerin ülkesinde 
bu egemenliğin milletlere geçmediği konusunda hukukun en ön sırada yer alması 
gerekmez mi? Alıyorsa neler yapılıyor, dünyada neler yapılıyor? Bunu öğrenmek 
istiyorum. Teşekkür ederim hepinize, saygılar sunarım.

Prof. OFER RABAN- Teşekkürler. Buradaki soru şudur; Ahlakın kendisinin 
rasyonalitede temel bulamayabildiği bir koşulda, adalete ilişkin hususları ortaya 
çıkarmaya ve adalet ve ahlaka ilişkin hususların hukuki yorumlamanın birer parçası 
olduğunu savunmaya nasıl çalışabiliriz? Çünkü hukuki yorumlama, mantık ve 
rasyonaliteden ve meselelerin tartışılması yoluyla en mantıklı kararlara ulaşılmasından 
ibarettir. Bu sorunun kapsamı çok geniştir; ancak, bu konuda sadece çok küçük bir şey 
söyleyeceğim. Kanımca, ahlaka gerektiği gibi yaklaşabilmek için, ahlakın kendisinin 
rasyonel kuramda temellendirilip temellendirilemeyeceğini tartışmamıza gerek 
yoktur, çünkü bir olguya değer veriyorsak, bu değer yargıları rasyonel hesaplarımızda 
bir rol üstlenmelidir. Dolayısıyla, bize örneğin insan hayatının neden önemli olduğunu 
gösterecek çok ayrıntılı bir kuram geliştiremiyorsak bile bu durum geçerlidir. Tabi ki, 
bu dünya felsefesinde büyük tartışmalara sahne olan bir konudur. Kuşkusuz, bu husus 
değer verdiğimiz ve rasyonel hesaplarımıza giren ve girmesi gereken bir husustur. Yine 
de, daha önce de belirttiğim gibi, gerçekten muazzam bir soru sordunuz. Teşekkürler.

Prof. OFER RABAN- Thank you. That is, how can we try to get considerations of 
justice and claim that considerations of justice and morality are part and parcel of 
legal interpretation, because legal interpretation is about reason and rationality and 
arguing through things and getting to the most reasoned decisions, if, in fact, morality 
itself may not be grounded in rationality? Now, it is a huge question, but I would say 
something very small about that and that is, we do not, in my opinion, really need to 
argue about whether morality itself can be grounded in a rational theory in order to 
appreciate that insofar as we value something, these value judgments must play a role 
in our rational calculations. So even if we cannot somehow develop a very elaborate 
theory that would show us why, for example, human life is valuable. And, of course, 
this is a subject of great controversy in world philosophy. There is no doubt that this is 
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something that we cherish in that does enter and should enter our rational calculations. 
But of course, this is a huge question that you are asking. Thank you. 

POLICASTRO- Sunumlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Edebiyatla ilgili 
bu hususlara parmak bastığınıza çok sevindim. Aslına bakarsanız, mantık ekollerinde, 
Kıta mantığı hukuk ekollerinde ve özelliklede Viyana ekolünde, doğal dilin herkes için 
aynı olan kavramlar üretebileceğine ilişkin bir inanç söz konusudur. Buna karşın, yazın 
hususuna eğildiğinizde, hayatın bizi bir anlama götürdüğünü görüyoruz ve bu hususları 
bu yüzden ele alıyoruz. Juri Lottoman adlı bir dilbilimci, aslında bir yarıküreyle karşı 
karşıya olduğumuzu belirtmiştir. Farklı bir hukuki mirasa sahip olan, gelişme sürecinde 
farklı hukuki sorunlarla karşılaşan veya bir geçiş sürecini arayan ülkeleri ele alırken, bu 
yarıkürenin hesaba katılması büyük önem taşımaktadır. Yarın sabah kalkıp, bir anda 
hukukun yeni bir anlamını uygulamaya sokmamız söz konusu olamaz. Rasyonaliteye 
ilişkin sorunsalda da bu durum geçerlidir. 

Avrupa’da, rasyonaliteden bahseden kişiler sıklıkla Kartezyen olmakla suçlanmaktadır. 
Neden olmasın? Adalet sorunsalıyla başa çıkmak için, zamanın belirli bir anında sahip 
olduğumuz hukuk anlayışından, makul olabilecek bir hukuk anlayışına geçmek için 
neden bu olgudan yararlanmayalım? Sizlere, serbest konuşma özgürlüğüyle ilgili bir 
örnek sunacağım. Eylül aynında, Amerika Birleşik Devletlerinde, okulda siyahî bir 
kukla yapan ve bu kuklayı asan bir çocukla ilgili bir dava görüldü. Aynı okuldaki birkaç 
başka çocuk, bu çocuğu tartaklamaya karar vermiş ve çocuğu çok fazla tartaklamış. 
Buradaki sorunun ortaya çıkardığı ilk nokta şudur; bu çocuğu döven diğer iki çocuğun 
cinayet teşebbüsüyle suçlanırken, diğer çocuğun serbest konuşma özgürlüğünü 
kullandığı düşünülmüştür. Gördüğünüz gibi, Avrupa’daki serbest konuşma özgürlüğü 
anlayışı daha farklıdır. Rasyonalitenin, önceden oluşturulmuş bazı anlayış biçimlerine 
dayalı olmasının sebebi budur. Yazını incelemek, insanı incelemek, hukuk sistemini 
ideal bir adalet kavramına değil, fenomenoloji temelinde farklı ihtiyaçlara açmak 
açısından bu yüzden önemli olabilir. 

POLICASTRO- Thank you very much for the presentations and I am very happy 
that you mentioned issues related to literature. Indeed, when in the logical schools, in 
the continental logical schools of law, especially the Vienna School, there is a belief 
that natural language can produce concepts that are the same for everybody. Instead, 
when you deal with literature issue, you show that life leads to learn a meaning, to 
get a meaning and, for this reason, we deal with such issues. There was a linguist, Juri 
Lottoman, that talked about the fact that we deal with a hemisphere. To take into 
account the hemisphere is very important when we deal with countries that have a 
different legal heritage, that have different legal problems in their development or that 
are searching for a transition. It is not that tomorrow we wake up and we apply a new 
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meaning of law and this is also the question concerning the rationality. 

Very often in Europe, people that talk of rationality are accused to be Cartesian. Why 
not? In order to deal with the problem of justice, to jump from the understanding of law 
that we have in a given moment and an understanding of law that may be reasonable. I 
will give you an example for the freedom of speech. In September, in the United States, 
there was a case of a young man that in a school made a puppet in black and hung this 
puppet. Some other children of the same school decided to beat this child and beat 
him too much. The very first point of the question; the two children that beat the 
other one were accused of attempting homicide, while the other boy was considered 
to have used freedom of speech. You see that that understanding of freedom of speech 
in Europe, well, is different. And that is the reason why rationality is based also on 
some, on some preconceived forms of understanding. This is the reason why to study 
literature, to study the human being may be important in order to open the legal system 
to different needs based on phenomenology and not on an ideal concept of justice. 

Staj. Av. ERDEM EREN (Ankara Barosu)- Ben İstanbul Hukuk mezunuyum. 
Adalet kavramından bahsederken, Sayın Işıktaş hocamız bize adaletin öncelikle bir 
eşitlik düşüncesi olduğundan bahsetti ve devamında da adaletin bir var olma, insan gibi, 
insan olabilme yolculuğundan bahsettik. Biz bunu hukuk fakülteleri sıralarından böyle 
öğrendik, ama somuta indiğimizde adaleti sağlayacak şey yargıdır; yani mahkemelerdir 
ve onları sağlayacak yargıç, savcı ve avukatlardır. Bunları sağlarken bir de genel olarak 
adaleti sağlamak gerekirken “ben de varım hak arama özgürlüğünde” diyeceksek eğer, 
“ben de varım” diyeceksek ve savunma hakkına inanıyorsak hepimiz şu dünyada büyük 
balıkların küçük balıkları yediği ve emperyalist güçlerin hegemonyasında olduğu ve 
bize bastırdığı kuralların olduğu hukuk sisteminde hangi adaletten bahsedebiliriz? 
O bizim adaletimiz mi olur o zaman, o bizim var olmamız mı olur o zaman, yoksa 
o büyük güçlerin, büyük kulelerde oturanların, egemen güçlerin adaleti mi olur? Biz 
hangi adalete adalet diyeceğiz acaba? Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Prof. OFER RABAN- Hukuk sisteminin farklı anlayış şekillerine açılması ve yazının 
anlayışımızı zenginleştirmesine ilişkin olarak söylediğiniz son cümleler hakkında küçük 
bir yorumum olacak. Aslına bakarsanız, benim savım hukuk sisteminin ve hukuki 
yorumlamanın bu olgulara hâlihazırda açık olduğu yönündedir. Hukukçuların sadece 
hukukun teknik ayrıntılarında uzman bireyler değil, aynı zamanda genellemeler yapan 
bireyler olduğunu düşünüyorum. Hukukçular genellemeler yapar, çünkü en kötü 
performanslarını hukukun aslen içerdiği söylemleri tartışırken sergilerler. Dolayısıyla, 
bir hukukçu kendisini ekonomi, ahlak, sosyal bilimler veya siyasi meseleler hakkında 
tartışma zorunluluğu altında bulabilir. Hukukçuların özü budur, çünkü hukukun 
özü budur. Hukuk, argümanla ilgilidir, rasyonaliteyle ilgilidir ve tartışmayla ilgilidir; 
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dolayısıyla, bu düzeyde, hukuk sistemi zaten açıktır. Bir sistem olarak hukuk açıktır ve 
hayatlarımıza ve rasyonel dünyamıza bilgi tedarik eden bütün bu söylemleri kapsayan 
sistemdir.  

Prof. OFER RABAN- One small comment on one of the last sentences you said 
regarding opening the legal system to different sorts of understanding and how 
literature may enrich our understanding. Well, my thesis was, in fact, about the claim 
that the legal system and legal interpretation are already open to all those. I think that 
lawyers are generalists; they are not simply experts in legal technicalities. Lawyers 
are generalists in that they are worst in arguing any discourse that that law in fact 
engages. So, a lawyer will find herself forced to argue about, as I said, economics, about 
morality, about social science, about political considerations. This is what lawyers are 
about, because this is what the law is about. The law is about argument, it is about 
rationalities, about debate and to that extent, legal system is already open. It is a system 
and the law is open. That is, the system that engages all these discourses that inform 
our lives and again our rational world. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ADNAN GÜRİZ- Toplantı bitmiştir. İlginize 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılara plaketlerini vermek üzere Sivas Barosu Başkanı Av. Mustafa 
Coşkun’u davet ediyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

BİRİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. TUĞRUL ANSAY (Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı)

(SALON 2,  9 Ocak 2008)

SUNUCU- Sayın konuklar, bu oturumda Oturum Başkanı Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Ansay. Konuşmacılar: Maltepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sevgi İyi, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Öktem, IVR Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Marek Zirk 
Sadowski yer almaktadır.

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. TUĞRUL ANSAY- Efendim, hoş geldiniz. 
“Adaletin Işığında Hukuk” bölümünün ikinci toplantısını açıyoruz. Konuşmacılar 
sırayla söz alacaklar. Yalnız kendilerinden 20’şer dakikada konularını anlatmalarını rica 
edeceğiz. Çünkü zamanımız programa göre sınırlı, başkan olarak da benim bu sürelere 
uymam gerekiyor. Zaten başkanlığın görevi de ondan başka bir şey değil galiba, fakat 
önce söz verirken konuşmacıları kısaca bir tanıtayım. İlk konuşmayı Prof. Dr. Sevgi 
İyi yapacak. Kendisi Maltepe Üniversitesinde profesör, çeşitli yerlerde öğretim üyeliği 
yaptıktan sonra en son Maltepe Üniversitesine geldi. Pek çok sayıda eseri var. “Adalet 
ve Hukuk Arasındaki Bağlantı” hakkındaki konuşmasını kendisinden rica edeceğiz. 
Zannediyorum ismi de bu konuda çok iyi bir tebliğ vermesini bize telkin ediyor. Çünkü 
ilk ismi “sevgi” aşılıyor, ikincisi de iyi” Dünden beri dinliyorum, adalet ve iyi-doğru 
arasındaki bağlantıyı anlatmaya çalışıyoruz. Sizden güzel bir konuşma bekliyoruz 
efendim, söz sizin.

Prof. Dr. SEVGİ İYİ (Maltepe Üniversitesi-İstanbul)- İnsanlığın eskiden de 
bugün de özlemini çektiği başlıca üç temel değer vardır: Eşitlik, özgürlük, adalet. Bu 
üç temel değerin aslında yaşamın farklı noktalarından dile getirilen aynı sorunla ilgili 
olduğu söylenebilir: Haklar sorunu. Sorunun, adalet sorunu şeklinde konumlandırılışı, 
tarihsel-toplumsal koşullara bağlı olarak diğerlerine göre daha eskidir. İnsan yaşamında 
her zaman varolan adalet sorununu Eskiçağ’da Platon Devlet’te (Politeia) ve Yasalar’da 
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(Nomoi) ele alıp enine boyuna irdelemiş, adalet kavramına bir açıklık getirmeye 
çalışmıştır. Çünkü insan yaşamının etik boyutunun önemini gören, insanca/hakça bir 
yaşama düzeni için etik sorunlara çözüm bulmak gerektiğini bilen, insan için kaygı 
duyan bir filozof olarak Platon, doğru bir yönetim, doğru bir toplumsal düzenleme için 
adalet üzerine düşünmek gerektiğinin farkındadır. Eskiçağ insanının/düşünürünün 
farkında olduğu gibi adalet, insanın var olma koşullarının temelini oluşturan, bundan 
dolayı sürekli şekilde dikkat ve özenle korunması gereken temel bir değerdir. Ona 
gereken özenin gösterilmediği durumlarda ortaya çıkan sonuçlar konusunda yeterince 
deneyimimiz var bugünkü dünyada.

Adalet, insanın hep varolan bir sorundur. İnsan ilişkileri ve eylemleri üzerine kısa 
bir düşünme edimi bile “adalet”in, insanın en esaslı ve en zorlu sorunu olduğunu 
göstermeye yetebilir. Adalet, insan için öyle bir sorundur ki yaşama dünyasının her 
alanıyla, her kesitiyle ve insanın her türlü ilişki biçimiyle temelden ilişkilidir. Bundan 
dolayıdır ki öteden beri adalet, insan ve toplum sorunlarıyla ilgili öncelikli bir düşünme, 
araştırma, inceleme, soruşturma konusu olmuştur hep. 

Adalet dendiğinde bir bakıma doğal olarak ilkin hukuk ve yönetim işleri, dolayısıyla 
da siyaset etkinliği ya da siyasal eylem gelmektedir akla. Bunun içindir ki adalet ilk önce 
hukukun ve siyaset biliminin araştırma konusu olarak çıkar karşımıza.  Ancak, ben 
adaletin, hukuka ve siyaset bilimine odaklı bu yanını gözden kaçırmamaya dikkat 
ederek onu felsefe açısından etik ve değer sorunlarıyla ilişkili yönüyle ele alacağım. 
Böylece hukuk sistemi, hukuksal düzenlemeler bakımından adalet üzerinde durmak, 
çerçevemin dışında olmakla birlikte konunun gereği ölçüsünde kimi kesişme noktaları 
da söz konusu olabilecektir.  

Adaletin ne olduğu, en doğru şekilde nasıl belirlenebileceği üzerinde yukarıda 
da söylendiği gibi eskiden beri durulmuş, kavramın içeriğine açıklık getirilmeye 
çalışılmıştır. Bugün bu kavramdan teorik bakımdan ne anlamak gerektiği konusunda 
bir birikim oluşmuş durumdadır. Bunu görmek isteyen bir araştırmacı için, yüzyıllar 
boyu düşünürlerin soruşturmaları ışığında bir fikre ulaşmak mümkündür. Ne var 
ki adaletle ilgili hep sürüp giden sorun, onun gerçekleşmesi sorunudur aslında. Yani 
doğru olan/âdil olan ile eğri olan/âdil olmayan/adaletsiz olan eylemler, kararlar, 
uygulamalar sorunu. Bu noktada tuhaf olan ve üzerinde düşünülmesi gereken olgu 
şudur: Kayıtsız şartsız istenebilecek bir değer olan adaletin gerçekleşmesi için yapılan 
hukuksal düzenlemeler, koyulan kurallar/yasalar çerçevesinde ve kimi uygulamalarda 
adaletsizlikler ortaya çıkabilmektedir kolayca ve bazen de şaşırtıcı şekilde. Adaletin 
gerçekleşmesinin önkoşulu olan pozitif hukuk, amaçladığı şey konusunda yetersiz 
kalmakta hatta tersi sonuçlar bile ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda acaba 
sorun yasalarda veya kurallarda mıdır, yoksa kişilerde veya uygulamalarda mıdır veya 
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adalet kavramında mıdır? İşte bu yüzden adalet üzerine, onun bir değer olması yönüyle 
yeniden düşünmek gerekli görünmektedir. 

Yapılagelen kuramsal soruşturmalara bakıldığında adalet kavramıyla ilgili şu çerçeveyi 
oluşturmak ve buradan hareketle düşünmek mümkündür. Teorik hukuk sorunlarıyla 
ilgilenen düşünürlerin incelemelerinden adaletin somut durumlardan ve eşitlik, özgürlük, 
hakkaniyet (nasafet: “insaf, haklılık, doğruluk”, aequitas) gibi kavramlardan ayrı, kopuk 
olarak belirlenemeyeceği anlaşılmaktadır. Her ne kadar pozitivist hukuk görüşünce, 
adaletin, tanımlanması çok zor bir kavram olduğu belirtilerek, hukuk araştırmalarının 
dışında tutulmasının daha doğru olacağı savunulmuş; hatta H. Kelsen tarafından, 
adalet sorununun hukuk felsefesinin gündeminden çıkartılması fikri benimsenmiş 
olsa da yine de hukukun adalete uygun olabilmesi için kimi kuralların saptanması 
yoluna gidildiği görülmektedir. Örneğin, toplumda hukuk kurallarının düzenli biçimde 
uygulanması gerekliliği, eşitliğin (benzer durumlara benzer muamele yapılmasının) 
sağlanması; öldürme, şiddet, hırsızlık gibi eylemlerin reddedilmesi şeklinde kimi kurallar, 
adaleti gerçekleştirmede işe yarayacak ilkeler olarak belirtilmiştir (1). Dolayısıyla, 
tanımlanması çok zor bir kavram olması nedeniyle teorik yönden soruşturulmasından 
uzak kalınmak istense de adaletin somutlaşabilmesinin, gerçekleşebilmesinin koşulları 
aranmıştır hep. Adaletin, hukukla kopmaz, ayrı tutulamaz ilişkisinin açık bir ifadesidir 
bu.

Öte yandan, doğal hukuk görüşünden bakıldığında da adaletin, hukuk için üzerinde 
durulması gereken önemli, vazgeçilemez temel bir kavram olduğu görülmektedir. 
Adaletin, eşitlik, özgürlük kavramlarıyla ilişkisi burada daha belirgin olarak kendini 
göstermektedir. Bunun da temelinde doğal hak kavramı vardır. İnsanın insan olmaktan 
dolayı sahip olduğu haklar düşüncesi. Burada konunun teorik yönü daha ağırlık 
taşımakta ve felsefî açıdan sorunlaştırma bağlamı daha öne çıkmaktadır.

Adalet kavramına ilişkin teorik soruşturmalar, kavramın somut durumlardan ayrı 
şekilde kendi başına belirlenmesinin güçlüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca bütün 
bu soruşturmalardan, adaletin, adaletsizlik durumundan hareketle belirlenebileceği 
anlaşılmaktadır. Çünkü adaletsizliğin ya da adaletsiz uygulamaların veya eşitsizliğin 
olduğu durumlarda adalet istemi dile getirilmektedir ya da adalet istemi bu tür 
durumlarda ortaya çıkmaktadır. İnsan dünyasında adaletsizlik/eşitsizlik olgusu vardır, 
yani adaletle ilgili somut olan şey, eşitsizlik ve adaletsizliktir.  İşte bu olgu karşısında 
insanın varlık niteliği bakımından böyle uygulamalara/böyle muamelelere maruz 
kalmaması gerekliliğini ifade eden bir “düşünce”dir adalet. Adalet, her türlü insan 
ilişkisinde bol miktarda hoyratça yapılan kimi eylemlerde, alınan kararlarda ortaya 
çıkan somut adaletsizlikler/haksızlıklar karşısında, insan olmamızdan dolayı ona 
gereksinim duyduğumuz bir düşünce; sunulan veya dayatılan karşısında “hayır” 
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diyebilen bir varlık olmamızdan dolayı kurduğumuz/geliştirdiğimiz aydınlatıcı bir 
idedir. 

Hangi konuda aydınlatıcıdır peki? Bu sorunun yanıtı adalet kavramının kendinin 
de aydınlatılmasıyla yakından ilişkilidir. İnsan olmanın anlamı, insanın var olabilmesi 
için neyi talep etmek gerektiği konusunda ışık tutar düşünen, isteyen ve eyleyen insana. 
Adalet sırf bir düşünce olduğu için bilgi içeriğine erişmek genellikle zor olmakta; bir 
düşünce olarak kavranabilmesi için de onun, adaletsizlik durumuyla ilişkisine dikkat 
etmek gerekmektedir. Bu ilişkiyi Kuçuradi açık bir şekilde şöyle göstermektedir: “…bir 
insansal durumu dile getiren ve çeşitli görünümleriyle karşımıza çıkan adaletsizlikten 
hareket ederek, adalet fikrini şöyle dile getirebiliriz; a d a l e t, kişilerin temel haklarının 
korunması talebi ve mevcut koşullarda gereklerinin, sürekli olarak, ülkeler ve dünya 
düzeyinde gerçekleştirilmesi talebidir”(2). Buradan hareketle adaletin “üst bir ilke” 
olduğunu, insanın kendisini gerçekleştirme koşullarını talep ettiğini; bundan dolayı da 
insan hakları bilgisine dayanılarak toplum ve hukuk düzenlemeleri yapmak gerektiğini 
belirtmektedir. Nitekim Platon da Devlet’te doğru düzenlenmiş/tasarlanmış bir 
yönetimin ana ilkesi, ana belirleyicisi olması bakımından adaleti üst bir erdem olarak 
saptamıştı. Bu tasarıda doğru, âdil, mutlu ve bunların hepsinin bir ifadesi olarak iyi 
bir yönetim için herkesin ya da her gerçekleştiricinin kendi işini yapması veya kendi 
erdemini (bilgelik, cesaret, ölçülülük) gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yasalar’da 
ise “âdil” ve “adaletsiz” kavramlarını kendi deyişiyle “apaçık” şöyle tanımlamıştır: 
Haksızlığa yol açsın ya da açmasın, “öfkenin, korkunun, hazzın, acının, kıskançlıkların 
ve tutkunun ruhtaki egemenliğine genelde ‘adaletsiz’ diyorum”. Âdil olmayı da şöyle 
ifade etmiştir: “…bir devletin ya da birtakım bireylerin en iyiyi hedefledikleri yerde, 
‘en iyi’ diye düşünülen şey eğer ruhlara egemen olup her insana çeki düzen veriyorsa, 
bir yerde zararlı olsa bile- çoğunluk da böyle bir zararın istenmeden yapılmış bir 
adaletsizlik olduğunu düşünmelidir -, bu şekilde yapılan her hareketin ve insanda bu 
ilkeye boyun eğen öğenin ‘âdil’ olduğunu ve tüm insan yaşamı için en iyi şey olduğunu 
söylemeliyiz”(864a). Burada, bir erdem olmaktan çok genelde erdemi ifade eden 
ölçülülük ile adaletin ilişkisi; böylece erdemin ne olduğunun veya adaletin neden bir 
erdem olduğunun bilgisi ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi bu teorik verileri de dikkate alarak, insanların birbirlerine karşı eylemlerinde, 
yaptıklarında, muamele biçimlerinde somutlaşan haksızlıklar (çiğnenmemesi gerektiği 
halde çiğnenen şeylerin olduğu durumlar) karşısında böyle olmaması, böyle yapılmaması 
gerekliliğinin bilinci; bu bilince ilişkin bir düşünce olduğu söylenebilir adaletin. 
Temelde insana saygı ilkesinin (“varlığın anlamının”) çiğnenmemesi gerekliliğinin 
ifadesidir. Bundan dolayı adaletin hukukla yani haklarla çok yakından ilişkisi vardır, 
hatta bir bakıma hukukun köküdür adalet. Çünkü hakların kurumlaşmasının, insanın 
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var olma, kendini gerçekleştirme ortamının sağlanmasının olanağıdır ve bu yapının 
adıdır hukuk(3). Böylece, adalet sorunu dendiğinde yine hukuk ya da haklar sorununa, 
bunun da temelinde hukukun uygulanması sorununa gelmiş oluyoruz. Yani adaletten 
söz etmek, adalet isteminde bulunmak, somut anlamda hukuk düzenlemelerine ve 
uygulamalarına işaret etmektir. 

Adalet neden öncelikli ve önemli bir sorundur insan için? Önemlidir çünkü adalet, 
doğru/âdil veya eğri/adaletsiz olanı yapmakla, doğru/âdil veya eğri/adaletsiz 
eylemekle, doğru/âdil veya eğri/adaletsiz olmakla ilişkili bir kişi sorunudur. Teorik 
bakımdan özünde hakları talep eden üst bir düşünce olarak adalet, yaşama dünyasında 
ya da uygulama alnında ben’in, başka ben’le ilişkisinde söz konusudur. Bu temel nokta 
göz önüne alındığında adalet, toplumsal bağlamı öncelik taşıyan bir kavramdır ama 
bunun da temelinde etik varoluş yani kişiler söz konusudur. Çeşitli teoriler ışığında 
hakkında bir fikir edinilmesi elbette mümkün olan adaletin, topluma ve kamu yaşamına 
katılan, katılması söz konusu olan her bireyin, onun üzerinde  bir bilgi donanımı 
içinde düşünerek kendini dönüştürmesiyle kavrayabileceği, ancak böyle bir çabayla 
bilgisine/kavramına varılabilir bir düşünce olduğunu da göz önüne almak gerekir.   
Burada adalet konusunun/sorununun eğitimle ilişkisini göz önüne almak, doğru/
âdil kişilerin yetiştirilmesinin koşulları üzerine de ayrıca düşünmek gereklidir(4). 
Özellikle günümüzün bireyci ve sınır tanımayan yıkıcı rekabeti benimseyen “bencil” 
insanı göz önüne alınarak düşünülmelidir bu nokta(5). Bu noktada, toplumda, kamu 
yaşamında alacakları sorumluluklar ölçüsünde bireylerin etik eğitimi üzerinde durmak 
gereklidir.   

Bir fikir, bir düşünce olarak adalet, nerede görülebilir, yaşamda nasıl somutlaşır? 
Adalet, kişilerin, zorunlu şekilde çeşitli bağlanışlarla çeşitli düzeylerde içinde oldukları 
varlıksal bir ilişkide; ben’in başka ben’ler ile olan ilişkisinde ortaya koydukları 
eylemlerinde somutlaşabilir, gerçekleşebilir ancak. Dolayısıyla adalet, kişilerin 
eylemlerinde gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Kişi kimdir peki ya da ne demektir kişi? 
Scheler’e göre kişi bir edimler merkezidir. Tinsel/düşünsel dünyayı yükseltmenin, 
değerleri var etmenin olanağıdır.  Bu anlamda kendini kurar, var eder, bu arada insanı 
da var eder kişi. Nietzsche’ye göre, kendi gözleriyle görür kişi, yani değerlendirmeler 
yapar. 

Peki, adaletin gerçekleşme koşulları nedir? Gerçekleşmesi çok zor mudur veya ne 
kadar olanaklıdır? Bu soruya iki düzlemde yanıt vermek mümkündür: Toplumsal 
veya hukuksal düzenlemelerin niteliğine ve insan dünyasının kurucuları olan kişilerin 
niteliğine bakılarak(6). Hem toplumsal düzeyde hem de kişi düzeyinde tek başına 
gerçekleşmez adalet. Başka değerlere bağlıdır, hatta onlar olmaksızın var olamaz. En 
temelde de sevgi ve saygı değerlerine bağlıdır adalet. Gerçi Platon, bilgelik, cesaret, 
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ölçülülük demişti. Ancak, sevgi ve saygı değerleriyle ilgili doğru bilginin bu erdemlerle 
örtüştüğü söylenebilir.

Bu bakımdan adalet, şüphesiz ilkin ve öncelikle hukuk insanının sorunu olmakla 
birlikte asla yalnızca onun sorunu değildir. Elbette kurumsal anlamda ilkin ve herkesten 
önce hukuk ve siyaset kurumunun, dolayısıyla hukuk insanının sorunudur ama asla 
bununla sınırlı kalmamalıdır. Çünkü “doğru” insan/adam olmak ve doğru eylemek, 
topluma katılan, katılması kaçınılmaz olan her bireyin sorunudur. “Ancak insan sevgisi 
olan yerde meslek sevgisi vardır” demektedir Hippokrat. İşte bu nokta adaletin etikle 
ilgili yani değer ve erdemle ilgili, tam da özü olan yanıdır.    

Yalnızca bir düşünce olmak bakımından adalet görülebilir bir şey değildir elbette. Ama 
görülebilir olan eylemlerimizde, kararlarımızda, yapılan hukuksal düzenlemelerde, 
çıkarılan yasalarda neyi istemek gerektiği konusunda aydınlatıcı bir düşüncedir. Olsa 
olsa düşünmeyle görülebilen bir ilkedir, bir idedir adalet. Bu niteliği onun, belirsiz, 
bulanık, anlamlandırılamaz, işletilemez, değişken ve belki de boş bir düşünce olduğu 
anlamına gelmez. Adaletsizlik ve haksızlık durumları karşısında hep dile getirilen bir 
talep olması onda bir içeriğin olduğunu, bir anlamın bulunduğunu göstermektedir. Bu 
içerik ve anlam ise onun bir değer olmasıyla ilişkilidir. Esas olan şey, bu içeriği görme 
çabası içinde olmak, bu anlamı korumayı istemek; hukukun yapılandırılmasının 
ve uygulamasının bu içerikten beslenmesini sağlamaya çalışmaktır. Bu içerikten 
beslenme ise bilgiye, “varlığın” ya da insanın anlamıyla ilgili bilgiye dayalı bir çalışmayı 
gerektirmektedir. Bugün genelde her alanda hayli bozulmuş, amacını yitirmiş eğitim 
süreçlerinde, mesleğin gereği olan bilgiyi almada/edinmede bile sıkıntıların olduğu bir 
öğrenim içinde kişinin, kendini, bilgi ve değerler bakımından donatmasını beklemek 
hayalci bir tutumdur aslında. Bugün toplumda kamu yaşamının oluşturucuları olan, bu 
yaşamın niteliğini belirleyen başlıca meslekler çoğunlukla neden dolayı fazlaca talep 
görmektedir? Gençlerin meslek seçimlerinde rol oynayan ve gençleri böyle seçimler 
yapmaya sevk eden ana belirleyici etkenler nelerdir acaba? Bugün insanın bilgiyle olan 
bağının niteliği nedir acaba? Başlangıçta amaçlanın tersine dönen bu ilişkinin durumu, 
yaşama dünyasının niteliğini de belirlemektedir. 

Bu noktaları göz önüne alarak, hukuk fakültesi eğitim programlarına etik ve değer 
sorunlarını da kapsayacak şekilde bir insan felsefesi dersinin konulmasının yararlı 
olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hukuk ya da haklar veya adalet sorunuyla ilgili 
araştırmaların dayandığı bilgi alanı temelde insan felsefesidir. Hukuk insanı olmaya aday 
her kişinin, kendisi, kendi varolması, başkası, insan, dünya, yaşam ve değerler üzerine; 
bütün bunları bağlayıcı bir soru olarak da “hukukun insan için anlamının ne olduğu” 
üzerine düşünebilmesinin bir yolu olarak öneriyorum bunu. 
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Dün Açış Oturumunda Sayın Fevzioğlu, bugünkü hukuk eğitimi ve öğretimine 
ilişkin sorunlara değinmiş, bu sorunlara çözüm olarak hukuk fakültelerinde sanat 
etkinliklerine yer vermenin gerekliliğini belirtmişti. Ayrıca, hukuk eğitiminde 
tarih, felsefe, sosyoloji alanlarının bilgisinin vazgeçilemezliğini vurgulamıştı. Mevcut 
durumdaki yetersizliklerin saptanması bakımından üzerinde durulması gereken bu 
noktayla ilgisinde söylemek gerekirse bu yetersizliklerin giderilmesi için doğrudan 
bir uyguluma yoluna gidilebilir. Örneğin, öğrencide düşünsel bir altyapı oluşturmak 
amacıyla hukuk fakültelerinde insan bilimleri, felsefe ve sanat içerikli bir hazırlık 
programına yer verilebilir. Böylece kamu yaşamının bilgiyle biçimlenebilme olanakları 
genişletilebilir, dolayısıyla hukukun daha fazla kurumlaşması yönünde yol alınabilir. 
Bir yaşama tarzı olarak hukuk toplumunu var edebilmek için elverişli bir çıkış noktası 
olarak görünmektedir bu.   

Teşekkür ederim. (Alkışlar)19

OTURUM BAŞKANI- Sayın İyi’ye çok teşekkür ederiz. Haklıymışım. Adaletin 
tanımını yaparken iyiyle adalet arasındaki bağlantıya temas etti. Sevginin de önemini 
bizlere belirtti. Bir adalet okyanusu içerisinde bizi yukarılara çıkarttınız, ufkumuzu 
genişlettiniz, çok teşekkür ederiz. 

İkinci konuşmacı olarak Sayın Prof. Dr. Niyazi Öktem’e söz vereceğim. Niyazi Öktem 
Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirmiştir ve hâlâ Bilgi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmaktadır. Kendisinin 
hukuk felsefesi ve hukuk felsefesinin yan alanlarında yayınlanmış çok sayıda eseri var. 
Bugünkü konuşması “Sosyal Yaşam ve Adalet” ana başlığı etrafında olacaktır. Gene 20 
dakikada konuşmanız ricasıyla size sözü veriyorum. 

19  NOTLAR:
(1) Adnan Güriz, “Adalet Kavramının Belirsizliği”, Adalet Kavramı, (ed.: Adnan Güriz), TFK Yayınları, Meteksan, Ankara, 2001, s.21-22
(2) İoanna Kuçuradi, “Adalet Kavramı”, a.g.y., s.45
(3) Kurultayın Açılış Oturumunda (8 Ocak 2008) Sayın Abdullah Ökçesiz’in üzerinde durduğu ve kurucu öğelerini ayrıntılarıyla belirttiği 

“hukuk devleti” düşüncesinin bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum.
(4) Yine Açılış Oturumunda Sayın Ökçesiz’in “yargıç yetiştirme gerekliliği”ni belirtmesini önemli buluyorum.
(5) Bu noktada, insanın dünyayla ve yaşamla bağını insanca ya da kendinden veya “varlık”tan kalkarak kurmasının olanağının araştırıldığı 18. 

yüzyılda, toplum yaşamının “gelişmesi”(!) için “bencilliğe” önem veren Mandeville’in düşüncelerinin yanında “iyi/mutlu” bir toplumsal ya-
şam için ölçülülüğü, erdem/”ahlâk duygusu”na; bunun dayanağı olarak da insanda varolan “özgeci eğilimler”e öncelik veren Shaftesbury’nin 
ve onu izleyen Hutcheson’ın düşünceleri anımsanabilir ve bunlar üzerine yeniden düşünmek yararlı olabilir. 

(6) Açılış Oturumunda Sayın Ökçesiz’in “hukuk devleti ölçümü” yapma gerekliliğinden söz etmesi önemlidir.
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Prof. Dr. NİYAZİ ÖKTEM (İstanbul Bilgi Üniversitesi)-  Teşekkür ederim.

ADİL TOPLUM, ADALETİN IŞIĞI ALTINDA HUKUK ARAYIŞLARI: 
PSİKOLOJİ, FELSEFE, EKONOMİ VE SOSYOLOJİ

GİRİŞ:

Hukuk felsefesinin başta gelen sorunsalının adalet kavramı olduğu herkesin 
malumudur. Önemli olan, adalet kavramının soyut açıklamalarının üstüne çıkarak 
çağımızda olgusal boyutta adil toplum arayışlarına katkı getirebilmektir. Adalet 
kavramının içeriğini oluşturan eşitlik olgusu gittikçe olumsuz bir görünüm 
almaktayken, sırça köşkümüzde adalet söyleşileri yapmak elitist ve snob bir tutumdan 
ileri gidemez.

Sırça köşkten aşağıya inip adaletin ışığı altında arayışları içerisine girebilmek 
için bireyin somut yaşamı içerisindeki varoluşsal olguları, Sartre’ın deyimiyle 
“situation”lar bağlamında bireyin konumunu irdelemek gerekir. Bireyin varoluşsal 
konumu psikolojik, sosyolojik ve ekonomik görünümlerle karşımıza gelmektedir. 
Adalet kavram ve olgusunu bu faktörler içerisinde ele almadığımız takdirde soyutluk 
aşamasında kalıp somut çözümler üretemeyiz.20

Önce bireyin ilk olgusal konumu olarak kabul edebileceğimiz psişik yapısını 
irdelemeye çalışarak konuyu ele alalım

BİREYİN VAROLUŞSAL PSİKOLOJİK KONUMU VE PSİKOLOJİ, FELSEFE, 
ADALET – HUKUK İLİŞKİSİ

Psikanalistlerin karşısına gelen hastaların çok önemli bir bölümü adil olmayan 
muameleler karşısında bunalıma girdiklerinden söz ederler. Gerçekten de ruh 
sağlığımızı bozan faktörlerin başında haksızlığa uğradığımızı düşünmemiz gelir.

Descartes’a göre adalet bağlamında memnun olduğumuz tek yer aklımız ve iyi 
niyetimizin ‘erdemidir’. Kimse kendi aklından ve iyi niyetliliğinden kuşku duymaz. 
Tanrı’nın adilane dağıttığı tek şey aklımızdır. Kimse ben aptalım, o benden daha akıllı 
yargısını vermemektedir.

‘Olması gereken’ gerçekleşmediğinde, doğru ve adil olan tutumlardan uzaklaşıldığında, 
adalete ihanet edildiğinden söz ederiz ve bundan üzüntü, sıkıntı duyarız. Bu tür 
sapmanın eğer nesnesi isek, ruh sağlığımız da kırılgan bir konumdaysa bunalıma 
girerek psikologa gideriz. İçimizdeki düzen bozulmuştur. Bozulan dengenin, uyumun 

20  Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, der Yayınları, İstanbul 2003, s. 73-74; Adnan Güriz, Hukuk 
Felsefesi,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1987, s. 68-75
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yeniden sağlanması için çareler ararız. Bozulan düzenin boyutlarını abartmış olsak da, 
olayın değerlendirilmesinin ölçütü adaletsizliktir. Abartmadaki belli orandaki olası 
sübjektif yaklaşım işin mahiyeti açısından sadece oran ve önemin tartışılmasıdır. Her 
halükârda sübjektif olarak tanımlansa bile bir adaletsizlik gündemdedir.

Eğer adalet bir erdem ise, ahlaki-felsefi bilinç bir çözüm arama mecburiyetine 
girecektir. Psikoloğun işlevi burada ortaya çıkacaktır. Adaletsizlik yargısı veya duygusu, 
adil bir tutumun uygulanmamasının sorunsallığı üzerinde psikolog - psikanalist bir 
çözüm yolu arar. Eğer ortada somut, objektif mahiyette bir adaletsizlik varsa hastaya 
hak verilecek; işin sosyo-ekonomik, hukuksal, politik mahiyeti anlatılacak; dert 
etmemesi doğrultusunda telkinler verilecektir. Adaletsizlik konumunda sübjektif 
yargılar ağırlıktaysa, bireysel faktörlere bağlı analizler yapılacak ve hastanın sakinleşmesi 
yönünde önlemler alınacaktır.

Özetle ruhsal dinginliğimizin sağlam temellere oturabilmesinde adalet değerinin 
zedelenmemiş olması önemli bir yer tutmaktadır.

İstenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Bu olay sıkıntı yaratmıştır. Olaya maruz kalan 
şahıs olaydan sonra sorular sormaya başlamıştır. Neden ben? Şimdi bu olay neden ve 
nasıl oldu? Niye bana da başkalarına değil?

Adaletsizliğe maruz kaldığını düşünmek genel bir konumla da ilgili olmaktadır. Ben 
neden böyle zayıfım? Bu hastalık neden beni yakaladı? Neden başka yerde değil de 
burada doğdum? Neden böyle bir hayatım var? Bu tür adalet değerlendirmelerini 
yaparken diğerleriyle kendimizi karşılaştırarak haksız konumda olduğumuzu 
düşünürüz.

Hukuk düzenlerinde de, adalet bağlamında da benzer bir psikolojik süreçten 
geçmekteyiz. Neden böyle bir çirkef düzen içerisindeyim? Neden Batı’da doğmadım 
da böyle bir arkaik toplumun çocuğuyum? Yöneticilerimin hepsi cahil. Bunlar mı ideal 
hukuk düzenini, adil toplumu getirecek? Bu ülkeyi terk etmeliyim.

Adalet duygusunun zedelenmesi durumunu çoğu kez abartırız. Bunun nedeni insan 
psikolojisinin benmerkezci ve narsistik bir yapıda olmasıdır. Duygularımızın esiri olan 
‘ego’ benmerkezci ve narsistiktir. Akıl öğesi her ne kadar uyum için çaba gösterse de 
başarıya ulaşmak bir hayli güçtür. Bu nedenle adaletsizlik, haksızlık psikozu hep bizi 
kemirecektir.  

Adaletsizliğe maruz kalmış olmak önce bir iç burukluğu, arkasından diğerine 
karşı bir kin duygusunu doğurur. Bu kin duygusu izale edilebilirse iç burukluğu da 
zamanla giderilir. Giderilemediği takdirde bunalım başlar. Adaletsiz davranan kişinin 
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“gölgesine” hücum süreci başlar. Kin oranı artabilir ve o şahıs suç işleme sürecine dahi 
girebilir. Psikolog bir yandan diğerinin gölgesini unutturmaya, öte yandan o şahısın 
derindeki “ben’ine” inerek kin ve nefreti silmeye çalışacaktır.

Adaletsizliğe maruz kalma sürecinde bireyleri en fazla rahatsız eden şeyleri başında, 
insan olarak o muameleyi yapanın konumudur. O şahıs dost değildir. İnsan bile 
olamaz. Eğer yakını, hemşerisi vs ise ihanet içerisindedir. Kardeşlik, dayanışma nerede 
kalmıştır? Durkheimyen deyimle benzeyiş yoluyla gelen mekanik dayanışmayı21 
bozmuştur. Verdiği sözü yerine getirmemiş, işini yapmamışsa, gene Durkheimyen 
tabirle işbölümünün getirdiği organik dayanışmanın canına okumuştur. Adalet 
zedelenmiştir. Devreye birileri girmelidir. Bozulan denge yeniden kurulmalıdır. Burada 
devreye devlet ve hukuk girecek, adil bir çözüm arayacaktır.

Psikolojik bağlamdaki sıkıntıların çözümü felsefe ve ekonominin verilerine bağlı 
bir yaklaşımdan geçmektedir. Felsefe adalet kavramını irdelemekte ve adil çözümün 
manevi boyutlarını gündeme getirmektedir. Ekonomi ise, işbölümünün getirdiği 
organik dayanışmanın bozulmasındaki süreçte, gerek bireysel gerek toplumsal ve 
sınıfsal istismarı yumuşatma yollarını arayacaktır.

Psikolojiden felsefe, ekonomi, hukuk ve adalete böyle bir geçiş yolu izlemekte yarar 
görmekteyiz. Zaten soru ve sorunlar birbirleriyle ilinti halindedir.

II-EKONOMİ, FELSEFE, ADALET VE HUKUK- ADİL ORTAMIN 
ÖNKOŞULU FELSEFİ ANLAMDA LİBERAL TOPLUM

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Az gelişmişlikten kurtulmuş ve gelişme sürecine 
girmiştir. Böyle bir süreçte ekonomik eşitsizlikler kol gezmektedir. Yakın tarihlere 
kadar ‘enflasyon canavarı’  bizi kemirmekteydi; fert başına düşen ulusal gelir bir türlü 
3000 doları geçmiyordu. Bugün biraz daha iyi konumdayız ama eşitsizlik devam 
etmekte; fakir ezilmekte, zengin daha da zenginleşmektedir.

Avrupa Birliği, ABD gibi güçlü topluluklarda da eşitsizlik gitgide büyük boyutlara 
ulaşmaktadır. Gelir dağıtımındaki eşitsizlik, emeğin hakkını alamaması, işsizlik 
oranlarının artması, enflasyon, savaş ekonomisi, askeri yatırımların artması gibi 
etmenler fakiri daha fakirleştirmekte, zengini ise daha zenginleştirmektedir.

Hukuk felsefecilerinin dillerinden düşürmediği denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet, 
hakkaniyet ve sosyal adalet kavramlarının içeriğindeki eşitlik kavramının hukuksal 
düzen içerisinde sağlıklı ve istenilir düzeye ulaşabilmesinde iktisadi politikalarının 
paradigmaları üzerinde durulması gerekmektedir. Benimsenen iktisadi sistem ne olursa 

21  Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, Macmillan Press, 1984, s. 31-68
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olsun, fakirlikle mücadele eşitliğin gerçekleşmesinde ana hedef olmalıdır. Avrupa 
Birliği, 1975’den bu yana Amsterdam Sözleşmesi, Lizbon Stratejisi gibi düzenlemeler 
getirmiş; eğitim, sağlık, ve güvenlik konularında bazı ilerlemeler kaydedilmişse de,  
AB üye ülkelerinin nüfusunun %17’si hala fakirlik riski altında olup, en zengin üye  
Luxembourg’la en fakir üye  Letonya arasında refah  farkı  1’e 7’dir.

Eşitsizlik ortamının göreceli olarak asgari düzeye indirilmesi ve adil toplum 
arayışlarının sözden gerçeğe doğru yol alabilmesi her şeyden önce sağlıklı, tutarlı ve 
insan eksenli bir iktisadi politika izlenmesine bağlıdır. Bunun dışında, gene insan 
eksenli bir siyasal rejimi benimsemek adil düzeni gerçekleştirme bağlamında ana 
strateji olmalıdır. Başka bir anlatımla önce toplumu güçlendirelim, daha sonra o 
toplum içerisindeki bireye yönelerek esenliği sağlarız anlayışı daha baştan, adaletin 
içeriğini oluşturan eşitlikten uzaklaşma demektir. Önce toplumu güçlendirme anlayışı 
ister istemez o toplumun kimliğini tabulaştırmaya dönüşmektedir. Toplumun kimliği 
bir ulus, bir ırk, müminler topluluğu, bir sınıf olarak karşımıza gelmektedir. Her şey 
vatan için, her şey din için, her şey benim sınıfım için, özetle her şey bu topluluğun 
kimliği için anlayışları bireyi ikinci plana itmekte, toplumu sürü haline getirmekte ve 
eşitlikten, adaletten uzaklaşma düzlemini hazırlamaktadır.

Kanımızca adaletli toplum arayışlarının ön koşulu, filozofik anlamda liberal bir 
düzenin varlığıdır. Karşılıklı hoşgörü içerisinde, bireylerin birbirlerinin düşüncelerinin 
ifadesine saygı göstermesi; saygı ve hoşgörünün getirdiği bir dayanışma bilincinin 
sağlanmadan adil düzen oluşturulamaz. İfade özgürlüğü ortamı zaten adaletin 
gereğidir. Hiç bir düşünce veya inanç diğerine üstün değildir. Toplumlarda kabul 
görme şansları eşit olmalıdır. Düşüncelerin arkasında yatan saik veya art niyetle ilgili 
herkes kaygı taşıyabilir. Taşımalıdır da. Çoğulculuğun doğasında diğer düşüncelere 
yönelik kaygılanma vardır. Bu doğal bir tutumdur. Herkes kendi düşüncesinin daha 
saf, daha iyi ve daha artniyetsiz, daha zekice olduğunu düşünebilir ve diğerininkini 
sevmeyebilir. Ama kaygılar nedeniyle diğerine baskı uygulayamaz.

İfade özgürlüğüne uygulanan baskı adalet kavram ve olgusuna ters düşer, eşitsizliğin 
olduğu bir ortam gündeme gelir. Ötekinin düşüncesinden kaygılanmayan toplum 
otoriter bir zihniyeti yansıtır. Herkes aynı görüştedir, kaygılanmanın gereği yoktur. 
Otoriter ve totaliter toplumlarda tek görüş egemendir; o görüş içindeki nüanslar ancak 
tartışılabilir. Çoğulcu toplumu yaşamak, diğer görüşlerden kaygı duymak, görüşlerin 
çatışması ve diyalektiğinde doğruyu aramak, adil topluma açılan yolun kapısıdır.
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1-FELSEFİ LİBERALİM ZORUNLU OLARAK LİBERAL EKONOMİYİ Mİ 
GEREKTİRİR?

Filozofik liberalizm zorunlu olarak ekonomik liberalizmi de içermekte midir? ABD 
ağırlıklı Libertaryen görüş22 ekonomik liberalizmle, felsefi liberalizm arasında zorunlu 
bir bağ görmektedir. Klasik liberalizme sosyal adalet kavramını sokmak mecburiyetinde 
kalan libertaryenler aslında neo-liberalizmden yanadırlar. Ancak kanımıza göre, 
eğer felsefi liberalizm zorunlu olarak iktisadi liberalizmi içermekteyse burada vahşi 
kapitalizmin ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ anlayışından uzaklaşarak devletin 
haksız kazancı önleyici önlemler alması, fırsat eşitliği yaratması, eğitim olanaklarını 
yaygınlaştırması, eğitimde kültür, sanat, felsefe, edebiyat gibi konulara önem vererek 
adalet anlayış ve ruhunu geliştirici bir vasatı yaratması gerekir.’Köşeyi dönmenin’ 
erdem olduğu vahşi kapitalizmde eşitlik sağlanamaz, iktisaden güçlü olanın düşüncesi 
egemen siyasi yapı olarak karşımıza gelir ve eşitlik ve adaletten uzak otoriter ve totaliter 
bir devletin doğumuna yol açar.

O halde bireyi değer ve amaç olarak kabul eden felsefi liberalizm23 vahşi kapitalizm 
içerisinde gelişme ve yerleşme olanağını bulamaz. İlke olarak bireyin toplum içerisinde 
yitip gitmemesi felsefi liberalizmin ana dayanağı olduğuna göre, vahşi kapitalizmin 
yarattığı  ‘jungle’ içerisinde birey iyice eşitsizliğe maruz kalacak ve belki de yok 
olacaktır.

Kapitalizm içerisinde bireyi koruyabilecek tek devlet anlayışı bize göre ‘sosyal 
devlettir’. Ancak sosyal devlet derken sosyalist devletle bir çağrışım bağı kurarsak, bu 
kez toplumculuk ön plana çıkacaktır ki felsefi liberalizmde toplumculuğa yer yoktur. 
O halde sosyal devlet anlayışının, sosyal adaletin bireycilik bağlamındaki güncel 
yorumunu yapmak gerekir. Bilindiği gibi sosyal devlet, sosyal adaleti hukuk sistemine 
getiren ve böylelikle bireyi liberal ekonomi içerisinde koruyan devlet anlayışıdır. 
Sosyal devlet toplumcu- marksist bir uygulama değildir.

Değişik konjonktür ve zaman sürecinde sosyal devlet anlayışlarında değişim 
görmekteyiz. Son dönemlere kadar sosyal devlet denildiğinde, ana hatlarıyla kamu 
iktisadi girişimlerinin hakim olduğu devlet güdümündeki bir piyasa ekonomisi 
düşünülmekteydi. Devlet ağırlıklı sosyal devletin bürokrasiye yol açtığına ve 
bireyi ezdiğine hep birlikte tanık olduk. Bu tür sosyal devletin gerçekçi olmadığı 
anlaşıldığından, sosyal demokratlar doktrini revizyona tabi tuttular ve ifade 
özgürlüğünü ön plana çıkararak, felsefi liberalizme açılımlar sağlayan bir sol düşünceyi 
gündeme getirdiler.

22  Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 150-154
23  Bu konuda bkz. Francisco Vergara, Liberalizmin Felsefi Temelli- Liberalizmin ve Etik, İletişim Yayınları, İstanbul, s.123-127
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Bu tür yaklaşım  ‘liberal sol’ olarak da tanımlanabilir. Sosyalist Enternasyonal’de de 
yeni sosyal demokrat anlayış böyle gündeme getirilmektedir. Sosyal demokratlar için 
üretim araçlarının kimlerin elinde olması artık önemli değildir. Önemli olan paylaşımın 
olabildiğince hakça gerçekleştirilmesi ve tüketimin seyrinin çalışan kesimin yararı 
gözetlenerek denetlenebilinmesidir.

Üretimin kimin elinde olduğunun üzerinde durulmaması hususunun getirebileceği en 
önemli tehlike uluslararası sermaye birikimidir. Bu konuda yeni sosyal demokrat anlayış 
uluslararası sosyal demokrat örgütlenmeyi önermektedir. Sosyalist Enternasyonal bu 
tür uluslararası bir örgütlenme modelidir. Sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi 
ve bunların uluslararası işbirliğine dayalı eylemler ve etkinlikler gerçekleştirmesi  ‘anti 
emperyalist’ bir başka mücadele örneğidir.

2- FELSEFİ LİBERALİZM ZORUNLU OLARAK MUTLAK İFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜ ORTAMINI İÇERİR. BU TÜR ORTAM ADALETİN İÇERİĞİNİ 
OLUŞTURAN EŞİTLİĞİN GEREĞİDİR.

Felsefi anlamda liberal toplumda ifade özgürlüğünün mutlak haklar kategorisi 
içerisinde yer almasının gerekliliği tartışılması söz konusu olmayacak bir gerçekliktir. 
Farklı düşüncelerde olan insanların birbirlerinin düşünce ve inançlarına saygı 
göstermesi, farklılıkları hoşgörüyle karşılaması, ‘öteki muamelesinden’ kaçınarak 
diğerini karalamaması, belki de bir anlamda liberal felsefi ortamın tanımıdır.24 
Böyle bir sosyal yapı insanları eşit konuma getirir. Düşünce ve inanç açısından 
biri diğerinden üstün değildir. Zaten, herkesin bildiği gibi adaletin içeriğini eşitlik 
kavramı biçimlendirmektedir. Düşünce ve inanç ifadesi eşitliği, birbirine saygı ortamı 
dayanışma bilincini de geliştirecektir. Böylelikle, farklılığın bir erdem olduğu bilinci 
gelişecek, tek boyutlu insan olgu ve anlayışından uzaklaşılacaktır

Çoğulcu (plüralist) demokratik rejimlerde ancak yukarıdaki atmosferden söz 
etmemiz olanaklıdır. Başka bir ifadeyle, ideolojilerin dayatıldığı faşist, nasyonal-
sosyalist, komünist ve teokratik rejimlerde adil toplum projeleri olamaz, çünkü devlet 
ideolojisine yakın olan kişilerle diğerleri arasında ifade özgürlüğü bağlamında eşitsizlik 
vardır.

Hukuksal yaptırımların olmasa da, toplumsal baskıların mevcut olduğu ‘sözde 
demokrasilerde’ de adil toplumdan söz edemeyiz. Bu tür toplumlarda yasaların 
yerini  ’mahalle baskısı’ almıştır. Resmi ideoloji her yerdedir. Meyhanelerde bile resmi 
ideolojiyi simgeleyen resim ve tasvirlerle karşılaşılır. ‘Mahalle baskısı’  kılık-kıyafet 
üzerinde baskı kurar; sosyolojik olarak insanları belli biçim içerisinde görünmeye 

24  Bkz. Zeynep Özlem Üskül, Bireyciliğe Tarihsel Bakış, Büke Araştırma, İstanbul, 2003 s. 143-149
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zorlar. Böylelikle eşitlik, yani adalet ayaklar altına alınmış olur.’Mahallenin’ kurallarına 
uymayanlar horlanır ve dışlanır. Çoğulcu demokrasiyi ruhen ve sosyolojik olarak 
benimseyemeyen topluluklarda, yasal engeller olmasa dahi eşitlikten söz edemeyiz. 
Ruhen benimsememe, kelimenin gerçek anlamıyla bir mahallede, örneğin Fatih-
Çarşamba’da ortaya çıkabileceği gibi ülkenin tamamında farklı görünümler içerisinde 
karşımıza gelebilir. Veya egemen ideolojiye bağlı olarak başka semtlerde başka tür 
‘mahalle baskısıyla’ karşılaşılabilinir. Egemen ideolojiye bağlı ‘mahalle baskısının iyice 
yerleşmediğinden kaygı duyan egemen güçler, bu kez militarist yöntemlere başvururlar 
ve  ‘askeri göreve’ çağırırlar!  

‘Sözde demokrasilerde’, mahalle baskısı medya aracılığıyla da körüklenmektedir. 
Medyadaki oligarşik yapılanmalar, kendi çıkarları doğrultusunda beyin yıkamakta 
ve kitleleri irrasyonel tercihlere sürüklemektedir. Kitleler kışkırtılmakta,’vatan elden 
gidiyor’ mantığıyla temiz yurtseverlik duyguları istismar edilmekte, irrasyonel 
bir milliyetçilik pompalanmakta, olaylar abartılmakta, askeri müdahaleler 
istenmektedir. Eskiden karşılarında oldukları, kafatasçı vs. sıfatıyla tanımladıkları 
klasik milliyetçiliklerden farklı olduklarını, entel-dantel bir konumda bulunduklarını, 
irrasyoneliteye bel bağlamadıklarını kanıtlamak maksadıyla milliyetçiliğin adını 
değiştirip ulusalcılık haline getirmektedirler. Böylelikle modern ve rasyonel olduklarını 
sanmaktadırlar. Onlar sadece ve sadece nominalist bir oyunla eşitlik ve adalete ihaneti 
gündem getirmektedirler. Kendileri gibi düşünmeyenlere vatan haini damgasını 
vurarak, onları mağdur duruma düşürmektedirler. Bu tür bir mahalle baskısı nedeniyle 
özgürlükleri kısıtlanan insanların eşit ve adil bir toplum düzeni içerisinde yaşadıklarını 
söylemek olanaksızdır.

3- FELSEFİ LİBERALİZM ZORUNLU OLARAK FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNİ 
BENİMSER

Sosyal devletin en önemli öğelerinin başında gelen fırsat eşitliği olmadığı takdirde 
adil toplumu gerçekleştirmek olanaksızdır. Ancak fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için 
pek çok öğenin bir araya gelmesi gerekir.

Ekonomik gücü zayıf olan toplumlarda fırsat eşitliğinin olmayacağı apaçık bir realitedir. 
Fert başına düşen gelirin 7000 dolardan az olduğu ülkelerde demokrasinin işlemediği 
sözüne sıkça rastlamaktayız. Bir önceki bölümlerde felsefi liberalizmin ve onun işlerlik 
zemini olan çoğulcu demokrasinin adil düzenin önkoşulunu oluşturduğunu belirttik. 
Böyle bir argümantasyon ister istemez bizi adil düzen= 7000 doların üstü mantığına 
mı götürmektedir?

Bir anlamda evet… Fakirlik içerisinde hakça, adil bir düzen sağlanma çabaları samimi 
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olsa bile aç insanlar, karnını doyurabilmek maksadıyla birilerine tabi olacaktır, güçlü 
bir kişinin kendini kurtaracağını düşünerek onun kulu, kölesi durumuna düşecektir. 
Karizmaların, diktatörlerin yaratılmasında fakirliğin, ezilmişliğin büyük rolü vardır.

Sosyal devlet anlayışı, fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlar. Ancak klasik devlet 
ağırlıklı sosyal devlet değil, yukarıda sözünü ettiğimiz ve de Sosyalist Enternasyonal’ 
in de benimsediği, güçsüzü koruyan modern sosyal devlete bu bağlamda görevler 
düşmektedir.

SONUÇ: 

Yukarıdaki bölümlerde özetlemeğe çalıştığımız ‘liberal sol’ devlet anlayışı adil 
düzenin kurulmasında kanımızca önemli bir yaklaşımdır. John Rawls da benzer bir 
yaklaşım içerisindedir.

Ona göre ‘adil düzen’  aşağıdaki koşullar içerisinde gerçekleştirilebilir:

—Eşit özgürlük ortamı… Din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf vs gibi farklılıklar 
olmaksızın ‘her eve lazım’  olan bir eşit özgürlük ortamı.

— Tüm tezahür biçimleri ile düşünceyi ifade özgürlüğü.

—Tüm tezahür biçimleriyle inancı ifade özgürlüğü.

—Örgütlenme özgürlüğü.

—Meslek seçme özgürlüğü.

—Adil yargılanma.

—Seçme ve seçilme hak ve özgürlüğü.

—Mülkiyet hakkı25

Rawls’a göre bu özgürlükler hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Kısıtlandığı taktirde o 
toplumda adaletten söz edilmesi olanaksızdır, çünkü kısıtlama, kısıtlayan güçler lehine 
bir üstünlük sağlar ki bu durum diğerinin mağduriyeti demektir.26

Böyle bir devlet bilincine ulaşabilmek için her şeyden önce eğitime ve kültürel yapıya 
yeni bir anlayış getirmek gerekmektedir. Teknik ve teknoloji ağırlıklı mevcut eğitim 
sistemi kültür, sanat, felsefe, edebiyat ve sosyoloji gibi konuları ikinci plana etmiştir. 

25  . André Berten, Pablo de Silveira, Hervé Pourtois , Liberaller ve Cemaatçiler, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, s. 145 - 173
26  John Rawls, Siyasal Liberalizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 374 vd.
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Böylelikle etik bilinçlenmeden uzaklaşılmış ve diğer bireylere yönelik sorumluluk 
ruhuna girilememiştir.

Yaşam ilişkilerinde çıkar kaygısı, böylelikle her şeyin üstüne çıkmış ve ‘vahşi 
kapitalizm’in getirdiği ‘jungle’ içerisinde insan olma bilincinden uzaklaşılmıştır. 
İnsanlık bilincinden uzaklaşmak egosentirik psişik oluşumları yoğun ve yaygın bir 
biçimde gündeme getirerek eşitlik düşüncesi unutturulma sürecine itilmiştir.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Biz de çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, süreyi izah 
etmek zorunda kaldım. Teşekkür ederim. Hakikaten ele almak istediğiniz konuları 
gayet güzel bir şekilde bizlere ve konuklarımıza anlattınız. Teşekkür ederim.

Son konuşmacımız olarak Polonya’dan gelen meslektaşımıza sözü vereceğim. Marek 
Zirk Sadowski Lots Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan bir kişi, hukuk fakültesi 
dekanlığı, rektör yardımcılığı yapmış, aynı zamanda da Uluslararası Hukuk Felsefesi 
ve Sosyal Felsefe Kurumunun başkan yardımcılığı görevini yapmış bir hukukçudur. 
Kendisinin bizim bakımımızdan önemli olan bir diğer özelliği de aynı zamanda 
Yüksek İdare Mahkemesi yargıcı olarak da görev yapmış olması, yani sadece felsefeci 
olarak konulara bakmıyor, onun uygulayıcısı olarak da her önüne gelen olayda kafasını 
yoruyor. Bu bakımdan “Yargıç ve Hukuk Kültürüne Katılımı” ana başlığı altında 
yapacağı konuşmayı merakla bekliyoruz.

Prof. Dr. MAREK ZIRK-SADOWSKI (IVR Başkan Yardımcısı)- Çok teşekkür 
ederim. İlk önce anladığım üzere Türk hukuk kültürünün gelişmesinde çok önemli 
olan bu kurultaya katılma davetiniz için çok teşekkür etmek isterim. Burada olmak 
ve önemli ve bazen de duygusal konuşmaları dinlemek gerçekten çok büyük bir zevk. 
Hepimizin hukuku çok önemli bir sosyal kategori olarak ele aldığını görüyorum. 
Sunuşum - konuşmamın ismini yumuşatayım- adalet hakkında olacaktır, ancak  hukuk 
politikasıyla ilgili olacaktır. Bir hâkim ve aktif hukuk düşünürü olarak, 1989’dan önceki 
çok zor durumdan ve Avrupa Birliği’ne girmemizden sonraki döneme geçiş yapmaya 
çalışan bir toplumun üyesi olduğumu söyleyebilirim. Bunun hukuk kültürümüz için 
çok zor bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burada mantıklı şekilde böyle bir 
yoldan geçmenin mümkün olup olmadığı ve rasyonelliğin mümkün olup olmadığı 
ve böyle bir geçiş döneminde adaletin nasıl geliştirileceği gibi sorunlar hakkındaki 
izlenimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. 

Her zaman hukuk politikası denilen süreç hakkında iyimser bir görüşten hareket 
ettik. Polonya’daki hukuk politikası çok eski bir geçmişe sahiptir. İlk kez ünlü Rus 
hukuk düşünürü Petrajitzki’nin eserlerinde tanımlanmıştır. Ve bu gelenekte hukuk 
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politikası, basit bir kavrayış olarak hukuku belirlenen hedefi gerçekleştirmek için 
kullanmak olarak anlaşılır ve genellikle üç boyutu vardır. Hukuk politikası, yeterli 
ölçüde genel ve soyut olan ve kanun koyucular tarafından üstlenilen amaçları 
gerçekleştirme hedefine hizmet eden normlar yaratma olarak anlaşılmaktadır. Kanun 
uygulama politikasının doğası gereği ikinci bir boyuta sahiptir, kanuni normlar boşluk 
bıraktığı zaman üstlenilen görevleri gerçekleştirmek için uygulamayla ilgili karar 
verilmektedir. Ve son olarak bu gibi tutumlarda çok önemli bir unsur olan kanunun 
yürütülmesiı politikasını da ayırt edebiliriz. Genel olarak hukuk politikası hakkında 
yapılan müzakerelerin amacı bunları etkileyen yasal normları ve hukuki kuruluşları 
kullanarak üstlenilen hedefleri gerçekleştirme araçları ile büyük ölçüde anlaşılan bir 
egemenlik sağlamaktır.  Tartışmamı sadece hukuk politikasının kanun yapma politikası 
ve uygulama politikası olarak anlaşılan sorunu ile kısıtlamak ve bu kavramını çok 
olgucu olmayan perspektifinin belki de daha iyi olacağını göstermek için bu kavramı 
eleştirmek istiyorum.

Bana göre hukuk politikasına, hukuk politikası teorisini oluşturmanın olanaklı olup 
olmadığına dair yapılan tartışmanın temelini oluşturan temel varsayımları tanımlamak 
için biraz kredi verilebilir. Bu doktrinin en temel unsuru şüphesiz makul gönüllülüktür, 
yani Kanun koyucunun irade eylemlerinin toplum hakkındaki bilgilerin analiz 
edilmesi ile algılanması ve ikincisi tarafından geçerli olacağı kabul edilen değerlere 
saygı göstermeleri gerekmesine rağmen kanun koyucunun irade eylemlerinin normatif 
bağlamı aracılığıyla sosyal gerçekliği etkili bir şekilde etkileyebileceği varsayımı. Kanun 
koyucunun rolü pasif değildir; sadece mevzu hukukunda ifade edilmesi gereken 
kuralları açığa çıkarmaz. Makul ölçüde aktiftir de; yani gerçekler ve değerler bilgisine 
dayanarak, kanunun içeriği hakkında karar öncesi alanı belirleyebilir. 

Bu gibi tutumların ikinci varsayımı, hukuk politikasının oluşturulmasının arkasındaki 
epistemolojik doğadır. Makul ölçüde davranış sergileyen kişinin davranması, bir şeyler 
yapması gerektiği, bu şekilde değiştiği belirli alanlar olduğu tezidir; yani “olayların doğal 
seyri”. Bu şekilde sadece sosyal yaşamıkendi düzenleyen mekanizmanın sonucunu 
beklemeye mahkûm değiliz. Yukarıda belirtilen iki hukuk politikası varsayımı açıkça 
belirli hukuki iyimserliğin bir ifadesidir. Bilimsel bilgileri kullanan ve toplum tarafından 
yapılan esas değerlendirmelere saygı gösteren hukukçular tabii ki belirli sınırlarla 
sosyal yaşamı belirli sosyal gerçeklik modelinin oluşturulmasına yönlendirerek en 
iyi hale getirebilir. Bu şekilde, tabii ki araçsal rasyonellik modeline göre davranırlar. 
Bilgilerine dayanarak en iyi araçları belirlenen sosyal hedeflerin başarılması ile 
eşleştirirler ve bu faaliyette tutarlı davranırlar. Mantıkta bu gibi tercihleri geçici ve 
asimetrik olarak adlandırırız. Bu şekilde mantıklı kanun koyma modeli yaratılır. 
Buna “araçsal rasyonellik” denebilir. Beş, rasyonel kanun koyma aşamasından oluşur; 
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yani, kanun koyucunun faaliyetinin amaçlarını belirlemesi, en iyi araçların seçilmesi, 
amacın seçilmesi, en iyi araçların seçilmesi, bu araçlar arasında kanuni yollar olabilecek 
olanların olup olmadığının belirlenmesi, kanuni şeklin seçilmesi ve kanuni hükümlerin 
yürürlüğe koyulması. Bu modelde, bu çok basit rasyonel kanun koyucu görüşüdür. 
Bu model kıyasen hukuku uygulama sürecine uygulanır. Ancak bu süreçte başvurulan 
bilginin kaynağı önemli ölçüde hukuk bilimi özellikle biçimsel hukuk ilmidir. Yukarıda 
sunulan hukuk politikası kavramı hem hukuki olguculuk hem de araçsal rasyonellik 
tutumlarının bir beyanıdır. Hepimizin amaçlaması gereken, bilimsel bilgi temelinde 
en uygun sosyal yaşam modeli yaratmamız, kanun koyma ve kanun uygulamasının bu 
alanında başarılı olmak için en iyi araçları seçmemiz gerekmektedir. 

Hukuk politikası kavramının tamamı gördüğünüz üzere en doğru şekilde Max Weber 
tarafından ifade edildiği gibi belirli bir otorite kavramını desteklemektedir. Weber’in 
otorite kavramında, otorite maddi bir niteliğe sahiptir, kişinin sosyal ilişkilerde bazen 
konumda bile kendi isteğini beyan etme durumunda oluşur. Burada anlaşılan otoriteler 
kişinin kendi işlerini savunmak için belirli bir kişi tarafından kendi isteğini yapabilme 
yetisidir. Güç kullanma ile ilgilidir, bireyin kendi niyetleri ile tutarlı olan, dış dünyadaki, 
sosyal dünyadaki değişiklikleri etkilemek için güç kullanmak çok önemlidir. Bu gibi 
bir evre, Max Weber’in belirli bir davranışı zorlamak için organize şiddet kullanma 
olasılığının olduğu bir toplum için önemli olan siyasi kararlar alma yetkisi kavramına 
dayanarak otoriteyi tanımlayan siyasi bilim adamları, edebiyat için de faydalıdır. Bu 
görüş açısına göre, otoritenin daimiliği, kritik bir durumun yani savaşın kalıcılığına 
bağlıdır. Günümüzde, ikincisine karşı rekabet edici bir yaklaşımla karşılaşabiliriz, yani 
değerler, sosyal özneler arasında var olan toplum içindeki iletişimden oluşan otorite 
kavramı. Bu otorite kavramının kaynakları son yüzyıla dayanmaktadır, sanırım 20.inci 
yüzyıl hakkında esas olarak Hannah Arendt’in görüşüne göre güç diğer kişiler üzerinde 
isteği dayatıyor olarak değil, bireyleri güç kullanmadan birleştirebilme yeteneği olarak 
algılanmaktadır. Otoritenin özü sadece potansiyel niteliktir. Bu bağlamda otorite, belirli 
mevcudiyette gerekli özelliklerle dolu hazır olan bir şeye yeni bir şeyler eklemektir. 
İfade edilebilen fakat asla tamamen gerçekleştirilemeyen kişiler arası ilişki türüdür. 
Sadece beyan etme süreci olarak var olur.  

Otorite, bireyler birlikte hareket ettiği zaman onların arasında doğar. Sürekli 
değerlere, irade ve istek eylemlerine uygunluk tutarlılığı gerektirir ki bu sadece 
kamunun korkusunda ortaya çıkabilir. Burada büyük bir öneme sahip olan şey, siyasi 
değil kamunun korkusu kavramıdır; yani otoritenin vazgeçilmez plüralizm koşulları 
altında yapıldığı yer. Arendt’e göre plüralist görüşler insan durumundan ayrılmaz 
bir olaydır. Şiddet, sadece bunu saklama durumuna neden olabilir. Hukuk politikası 
perspektifine göre en önemli olan şey insan tecrübelerinde bu da tartışma aracılığıyla 
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insan düşüncelerinin sadece bir gerçeğe götürebileceği tezini ortaya koyan bir şey 
yokturSadece kamusal sorunlar hakkında tartışmalar ayaratabiliriz ve bunu yaparak, 
bu çıkarları sürdürme sürecinde görüşlerimizi ve çıkarlarımızı ifade edebiliriz. Fakat 
bu ortak bir görüşe, bir doğruya yol açmaz.  Kamu korkusu, sadece bireylerin farklı 
görüşlere sahip olmasından dolayı yeterli bir uzlaşmaya ulaşma yükümlülüğüne gerek 
duyulduğu zaman görülür. Bundan dolayı, üniversite tartışmaları teorik usun pratik 
usun ve yargılama yeteneğinin yerini almayacak şekilde siyasetin yerine geçmeyecektir. 
Vatandaşlar olarak biz, kamu korkusunu tartışabiliriz, bu bağlamda kamu korkusunu 
tartışabilmek için profesör ya da avukat olmak gerekmez. 

Arendt, siyasi yaşam şeklinin esasını teşkil eden ideal olarak Yunan sitesinde 
(Polis’inde) bu gibi bir uzlaşma sağlama için bu en uygun modeli aramıştır. Bunu daha 
ayrıntılı şekilde analiz edersek, Machiavellian ve Leninist otorite kavramına karşı çıkan 
siyaset görüşünü algılayabiliriz. Arendt’in görüşüne göre, Yunan sitesinin (Polis’inin) 
otorite kavramı şiddetten çok ortak bir istek meydana getiren, amaçlara yol açan belirli 
iletişim, konuşma yoluna dayanmaktaydı. Kamu korkusu, özneller arası anlam ve ortak 
sembol yaratma alanıhaline gelmektedir. İletişimsel yaklaşıma göre otorite, iletişimsel 
hukuk politikası olan diskurs  fikrine neden olur. Bu yaklaşımda, hukuk politikası, 
araçları ve hedefleri düşünmeye dayanmaz.  Direk olarak rasyonel tartışmaya katılan 
kişilerin rızasına tüm normların geçerliliğini bağlar.. Bu bağlamda hukuk politikası 
hakkında yapılan araştırma belirli teorik dünya modelinin hukuka uygulanması ve 
bu modelin nasıl ifade edileceği hakkında ilkelerden oluşmaz; daha çok sosyal yaşam 
antolojisini aksiyolojik pragmatik boyutlara bağlı hale getirerek mevcut bağların ve 
sosyal ilişkilerin söylemsel meşrulaştırmasına çalışır.  

Daha önce belirtildiği gibi, kanun koyma kararının haklı gösterilmesini yeniden 
oluşturan rasyonel kanun koyma modelinde, bir kaç aşamayı farklılaştırmak 
mümkündür. İlk model kanun yapma hakkındadır. Genel teknik-araçsal rasyonalite 
modeli olup, amaçların farklılaşması ve bu amaca ulaşmak için kullanılan potansiyel 
araçlarla ilgilidir. Rasyonel kanun koyucu yapısı teknik rasyonelliği içerdiğinde 
kararların yorumlanmasını haklı göstermede de bu durum geçerlidir. Hâkim sadece, 
kanun koyucunun iradesini yeniden inceleyecek araçlara sahiptir. Hukukçular, kanun 
koyucunun sistematik olan ve geçici ve oransız tercihleri paylaşan ve çelişkili olmayan 
bilgiyi kabul etmesi bağlamında rasyoneldir. Pozitivizm tarafından kabul edilen zengin 
bir yorumlama vardır. Hukukçular hukuk ve yasal kültür görüşünde teknik rasyonellik 
kriterleri ile yönlendirilir. Aslını söylemek gerekirse, kendi kararlarını haklı çıkarmak 
için gerekli olan bu rasyonellik kriterlerinden yararlanırlar. Bu perspektife göre hukuki 
faaliyetin doğası sosyal hedeflere ulaşmak için hukuktan yararlanmaktır. 

Bu gibi bir süreçte kurumlar, barolar gibi yasal topluluklar artık değerlerin meydana 
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getirilmesi ve yeniden tanımlanması için kaynak değildir, çünkü bu gibi değer 
artikülâsyonu şekilleri için dağıtılamayan, serbest ve engellenmemiş tartışmadan 
yoksundurlar. Teknik rasyonelliğe dayalı sistemler ile iletişimsel rasyonelliğin yerini 
alma süreçleri yani kurumsal hukuk çerçeveleri, hukukun toplumda dış teşvik rolünü 
üstlenmeye başlaması ve normları içselleştirme süreçleri ile yapılan dolaylı kontrolün 
bir unsuru olarak görülmemesi anlamına gelmektedir. Özellikle hukuk teorisi olmak 
üzere hukuk ilimleri bana göre modern topluluklarda hukukun tehlikeli ve yanlış resmini 
şekillendiren temel faktörlerden birisidir. Hukuk teorisi, kritik işlevini kaybetmiştir ve 
hukukçulardan teknik rasyonellik seçiminin doğal bir gereklilik olmadığı daha çok belirli 
aksiyolojik varsayımlara dayanan bir karar olduğu gerçeğini başarılı şekilde saklayarak 
teknik rasyonellik modülünün ana destekçisi haline gelmiştir. Sosyal otoritenin 
siyasi kural koşulları tamamen, teknik kullanma otoritesi şeklini varsayarak teknik 
operatörlerin objektif gereklilikleri ile bağlantılıdır. Bizim gibi, burada konuşmalarını 
dinlediğim pek çok meslektaşım gibi eleştirmenlere göre, bu eleştirmenlerin 
konusudur, ilminin konusudur ve hukuk teorisi objektif değildir, bireyler tarafından 
oluşturulan ve konuşma ile sunulan kültürel konulardır. Hukuk teorisinin, hepsinden 
öte belirtildiği gibi sosyal teorinin çok önemli bir amacı olmasının nedeni budur. Teori 
ve ampirik bilgi arasındaki ilişki özneleri doğal objeler olan bilimden farklıdır. Eleştirel 
kuram, birkaç rekabetçi görüş açıları ile karşılaştırabilir. Davranış bilimlerini analiz 
ederken, eleştirel kuramın, kasıtlı faaliyeti davranışa indirgemediğine dikkat edilebilir. 
Sübjektif alanı, bunun temelindeki kurallar sistemine göre tabii ki kültürel kurallara 
göre meydana getirilen sembolik yaratımlardan oluşur. Eleştirel kuram, yorum 
bilimden farklı olarak sosyal sistemlerde ifade edilen anlamı sadece kültürel gelenek 
bağlamına indirgemez. Eleştirel kuram, sosyal sistemlerde ifade edilen sembollerin 
değer sorununu sadece geleneğe indirgemez. İdeoloji eleştirisi olarak, gerçekte var 
olan bağları inceler. Belirtilen sosyal sisteme göre bireyin haklı çıkartılacak iddialarını 
söylem yoluyla doğrulamasını neredeyse imkânsız hale getiren iletişimsel engellerin 
analizine odaklanır. Siyasi otorite şekli olarak kanun koyucu teorisi dâhil olmak üzere 
otoritenin doğası hakkındaki sorun için farklı bir yaklaşım sunar. Teknik rasyonellik 
modeline dayalı sosyal bilimler otoriteyi, otoritenin isteğine tutarlı davranışı empoze 
edebilecek olarak değerlendirir. Eleştirel kuram, otoriteyi iletişimsel yaklaşımdan ele 
alır. Buradaki otorite Weber’in yaklaşımında olduğu gibi faaliyette ortaya koyulan 
belirli bir olabilirliktir. Fakat Weber’in ideolojik faaliyet yaklaşımı teorisine dayandığı 
ve üstlenilen hedefe ulaşmak için farklı araçları kullanan otoritelerin sunulduğu 
kadarıyla, iletişimsel yaklaşımda otorite, anlaşmaya ulaşmayı amaçlayan iletişim ile 
ortak isteği şekillendirmeye dayanır.

Otorite, belki de geçmişten gelen öznellikte bunu sürdürme amacına hizmet eder. 
Şimdi altıncı hususa geçeceğim. Kanun koyucuların perspektifinden sunulan hukuk 
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politikası modellerinden hukukun uygulanmasının bir parçası olarak her iki politikaya 
geçelim. Kanun koyucuya benzer şekilde, burada da araçsal versiyonda ve söylemsel-
diskursiv kavramda hukuk politikasının uygulanması arasında bir çatışma olduğunu 
görebiliriz. Birincisinde, birey kanun uygulamasını egemen isteği gerçekleştirmek için 
bir araç olarak algılar, ikincisinde ise yargı otonomisi olarak ele alır. Birincisi dikkatimizi 
yasal bir metinde düzenlenen mantıki ve semantik sorunların analizine çekerken, diğer 
taraftan ikincisi, hâkimin yasal bir metine dair söylemsel-diskursiv otoritesini algılar ve 
bu şekilde özellikle hâkimlerin öğrenimi veya eğitimleri hakkında olmayan, daha çok 
hâkimlerin iletişimsel topluluklar geliştirmesi ile ilgili politika sorununu seçer. Hukuk 
politikasının uygulanmasına dair ilk perspektif ile ilgili literatür, hukuki literatürden 
ağır basmıştır. Bunun nedeni, Avrupa Birliği’ne katılmadan önce yeni kanun uygulama 
kavramının yasal kültürlere girebilmesi için yasal sistemlerin uyumlaştırılmasıyla ilgili 
çabalardır. 

Pozitivst olmayan bu hukuk bilimi, hâkimlerin ve hukuk bilim adamlarının temel 
görevinin hukukun normlar ve kültürel değerler bağlamında daha iyi anlaşılması 
için araştırma yapma olduğunu ifade eder. Dworkin’e göre doğru bir metafor, kanun 
koymayı, ortak mevcut olan metne bölüm ekleyen sonraki yazarlar tarafından edebiyat 
şaheseri oluşturma süreci ile karşılaştıran metafordur. Yargı yetkisi, hâkimlerin kanunda 
görülen anlamlar üzerinde yetkiye sahip olduğu ölçüde gerçektir. Kanunu yorumlayan 
bir hâkim hukuki kültürün merkezi bir figürüdür. Kanunun bütünleyici işlevini sunan 
hâkim kavramını pozitif hâkim kavramı ile karşılaştırırız. İkincisi, siyasi kararın, 
demokratik seçimle seçilen kişiler tarafından alınması gerektiğini iddia ederken, 
yargı organının kanun koyucuya tabi olması gerektiğini ileri sürer.  Bu kavramı zor 
durumlarda korumak yasal bir metin belirsiz ve davanın karara bağlanması için yetersiz 
olması durumunda hâkimden yasama organı olarak yani çoğunluğu ikna edecek ya 
da çoğunluğun fikrini göz önünde bulunduracak yargıyı seçerek yasama organı olarak 
hareket etmesini gerektirir. Çoğunluğun görüşü ile tutarlı olmayan kendi görüş açısının 
göz önünde bulundurma hakkına sahip olmadığını düşünür. Bu bütüncül, iletişimsel 
kanun görüşünün temsilcileri farklı şekilde düşünür. Ayrıca hâkimin kanun koyucudan 
yetkiyi alamayacağını fakat belirli bir kişi ya da soyut bir varlık değil, bir hâkim olduğu 
gerçeğinden dolayı adalete ve tutarlığa dayandığına inandığını düşünmektedir.

Çok teşekkür ederim. Sanırım yeterli. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Prof. Dr. MAREK ZIRK-SADOWSKI (IVR Başkan Yardımcısı)- Thank you very 
much. First of all, I would like to thank you very much for the invitation to attend 
this congress, which, I see, is very important for the next step into the development 
of Turkish legal culture. It is really pleasure to be here and to hear so important and 
sometimes emotional speeches. I see that we all treat law as a very important social 
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category. And lecture, or my paper – let me moderate the name of my speech – will 
be also will be also about justice, but in the context of the problem of legal policy, 
let me say as a judge and active legal philosopher, I am a member of a society which 
tries to make transition possible from the very difficult situation before ’89 and 
after our accession to the European Union. Of course, you understand that it was a 
very difficult process for our legal culture and I would like to share my impressions 
about this problem; whether it is possible to pass such a way in rational methods, 
also whether this rationality is only one face of many faces and how to develop the 
justice in such a transitional situation. Of course, we started always with an optimistic 
vision of such a process called legal policy. Legal policy in Poland has a very old 
tradition. It was described for the first time in Petrajitzki’s works, the famous Russian 
legal philosopher. And in this tradition, legal policy is broadly understood as using 
law to accomplish the assumed goal, the simple conception of legal policy and it has 
usually three dimensions. Legal policy is understood as creating norms which are, to 
a sufficient extent, general and abstract and which serve a goal of accomplishing the 
aims assumed by the legislator. The nature of a policy of applying law is of a second 
dimension, is to issue decisions of law application in order also to accomplish assumed 
roles when legal norms leave some margin of decisions. And finally, of course, we can 
also distinguish policy of execution of law, which is a very important element in such 
attitudes. Generally, the aim of deliberations about legal policy is to provide a broadly 
understood sovereign with the tools to accomplish the assumed goals, together with 
using legal norms and legal institutions operating them. I would like to restrict my 
deliberation only to the problem of legal policy, which is understood as law-making 
policy and applying policy and make a critique of such concept and to show, maybe, 
better, not-so-positivistic perspective of this concept.

Legal policy, in my opinion, adeptly deserves some credit for describing the basic 
assumptions which constitute the basis of the dispute whether creating a theory of 
legal policy is feasible. The most fundamental element of this doctrine is undoubtedly 
the so-called moderate voluntarism, namely, the assumption that the legislator, by 
means of normative content of his acts of will can effectively influence social reality, 
although the legislator’s acts of will must be perceived by the analysis of the knowledge 
about society and they must respect the values recognized by the latter to be effective. 
The role of a legislator is not passive but does not only reveal rules which should be 
expressed in positive law; but it is moderately active, let me say; namely on the basis 
of knowledge about facts and values, it can determine the field of pre-decision about 
the content of law. 

The second assumption of such attitudes has an epistemological nature, which is 
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behind the construction of legal policy. It is the thesis that there are certain fields in 
which a reasonably-behaving man should act, should do something, modifying in this 
way; let me call, the ‘natural course of events’. In this way, we are not condemned to 
merely wait for the result of a mechanism which self-regulates social life. The concept 
of legal policy is when preceded by a statement, but there is a certain model of social 
reality and the issued normative acts can cause optimization of a social reality by 
means of bringing it closer to this theoretical project of social wealth. The two 
abovementioned assumptions of legal policy are obviously an expression of a certain 
legal optimism, let me say. Lawyers using scientific knowledge and respecting the basis 
assessments produced by the society can with certain limits, of course, optimize social 
life by directing it towards accomplishment of a certain model of social reality. In this 
way, they act according to a pattern of instrumental rationality, of course. They match 
optimal means, based on their knowledge, to the accomplishment of determined 
social goals and they are consistent in their activity. Well, in logic, we call such 
preferences as transitive and asymmetrical. This is the way in which the model of 
rational law-making is created. It can be referred to as ‘instrumentally rational’. It 
consists of the five stages of rational law-making, namely determining the goals of a 
legislator’s activity, the choice of optimal means, the choice of goal, the choice of 
optimal means, determining whether among these means there are such that can be 
legal means, the choice of legal form and enacting the legal provisions. This is a very 
simple vision of rational law-maker in this pattern. This pattern can be, by analogy of 
course, applied to processes of applying law, although the source of knowledge used in 
it by body applying law is, to considerable extent, jurisprudence, especially formal 
jurisprudence of course. The concept of legal policy presented above is a manifestation 
of both the attitudes of legal positivism and instrumental rationality. Law is a set of the 
sovereign’s act of will but it is the manifestation of goals and in order to accomplish 
them, it uses means chosen on the basis of scientific knowledge and knowledge of the 
values shared by the addressees of law. It is necessary, then, to create an optimal model 
of social life, which we all should aim, and on the basis of scientific knowledge, choose 
the best means to accomplish in this field of law-making and law application. The 
whole concept of legal policy supports a certain concept of authority, as you see, which 
has been most accurately expressed by Max Weber. In Weber’s concept of authority, it 
is of a substantialist character; it consists in the situation of manifesting one’s own will 
inside social relations, sometimes even despite in the position. The authorities 
perceived here is the ability to carry out one’s own will by a given person to defend 
one’s own businesses. It is connected with using force, it is very important using force, 
in order to influence changes in external world, social world, which are consistent with 
one’s own intentions. Such phrase also functions in literature, concerning political 
scientists, which defines authority-base on Max Weber’s concept as a power of taking 
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political decisions which are important for the society with the possibility of using 
organized violence in order to force a particular behavior. From this point of view, the 
permanence of authority depends on permanence of a state of critical situation namely 
the freight. Contemporarily, we can encounter a competitive approach to the later 
one, namely the concept of authority which consists in the act of communication 
within society, communication which exists among values, social subjects. The sources 
of this concept of authority can be traced in the last century, I think about the 20th 
Century, primarily in Hannah Arendt’s thought, by whom power was not perceived as 
imposing one on will on others, but rather as the ability to unite people in activity 
without using force. The essence of authority is only the potential character. The 
authority in this concept is now understood ad something ready-made, filled with 
indispensable properties, certain existence. It is rather a type of interpersonal relations 
which can be manifest but which can never be fully carried out. It only exists as a 
process of manifestation. The authority is born between people when they act together. 
It requires constant consistence of compliance of values, acts of will and intentions, 
which can only occur in public’s fear. What is of great importance here is the notion of 
public’s fear, not political but public, namely the place in which entertainment of the 
authority takes place, but in the conditions of indispensable pluralism of standpoints. 
According to Arendt, pluralism of views is a phenomenon which is immovable from 
human condition. Violence can only lead to the situation of hiding it. What is more 
and what is most crucial from the perspective of legal policy is that there is no such a 
content in human experiences which would give to the thesis that practicing human 
minds by means of discussion can lead to one truth. We can only create discussions 
over public issues and by doing it, we can manifest our views and our interests and 
somehow, yield in the process of waging these interests. It doesn’t, however, lead to a 
common view, one truth. Public’s fear is when the kind of obligation to accomplish a 
sufficient compromise, which is needed only because people differ in their views. 
University discussions, therefore, will not take place of politics in the same way in 
which theoretical reason will not take place of practical one and the ability to judging. 
As citizens, we have the ability to discuss in public’s fear, it is not necessary to be 
professor or lawyer to have ability to discuss in public’s fear in this vision. Arendt 
looked for this optimal model of accomplishing such compromise in Greek police as 
an ideal which constitutes the basis for the form of political life. If we analyze it in 
more detail, we can perceive the vision of politics which opposes Machiavellian and 
Leninist concept of authority. It is the authority which perceives itself not in violence, 
I think abut Arendt’s vision, Greek police vision of authority, but in a rather certain 
way of talking, in certain way of communicating, which gives rise to intentions, which 
creates a common will. It can be then said that public’s fear becomes inter-subjective 
field of creation of meanings and common symbols. Authority, in communicative 
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approach, leads to the notion of discursive that is communicative legal policy. In this 
approach, legal policy is not based on thinking from the means to the goals. But it 
makes the validity of all norms conditional on the consent of those who, as directly 
concerned people, participate in the rational discourse. In this concept, the research 
on legal policy does not consist in applying a certain theoretical model of the world to 
law and constructing guidelines of how this model can be manifest but rather in 
searching for discursive legitimization of existing bonds and social relations, in this 
way, making anthology of social life conditional on axiological pragmatic dimensions. 
As it has been mentioned, in the model of rational law-making, which reconstructs 
justification of law-making decision, it is possible to differentiate a number of stages; I 
think now about this first model of law-making. They reflect a general model of 
technical rationality, the most crucial moment of which is differentiating goals and a 
set of potential means which are used to accomplish this goal. It is also the case with 
justifying interpretive decisions where the construction of rational legislator includes 
criteria of technical rationality. Judge has only tools to reconstruct the will of the 
legislator. Lawyers assume that the legislator is rational in the sense that he acknowledges 
the knowledge which is not contradictory and which is systemic and share transitive 
and asymmetrical preferences and so on. There is a very rich construction assumed by 
positivism. What follows is that in the most crucial manifestation of their activity, 
lawyers are driven by the criteria of technical rationality in this vision of law and legal 
culture. And most strictly speaking, they render the criteria of this rationality necessary 
to justify their own decisions. The nature of legal activity from this perspective is the 
ability to make use of law in order to accomplish the set of social goals. In such a 
process, legal communities like corporations, bar associations for instance, cease to be 
the source of generation or redefinition of values, because of the lack of free and 
unhindered discussion, indispensable for such forms of value articulation. The 
processes of supplanting communicative rationality, that is, institutional frames of law, 
by the systems based on technical rationality means that law starts to have the role of 
external incentive in society and is not treated as the element of indirect control carried 
out by the processes of internalization of norms. Legal sciences, theory of law in 
particular, are one of the fundamental factors shaping this, in my opinion dangerous 
and wrong picture of law in contemporary societies. Theory of law has once lost its 
critical function and it has become the main promoter of technical module of 
rationality, successfully hiding from lawyers the fact that the choice of technical 
rationality is not a natural necessity, but rather a decision which is based on specific 
axiological assumptions. The conditions of political rule, of social authority intact in 
the nature are connected with objective requirements of the operators of technique, 
assuming in this way the form of authority of technical disposal. For critics, like we, as 
I had in speeches of my colleagues here, it is object of critics, objects of legal sciences 
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and theory of law are not objective, but rather cultural objects, which are generated by 
subjects and owned with speech. It is the reason why the theory of law should be, 
above all, social theory, as set out, of critical intention. The relation between theory 
and empirical knowledge is different here done in the science which has natural objects 
as their subjects. We can contrast critical theory to some competitive standpoints. 
When analyzing sciences about behavior, it can be noticed that critical theory does 
not reduce intentional activity to behavior. Its subjective field consists of symbolic 
creation, which is created in accordance with a system of rules underlying it, cultural 
rules of course. Understanding of a science, participating reference of an understanding 
subject to his partner is the basic way to access data. Critical theory, unlike hermeneutics, 
does not reduce the meaning expressed in social systems, to the content of cultural 
tradition only. Critical theory does not reduce the issue of the value of symbols 
expressed in social systems to mere tradition. As criticism of ideology, it examines the 
consensus that actually exists. It concentrates on the analysis of communicative 
barriers which cause that it is hardly possible on the basis of a given social system to 
verify in discursive way one’s claims to be justified. It then offers a different approach 
to the problem of the nature of authority including the theory of a legislator as a kind 
of political authority. As far as social sciences, based on the technical model of 
rationality, they treat authority primarily as the possible to impose behavior consistent 
with the will of authority subject. Critical theory refers to communicative approach to 
authority. Authority here is, like in Weber’s approach, a certain possibility which is 
manifested in activity. However, as far as Weber based his theory of ideological 
approach to activity and presented authorities using different means in order to 
accomplish their assumed goal, in communicative approach, authority consists in 
shaping common will by means of communication which aims a reaching agreement. 

Authority serves the purpose of maintaining this in the subjectivity which originates 
from, maybe, the past. I will pass to the point six, now. Let us now pass from the 
models of legal policy presented from the perspective of legislator to presenting both 
concepts of policies as a part of application of law. Similar to the legislator, we can 
observe here a clash between the application of law policy in instrumental version 
and the discursive concept. In the first, one perceives application of law as the tool 
to realize the sovereign will, the latter refers to judicial autonomy. The first one 
drives our attention to the analysis of logical and semantic problems of inferring the 
ruling from a legal text, the latter, on the other hand, perceives the judge’s discursive 
authority of a legal text and in this way, it perceives the problem about policy not in 
particular instructions of judges or judges’ training, but rather in the development 
of communicative communities of judges. Literature devoted to the first perspective 
of the application of law policy has dominated legal literature. It was only due to the 
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chances connected to the harmonization of legal systems before joining the European 
Union that new concept of application of law could enter our legal cultures. The so-
called non-positivistic jurisprudence expresses the standpoint that the main task of 
judges and legal scientists is to search for the best understanding of law in the context 
of the norms and cultural values. According to Dworkin, an accurate metaphor is the 
one which compares establishing law to a joint process of composing a masterpiece of 
literature by subsequent generation of authors, who add fewer chapters to the already 
existing text. Judicial power is real in the sense that judges have authority over meanings 
which occur in law. A judge interpreting law is the central figure of a legal culture. 
We oppose the concept of a judge serving integrative function of law to the positive 
judge. The latter claims that the political decision should be taken people chosen in 
democratic election, while the judiciary should be subject to legislator. Preserving this 
concept in difficult cases, when a legal text is ambiguous and insufficient to settle the 
case requires from him to act as a legislative body, namely choosing such adjudication 
which would either persuade or take into consideration the opinion of majority. He 
thinks that he has no right to take into consideration his own point of view, which is 
not consistent with the opinion of the majority. The representative of this integrative, 
communicative vision of law reasons differently. He also thinks that the judge cannot 
take over the competence of legislator, but he trusts, he believes in the sense that he 
relies on the justice and coherence, on the account of the fact that he is a judge, a 
particular subject and not an abstract somebody.

Thank you very much. I think it is enough. Thank you.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederiz. O kadar çok konuşma programa 
konulmuş ki, bu konuşmaların hepsini saatlerce dinlemek mümkün olmuyor, belli 
bir dakika içinde kendimizi sınırlamak zorundayız. Biraz da dinleyicilerin sorularının 
sorulmasına imkân sağlamamız lazım. Kendisine tekrar teşekkür ettikten sonra soru 
sormak isteyenlere söz vermek istiyorum.

BURHAN ÖZDEMİR- Sorum Sayın Niyazi Öktem Hocamıza olacak. İş hukukçusu 
olarak kullandığımız çeşitli vasıtalar, düzenlemeler var. Örneğin, asgari ücret, iş 
güvencesi gibi bunları liberal bir toplumda ister ülkemiz gibi kalkınma çabaları olan 
bir ülke olsun, isterse daha kalkınmış bir ülke örneğin, Almanya gibi ülkelerde olsun 
acaba liberal bir toplumda nasıl değerlendirirsiniz? Bunlar müdahale midir, yoksa 
gerçekten adaletin gerçekleşmesine yardımcı vasıtalar mıdır? Teşekkür ederim.

Prof. Dr. NİYAZİ ÖKTEM- Ben oraya geçerken sosyal devletten yana olduğumu 
belirttim. Bunlar da hiç kuşku yok ki, sosyal devletin temel unsurlarıdır.
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OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Tahminimden daha kısa cevap çıktı.

SALONDAN- Ben 22 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine adı geçen 
yasalarla imtiyaz aracılığıyla sömürge olduğumuzu, neden egemenliğin millet 
adına kullanılmadığını sormuyorum. “Hiçbir zaman sizin adınıza kullanmadık ve 
kullanmayacağız” anlamına gelen yanıtları egemenlik ve demokrasi içinde yaptırtırız. 
Unutmayın ki, egemenlik milli gelirin paylaşımıdır. Hep birlikte aşağıdaki soruların 
niçin yanıtlanmadığını araştıralım, soruşturalım: 

Millet egemenliğini varsıl zümre adına kullandığınıza göre niçin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adıyla onun çatısı altında toplanıyorsunuz? Yok, millet adına kullandığınızı 
söylüyorsanız niçin adı geçen yasaları millet egemenliğini imtiyaza vakıf zümre adına 
korumak üzerine yapıyorsunuz? Gerçeklerin açığa çıkartılıp öğrenilmesini sağlayacak 
bütün davaları içine almayan, hukukun üstünlüğü ilkesini dışlayan bu gerçekleri 
yurttaşlık öğrenimiyle ilgili ders kitaplarına almayan dersliklerde, kürsülerde 
anlatmayan bilim adamları, öğretim üyeleri bu bilgilere ulaşamamış olmanın 
yanılgısına düşmek istemem. Bilim imtiyazlı varsıl zümrenin kirli emellerine hizmet 
eden araç olamaz. Sizlerin de bilimi bu doğrultuda kullanma imtiyazınız ve de hakkınız 
bulunamaz. Mecliste bu egemenliği millet adına kullanmayı kabul etmediklerine göre 
derece derece farklı bütün ülkelerde farklı kullanılıyor. Acaba bu egemenliğin milli 
gelirin bölüşümünü daha düzenli bir şekilde halklara, milletlere intikal ettirebilecek 
yöntemleri nerelerde, hangi ülkelerde nasıl düşünülüyor bu? Hukuk bunun üzerine ne 
yapıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkürler efendim. Bu konuda büyük bir iktisat 
hukuk semineri yapmak lazım, orada meseleyi masaya yatırmak lazım. Şu an kısaca 
cevap vermek çok zor. Derin bir ilim konusudur. Sorunuz çok ilginç bir soru, fakat bu 
toplantının dışında cevaplanması gerekecek. Vaktimiz yok. Teşekkürler.

Prof. Dr. YASEMİN IŞIKTAÇ- Sevgi İyi’nin başta yaptığı konstrüksiyona ilişkin bir 
önerim olacak kendileri eğer lütfedip dinlerlerse, özgürlük, eşitlik ve adalet bağlamında 
sunduğu bence eşitlik, özgürlük ve kardeşlik olmalıydı. Şunun için söylüyorum bunu; 
çünkü bunları aşan bir biçimde ve hepsiyle ilişkili bir adalet tasarımı Sayın Hocamın 
aydınlanmayla ilgili göndermesi için de belki en son katılımcının söylediği kardeşliğe 
ilişkin çok göz ardı edilen bir batıdan gelen böyle bir rüzgâr var. Kardeşlik faslının biraz 
ihmale uğramış olması adaletin de hem sosyal adalet olarak gerçekleşmesine engel 
oluşturuyor diye düşünüyorum, hem de başlangıçta herkese kapsayacak genişlikte 
olması gereken özgürlük ve eşitliğin biraz tehlikeye girdiğini düşünmek istiyorum. 
Teşekkür ederim efendim.
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OTURUM BAŞKANI- Böylece kardeşlerin de birbirleriyle kavga etmemesini 
sağlayacağız herhalde.

Prof. Dr. YASEMİN IŞIKTAÇ- Tabii, güzel bir korsan tebliğim vardı, ama süre 
dolayısıyla yapamadım. Bu işi belki de Habil’le Kabil’den başlatarak bugüne getirmek 
gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler efendim. 

SEVGİ İYİ- Ben soru için teşekkür ediyorum. Çok kısaca şöyle bir yanıt vermek 
istiyorum: Kardeşliği kapsamadım; çünkü kardeşlik bir değer değildir, bir tasarımdır. 
Teşekkür ediyorum. Bir dilek anlamında değil, kardeşlik sadece bir tasarımdır.

OTURUM BAŞKANI- Görüyorsunuz ya felsefeciler görüş ihtilafına düşebiliyorlar 
hukukçularda olduğu gibi. Başka söz almak isteyen? Buyurun.

MUSTAFA TÖREN YÜCEL (Çankaya Üniversitesi)- Bir kere sayın konuşmacılara 
yaptıkları katkılardan dolayı gerçekten teşekkür ederim. Hele Sevgi İyi Hanımefendinin 
sabahki oturumda belki muğlak kalan adalet konseptine operasyonel ve işlevsel bir 
tanım getirmesi ve konuya tersinden adaletsizlik noktasından hareketle yaklaşması 
bence çok çok olumlu bir yaklaşım. Ben 30 yıldır aynı yaklaşımı Türkiye’de irdelemek 
üzere çalışmalar yapıyorum ve Sayın İoanna Kuçuradi buna tanıklık eder; Türk 
Felsefe Kurumunun yaptığı adalet üzerine toplantıda, şölende benim tebliğimin ismi 
de “Adaletsizlik Hissi” şeklindeydi, ama Sayın Sevgi İyi’nin ortaya koyduğu bir şey 
daha var: Önemli olan adalette gerçekleştirme koşullarının ortaya konulması ki, Sayın 
Niyazi Öktem’in de ortaya koymak istediği mesele buydu. Yani somut adaletin nasıl 
gerçekleşebileceği meselesi çok çok önem arz ediyor. Bu konuda çok önemli bir şey; 
sabahki oturumda Brian Bix konuşmalarını bitirirken şöyle bir söylevde bulundu: “Biz 
fakültelerde eğitim kürsülerinde moralite, ahlâk dersi vermek suretiyle kişileri ahlâklı 
yapmak istemiyoruz, öyle bir iddiamız yok. Kişiler de otomatik olarak, refleks olarak 
ahlâklı olmazlar, ama şu var; yanılgılardan ve dogmalardan uzak olarak irdeleme gücünü 
onlara vermek meselesi” Ben Sevgi İyi’nin insan felsefesi dersinin konulması konusuna 
geliyorum. Bakın; o noktada Sayın Niyazi Öktem’in ortaya koyduğu bir tema var. Çok 
ciddi bir konu, diyor ki “çoğu kişiler psikologa adaletsizlik duygusu rencide olduğu 
için, ihlal edildiği için geliyorlar” Sorun burada, çünkü benim yargılayanlarım, benim 
hâkimlerim psikoloji nosyonundan yoksunlar. Siz diyorsunuz ki, insan felsefesi. Bakın; 
hukuk fakülteleri 35 adet, fiili olarak 25 hukuk fakültesinin çoğunda adalet psikolojisi 
dersi yok Sayın Sevgi İyi, yani düşünün; hâkim insan psikoloji nosyonundan yoksun 
olarak yargılıyor. Bu yargılama tamamıyla formel, biçimsel bir yargılama, başka bir şey 
değil ve ben bakıyorum ceza usulü kitaplarına 1000 sayfa, 1200 sayfa, 9-10. baskısı 
yapılmış, kavram dizininde insan yok. Çok önemli bir şey, insanın olmadığı yerde, 
biçimsel olarak yargılandığı yerde adalet kavramı, etik meselesi daha ciddi konular, 
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ama fazla vaktinizi almak istemiyorum, söz almamın yegâne sebebi Sayın İyi’nin ortaya 
koyduğu adaletsizlik hissi meselesiydi. Ben hepinize teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Biz de bu katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Herhalde 
başka konuşmacılara sormak isteyenlere söz veremeyeceğim. Zamanımızı taşırdık. 
Yalnız ben başkan olarak ufak bir şeyi söylemek istiyorum; biz öğrencilerimize birinci 
sınıfta hukuka giriş dersini anlatmaya başlarken çocuklara somut bir şekilde adalet, 
hak, hukuk, eşitlik, doğruluk ve hakkaniyet kavramlarını anlatmak zorundayız. Bütün 
hepsi bunların gayet somut olmayan muğlak kavramlar ve bunları anlatırken de yabancı 
dildeki karşılıklarına baktığımızda Türkçe’nin ne kadar zengin olduğunu görüyoruz. 
Başka dillerde bu kavramları birbirinden ayıracak kelimeler maalesef yok, Türkçede 
var. Bunlara da felsefeci arkadaşlarımızın değinmelerini bundan sonra rica edelim.

Prof. Dr. NİYAZİ ÖKTEM- Hocam, size bir sorum var. Niye sizin fakültenizde 
hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve hukuk tarihi yok?

OTURUM BAŞKANI- Bunun cevabı gayet basit, hukuk felsefesi olması için dersin 
isminin hukuk felsefesi olarak konulması gerekmez, hukuk felsefesini başka derslerde 
de verebilirsiniz ve bunları da biz veriyoruz. Bir kere genel felsefe dersimiz var, 
hukuka giriş dersinde felsefe anlatıyoruz, diğer derslerde de felsefi temellere ağırlık 
veriyoruz. Çünkü Medeni Kanunun temel maddeleri zaten bizlerin felsefeye ağırlık 
vermemizi gerektiriyor. Maddeler diyorlar ki, “kanunda boşluklar vardır. Çünkü 
bir kodifikasyondur, kodifikasyon her şeyi düzenleyemez. Ben böyle bir durumda 
yargıcıma güveniyorum, onun konun boşluklarını doldurmasını istiyorum. Fakat 
bunu doldururken de adalete, hakkaniyete başvurmak zorundadır.” Biz bunların 
hepsini çeşitli derslerde öğretiyoruz, ama tek bir hukuk felsefesi dersimiz yok, seçimlik 
olarak var. Teşekkürler, hepinize iyi günler, bol bol verimli seminer konuşmaları… 
(Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere İoanna Kuçuradi’yi davet 
ediyoruz. (Alkışlar)

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

“ANAYASANIN ve YASALARIN YORUMLANMASINDAKİ 
SORUNLAR”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. ERDAL ONAR

(SALON 2,  9 Ocak 2008)

SUNUCU- Tekrar bir aradayız. Oturumumuzu açmak üzere Oturum Başkanı 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Onar’ı ve 
konuşmacılarımız Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Fazıl Sağlam’ı, Szczecin Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Policastro’yu ve 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bertil Oder’i sahneye 
davet ediyoruz.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ERDAL ONAR- Değerli katılımcılar, panelimize 
hoş geldiniz. Bu panelde yer alan katılımcıların her biri kendi alanında çok saygın isimler. 
Misafirimiz Profesör Policastro, Polonya’dan geliyor ve Szczecin Üniversitesinde 
öğretim üyesi; ama aynı zamanda başka üniversitelerde de görev yapmaktadır. Profesör 
Fazıl Sağlam sadece bir üniversite öğretim üyesi olarak değil, ama aynı zamanda Anayasa 
Mahkemesinin bir eski emekli üyesi olarak da hemen hepimizce zaten tanınmaktadır. 
Doç. Dr. Bertil Emrah Oder ise son derece donanımlı bir genç meslektaşımızdır. 
Kendisi hakkında bir nedenle yazılmış bir raporda kullandığım ifadeyle, yapıtları tek 
kelimeyle göz kamaştıracak kadar muhteşemdir. Bu üç değerli meslektaşımla bir arada 
olmanın gerçekten keyfini ve aynı zamanda da gururunu taşıdığımı belirtmek isterim. 

Soruları, 3 konuşmacının da tebliğleri bittikten sonra toplu olarak almamız 
zannederim daha doğru olacaktır. Bu doğrultuda da ben sözü önce Prof. Fazıl Sağlam’a 
bırakıyorum. Prof. Sağlam’ın tebliği 20 dakika kadar sürerse, her bir sayın konuşmacının 
da 20 dakikası olduğu takdirde, geri kalan yarım saati de sizlerden gelecek soruların 
yanıtlanmasına ayırmanın doğru olduğunu düşünüyorum. 

Hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek ben sözü Prof. Fazıl Sağlam hocamıza 
bırakıyorum, ama yine de kendisi hakkında kısa bir tanıtım yapmama lütfen izin 
veriniz. Prof. Fazıl Sağlam Trabzon’da doğdu, orta okulu ve liseyi İstanbul’da Sen 
George Avusturya Lisesinde okudu ve yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirerek tamamladı. Daha sonra Federal Almanya’da Köln Üniversitesinde 
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iş hukuku alanında doktora yaptı ve 1973 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde araştırma görevlisi, o zamanki adıyla asistan olarak göreve başladı. 1980’de 
“Temel Hakların Sınırlanması ve Özü” konulu teziyle Anayasa hukuku alanında 
doçent oldu. Ben de bir Anayasa hukukçusu olduğum için hoşgörünüze sığınarak 
Sayın Sağlam’ın bu eserinin gerçekten bir başyapıt olduğunu ifade etmek isterim. 1983 
yılında üniversiteden istifa etti, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yaptı. 1996’da 
yeniden üniversiteye dönen Sağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde göreve başladı ve 1999 yılında Anayasa Hukuku alanında profesörlüğe 
yükseltildi. Bir müddet de eski Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer’in avukatlar arasından 
yaptığı seçme bağlamında Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Sayın Sağlam halen 
üniversitedeki görevine devam etmektedir. Söz sizin Prof. Sağlam.

Prof. Dr. FAZIL SAĞLAM (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Bu övgü dolu sözleriniz için bir teşekkür borçluyum. 

ANAYASA VE YASALARIN  YORUMLANMASINDAKİ SORUNLAR

I.  Klasik Yorum Yöntemlerinin  Yetersizliği – Hukuk Normunun Maddi İçeriği

1) Yorum Kavramı

Somut olaya uygulamak üzere, norm metninin anlamını tam ve kesin bir biçimde 
açıklığa kavuşturmak amacıyla yapılan zihinsel etkinliğe “yorum” (eski deyimiyle 
tefsir) denir. Bu etkinlik,  birbirini tamamlayan değişik yöntemlerle yürütülür.

2) Klasik Yorum Yöntemleri ve Amaçsal Yorum

Klasik yorum yöntemleri Alman Hukukçusu  Savigny’den kaynaklanır. Hukuk 
öğretisi bunları sözel yorum, sistematik yorum ve tarihsel yorum ve genetik yorum  
olarak belirliyor. Bunların açıklanması benim konuşmanın konusu değil. Bunlar genel 
hukuk öğretisi ve hukuk metodolojisi kitaplarında yeterince aydınlatıldı. Ben yalnız üç 
noktanın altını çizmek istiyorum.  

Birincisi bu yöntemler norm metnini esas alır. 

İkincisi bu yöntemler daha çok özel hukukun geleneksel dalları için 
kurgulanmıştır. 

Üçüncüsü: Bu yöntemler arasında bir hiyerarşi yoktur. Bunlardan bir bütün olarak 
yararlanılır. 

Savigny’nin yorum yöntemleri hukuk pozitivizmince   benimsenmiş ve etkisini 
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günümüze kadar  neredeyse tüm hukuk dallarında sürdürmüştür. Ancak klasik yorum 
yöntemleri, bugün özellikle anayasa hukuku alanında  eleştiri konusudur. Eleştirinin 
ana noktası, norm metnini esas alan bu yöntemlerin, kuralın düzenlediği nesneye 
ilişkin alanın özelliklerini ve dinamizmini kavramakta yetersiz kalmasıdır. Bu 
yetersizlik karşısında önce  Savigny’nin  orijinal sisteminde yer almayan “amaçsal 
yorum” gündeme gelmiştir. 

Amaçsal Yorum: Gerek Medeni Kanun’da ve gerekse Anayasa’da dile getirilmiştir. 
Medeni Kanun’un 1. maddesine göre “Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün 
konularda uygulanır” Anayasa’nın 13. maddesinde de temel hak ve özgürlüklere yönelik 
sınırlamaların Anayasa’nın “sözüne ve ruhuna” aykırı olamayacağı belirtilmektedir. 

Hukuk öğretisi ve pratiğinde genellikle benimsenen “objektif kuram”a göre yasa,  
yürürlüğe girdikten sonra artık onu çıkaran yasa koyucunun sübjektif düşüncelerinden 
ayrı ve bağımsız bir varlık kazanır. Bu nedenle yasanın amacı, yasanın yapıldığı 
koşullara göre değil, yorum sorununun ortaya çıktığı andaki koşullara göre 
belirlenmelidir. Bu anlamda “amaçsal yorum”un sistematik yorumu, yani yasanın 
sistematik bütünlüğü içinde yer alan maddeler arasındaki bağlantıyı aşan bağımsız bir 
yorum türü olduğu da söylenebilir27. Ancak burada önemli olan nokta, Savigny’nin 
sistemi içinde kalma iddiasından vazgeçmemekle birlikte,  dikkatin norm metninden 
normun uygulandığı andaki nesnel  (maddi) koşullara çevrilmesidir. İşte bu nokta 
yasa pozitivizminin yetersiz kaldığı noktadır. 

Bu yetersizliğin açıklanması ve aşılması konusunda en dikkate değer çalışmalar, 
Alman Anayasa Hukukçusu Friedrich MÜLLER tarafından yürütülmüştür.28 Bu 
konuşmada da MÜLLER’in geliştirdiği çizgi belirleyici olacaktır. Anılan yetersizlik yasa 
pozitivizminin norm metni ile normu özdeş sayan anlayışından kaynaklanmaktadır. 
Oysa, pozitif hukuk ile hukuki pozitivizm eş anlamlı değildir. Pozitif hukuk, yürürlükte 
olan hukuk olması bakımında normatif etkisiyle kapsamı içindeki güncel yaşam 
ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Ancak pozitif hukuku doğru algılayabilmek için 
pozitivist yaklaşım (yani hukukun kaynağının devlet olarak gören ve/veya hukuk 
normu ile norm metnini özdeş sayan anlayış) zorunlu değildir. Hukuk biliminin temel 
gerçeği norm metni değil, normun düzenlediği nesnel (maddi) yaşam ilişkilerinden 
seçilmiş kesittir. Normun anlamını normun metninden çok bu nesnel alanın nitelik ve 
özellikleri belirler. 

27  Aynı görüş: AYBAY – AYBAY, age, s. 261.
28  Bu çalışmaların belli başlıları “Normstruktur und Normativitaet” Berlin 1966”, “Die positivitaet der Grundrechte, Berlin 1969, 

genişletilmiş yeni baskısı 1990”, ”De juristische Methodik, Berlin 1971, (genişletilmiş 8. Baskı 2002)”, bu çalışmaların özlü bir derlemesi 
için bkz. Friedrich MÜLLER,   “Arbeitsmethoden des Verfassungsrechts in: Enzyklopaedie der geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden”, R. 
Oldenburg Verlag München und Wien 1972 ; MÜLLER’in yöntem ve norm kuramı ile ilgili çalışmalarının bir özeti özelliğini taşıyan 
bu kitapçık, Bertil Emrah ODER, Korkut KANADOĞLU ve Osman CAN tarafından çevrilmiş olup, terim birliğine yönelik redaksiyon 
çalışması tarafımdan yapıldıktan sonra en kısa zamanda yayımlanacaktır. 
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Her somut olayda normun anlamının yeniden somutlaşması, hukuk normuna güncel 
yaşamda ortaya çıkacak hukuksal sorunları çözme olanağını sağlar. Şu halde hukuk, 
kendisini meydana getiren normların metinlerinden ibaret değildir. Başka bir 
deyişle hukuk normu, kendi metni ile özdeş değildir. Norm metni, yöneldiği ve 
düzenlediği nesnel alana göre   somutlaşması gereken bir çerçeve özelliği taşır.  

Tabii bu yaklaşım, norm metninin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Norm 
metnini klasik yorum yöntemleriyle anlamlandırmak, hukuk devleti ilkesinin ve 
bu ilkenin karşıladığı hukuka güven ve istikrar gereksiniminin bir gereğidir. Hukuk 
devletinde kural metni  norm alanını  seçici ve sınırlayıcı bir işleve sahiptir. Bu işlev 
kuralın yorum ve uygulamasında keyfiliği önleyici bir denetime olanak verir.  Normun 
düzenlediği nesnel (maddi) alanı ihmal etmek ve normu norm metni ile özdeş saymak 
bizi pozitivizme götürür. Yalnızca nesnel alanın gereksinmelerini ön plana alıp, norm 
metninin hukuk devletini sağlama yönündeki işlevini ihmal etmek ise bizi sosyolojizme 
götürür. Her ikisinde de hukukun aradığı gerçekliği yakalamak mümkün değildir. 

3) Anayasa Hukukunun Farklılığından Kaynaklan Sorunlar:

Özel hukukun geleneksel dalları için biraz önce açıkladığımız anlamda amaçsal 
yorumla yetinmek ve sorunları aşmak kısmen mümkün olsa da yeni bir dal olan ve 
siyasal, yönetsel, sosyal, kültürel ve ekonomik  ilişkilerin genel çerçevesini bağlayıcı bir 
biçimde çizen ve bu özelliği ile kurallarında nesnel yaşam ilişkilerinin belirleyiciliğini 
barındıran Anayasa Hukuku’nda,  norm metnini esas alan Savigny yöntemleri büsbütün 
yetersiz kalmaktadır.

Anayasa hukukunun farklılığı, temel hak normlarının geleneksel hukuk dallarına 
göre düzenledikleri nesneye çok daha büyük bir yoğunlukla bağlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Her biri ayrı bir temel hak ve özgürlüğün konusu olan “düşünce”, 
“bilim”, “sanat”, “dernek”, “siyasal parti”, “sendika”, “aile” gibi kavramlar, nesnel yaşam 
ilişkilerinin birer kesiti olarak kendilerini düzenleyen kuralların özünü ve maddi 
içeriğini oluşturmaktadır.  Bu kuralların anlamı, düzenledikleri nesnel (maddi) alanın 
nitelik ve özellikleriyle belirlenir. Başka bir deyişle anayasal bir kuralının anlamı,  sözel  
görünümünden çok,  düzenlediği yaşam ilişkileri üzerinde somutlaşmakla ortaya 
çıkar. Bu yaşam ilişkilerinin sürekli değişime uğraması ve hızla gelişmesi, doğal olarak 
kuralın anlamına yansır. Bu bağlamda bir anayasa  metninin, düzenlediği alandan 
bağımsız, kendine yeterli  bir anlamından söz etmek doğru değildir.

4) Anayasa Hukukunda Klasik Yorum Yöntemlerini Tamamlayan İlkeler (Anayasa 
Hukukuna Özgü Klasik Yorum İlkeleri) 

Değişik hukuk dalları, yukarıda değinilen yetersizlikleri klasik yorum yöntemleri 



156

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

içinde kalarak aşmaya çalışmışlardır. Bunlar sözel, sistematik tarihsel ve genetik yorumu 
tamamlayıcı nitelikte ilkelerdir. Örneğin  “in dubio pro reo” “tereddüt halinde sanık 
lehine yorum” ilkesi ceza hukukuna özgüdür ve masumluk karinesinden kaynaklanır. 
Bunun gibi özel hukukta doğal sayılan kıyas uygulaması, ceza hukukunda “sanık 
aleyhine kıyas yasağı”na dönüşür. Burada belirleyici olan, hem ceza hukukunun hem 
de anayasa hukukunun temel ilkelerinden olan  “suçta ve cezada kanunilik ilkesi”dir. 
Aynı kanunilik ilkesi vergi hukukunda da büyük önem taşır. Bunun gibi İş Hukukunda 
da “tereddüt halinde işçi lehine yorum” ilkesi geçerlidir. Bu ilke iş hukukunun 
işçiyi koruma amacı ile bağlantılıdır ve anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin de 
bir uzantısıdır. Bütün bu özellikler, klasik yorum yöntemlerinin anayasal ilkelerden 
kaynaklanan  özel uygulamalarıdır.

Bunun gibi anayasa hukuku da klasik yorum ilkeleri çerçevesinde kalmakla birlikte 
onları tamamlayıcı nitelikte kendine özgü yorum ilkeleri geliştirmiştir. 

Bunların başında “in dubio pro libertate” “tereddüt halinde özgürlük lehine yorum” 
ilkesi gelir. Anayasa’nın temel işlevi, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. 
Bu anlamda özgürlük asıl, sınırlama ise istisnadır. Bunun sonucu olarak da hak ve 
özgürlükleri sınırlayan hükümler dar yorumlanır ve kuşku halinde özgürlüğü koruyan 
yoruma öncelik verilir.

Anayasa hukuku alanında bir başka yorum ilkesi, “anayasanın bütünlüğü” ilkesidir.29 
Buna göre anayasanın tutarlı bir bütün olarak algılanması asıldır. Bu nedenle anayasada 
göze çarpan tutarsızlıklar, bu bütünlüğü ayakta tutacak biçimde yorumlanmalıdır.

Bu ilkenin doğal uzantısı “pratik uyuşum ilkesi”dir (praktische Konkordanz30). 
Bu ilkeye göre, birbiriyle çelişen anayasa kuralları, herbirine optimal anayasal etki 
sağlayacak bir denge gözetilerek yorumlanır. Bu yorumda belli bir çıkar ya da değerin 
diğerine tercih edilmesine yol açacak bir tartı yapılmaz. Aksine çatışan anayasa 
normlarından birini diğerine feda etmeden her birine optimal etki sağlayacak çözümler 
aranır. Bu uygulama her somut duruma göre ölçülülük ilkesi gözönünde  tutularak 
yapılır. 

Anayasa hukukuna özgü bir başka önemli ilke “anayasaya uygun yorum ilkesi”dir31. 
Bir yasa kuralının yorumlanmasında, “anayasaya aykırı ve anayasaya uygun” iki 
farklı anlam birbirine yakın ağırlıkta savunulabiliyorsa, bunlardan anayasaya uygun 
olanı tercih edilir. Bunun sonucu olarak anayasa yargısı sürecinde  anayasaya aykırı 
gözüken bir yasa kuralı, anayasaya uygun biçimde de yorumlanabiliyorsa, o kuralın 

29  Konrad HESSE, Grunrzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschlands, C.F.Müller, 20. Auflage, Heidelberg 1995, s. 27.
30  HESSE, age, s. 28.
31  HESSE, age, s. 30 – 33.
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iptali yoluna gidilmeyecektir.  Bu ilke anayasa yargısı dışında da geçerli olarak 
uygulanabilmektedir.  

Anayasaya uygun yorum ilkesinin Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanması ile 
diğer mahkemelerce uygulanması arasında önemli bir nitelik farkı ortaya çıkmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi açısından bir çeşit kendi kendini sınırlama niteliği taşıyan 
anayasaya uygun yorum yöntemi,  diğer yüksek yargı yerleri açısından anayasanın 
etkisini artırıcı ve genişletici bir yorum niteliği kazanmakta ve hukuku geliştirici 
bir işlev yerine getirmektedir. Bu farklılık şurdan kaynaklanıyor:  Bir yasa kuralının 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne gelmesi,  gönderen mahkemenin o kurala 
anayasaya uygun bir anlam vermediğini gösterir Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin 
anayasaya uygun yorum yapması, denetlenen yasa kuralına uygulamadaki anlamından 
farklı bir anlam kazandırmış olacaktır. Bu anlama diğer mahkemelerin uymaları 
Anayasa Mahkemesi kararlarının yargı organlarını  bağlaması nedeniyle zorunludur. 
Ancak buna uyulmaması halinde  ortaya çıkacak olan çelişik içtihatlarda son sözü 
söyleyecek  bir merci hukukumuzda ne yazık ki mevcut değildir.

Buna karşılık anayasaya uygun yorumun diğer mahkemelerce yapılması halinde 
konu zaten Anayasa Mahkemesi önüne gelmeyecek,  başka bir deyişle anayasal bir 
uyuşmazlık oluşmayacak ve anayasanın üstünlüğü ilkesi diğer mahkemelerce yaşama 
geçirilmiş olacaktır.32

“Anayasanın normatif gücü”33 bir başka yorum ilkesi olarak değerlendirilmiştir. Bu 
ilke anayasal sorunların çözümünde anayasa kuralına  optimal bir etki sağlayacak 
biçimde yorum yapılmasını öngörmektedir.  Bu ilke anayasanın üstünlüğü ilkesinin 
doğal bir sonucu sayılmak gerekir. Bilindiği üzere Anayasanın 11. maddesine göre 
“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 
diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.” Bu maddenin anayasanın 
yorumlanmasında belirleyici bir etkisi olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Anayasanın 
devlet organlarını bağlaması aslında hukuk devletinin de  bir gereğidir. Ancak 
11. madde Anayasanın yalnızca devlet organlarını değil, kişileri de bağlayacağını 
öngörmektedir. Öğretide yatay etki olarak adlandırılan bu etki anayasanın normatif 
gücünü tüm toplumsal ilişkilere yansıtmayı hedef alan bir düzenlemedir. Ancak 
bu hedefin gerçekleşmesi,  anayasa yargısının norm denetimi ile sınırlı tutan bir 
sistemde neredeyse olanaksızdır.

II. Anayasa Yargısının Norm Denetimi İle Sınırlı Olmasından Kaynaklanan Yorum 
Sorunları:

32  Bu konuya ilişkin somut sorunların incelendiği bir makale için bkz. Fazıl SAĞLAM, “Yetki ve İşlev Bağlamında Anayasa Mahkemesi’nin 
Yasama Yürütme ve Yargı ile İlişkisi”: Anayasa Yargısı 13, Anayasa Mahkemesi Yayınları No: 32,  Ankara 1996, s. 50 – 60.

33  HESSE, age, .. 29.
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Soyut ya da somut norm denetimi genel olarak yalnızca şekli ve maddi anlamda bir 
yasanın içerdiği kurallar esas alınarak yapılabiliyor. Oysa temel hak ve özgürlükleri 
sınırlayıcı nitelikte bir yasa   kuralının  uygulama alanı, sayısı ve içeriği önceden 
kestirilemeyen bir çok olayı kapsamaktadır. Bu uygulamada temel hak ve özgürlüğün 
normatif etkisini dikkate almayan bir yorum ya da uygulama, ancak anayasa şikâyeti 
ile düzeltilebilir. Çünkü burada sorun normda değil, normun anayasaya aykırı 
uygulanışında kendini gösterir. Ayrıca bir kural genel anlamıyla  ölçülü olabilir ya da 
demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir önlem olarak değerlendirilebilir. 
Buna karşılık kuralın  kapsadığı bir olay, bir temel hak ya da özgürlüğe ölçüsüz bir 
müdahale niteliği kazanabilir.  

Alman Anayasa Mahkemesi’nin 04. 04. 2006 tarihinde  „Eleyici Takip“ 
(Rasterfahndung) ile ilgili olarak verdiği  karar34, böyle bir sorunun anayasa şikâyeti 
ile nasıl çözüldüğünü göstermesi bakımından tipik bir örnek oluşturmaktadır. 
„Rasterfahndung“, Türkçe’de „eleyici takip“ olarak çevrilebilecek bir arama yöntemidir. 
Bu yöntem, konut bildirim büroları, yabancılar bürosu, üniversite ve yüksek okullar 
gibi çeşitli kurumların dosyalarında yer alan    kişisel bilgilerin belli bir merkezde 
toplanmasına yargıç kararı ile  imkân tanıyor ve bunun  koşullarını düzenliyor. Yöntemi 
düzenleyen yasada yer alan en önemli koşul,  „eleyici takip“ önleminin, eyaletlerin ya 
da federal devletin varlığına ya da güvenliğine  veya  bir kişinin vücuduna, yaşamına 
veya özgürlüğüne yönelik halihazır bir tehlikenin önlenmesi  için gerekli olmasıdır. 
Bu şekilde elde edilen bilgiler, belli ölçütlere göre bilgisayarda otomatik olarak 
elenip, sonunda terör örgütleri tarafından ileride planlanacak terörist girişimlerde 
kullanılmak üzere „uykuda“ bekletildiği düşünülen potansiyel teröristlere ulaşma 
amaçlanıyor. Tabii burada 2001 yılında New York ikiz kulelere yönelik 11 Eylül 
Saldırısı belirleyici olmuş ve „uykuda bekletilen  terörist“ arayışı da islami unsurlar 
üzerinde yoğunlaşmış. Bu uygulamanın gizli yapıldığını belirtmeye gerek yok. Ancak 
yasa, amaca uygun bilgiler elde edildikten sonra, elenmiş tüm bilgilerin silinmesini 
ve elemenin tamamlanmasından sonra, hakkında yeni önlemler uygulanacak kişilere,  
sonraki veri kullanım amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla durumun bildirilmesini 
öngörüyor. İşte böyle bir bildirimi alan Fas’lı bir öğrenci „eleyici takip“ iznini veren 
Mahkeme kararının Yasaya ve Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek önce gerekli 
kanun yollarına başvurmuş, bunların reddi üzerine de   sorunu, anayasa şikâyeti 
yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirmiş.   Mahkeme, yasal müdahale yetkisi veren 
düzenlemeyi ölçülü bulurken, önlemin uygulanmasına ilişkin mahkeme kararını 
ölçülülük ilkesine aykırı bulmuştur. 

Federal Anayasa  Mahkemesi bu ayırımı yaparken, özetle şu gerekçeye yer vermiştir:  

34  BVerfG, 1 BvR 518/02 vom 4.4.2006, Absatz-Nr. (1 - 184), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060404_1bvr051802.html



159

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

“Yasaların yorumlanması ve somut olaya uygulanması görevli mahkemenin işidir. 
Ancak bu mahkemenin temel hak ve özgürlüklere dokunan bir karar verirken, 
ilgili hak ve özgürlüğün normatif güç ve etkisini, yoruma yön verici nitelikte 
gözönünde tutmak zorundadır. Bu nedenle ilgili kuralın alanını genişletici bir 
biçimde yorumlamak suretiyle ona, ilgili temel hakkın ihlaline yol açacak bir anlam 
ve  içerik kazandıramaz. Yasada yer alan „halihazır tehlike“ koşulu izni veren mahkeme 
kararında  „tehlike olasılığı“na indirgenmiştir. Oysa yasa koyucu dahi bu anlamda 
bir yasa koyamaz.”

Kararda yasa ve uygulama düzeyinde yapılan  ikili ayırım,  anayasa şikâyeti kurumunun 
yerine getirdiği önemli  işlevi  somutlaştırmaktadır. Böyle bir çözüme hukukumuzda 
ulaşmak mümkün değildir. Çünkü Anayasa Mahkememiz, yalnızca norm denetimi 
yapmakta, normun uygulanışındaki temel hak ihlallerini inceleyememektedir. Anayasa 
şikâyetine yer vermeyen bir yargı denetimin eksikliği bu örnekte  çok açık bir biçimde 
görülmektedir. Şu halde anayasa’nın normatif gücünü tam olarak gösterebilmesi, 
anayasa şikâyeti yolunun benimsenmesi ile mümkündür.

Anayasa Şikâyeti dışında bu eksikliği kısmen dengeleyebilecek  tek çözüm, 1961 
Anayasasında olduğu gibi somut norm denetiminde Anayasa Mahkemesi’ne olayla 
sınırlı iptal yetkisinin (daha doğrusu olaylı sınırlı ihmal yetkisinin) verilmesidir. 
Tabii bu yetki anayasa şikâyetinin yerini tutamaz, çünkü bireye dava imkânı vermez. 

Ayrıca Mahkemenin  anayasal sorunu kendi kanısını göre çözme imkânının verilmesi 
de Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararın gecikmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek 
adaletsizlikleri önlemek bakımından gereklidir. Nitekim 1961 Anayasasında bu çözüm 
de yer almıştı.

SONUÇ: 

Bu konuşmada vardığımız sonucu iki cümle ile özetlemek mümkündür.  Anayasa 
Hukukunu, alt hukuk dallarının penceresinden değerlendirmek mümkün değildir. 
Bunun nedeni bir yandan Anayasa’nın diğer hukuk dallarına göre sahip olduğu 
üstünlük ve anayasa kurallarının bundan kaynaklanan belirleyici normatif gücü, diğer 
yandan  özellikle temel ilkelere ve temel haklara ilişkin anayasa normlarının  nesnel 
(maddi) yapıdaki içeriklerinin diğer hukuk  kurallarına göre ağır basmasıdır.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Prof. Fazıl Sağlam. Gerçekten Anayasa 
kurallarının çok büyük bir kısmının son derece soyut ilkeler olduğunu dikkate 
aldığımızda, o soyut ilkelere bir anlam kazandırmak ve daha sonra yine başka soyut bir 
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kuralın onunla ne kadar uyum içinde, ya da ona aykırı olduğunu saptamak kolay bir şey 
değildir. Bu doğrultuda bu oturumun adı bence gerçekten iyi seçilmiş; “Anayasaların 
ve Yasaların Yorumlanmasındaki Sorunlar” denilmekle bir çoğul ifade hakikaten 
yakışıyor. Onlarca, yüzlerce sorun. Bunu sadece her gün bu konularla uğraşan biz 
öğretim elemanları değil, ama şu an aramızda bulunan Anayasa Mahkememizin önceki 
Sayın Başkanı, Danıştayımızın önceki Sayın Başkanı, önceki Yargıtay Cumhuriyet 
Sayın Başsavcısı ve Anayasa Mahkememizin, halen görevini sürdürmekte olan değerli 
üyeleri de eminim paylaşacaklardır bu yargımı. 

Bu sorunlara acaba farklı bir ülkeden bir bakış bize biraz değişik pencereler açar mı? 

Bu bağlamda da ben sözü Prof. Policastro’ya vermek istiyorum. Kendisinin 
özgeçmişine kısaca değinmeme lütfen izin veriniz. Prof. Policastro, Polonya’nın 
Szczecin Üniversitesi öğretim üyesidir. Ayrıca Sarona Üniversitesinde de dersler 
vermektedir. Milano Katolik Üniversitesindeki hukuk eğitiminin ardından doktora 
eğitimi için Lublin Katolik Üniversitesine devam etmiştir ve kendisinin esas çalışma 
alanları insan hakları, Anayasa teorisi, anayasallık ve karşılaştırmalı Anayasa hukuku 
konularında yoğunlaşmaktadır. Ben sözü Prof. Policastro’ya veriyorum. 

Prof. PASQUALE POLICASTRO (Szczecin Üniversitesi)- Çok teşekkürler, 
Sayın Başkan.  

“Anayasanın ve Yasaların Yorumlanmasındaki Sorunlar”

Öncelikle Ankara Barosu’na, ardından Türk akademisyenlerine ve dünyanın farklı 
yerlerinden gelen akademisyenlere katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün 
üzerinde konuşmam için bana anayasanın uluslararası hukuk karşısında yorumlanması 
konusu verildi. İlk olarak, çıkarımlarımı basitçe sunmak istiyorum, çünkü ayrıntılı 
olarak hazırladığım makalenin tümünü burada okumak biraz güç olacak. Sormak 
istediğim temel soru şu; makalemin nihai çıkarımı nedir? Anayasa hukukunun normları 
ile uluslararası hukukun normlarının sıklıkla birbirine çok benzediğini gözlemliyoruz. 
Bu yüzden, bu alanda yapılan en büyük hatalardan biri, anayasa hukukunun 
normlarını, uluslararası hukukun normları ile doğrudan karşılaştırmak ve herhangi 
bir yorumlamanın uluslararası hukuka, uygun olduğunu, başka bir yorumlamanın ise 
uluslararası hukuka uygun olmadığını söylemektir. 

Bu, birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açar, çünkü anayasa hukuku normlarına 
getirilen bu yaklaşım ve uluslararası hukuk normlarına getirilen yaklaşım, diğer 
sonuçlarının yanında, orijinalizm doktrininin gelişmesine imkân tanır; ‘Halkın 
egemenliğinden gelen bir anayasamız var ve biz anayasamızı yorumlarken, uluslararası 
hukukun ne söylediğine bakmaksızın, kendi anayasa anlayışımıza göre davranıyoruz,’ 
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deme imkânını ve uluslararası topluluğun üyelerinin bakış açısından, ulusal kurumlara 
yönelik olarak basit kararlar, basite indirgeyen kararlar alınması imkânını ortaya çıkarır. 
Kanımca, bu sorunsal şu şekilde algılanmalıdır; anayasa hukukunun ve uluslararası 
hukukun normları iki farklı nesneye sahiptir. 

Uluslararası hukuk normları tarihin ilerleyişinde devletler arasındaki ilişkileri 
düzenlemek için oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Burada, devletler tarih içerisinde 
egemen varlıklar olarak, kendi güçlerini daha üstün güçlerin karşısında sınırlamayacak 
varlıklar olarak gelişmiştir. Uluslararası hukuk egemen ve üstün varlıklar, özneler 
olarak oluşturulan devletler arasındaki ilişkileri düzenlediği için, bu durum uluslararası 
hukukun yorumlanmasında farklı dizilimlerin izlendiğine işaret etmektedir. Uluslararası 
hukuk, anlaşmazlığa düşen iki devletin uluslararası hukukta onlar için daha geçerli olan 
kuralları bulmaya ve bu kurallara kendi farklı konumlarını birbirine göre ayarlayacak 
şekilde bir yorumlama getirmeye çalışması için seçilmiştir. Aslına bakılırsa, örneğin 
Uluslararası Adalet Mahkemesi’nde, özellikle de uluslararası hukuk alanındaki önemli 
kararları tarihsel olarak incelediğimizde, tanınmış bir olgu olan bu doktrini görürüz 
ve bu doktrin oldukça karmaşık bir şekilde geliştirilmiştir. Bunun yerine, anayasa 
hukukunun normlarının farklı tarihsel olgular içerisinde ulusal devletlerin gelişimi 
çerçevesinde aşağı yukarı aynı bağlamda geliştiğini düşünürüz. Buna karşın, anayasal 
kurallar siyasi güç ile bireysel kişiler arasındaki ilişkiyi düzenlemek için geliştirilmiştir 
ve dolayısıyla,  vatandaşlık adı verilen bir kavramın geliştirilmesine hizmet etmiştir. Bu 
kavram yoluyla, devletler güçlerini yapılandırmakta ve kullanmaktadır. 

Açıkça görüldüğü gibi, bu iki olgunun karşılıklı bir ilişki içinde olduğunu görüyoruz; 
ancak, devletler anayasa hukukunu geliştiriyor ve anayasa hukukunu vatandaşlardan 
gelen tepkilere göre geliştirmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda, başka devletler 
ise tarih içerisinde anayasa hukuklarını, örneğin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
görüldüğü gibi, farklı ülkelerin her birindeki vatandaşlık kavramına benzer figürlerin 
gelişimini arttırmak amacıyla kabul etmiştir. Ancak, bütün bunların sonucunda, ulusal 
anayasal boyutun gelişimi ile uluslararası ilişkilerin gelişimi arasında oldukça güçlü 
bir bağıntının bulunduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla, ortaya bir sav koyma ihtiyacı 
duyuyoruz. Normal şartlarda, hukuku yorumlarken, argümantasyon kuramının 
betimlediği araçlardan, hukuki argümantasyonun araçlarından yararlanırız ve 
normalde, Meta unsurlar olarak tanımladığımız işlemleri kullanırız. Diğer bir deyişle, 
elimizde bir hukuki argüman var ve biz bu argümanı kullanarak hukuku yorumluyor 
ve hukuku sistem karşısında Meta unsurları kullanarak  yorumladığımız akılsal yolu 
tanımlayabiliyoruz. 

Şimdiye kadar, mantıksal kuram daha fazla ilerlemedi. Burada, şu soru karşımıza 
çıkıyor; Bunun yerine uluslararası hukuk kurallarını ulusal kurallar karşısında Meta 
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kurallar olarak ele almaya başlarsak, bu seçim ne anlama gelecektir? Bu durum, 
uluslararası kuralların, farklı anayasaların bir arada var olması için oluşturulan 
yorumlamaya imkân tanıyan mantıksal işlemleri tanımladığı anlamına gelir. Bunun 
bir örneği, Avrupa’nın entegrasyon sürecinde meydana gelmiştir. Neredeyse herkesin 
bildiği ‘Costa vs. Enel’ kararından bir alıntı yapacağım. Bu karara tepki olarak, birçok 
kişi ‘Bu karar, Avrupa hukukunun ulusal hukuk, ulusal anayasal hukuk karşısındaki 
öncüllüğüne işaret ediyor,’ dedi. Bence, bu eleştirilmesi gereken bir yorumlamadır; 
çünkü bu yolla Avrupa hukukunu anayasa hukukuymuş gibi ele almış oluyoruz. 
Avrupa hukuku uluslararası bir anlaşmayla oluşturuldu; ama Avrupa Anlaşması ile 
klasik anayasa hukuku arasında nasıl bir fark var? Klasik anayasa hukuku söz konusu 
olduğunda, devletlerin kapalı sistemlerde yaşadığı zamanlarda, devletler uluslararası 
hukukta duruma daha uygun olan kanunu seçerdi. Devletler, sıklıkla bu kuralı bulamaz 
ve sorunlarını başka yollarla çözerdi. Bunun yerine, Avrupa’nın entegrasyon sürecinde, 
çok sayıda hususu düzenlemeyi amaçladılar; malların serbest dolaşımı, hareket 
serbestîsi – burada kömür, çelik, endüstri ürünleri gibi mallardan bahsediyorum – 
sermayenin serbest dolaşımı, insanların serbest dolaşımı dâhil olmak üzere, ekonomik 
anayasal olarak adlandırdığımız konular bütünü bu sürece dâhil oldu. Bu hususlar, 
örneğin İtalya Anayasası veya Türkiye Anayasası gibi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
oluşturulmuş hukuk sistemlerinin gelişimi için ekonominin önemiyle bağlantılı olarak 
büyük önem taşımaktadır ve bu sistemlerde vatandaşlık hukuku büyük yer tutmaktadır. 
Dolayısıyla, ‘Costa vs. Enel’ kararı sadece tek bir ifadeye işaret etmektedir; bütün 
devletler Avrupa hukukunu aynı şekilde yorumlamalı, Avrupa hukukuna aynı anlamı 
yüklemelidir, yoksa bu tür anlaşmalara hiç ihtiyacımız olmayacaktır. Bu ise, kömür 
veya çelik ticareti yapmak istiyorsak, insanların İtalya’dan Almanya’ya, İtalya’dan 
İsviçre’ye, Polonya’dan Fransa’ya çalışmaya gitmesini istiyorsak, yapabileceğimiz tek 
şeyin bu ilkelere aynı anlamı yüklemek olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, her 
ulusal yorumlamanın diğer ulusal yorumlamalarla birlikte var olması tek bir şekilde 
mümkündür; bu yorumlamalara belirli açılardan aynı anlam yüklenmelidir. Diğer 
bir deyişle, Avrupa hukukunun zımni olgular, zaruret işlemleri, imzalı belgeler ve 
diğer unsurlarıyla çok karmaşık bir kuramsal figür olduğunu görüyoruz. Avrupa’nın 
entegrasyonunda, bu çok ilginç örnekte gördüğümüz nihai çıkarım budur; ancak, 
aslına bakarsak, uluslararası ilişkiler hızla büyümektedir.

Kapalı sistemler halinde yaşayabileceğimiz fikri işlevini artık kaybetmiştir, çünkü 
bu sorunları bir arada ele almadığımız sürece, spesifik sorunları, örneğin çevresel 
sorunları, çözmeye çalışmamız mümkün değildir. Gelin bu durumu gözden geçirelim. 
Bütün samimiyetimle, burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Ancak 
aynı zamanda, Türkiye’de bu dönemde süregelen tartışma konusunda da biraz 
endişeliyim. Benim Avrupa Topluluğu’na yönelttiğim en büyük eleştirilerden biri, 
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Avrupa Topluluğu’nun bu noktada söyledikleri şeylerin ardındaki mantığa saygı 
göstermemesidir, çünkü bir dil haline gelmeye ve bütün farklı anayasal anlamları 
bir araya toplamaya çalışan Avrupa Topluluğu’nun mantığı, insanın, insan varlığının 
uluslararası bir hukuk düzeninin bir parçası olacağına dair temel bir varsayıma 
dayandırılmıştır. Bu varsayım, kendisini klasik kuramda bu kadar açık bir şekilde 
göstermemiştir; ancak birçok karmaşık ilişki ile başa çıkmak zorunda olduğumuz için, 
insanlar bu sistemin bir parçası haline gelmiştir. Avrupa Adalet Mahkemesi baştan beri 
bundan haberdardı. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, insan yaşamının vatandaşlığın 
ötesindeki bazı yönlerini korumak için düşünmemiz gerektiğidir.

Bildiğiniz gibi, ben Polonya’da yaşıyorum. Polonya, Berlin’den 170 kilometre uzaktır. 
Berlin’in etrafındaki bölgedeki muhtemelen en büyük üniversite Polonya’dadır. Ayrıca, 
Berlin’in etrafındaki bu bölgede, çok sayıda Türk yaşamaktadır. Birçok Türk öğrencim 
etraflarındaki amcalarını veya teyzelerini ziyaret etmek istiyor; ama bunun için vize 
almaları gerekiyor. Bu insanlar bir yönetimin üyeleridir, çünkü biz, ‘Bu kişiler gelip 
bizim için çalışabilir ama bizim yönetimimizin üyeleri olamazlar,’ diyemiyoruz. Onlar, 
hayatlarını buna adıyorlar. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’ni tarım politikası yüzünden 
şiddetle eleştiriyorum. Avrupa Birliği’ni, tarım uygulamalarını ele alan bir devlet olarak 
algılamaya başlıyorlar.

Ancak, eğer biz Akdeniz ülkelerinden mısır ihraç etseydik, Akdeniz’den elma ithal 
etseydik, göç sorunuyla başa çıkmak çok daha kolay olacaktır. Ayrıca, bu yüzden, 
yakındaki ülkelerin de hukukun üstünlüğünü tanıması ve bizim benzer bir dille 
iletişim kurmamız da gerekmektedir. Dolayısıyla, orijinalizm sorunsalı, yorumlamada 
çifte standart sorunsalı oldukça zorlu bir husustur, çünkü Avrupa Birliği hukuku 
ile Akdeniz’in içerisinde geliştiği kültürlerin Habermas’ın ‘öffentlichkeit’ (açıklık) 
olarak adlandırdığı kavrama tutarlı bir yaklaşım geliştirmesi gerekmektedir. Bu dil, 
bu ortak dil hukukun bir kimlik olarak, Meta dil olan ama yine de bir ifade şekline 
karşılık gelen bir kimlik olarak ele alınmasına imkân tanıyabilecek bir dilin gelişimini 
destekleyebilir. Dillere baktığımızda ya tamamen başarılı ya da tamamen başarısız 
olduklarını görüyoruz. Gelişen dillerimiz var; ölen dillerimiz var. Bunu özellikle 
söylemek istiyorum; kanımca, bugün Türk hukuku için önem taşıyan nokta budur. 

Türk akademisyenleri, ortak bir uzlaşma süreci geliştirmemiz gerektiğinin farkındalar. 
Buna veya diğerlerine uyan başka herhangi bir kanunumuz yok. Mahkemelere 
hukuku farklı ülkelerde aynı şekilde uygulamak için gereken güveni vermemiz 
gerekiyorsa, öyleyse bütün söylemlerin aynı olması gerekmektedir. Bu nedenle, Türk 
akademisyenler sadece Akdeniz ülkelerinin kendilerini bu diyaloga açması açısından 
değil, aynı zamanda Avrupa kurumlarının eleştirilmesi açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Bu gerçekten çok önemlidir. Ancak, bu eleştiri duygusallığa, doğaötesine 
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dayanan bir eleştiri olmamalıdır. Egemenlik ve ulus beni biraz korkutan kelimelerdir; 
çok önemlidirler ama beni biraz korkuturlar, çünkü doğaötesine aittirler. Bunun 
yerine, çok basit bir düşünceden bahsetmemiz gerekiyor: Hukuka sahip olmak için, 
hukukun yalnızca vatandaşlarla sınırlı kalmaması gerekmektedir, çünkü Avrupa 
Birliği’nde olup bitenler bütün dünyayı, bütün Akdeniz ülkelerini etkilemektedir. 
Türkiye’de olan biten her şey, Avrupa Birliği üzerinde etkiler yaratmaktadır. Ayrıca, 
Türkiye’nin dönüşümünün, Türklerin Versailles (Versay) Anlaşması’nı reddedişinin, 
belirli hukuki koşulların nerede olursa olsun insan varlığını hesaba katması gerektiği 
ve bunun ezilenlerle, sözde kaybedenlerle sınırlı kalmaması gerektiği gerçeğinde temel 
bulan bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bu, siz avukatları, profesörleri ve hâkimleri 
hukuki uzlaşma fikrini ve ortak bir alan geliştirmemize imkân verecek dili geliştirmek 
üzere motive etmek için çok önemli bir fikirdir. 

Çok teşekkürler.

Prof. PASQUALE POLICASTRO (Szczein Universty)- Thank you very 
much, Mr. Chairman. Thank you very much also first of all to the Bar Association 
for the involvement, for the engagement in the debate among Turkish scholar and 
among scholars of the different parts of the world. It is the subject that was given 
to me to deflect about today is the interpretation of the constitution in front of the 
international law. Well, first of all, I will try simply to sketch the conclusions, since it 
will be a little difficult to read all the paper that I presented, that I prepared in detail. 
What actually I would like to say, what is the final conclusion of my paper? Well, the 
norms of constitutional law and the norms of international law very often, they have 
formulations that are very similar and for this reason, one of the very big mistakes 
that are done is to compare straight the norms of constitutional law with the one of 
international law and saying, well, some interpretation is according with international 
law or some other interpretation is not according with international law. 

,This creates a lot of problems, because among others this approach to the 
constitutional law norms and the approach to the international law norms permit to 
develop the doctrine of originalism, permits to say, well, we have a constitution that 
is coming from people’s sovereignty and we interpret constitution according with our 
way to understand constitution irrespective of what international law says and also, 
these permit from the point of the members of the international community to give 
simple judgments, simplistic judgments addressed to the national authorities. And the 
question I think shall be understood in the following way; the norms of constitutional 
law and the norms of international law, they have two different objects. 

The norms of international law are done and are being developed within the history 
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to regulate the relations btw the states, the states that developed through the history as 
sovereign entities, as entities that wouldn’t restrict their power with respect to superior 
powers. For the reason of the fact that international law regulates the relations btw the 
states intended as sovereign and superior entities, subjects, this leads to the fact that 
the interpretation of international law follows different patterns. International law has 
been selected so that two states having a controversy, they try to select, to find which 
rules of international law better apply and so that they try to give the interpretation of 
such rules in a way that would adjust their different positions. In fact, for example, in 
the international court of justice, especially if we look historically at the great decisions 
in the field of international law, we find that doctrine, this is a very well-known thing, 
and doctrine has been developed in a very sophisticated way. Instead, we have that the 
norms of constitutional law; they developed more or less in the same context of the 
development of the national states through different historical phenomena. But the 
constitutional rules developed in order to regulate the relationship btw political power 
and individual subjects and so that they served the development of a concept called 
citizenship through which the states could construct their power and they could use 
their power. 

Obviously, we have that these two phenomena are interrelated but we have that the 
states develop the constitutional law, they are forced to develop the constitutional 
law through repulsions coming from the citizens and other states are adopted 
constitutional law, for example after the First World War, in order to permit to enhance 
the development of figures similar to the citizenship in each different country. But, 
at the end of all, we have a very strong relation btw the development of the national 
constitutional dimension and the development of the international relations. So, we are 
tempted to propose a thesis. Normally, when we interpret law, we use tools described by 
the theory of argumentation, of legal argumentation and normally, we use operations 
that we describe as Meta elements, that is when we have a legal argument, through 
which we interpret law, we can define the logical way through which we interpret law 
as Meta elements w/ respect to the system. 

So far, logical theory did not go farther and the question is this; if we can start instead 
considering international law rules as Meta rules w/ respect to the national rules, what 
does it mean? It means that the international rules define the logical operations that 
permit to the interpretation given to the different constitution to exist together. An 
example of this has been taken place in the process of European integration. I will quote 
the decision that is known practically to everybody and this is the decision ‘Costa vs. 
Enel’. In this decision, many people say, ‘Well, this decision talks about the primacy of 
European law with respect to the national law, to the national constitutional law’. This 
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is, I think, an interpretation to criticize, because in this way we treat European law as if 
it were a constitutional law. European law is done by an international treaty, but what 
is the difference btw the European Treaty and the classical constitutional law? With 
a classical constitutional law, well, when states were living as closed systems, when 
they needed to have, to solve some common problems, they would choose the law 
of international law that was better fitting. Very often, they wouldn’t find the rule and 
so they would solve their problems in other ways. Instead, in the process of European 
integration, they aimed to regulate a very big number of issues, a very huge number of 
issues. The freedom of movement of goods, the freedom of movement – I am talking 
about the goods such as coal, steel, industrial products – the freedom of movement 
of capital, the freedom of movement of people include practically all what is called 
the economic constitution and those are of very big importance for the development, 
let’s say, of the Italian Constitution, of the Turkish Constitution, of the legal orders 
that developed after the First World War, because of the importance of the economy 
and they include also a great deal of law of citizenship so that the decision ‘Costa vs. 
Enel’ simply states one thing; all the states interpret, give to the European law the 
same meaning or otherwise, we better not to such treaties, that means that the best 
possible way that we have, if we wish to trade coal, steel, if we wish people to come and 
work from Italy to Germany, from Italy to Switzerland, from Poland to France and so 
on, is to set certain principles and give to these principles the same sense, that means 
that each national interpretation shall exist together with other national interpretation 
through one way; that these interpretations are given in these specific aspects the 
same meaning. That is that we see that the European law that is working as a rhetorical 
figure, a very complex rhetorical figure, including implication, necessity operations, 
signed documents and so on. And this is actually what is the very very final conclusion 
that we see in this European integration a very interesting example, but actually, the 
relations, the international relations are growing very very much. 

The idea that we could live as closed system is not well functioning any more. Since, 
we cannot even look at given specific problems, for example environmental problems, 
if we do not consider that we have to take these problems altogether. Let’s consider. 
I am very happy to be here and I tell you with all the sincerity and I am also a little 
concerned on the debate that is taking place in this period in Turkey, because one of 
my biggest criticisms to European Community is that European Community is not 
respecting in this moment the logic of what they said, because the logic of the European 
Community trying to become a language, to compose all the different constitutional 
meanings was based on one father assumption that the human person, the human 
being would become a part of an international law order. This was not evident in the 
classical theory, but since we are to deal with many complex relations, human beings 
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are to become a part of that system. European Court of Justice was aware of that from 
the very beginning, but what does it mean? Then we have to think, to protect some 
aspects of human life beyond citizenship. And obviously, I am living in Poland. Poland 
is 170 kilometers from Berlin. And we are perhaps the biggest university in the region 
around Berlin and in the region around Berlin; we have many Turkish people living 
there. I have many students from Turkey that come and want to go to visit the uncle, the 
aunt that is all around and they have to get a visa. These people are member of a polity, 
because we cannot say, ‘Well, these people may come and work for us and not being 
members of our polity’; they give their lives. So, for this reason, I criticize strongly the 
European Union, because of the policy towards agriculture. They are starting treating 
the European Union as a state, thinking of their agriculture businesses. 

But if we export corn from Mediterranean countries, if we import fruits from 
Mediterranean, then it would be much much easier to deal with the problem of 
immigration. But for this reason, it is also needed that the countries nearby, they 
recognize that rule of law; they recognize that we have to speak w/ a similar language. 
So, the question of originalisms, the question of double standards interpretation, 
this is a very problematic issue, because the cultures in which the European Union 
law and Mediterranean develop, they need to develop a consistent approach to what 
Habermas was calling ‘öffentlichkeit’ (openness) to the public’s fear. And this language, 
this common language is a political language that may support the development of a 
language that may permit the law to be considered as an identity, an identity that is a 
Meta language but still is a form of expression. Now, as all the languages either they 
have success or they do not have success. So, we have languages that develop, we have 
languages that die. So, I understand and this is actually what I would like to say, for me 
what is the importance of Turkish legal thought at this moment. 

The awareness of the Turkish scholars of the fact that we have to develop an identical 
mediation, we don’t have any more laws according w/ this and according with the 
others. All the gospels must be the same, if we have to give the courts the confidence to 
apply law in the same way in different countries. And for this reason, the importance of 
Turkish scholars not only at the moment for the opening of Mediterranean countries 
to this dialogue, but also at the moment of criticizing the European authorities. This 
is also very importance. This criticism, nevertheless, shall be a criticism based not on 
sentiments, not on metaphysics. Sovereignty, nation, these are words that scare me a 
little bit, they have been very important but they scare me a little bit, because they are 
metaphysical. Here, instead, we have to talk of a simple idea that in order to have law, 
law may not be restricted only to citizens, because whatever happens in the European 
Union has effects on the entire world, on all the Mediterranean. Whatever happens 
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to Turkey, it also has effects on the European Union. And since, I think, the idea of 
Turkish transformation, of the Turkish refusal of the Versailles Treaty was an idea 
grounded on the fact that certain legal conditions must take into account the human 
being wherever they are and not only the whiners, so-called losers. This is an idea that 
should be very important to motivate you, lawyers, professors, judges, to develop the 
idea of the legal mediation and the language that will permit us to develop a common 
space. Thank you very much.

OTURUM BAŞKANI- Prof. Policastro’ya konuyu biraz daha farklı boyutlarıyla, 
uluslararası, hatta belki daha yerinde bir terimle uluslarüstü bir kesimden ele alması ve 
ona yönelik sunuşu nedeniyle teşekkür ediyoruz.

Oturumumuzun son konuşmacısı Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve 
2000 yılında Köln Üniversitesinden doktor unvanını almıştır. Yardımcı doçent olarak 
bir dönem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında 
ve belli bir süre için de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalında görev yapmıştır. Halen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa 
Hukuku öğretim üyesidir. Almanca ve İngilizce bilen Bertil Emrah Oder’in verdiği 
dersleri Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Egemenliğin Yapısal Dönüşümü ve 
Türkiye ve Avrupa Birliğinde Temel Haklar ve Özgürlükler, İnsan Hakları ve Siyasal 
Güç başlıkları altında zengin katalog olarak  belirtebiliriz. Ben sözü Sayın Oder’e 
bırakıyorum. 

Doç. Dr. E. BERTİL ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Çok teşekkür 
ediyorum. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA CİNSİYETE DAYALI 
AYRIMCILIK, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN-ERKEK İMGESİ

Giriş 

Türk Anayasa Hukukunda, “cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağı” 2004 yılına değin 
“kanun önünde eşitlik” ilkesi kapsamında güvence altına alınmış sayılıyordu. 2004 
Anayasa değişiklikleri ile beraber, “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” hükmüyle, 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağı özel ve ayrı biçimde Anayasa’ya girmemekle birlikte, 
kadın ve erkek için “hak eşitliği” özgül biçimde vurgulandı.35 Bunun yanında, kadın ve 

35  2004 öncesinde “hak eşitliği” tartışması için bkz. Gören, Zafer, Türk-Alman-İsviçre Hukukuna Göre Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip 
Olması, 1998, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 83; Kantarcıoğlu, Fulya, Anayasa 
Mahkemesi Kararlarına Göre Farklı Cinslerin Eşitliği, Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 1998, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 86, 62-63; karş. Elver, Hilal, Gender Equality from a Constitutional Perspective: the Case of 
Turkey, Gender of Constitutional Jurisprudence, 2004, Cambridge University Press, 278-305.
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erkeğin eylemli eşitliği, devlete bir ödev olarak yüklendi. Böylece devletin Anayasa’nın 
5. maddesindeki kişinin “özgürleşmesi”ne ilişkin ödevi, cinsiyete dayalı ayrımcılıkların 
olguda elenmesi bakımından daha somut bir içerik kazandı. 

Anayasa’nın cinsiyetlere bakışı konusunda anılan hükümler temel nitelik taşısa da, 
kadın-erkek statülerinin “eşitlik ilkesi” dışında diğer bir dizi anayasa normuna konu 
olduğu görülebilir. 2001 yılı Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 41/1. maddesine 
giren “eşler arasında eşitlik ilkesi”, evli kadın ve erkek statülerine ilişkin özgül bir 
norm niteliğindedir. Aynı maddenin 2. fıkrasında, kadının “analık” statüsünden ötürü 
korunmasına ilişkin bir güvence yer almaktadır. Buradaki korumanın, kadının “analık” 
nedeniyle eve bağımlı ve ikincil konumunu pekiştirmek olarak anlaşılmaması gerekir. 
Aksine yorum, Türkiye’nin 1985 yılından bu yana taraf olduğu Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 5. maddesi ile bağdaşmaz. 
Anılan madde, kadın ve erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, geleneksel 
ve diğer tüm uygulamaların kaldırılmasını da hedeflemektedir. Analık statüsüne bağlı 
koruma, analık nedeniyle istihdam ve çalışma koşullarında ayrımcılığı önlemek ya 
da çocuk bakımevleri gibi destekleyici sosyal hizmet ağları kurarak, aile yaşamından 
kaynaklanan sorumlulukların toplumsal yaşama katılımı engellememesini sağlamak 
biçiminde de anlaşılmalıdır.36 Yalnızca analığa bağlı koruma dışında, çalışma koşulları 
bakımından “kadınlar”ın korunması Anayasa’nın 50/2. maddesinde düzenlenmiştir. 
Eğitim hakkı bakımından, “zorunlu ilköğretim ilkesi”nin kapsamında cinsiyet özel 
olarak vurgulanmıştır: “İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur 
ve Devlet okullarında parasızdır.” Anayasa, İnkılap Kanunları arasında “resmi nikahı” 
da sayarak, evliliği Medeni Kanun’un öngördüğü tekeşlilik çerçevesinde,  kamusal 
bir güvenceye bağlamaktadır. Böylece, evlenme akdinin, dinsel-geleneksel kalıpların 
belirlediği cinsiyetlerarası güç ilişkilerine indirgenmesi engellenmiştir. Anayasal 
düzenlemelerin dışında cinsiyete dayalı ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve kadın-
erkek imgesi anayasa yargısında nasıl algılanmıştır? Bu sorudaki “toplumsal cinsiyet”, 
toplumsal ve kültürel yapının biyolojik cinsiyete bağlı olarak bireylere yüklediği roller/
kalıplar anlamında kullanılmıştır. Ancak kavram, cinsiyet hiyerarşisini, cinsiyetlerarası 
güç ilişkilerini kapsayacak bir anlama da sahiptir. Böylece “ataerkillik” (“patriyarka”) 
ile kesişir.37 Aşağıda, Anayasa Mahkemesi’nin “toplumsal cinsiyet”e bakışı ve yarattığı 

36  Özellikle bkz. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) md. 11/2.
37  Siyaset bilimi, tarih ve toplumbilim yazınında her iki kavramın da kullanıldığı gözlenebilir. Berktay, toplumsal cinsiyeti “cinsiyet konumu” 

ya da “cins kimliği” olarak tanımlar ve kullanırken; Kandiyoti, eşitsizlik ve hiyerarşiyi daha iyi anlattığı gerekçesiyle “ataerkilliği” vurgu-
lamaktadır, bkz. Berktay, Fatmagül, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, 1996, İstanbul, Metis Yayınları, 16; aynı yazar, Tarih Yazımında 
Farklı Bir Perspektif, Tarihin Cinsiyeti, 2003, İstanbul, Metis Yayınları, 29; Kandiyoti, Deniz, Ataerkil Örüntüler: Türk Toplumunda Erkek 
Egemenliğinin Çözümlemesine Yönelik Notlar,  1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Haz.: Tekeli, Şirin, 1993, İstanbul, 
İletişim Yayınları, 367 (dn. 1). Cinsiyete bağlı rol kalıpları için “cinsiyetçilik” kavramını kullanan ve 1928-1995 arası eğitimde cinsiyetçiliği 
inceleyen bir çalışma için bkz. Helvacıoğlu, Firdevs, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995, 1996, İstanbul, Kaynak Yayınları. “Toplum-
sal cinsiyet hiyerarşisi” kavramı için bkz. MacKinnon, Catharine A., Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, 2003, İstanbul, Metis Yayınları, 
245 vd. 
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kadın-erkek imgeleri, büyük çapta “cinsiyete dayalı ayrımcılık” konulu içtihat esas 
alınarak incelenmektedir. Bu incelemede, 1983 sonrası kararlara ağırlık verilmiş ve 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır.38 

I. “Korumacı” Yaklaşımlar

a. Korumacılık ve Bireysel Özerkliğin Dışlanması

Korumacı yaklaşımlar, kadın ve erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, 
geleneksel anlayışların ve özellikle kadının erkek karşısındaki ikincilliğinin 
beslenmesine elverişli olabilir mi? Bu sorunun yanıtı, Anayasa Mahkemesi’nin (mülga) 
Medeni Kanun’un 169/2. maddesini Anayasa’ya uygun bulan kararında bulunabilir.39 
Anayasa Mahkemesi, evli kadının kocası yararına kefil olmasını sulh hakiminin onayına 
bağlayan hükmü, Anayasa’ya uygun bulurken, eşitlik içtihadında yerleşiklik kazanan 
“farklı hukuksal konumda olanlara, farklı hukuksal kurallar” denklemini yineledi. 
Ancak bu yineleme, evli kadın ve evli erkeğin, hukuksal bakımdan “eş” konumunda 
olmasına rağmen, aynı hukuksal konumda sayılmaması gibi hatalı bir yorumla sonlandı. 
Çünkü Mahkeme, eşitlik konusundaki yerleşik yaklaşımını vurgulasa da, hukuksal 
konumlardan değil, kadına ilişkin “toplumsal” algılamalardan yola çıkmaktaydı. 
Buradaki algılamada kadın, kendi seçimlerinin sonucunu bilemeyecek “kişi”dir. 
Korumaya muhtaçtır; edilgen rolü saptanmıştır. Mahkeme kuralın kapsamını açıkça, 
“kapsam ve sonuçlarını bilmeden karının borç altına girmesini önleyerek onu ve aile 
birliğini korumak” olarak belirlemektedir. Kararda, evli kadın “kocasının etkisi altında 
kalabilecek” zayıflıktadır. Daha da önemlisi, dava konusu kural evli kadının edilgenliği 
karşısında, “ekonomik gücünün sarsılmasının önlenerek aile birliğinin korunmasını” 
istemiştir. Gerekçede sınırlama, yer-zaman-konu bakımından somutlaşmamış bir 
“kamu yararı” (“aile birliği”) ile haklı kılınmaya çalışılmakta, demokratik toplum 
düzenine uygun görülmekte ve ölçülülük testi uygulanmamaktadır. Karar, kadının 
bireysel özerkliğini tümüyle dışladığını, Anayasa’nın 12. maddesi (“dokunulmaz, 
devredilmez ve vazgeçilmez haklar”) bakımından inceleme yapmayarak da 
göstermektedir. Gerekçenin kısalığı karşısında, Mahkeme’nin toplumsal cinsiyetin 
belirlediği yasal tercihleri, sorgulamadan kabullenmeye istekli oluşu açıkça ortaya 
çıkmaktadır.

b. Kız Çocuklarının Ekonomik Güçsüzlüğünün Korunması

Anayasa Mahkemesi, kız ve erkek çocuklar arasında “yetim aylığı”nın bağlanmasına 
ilişkin koşullar bakımından ayrımcılık yapıldığı yönündeki itirazı ele aldığı kararında, 

38  1961 Anayasası dönemindeki içtihada eleştirel yaklaşım için bkz. Öden, Merih, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, 2003, Ankara, 
Yetki Yayınları, 324-334.  

39  E. 1997/27, K. 1998/43, K.t. 30.6.1998, AYMKD 215 vd.
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farklı bir korumacılık anlayışı sergilemiştir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
uyarınca, kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmasında yaş, maluliyet ve muhtaçlık 
koşulu aranmazken, aynı konumda olan erkek çocuklar için bu koşulların aranması 
Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı mıdır? Mahkeme, eşitlik konusunda 
“farklı konumlar-farklı kurallar” biçimindeki yaklaşımını burada da anımsatmaktadır: 

“Konumlarındaki farklılıklar, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları 
ve uygulamaları gerekli kılabilir. Özelliklere ve ayrılıklara dayandığı için haklı olan 
nedenler ayrı düzenlemeyi eşitlik ilkesine aykırı değil, uygun kılar. Anayasa’nın 
amaçladığı eylemli değil, hukuksal eşitliktir.”40 

Mahkeme, hukuksal eşitlik-eylemli eşitlik ikiliğinde hukuksal eşitliğe dayansa da, 
davada kız çocukları bakımından toplumda kadınları güçsüz kılan koşullara, başka 
bir deyimle “eylemli eşitsizliğe” dikkat çekmektedir. Burada, kız çocukları / kadınlar 
gelenekçi bir bakışla edilgen-muhtaç olarak tanımlanmamıştır. Tarihsel, ekonomik ve 
sosyal nedenlerle kız çocuklarını etkileyen “uzun yılların eşitsizlik yaratan olumsuz 
birikimlerini” dengeleme amacı vurgulanmıştır. Korumacı yaklaşım, Mahkeme’nin 
anlatımıyla “ekonomik güçsüzlük,  eğitimsizlik ve gelenekler”in neden olduğu kız 
çocukları aleyhine durumu telafi etme işlevini görmektedir.41 Böylece Mahkeme, 
yetim aylığına ilişkin farklılıkların “haklı nedeni” olarak “toplumsal gerçekliği” / 
“eylemli eşitsizliği” dikkate almaktadır.42 Bu karardaki yaklaşım kız çocukları/ kadınlara 
yönelik destek programları, kaynak özgüleme, imtiyazlı uygulama, süreye bağlı sayısal 
hedefler koyma ve kota uygulamaları gibi önlemler için de geçerli olabilecek türdendir. 
Mahkeme’nin 2004 Anayasa değişikliği öncesinde böyle bir karar verebilmesi 
anlamlıdır. Karardaki gerekçelendirme, 2004 sonrası devlete kadın-erkek eşitliğini 

40  E. 1996/10, K. 1996/40, K.t. 22.10.1996, AYMKD 33/1, 171.
41  E. 1996/10, K. 1996/40, K.t. 22.10.1996, AYMKD 33/1, 171: “Başta Anayasa olmak üzere tüm yasalarda kadın-erkek eşitliği temel kabûl 

edilmiştir. Ancak, toplumda tarihsel, ekonomik ve sosyal nedenlerle eşitlik tam anlamıyla gerçekleştirilememektedir. Ekonomik güçsüzlük, 
eğitimsizlik ve gelenekler, kadının toplumda zaman zaman yasalarla özel olarak korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tür koruma önlemleri, 
kadınlar için bir ayrıcalık amacına değil, tam tersine, uzun yılların eşitsizlik yaratan olumsuz birikimlerini azaltmak ve önlemek amacına yö-
neliktir. İtiraz konusu kuralla erkek çocuklar için getirilen koşulların kız çocuklar için aranmaması bu toplumsal gerçeğin sonucudur. Kız ve 
erkek çocuklara yetim aylığı bağlanmasındaki yasal farklılıklar, yukarıda açıklanan haklı nedenlere dayanmaktadır.” (Vurgulamak amacıyla 
cümlelerin altı çizilmiştir).

42  Kız çocuklarını kuşatan toplumsal gerçeklik Anayasa yargıçlarından A.O. Paksüt’ün kaleme aldığı bir karşı oy yazısında da dile getirilmekte-
dir: “Çağdaş laik ahlaktan henüz nasibini alamamış, kadın-erkek eşitliğinden uzak, kız çocuklarının okutulmadığı, feodal değer ve törelerin 
geçerli olduğu toplumlarda ise, çağdaş hukuka göre çocuk sayılan kızların, törelere göre gerçekleştirilen ve daha ziyade bir alım-satım niteli-
ği taşıyan evlendirmeler sonucunda, kişiliğini geliştirme, eğitim, bilim ve hatta siyasi haklarını kullanmaktan fiilen mahrum bırakılarak, ikin-
ci sınıf bireyler haline getirilmeleri maalesef bir türlü önü alınamayan bir olgudur. (...)Acaba, cebir, tehdit ve hileye başvurulmaksızın, ancak 
aile baskı, telkin ve yönlendirmesiyle veya bir şekilde rızası elde edilerek, kendisinden on-onbeş yaş büyük bir kişiyle medeni nikah dışında 
birlikte yaşamaya zorlanan bir kız çocuğunun yukarıda sayılan Anayasal hakları ne olmaktadır?” Ceza Kanunu madde 104/2, onbeş yaşını 
bitirmiş küçükler ile cebir, hile ve tehdit olmaksızın cinsel ilişki halinde, fail mağdurdan beş yaş büyükse, şikayete bağlı olmaksızın cezanın 
iki kat artırılmasını öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi madde 104/2’yi Anayasa’ya aykırı buldu. Paksüt’ün karşı oy yazısında aktarılan 
görüşleri bu karara ilişkindir, E. 2005/103, K. 2005/89, K.t. 23.11.2005, www.anayasa.gov.tr (25.11.2007). Karar, cinsiyet bakımından 
yansız olan bir normun iptalinin, toplumsal gerçeklik karşısındaki sonuçlarının cinsiyetler (kız çocukları) bakımından farklı olabileceğini de 
göstermektedir.  
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“yaşama geçirme” yükümlülüğü veren Anayasa normu karşısında öncelikle geçerlidir. 
Bu tür önlemlerde esas olan, korumacılığın kadınların ikincilliğini-edilgenliğini 
besleyen bir sürece dönüşmesini engelleyecek koşulları yaratmaktadır. Davadakine 
benzer ayrıcalıklar meslek edindirme, kadın istihdamını destekleme, sosyal güvenlik 
sistemini geliştirme, bütçede kadın politikasına pay ayırma gibi başka uygulamalarla 
bütüncül biçimde ele alınmaz ve bu bütüncüllük içinde “geçici ve özel” nitelik taşımazsa 
“korumacılığın tersine işlemesi” tehlikesi de bulunmaktadır.    

c. Dini Nikah, Kadın ve Çocukların Korunması

Cinsiyete dayalı ayrımcılık konusundaki içtihat bağlamında yer almamakla birlikte, 
kadınların toplumsal konumunu koruyan yaklaşımın somutlaşması (mülga) Ceza 
Kanunu’nun 237. maddesinin Anayasa’ya uygunluk denetiminde de gerçekleşmiştir. 
İlgili madde, aralarında evlenme akdi olmaksızın, evlenmenin dini merasimini 
yaptıran erkek ve kadınlara verilecek cezayı düzenlemekteydi. Bu kararda, Mahkeme 
yasakoyucunun ceza hukuku alanındaki takdir yetkisini vurgulasa da, bunu “Anayasa’nın 
temel ilkeleri ve ceza hukukunun ana kuralları” ile sınırlı görmektedir. 43  Resmi nikah 
bakımından yaptığı değerlendirmede, kurumun koruduğu değerler arasında “kadının 
sosyal konumunu güçlendirmek”  yer almıştır.44 Ceza yaptırımı açısından, dini nikaha 
dayalı evlenmelerin “kadın ve çocuklar açısından doğurduğu sakıncalar”ın yasakoyucu 
tarafından dikkate alınmasını, “kamu yararı ve kamu düzeni” ile ilişkilendirmiştir.   

II. Doğrudan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yorum

Doğrudan toplumsal cinsiyete dayalı yoruma hem ceza hem de özel hukuk 
normlarının Anayasa’ya uygunluk denetiminde rastlanmaktadır. Ceza hukuku normları 
bakımından, toplumsal cinsiyet sosyal-kültürel kalıplar biçiminde dile getirilirken, 
özel hukuk normlarında aile birliği, kökleşmiş gelenekler, kamu yararı, kamu düzeni 
gibi göndermelerle ortaya çıkmaktadır. 

a. Ceza Hukuku Normlarının Anayasa’ya Uygunluk Denetiminde Sosyal-
Kültürel Kalıplar 

a1. Haksız Tahrikte Kız Kardeş İndirimi: Failde Cinsiyet Eşitliği

Kanun koyucunun ceza hukuku alanındaki takdir yetkisinin, “ülkenin sosyal, 
kültürel yapısı ve etik değerlerini de” kapsayacak biçimde yorumlandığı (mülga) 
Ceza Kanunu’nun 462. maddesine ilişkin karar, kadınlara ilişkin toplumsal-kültürel 
kalıpların Anayasa düzeyinde kabul gördüğü bir örnektir. Dava konusu kural, “haksız 

43  E. 1999/27, K. 1999/42, K.t. 24.11.1999, AYMKD 38/1, 168.
44   E. 1999/27, K. 1999/42, K.t. 24.11.1999, AYMKD 38/1, 168-169.
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tahrikte kız kardeş indirimi” olarak bilinen ve özünde kız kardeşin “cinsel namusu”nu 
onun yaşamı pahasına “sahiplenen” erkek ya da kız kardeşi kayıran bir düzenleme 
içeriyordu. Buna göre, “zina veya gayri meşru cinsi ilişki halinde yakalanan veya bu 
ilişkide bulunmak üzere olan, yahut henüz ilişkide bulunmuş olduğundan şüphe 
edilmeyecek şekilde görülen kız kardeş (...)” veya onunla “ilişkide bulunan kişiler 
veya bunların her ikisi aleyhine (...)” “erkek veya kız kardeş tarafından gerçekleştirilen 
öldürme veya etkili eylemlerden dolayı” verilecek cezaların indirilmesi öngörülmüştü. 
Anayasa Mahkemesi, ilgili ceza normunun koruduğu “hukuksal değer”in Anayasa’ya 
uygunluğunu ne yaşam ve kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı (Anayasa 
17/1. madde) ne de devletin temel amaç ve ödevleri (Anayasa 5. madde) çerçevesinde 
ele almıştır. Kolayca, toplumsal-kültürel kalıplara ve gelenekçi bir namus anlayışına 
teslim olmuş, hatta onu anayasallaştırmıştır. Daha da çarpıcı olanı, Mahkeme’nin “fail 
bakımından eşitlik” değerlendirmesine gitmesi ve failin kadın veya erkek olabileceğini 
belirlemesidir. Bu karar, öldürmeye kadar uzanan gelenekçi namus anlayışının tasfiye 
edilmesini de kapsadığı kuşkusuz olan uluslararası yükümlülükle çelişmektedir. O 
da, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 
5. maddesinde yer alan kadın ve erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, 
geleneksel ve diğer tüm uygulamaların kaldırılması yükümlülüğüdür. 

a2. Evlenme Sonucu Kamu Davasının Düşmesi /İnfazın Ertelenmesi

Anayasa Mahkemesi, (mülga) Ceza Kanunu’nun 416. maddesinde kadın-erkek fail 
ayrımı yapmayan sözel bakımdan nesnel düzenlemeyi yorumlarken, kadın olmaya 
yüklenen toplumsal cinsiyeti açıkça kullanmaktadır.45 Burada toplumsal cinsiyet, 
cinsiyeti gözetmeyen bir norm için bile etkili olmaktadır. Mahkeme’nin aktarılan ceza 
normuna ilişkin yorumu şöyledir:

“Genel olarak, suçları işleyenlerin kadın veya erkek olmasının önemi yoktur. Kural 
bu olmakla beraber bazı suçlar vardır ki, bunları ancak kadın işleyebilir, yine bazı 
suçlar bulunabilir ki, bunlar ancak bir kadına karşı işlenebilir. (…) Başka bir deyişle, 
bazı fillerin yaradılış veya hukuk düzeni icabı kadın tarafından işlenemeyeceği, 
ancak erkek tarafından işlenmesinin mümkün olduğu görülmektedir. İtiraz konusu 
kurallardan Türk Ceza Kanunu’nun 416. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen 
reşit olmayan kimsenin rızası ile cinsi münasebette bulunma suçu da bu niteliktedir. 
Dolayısıyla buradaki ayrım kadın ve erkek arasındaki biyolojik ve fiziksel farklılıktan 

45  (Mülga) Ceza Kanunu 416. madde: “Onbeş yaşını bitiren bir kimsenin cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle ırzına geçene 
veyahut akıl veya beden hastalığından veya kendi fiilinden başka bir sebepten veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile mukavemet 
edemiyecek bir halde bulunan bir kimseye karşı bu fiili işleyen kimse yedi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Yine bu suretle ırz ve namusa tasaiddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve harekette bulunursa üç seneden beş seneye kadar hapsolunur.
Reşit olmayan bir kimse ile rızasiyle cinsi münasebette bulunanlar fiil daha ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde altı aydan üç seneye 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
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kaynaklanmaktadır.”46 

Mahkeme, (mülga) Ceza Kanunu’nun 416. maddesindeki “suçun sadece erkekler 
tarafından işlenebileceği varsayımı”ndan yola çıkarak, 434. maddede 416. madde 
bakımından evlenme ile sadece erkek için kamu davasının düşmesi ya da hüküm 
verilmişse infazın ertelenmesini Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bulmamaktadır. 
Mahkeme’nin hangi bilimsel veriye dayandığı anlaşılamayan –bu alandaki baskın 
yargısal görüşü yansıtan- “kadın tarafından işlenemeyen suç varsayımı”, toplumsal 
cinsiyetin açık bir yansımasıdır. Kararda “evlenme ile kamu davasının düşmesi / 
infazın ertelenmesi”ni düzenleyen ceza normunun koruduğu değerin anayasallığının 
sorgulanmaması dikkat çekicidir. Söz konusu değer, kadın cinselliğine dayalı 
namustur.47 434. madde ile kaçırma ya da alıkoyma bir yana, ırza tecavüz gibi ağır 
bir suçta bile faile evlenme halinde cezalandırılmama imkanı tanınmaktadır. Sorun 
bu değerin Anayasa’ya uygunluğudur. Mahkeme aynı kararda, yasakoyucunun ceza 
politikasına ilişkin takdir yetkisini yorumlarken sınırları da göstermişti: “Anayasanın 
2. maddesinde nitelikleri, 5. maddesinde de temel amaç ve görevi belirtilen hukuk 
devletine ve anılan maddelerde yer alan adalet ilkesine uygunluk”. Anılan sınırların 
davada işlevi olmadığı açıktır. Bununla birlikte, kararda kaçırma ve alıkoymanın 
kadınlar tarafından işlenebileceği belirtilerek, (mülga) Ceza Kanunu’nun 434. 
maddesinin ilk fıkrası (“kaçıran veya alıkoyanla evlenenin sadece erkek fail olması”) 
iptal edilmiştir.48

Mahkeme, (mülga) Ceza Kanunu 430. maddede yer alan “reşit olmayan kimseyi 
kaçırma” suçu bakımından, failin “her kim” biçiminde tanımlanmasına bakarak, onun 
erkek ya da kadın olabileceğini saptamakta ve bunu eşitlik ilkesine uygun bulmaktadır. 
Kanun’un reşit olan ya da kılınan kadını kaçırma/alıkoyma suçunu da düzenlemesi 
karşısında, Mahkeme şu saptamayı yapmıştır: “Kaçırma ve alıkoyma suçlarının kural 
olarak kadınlara, ancak reşit olmadığı takdirde erkeklere karşı işlenebileceği kabul 
edilmektedir.” Böylece, reşit olan-reşit olmayan erkekler bakımından yapılan kategorik 
farklılığı önemsemediğini de göstermektedir. 

46  E. 2001/478, K. 2004/38, K.t. 25.3.2004, www.anayasa.gov.tr (30.12.2007). Karşı oy yazılarında maddenin failin cinsiyetine gönderme 
yapmadığı (Bumin, M. / Kantarcıoğlu, F. / Tuğcu, T.) ve erkek faile dayalı yorumun “erkek egemen dünya görüşü”nü yansıttığı (Sağlam, F.) 
vurgulanmıştır.  

47  Bununla birlikte, normun amacının aile bütünlüğünü sağlamak olduğu ve bu nedenle suç bakımından kadın-erkek ayrımı yapılmaması 
gereği savunulmuştu, bkz. M. Erten’in karşı oy yazısı, E. 2001/478, K. 2004/38, K.t. 25.3.2004, www.anayasa.gov.tr (30.12.2007).

48  Aynı norm, 1973 yılında kaçıranın kadın kaçırılanın erkek olduğu bir dava nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldiğinde, Mahkeme 
somut norm denetiminde “uygulanacak norm” ölçütünün karşılanmadığı gerekçesiyle, başvuruyu reddetmişti, E. 1973/10, K. 1973/12, 
22.3.1973, AYMKD 11, 179 vd.
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b.  Özel Hukuk Normlarının Anayasa’ya Uygunluk Denetiminde Kamu Yararı 
Örtüsü Altında Ataerkillik

b1. Kadının Soyadı

Anayasa Mahkemesi (mülga) Medeni Kanun’un “kadın evlenmekle kocasının 
soyadını alır” yönündeki hükmünü Anayasa’ya uygun bulurken, kamu yararı örtüsü 
altında düpedüz “ataerkilliği” dayanak almakta ve gerçek bir anayasallık denetimi 
yapmamaktadır.49 Kararda, soyadı düzenlemesi “kimi sosyal gerçeklerin doğurduğu 
zorunluluklar ve yasakoyucunun yıllar boyu kökleşmiş bir geleneği kurumsallaştırması” 
olarak kabul görmektedir. Ancak bu noktada sosyoloji, psikoloji, cinsiyet çalışmaları 
gibi bilimsel dayanaklar değil, ataerkilliği benimseyen ve tam olarak da açıklanamayan 
bir “aile hukuku öğretisi” esas alınmaktadır. Soyadında “eşlerden birisine (“erkeğe”) 
öncelik” tanınması “aile birliği ve bütünlüğü”nün zorunlu koşulu gibi sunulmuştur. 
Kuralın koruduğu “değer” önemsenmemekte, soyut bir “kamu yararı, kamu düzeni ve 
kimi zorunluluklar” vurgulanmaktadır. Mahkeme, soyadı düzenlemesi cinsiyet temelli 
olsa da, bu konuya değinmemekte, erkeğin soyadını almanın cinsiyet anlamında bir 
farklılaşma yaratmadığını söylemektedir.50 Ünal Tekeli / Türkiye kararında yeni Medeni 
Kanun’daki evli kadının soyadına ilişkin düzenleme (madde 187) dahi –eşinin soyadıyla 
birlikte evlenmeden önceki soyadını kullanabilmesi, ancak evlenmeden önceki soyadını 
tek başına kullanma izninin verilmemesi- İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 
tarafından, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) uygun bulunmamıştır. 51 
Tekeli / Türkiye kararı, Anayasa Mahkemesi ile İHAM arasında cinsiyete dayalı eşitlik 
bakımından derin bir düşünsel ayrılık olduğunu ortaya koymaktadır.

b2. Kadının İkametgahı

“Kocanın ikametgahı karının (...) ikametgahı addolunur” biçimindeki (mülga) 
Medeni Kanun hükmünün Anayasa’ya uygun bulunduğu karar da, soyadına ilişkin 
kararın çizgisindedir.52 Gerekçede, yine normun koruduğu hukuksal değer değil, “aile 
birliğinin huzur ve devamını sağlama”nın bu tür bir ikametgah kuralı ile doğrudan 
bağlantılı olduğu kanısı öne çıkmaktadır. Yerleşme özgürlüğü (Anayasa 23. madde) 

49  E. 1997/61, K. 1998/59, K.t. 29.9.1998, AYMKD 38/1, 130.
50  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), Anayasa Mahkemesi’nin kararından çok daha önce, kocanın kendi soyadı ile birlikte karısının 

soyadını taşımasına izin vermeyen ulusal düzenlemeleri İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) aykırı bulmuştu. Burada, cinsiyete 
dayalı eşitliğin geliştirilmesinin Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin temel hedefi olduğunu ve bu tür eşitsizliklerin haklı gösterilebilmesi için 
çok güçlü nedenlerin bulunması gerektiğini vurgulanmaktaydı.Karş. Burghartz / İsviçre, No: 1621390, 22 Şubat 1994, http://www.echr.
coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/, 13.3.2006. Anayasa Mahkemesi’nin evli kadının soyadı hakkın-
daki kararına karşı oy yazısı yazan yargıçlar (M., Bumin, Y. Acargün, F. Kantarcıoğlu), isim ve içerik bakımından açık bir atıf yapmamakla 
birlikte, İHAM kararına değinmektedirler, E. 1997/61, K. 1998/59, K.t. 29.9.1998, AYMKD 38/1, 134. 

51  Tekeli / Türkiye, No: 26865, 16 Kasım 2004, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/, 
13.3.2006.

52  E. 1993/23, K. 1993/55, K.t. 2.12.1993, AYMKD 35/1, 86-87.
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ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin ilkeler (Anayasa 13. madde) 
bakımından yapılan incelemede, “aile birliğinin sağlanmasındaki kamu yararı” vurgusu, 
gerekçelendirilmemiş biçimde “demokratik toplum düzenine uygunluk” ve soyut bir 
ölçülülük denetimi yer almaktadır.

III. Uluslararası Hukuka Açıklık ve Çağdaş Yaklaşımlar

a. Evli Kadının Meslek ve Sanatı

Evli kadının meslek ve sanatına ilişkin karar, bir dizi başka kararla birlikte (soyadı, 
ikametgah ve kefalet) “evli kadının hukuksal statüsü”ne ilişkin anayasal içtihadın 
parçasıdır. Ancak kararın önemi, soyadı-ikametgah-kefalet üçlüsünden farklı olarak, 
karşılaştırmalı hukuk verileri ile “Anayasa ve uluslarüstü sözleşmeler” yönünden 
inceleme yapmasındadır.53 Karar, kadın-erkek eşitliği alanındaki temel uluslararası 
metin olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni (CEDAW) 
Türk anayasa yargısında ilk kez kullanmaktadır. Bunun yanında, özellikle Anayasa ile 
uluslararası insan hakları belgeleri arasındaki “uyum”un vurgulanması açısından da bir 
örnektir. Anayasa Mahkemesi, evli kadının soyadı, ikametgahı, kocasına kefil olmasını 
ilgilendiren, üstelik evli kadının meslek ve sanatına  ilişkin karardan daha sonra önüne 
gelen davalarda, farklı tutum sergilemiştir. Bu örneklerde cinsiyete bağlı kalıplaşmış 
rolleri destekleyen gelenekçi-korumacı bir bakış ya da gerekçesi anlaşılamayan, 
somutlaşmamış bir “kamu düzeni” anlayışı egemendir. Ne karşılaştırmalı hukuk ne 
de uluslararası insan hakları hukukundaki eğilimler dikkate alınmıştır. Kadının meslek 
ve sanatına ilişkin kararda ise kamu yararı, kökleşmiş gelenekler ya da aile birliği gibi 
göndermeler yer almaz. Karar, çekincelerin aktarılması bakımından yaptığı kimi 
hatalara rağmen, Anayasa ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB), İHAS 
ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW)  
eşzamanlı ve eşanlamlı kullanıldığı bir örnek oluşturmaktadır.54 Mahkeme kararda, 

53  E. 1990/30, K. 1990/31, K.t. 29.11.1990, AYMKD 27/I, 51-64.
54  Mahkeme, belki de çekincelerin Resmi Gazete’de yayımlanmamış ve doğru bilgilendirilmemiş olması nedeniyle, çekince konulan Sözleşme 

hükümleri konusundaki aktarmalarda hata yapmaktadır. Mahkeme, çekincenin konduğu 15. maddenin 2. bendinden alıntı yapmakla 
birlikte,  daha sonra maddenin 3. bendine çekince konduğunu belirtmektedir. Kararda alıntılanan bölümün Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. 
bendi olması karşısında, bu noktada bir yazım hatası olduğu varsayılabilir. Mahkeme, çekincenin kapsamına ilişkin değerlendirmede, çekin-
ce koyma iradesine değil, kendisinin kapsamı belirlemedeki özerk değerlendirme yetkisine ağırlık vermiştir. Buna karşılık, Sözleşme’nin 

16/1(g) maddesi bakımından, Türkiye’nin incelenen norma ilişkin (mülga Türk Medeni Kanunu md. 159) çekincesinin olmadığını vurgula-
ması anlaşılmazdır. Öncelikle, Türkiye Sözleşme’ye ilişkin çekinceleri, ilgili kanun hükümlerini–olayda Medeni Kanun- tek tek belirtmeden, 
ancak çekince konulan Sözleşme hükümlerini belirterek koymuştu. Bu nedenle, ulusal kanun hükümleri açısından çekinceler kapsamında 
zaten hiç bir özel  referans yer almamaktadır. Ayrıca, çekincelere ilişkin olarak Birleşmiş Milletler’e iletilen metinde, “Türk Medeni Kanunu 
hükümleri ile tamamen bağdaşır nitelik taşımayan aile ilişkileri hakkındaki Sözleşme maddeleri” arasında, Sözleşme’nin 16/1(g) maddesi 
de yer almaktaydı. Çekincelere ilişkin metnin İngilizcesi şöyleydi: ““Reservations of the Government of the Republic of Turkey with regard 

 to the articles of the Convention dealing with family relations which are not completely compatible with the provisions of the Turkish Civil 
Code, in particular, article 15, paragraphs 2 and 4, and article 16, paragraphs 1 (c), (d), (f) and (g), as well as with respect to article 29, 
paragraph 1. In pursuance of article 29, paragraph 2 of the Convention, the Government of the Republic of Turkey declares that it does not 
consider itself bound by paragraph 1 of this article.” [http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm, 12.2.2007].
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(mülga) “Türk Medeni Yasası’ndaki koca egemenliğe dayalı aile modeli” ifadesini de 
kullanmış ve bundan kaynaklanan kadın aleyhine kısıtlamalar için “çağdışı” yorumunu 
yapmıştı.55

b. Zina

Anayasa Mahkemesi, evli kadının basit zinasının cezalandırılmasına karşılık, evli 
erkeğin nitelikli zinasının cezalandırılmasını, Anayasa’nın 10. maddesi yönünden iptal 
etmişti (Zina I). Kararda  İHEB, İHAS ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’ndeki (CEDAW) farklı normlara gönderme yapılırken, “çağdaş 
hukuk anlayışı” da bir ölçü olarak kullanılmıştır.56 Anayasa Mahkemesi aynı kararda, 
eşitlik ilkesini soyut bir ilke değil, somut bir ölçü norm olarak yaşama geçirilen; 
“öğretide ve idealde yarınlarda gözetilecek bir kavram değil, anayasal bağlamda her 
durumda dayanılacak hukuksal bir olgu” olarak görmektedir.57 Bu anlayış, eşitliğin 
etkili biçimde uygulanmasını gerektirir. Öte yandan, “anayasal bağlamda her durumda 
dayanılacak hukuksal bir olgu” ifadesi, eşitlik ilkesini diğer anayasal normların 
yorumunda belirleyici kılabilecek bir “anayasal değer” konumuna da sokar. Mahkeme 
kararda, “yaradılış ve işlevsel özelliklerin zorunlu kıldığı ayrımlar”ı haklı bir nedene 
dayandıkları için eşitliği bozmayan ayrımlar olarak tanımlamıştır.58 Buna karşılık, 
“cinsiyetten başka bir nedene dayanmayan ayrımlar” eşitlik ilkesine aykırı görülmüştür. 
Karardaki “yaradılış ve işlevsel ayrımlar” açıklanmaya muhtaçtır. Bununla kastedilen, 
“doğurganlık” ve buna bağlı olarak doğum, emzirme izni gibi farklı uygulamalar olabilir. 
Ancak “yaradılış ve işlevsellik” cinsiyetçi kalıplarla okunduğunda –örneğin; kadınlara 
daha çok yakışan / yakışmayan meslekler- ayrımcılık yaratabilecek niteliktedir.  

Evli kadının zinasına ilişkin karar da (Zina II) uluslararası insan hakları hukukuna 
açıklığa dayanır.  Burada, Anayasa ile uluslararası sözleşmeler arasında  “eşitlik” 
anlayışı bakımından “temelde farklılık” olmadığı yinelenmektedir.59 Ancak bu ikinci 
karar, ilkine oranla daha kısadır ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW) ön planda değildir. 

55  E. 1990/30, K. 1990/31, K.t. 29.11.1990, AYMKD 27/I, 54 / 57.
56  E. 1996/15, K. 1996/34, K.t. 23.9.1996, AYMKD 32/2, 807/808: “Anayasa’ya uygunluk denetiminde dayanılmamakla birlikte değerlen-

dirmede gözetilen uluslararası belgelerin, cinsiyete dayalı ayırımı ya da eşitsizliği reddeden bu hükümleri ile Anayasa’nın “Kanun önünde 
eşitlik” başlıklı 10. maddesi arasında özde bir farklılık bulunmamaktadır. Ulusların ortak insanlık ideallerini yansıtan bu belgelerde, hak 
ve özgürlüklerden yararlanmada ortak çıkış noktasını “eşitlik” ilkesi oluşturmaktadır. Uluslararası metinlerde temel bir ilke olarak yerini 
koruyan “eşitlik”in zaman içinde insana verilen değerin artmasına bağlı olarak hak ve özgürlükler listesinin genişlemesiyle soyuttan somuta 
indirgenerek bir çok alanda düzenlemelerin kaynağını oluşturduğu görülmektedir. Çağdaş hukuk anlayışında görülen bu gelişmeler ulusla-
rın hukuk düzenlerinin yeniden gözden geçirilmesini, saptanan aykırılıkların giderilmesini gerektirmektedir. (...)Bunun için kocanın basit 
zinasının cezalandırılmaması, ona kadına karşı çağdaş anlayışa uymayan bir ayrıcalık tanınmasına yol açarak cinsiyet ayırımını reddeden 
kadın erkek eşitliğini bozar.”      

57  E. 1996/15, K. 1996/34, K.t. 23.9.1996, AYMKD 32/2, 805.
58  “Yaradılış” kavramını kullanan başka bir örnek için bkz. E. 2001/478, K. 2004/38, K.t. 25.3.2004, www.anayasa.gov.tr (30.12.2007). 

Anayasa Mahkemesi, 1963 yılında verdiği bir kararda da “kadınların vücut yapıları ve işlerin niteliği bakımından bazı kamu hizmetlerine 
alınmaması”nın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını belirtmişti, bkz. E. 1963/148, K. 1963/256, K.t. 25.10.1963, AYMKD 1, 457 vd. 

59  E. 1998/3, K. 1998/28, K.t. 23.6.1998, AYMKD 35/1, 209.
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Kocanın zinasına ilişkin hükmün iptali karşısında (Zina I), Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararının yürürlüğe girişini ertelemesine rağmen, yasakoyucu düzenleme 
yapmamıştı. Böylece, kadının zinası bakımından eşitsizliği daha da görünür kılan 
hukuksal bir boşluk doğmuştu.  Bu nedenle, Mahkeme’nin ikinci zina kararında (Zina 
II) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) daha 
fazla vurgu yapması uygun olurdu. 

IV. “Kadın” ve “Erkek” Kategorilerinin Kendi İçlerindeki Ayrımcılık 
Sorunları 

a. İffetsiz Kadınlar

Anayasa Mahkemesi, ırza geçme ve kaçırma suçlarının fuhşu meslek edinen bir 
kadına karşı işlenmesinde, ceza indirimi öngören (mülga) Ceza Kanunu hükmünü 
Anayasa’ya uygun bulmuştu.60 Bu kararda, ceza normunun öngördüğü “iffetsiz 
kadınlar” – “iffetli kadınlar” ayrımını anayasallaştırmakta ve korunan “hukuksal 
değeri” sorgulamamaktadır. Mahkeme, “iffet” temelinde vücut bütünlüğüne yönelik 
suçlarda ceza indirimini öngören bir normu  “genel ahlak” ve “kamu yararı” açısından 
“zorunlu” görmektedir. Kararda, yasakoyucunun takdir yetkisi alabildiğine geniş 
yorumlanmıştır. Normun denetiminde, dokunulmaz-devredilmez haklar (Anayasa 
12. madde) / kişinin maddi ve manevi varlığı (Anayasa madde 17/1) / insan 
onuruyla bağdaşmayan muamele yasağı (Anayasa 17/2) / devletin temel amaç ve 
görevleri (Anayasa madde 5) işlev görmemiştir. Mahkeme, Anayasa 12. ve 19. madde 
(dokunulmaz-devredilmez-vazgeçilmez hak anlayışı ve kişi güvenliği) bakımından 
yaptığı incelemede, bu maddelere aykırılık saptamamıştır. Karar, insan onurunun 
korunmasını “iffet” ölçütüne bağlayarak göreceli hale dönüştürmektedir. Oysa insan 
onuru doğal hak anlayışıyla ilintilidir. Bu nedenle, kişinin insan onuru bilincine, içsel 
bir değer duyarlılığına sahip olmasına bağlanmaksızın, ondan vazgeçtiğini söyleyenler 
için de geçerlidir.61  

b. Kadınlara ve Genç Erkeklere Söz Atma ve Sarkıntılık

Anayasa Mahkemesi, yalnızca “kadınlara ve genç erkeklere söz atma ve sarkıntılık 
suçu”nu düzenleyen (mülga) Ceza Kanunu’nun 421. maddesini iptal ederken, 
“genç olmayan erkek mağdurlara sarkıntılığın suç oluşturmaması”nı eşitlik ilkesine 
aykırı bulmuştur.62 Buradaki norm, kadınların tümünü kapsamakta, ancak erkek 
kategorilerini genç erkek-genç olmayan erkek ayrımına bağlı kılmaktadır. Kararda, 

60  E. 1988/4, K. 1989/3, K.t. 12.1.1989, AYMKD 25, 3 vd.
61  Aynı yönde Oder, Bertil Emrah, Şükran Aydın’dan Daphne’ye: Avrupa Düzeyinde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, Kadına Yönelik Cinsel 

Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, 2002, İstanbul, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, Yayın No:1, 144 /153. 
62  E. 2000/39, K. 2002/35, AYMKD 20.3.2002, AYMKD 38/2, 598-599.
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normun koruduğu “hukuksal değer”in “namus, iffet ve edep” duyguları olduğu 
belirlenirken, eylemin “kişinin manevi varlığını, bu bağlamda ahlak duygularını 
olumsuz etkilediği” saptanmaktadır. Mahkeme, korunan hukuksal değer açısından 
“genç olmayan erkeklerle kadınlar ve erkeklerin de gençleriyle yaşlıları arasında bir 
fark bulunmadığını” vurgulamaktadır. 

Sonuç

Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin yukarıdaki gözlemler, içtihatta “toplumsal 
cinsiyet”in farklı biçim ve ölçeklerde gözetildiğini ortaya koymaktadır. Mahkeme, 
bu yaklaşımıyla Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 
(CEDAW) 5. maddesinde yer alan kadın ve erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı 
önyargıların, geleneksel ve diğer tüm uygulamaların kaldırılması konusundaki 
yükümlülüğü uygulamamış, tersine onlara teslim olmuştur. İçtihatta tersine örnekler 
de yer almıştır. Özellikle kadının meslek ve sanatı ile zinaya ilişkin kararlar, uluslararası 
hukuka açıklık ile eşitlik ilkesinin ataerkilliğe yenik düşmediği örneklerdir. Dini 
nikah ve kız çocuklarının ekonomik güçsüzlüğü konusunda Mahkeme, toplumsal 
cinsiyeti desteklememekte, ondan kaynaklanan güçsüzlük konumunu dengelemeye 
çalışmaktadır. İçtihatta beliren kadın-erkek imgelerine bakıldığında ortaya çıkan şöyle 
özetlenebilir:  kadın ikincil, bağımlı, iffetsizliği korunmayan, ama korunmaya muhtaç 
olabilen, bazı cinsel suçları işleyemeyen, seçimlerinde yarı-özerk kişidir /  erkek 
baskın, kamu yararı ve düzenini soyadı ve ikametgahı ile sağlayabilen, sarkıntılığa 
uğrayabilen, ama kadının işleyemediği cinsel suçları işleyebilendir. Anılan imgelerin 
yeni Medeni Kanun ve Ceza Kanunu ile büyük çapta değişime uğradığı, değişimin 
yasakoyucu tarafından yaratıldığı bir gerçektir. Mahkeme, cinsiyete dayalı eşitlik 
sorununu, “kökleşmiş gelenekler”e ya da kalıplaşmış önyargılara bırakmak yerine 
hukuksal bir sorun olarak kavradığı kararlarda dönüştürücü olabilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi, kadın-erkek eşitliğine yönelik denetim yaparken “cinsiyetçi kalıplar” 
konusunda duyarlı olmak zorundadır. Mahkeme’nin kadın-erkek eşitliğine ilişkin 
davaları Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Komitesi’nin 
(CEDAW) genel tavsiyelerini, durum tespit belgelerini ve bireysel başvurularda verdiği 
kararları da gözeterek ele alması gerekir.63 Kadın-erkek eşitliğine ilişkin davalarda, 
“toplumsal cinsiyet”i ve ona bağlı cinsiyet hiyerarşisini merkez olan yorumlar, gerçekte 
bu alandaki hukuksal bilincin eksikliğine de işaret etmektedir. Eksiklik, cinsiyete dayalı 
ayrımcılık yasağına ilişkin karşılaştırmalı hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve 
akademik birikimin varlığının bilinmesi ve önemsenmesi ile giderilebilir.     

63  Komite’nin İhtiyari Protokol uyarınca önüne gelen bireysel başvurulara ilişkin kararları için bkz. B.-J / Almanya, 1/2003; A.T. / Macaristan 
2/2003; Dung Thi Thuy Nguyen / Hollanda 3/2004; A.S. / Macaristan 4/2004; Şahide Gökçe / Avusturya 5/2005; Fatma Yıldırım / 
Avusturya 6/2005; Cristina Munoz-Vargas y Sainz de Vicuna / İspanya 7/2005; Rahime Kayhan / Türkiye 8/2005; N.S.F. / Birleşik 
Krallık ve Kuzey İrlanda 10/2005; Constance Ragan Salgado /  Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda 11/2006, bkz. http.//www0.un.org/wo-
menwatch/daw/cedaw/protocol/dec-views.htm (25.12.2007)
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OTURUM BAŞKANI- Bertil Emrah Oder’e de bu belli kavramlar ışığında kararlara 
yöneldiği tebliği için teşekkür ediyorum. Esasında bize daha evvel verilen program 
doğrultusunda şu an tartışmaların da bitmiş olması gerekmekteydi. Saat 16.00’da 
Sayın meslektaşım Kaboğlu’nun başkanlığı altında bir başka oturum başlayacak. 
Ancak biz süreleri aşmadık. Gerçekten her bir konuşmacımız konuşmasını 20’şer 
dakika içinde tamamladı. Bu uzama, bizim süreyi aşmamızdan değil, oturuma biraz 
geç başlanmasından kaynaklandığı için, ben hasbelkader başkan olmanın verdiği 
imtiyazı kullanarak şu an burada süre bitti demiyorum. Çünkü hiç olmazsa 15 dakikayı 
tartışmaya ayırmamızın gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda soru sormak isteyen 
değerli dinleyenlerimiz lütfen adlarını ve soyadlarını da bildirerek sorularını ve kimin 
yanıtlamasını istediklerine de işaret ederek belirtirlerse bu soru ve yanıt kısmını da 
tamamlamış oluruz efendim. Buyurun.

AHMET TUNA ALTINÜZ (Stajyer Avukat)- Anayasa hukukunda ve kamu 
hukukunda hiç işlenmemiş verilerin yarattığı bir etki var. İlk sorum şu: Kurumsal 
destek göz önünde tutularak mı Türk Anayasa hukukunda ve Avrupa Anayasa 
hukukunda kabul ediliyor, yoksa kurumsal destek kabul edilmiyor mu? İkinci sorum; 
hiç işlenmemiş verilerin çerçeve normlar göz önüne alındığında normlarla işleneni ne 
durumda? Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI-  İlk sorunuz pek anlaşılmadı sanıyorum.

AHMET TUNA ALTINÜZ- Şöyle söyleyeyim hocam hiç işlenmemiş verilerin 
kurumsal destek, yani Dworkin’i düşündüğümüz zaman veya Hart’la tartışma, yani 
Anglosakson Amerikan hukukundan kaynaklanan tartışmaları düşündüğümüz 
zaman kurumsal destek kavramıyla beraber düşündüğümüz zaman nasıl bir değerlilik 
arz edecek? Hiç işlenmemiş veriler kurumsal destek çerçevesinde düşünülebilir mi, 
düşünülemez mi?

Prof. Dr. FAZIL SAĞLAM- Özür dilerim, ama ben soruyu pek anlayamadım. 
Çünkü bana hiç işlenmemiş veriler ve kurumsal desteğin biraz açıklanması gerekir. 
Ben bu konuda biraz cahilim herhalde. 

AHMET TUNA ALTINÜZ- Hiç işlenmemiş veriler derken özellikle ceninin hukuk 
mantığının özelliği, yorum mantığı açısından baktığımız zaman tam olarak kutsal 
açıdan veri oluşturmamış veya yorum yapılmamış direkt kabul edilen verilerden 
bahsedildiğini hatırlıyorum. Sürçü lisan ettiysem af ola. 

Prof. Dr. FAZIL SAĞLAM- Yok, benim bilmediğim bir şey.

OTURUM BAŞKANI-  Sorunuza çok teşekkür ederim. Fakat soruların belli kişilere 
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yapılan atıflarla “şuna göre tarzında” yanıtlanmasını beklemek pek gerçekçi değil. 
Çünkü sözünü ettiğiniz kişilerin görüşlerini burada hepimizin hazır vaziyette bilmesini 
beklemek biraz haksızlık olur. Bu nedenle, başka soru alalım. Buyurun efendim.

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)- Ben Anayasa 
kurallarının yorumuyla ilgili bir konuda soru sormak isterdim, ama Anayasa kuralları 
arasında hiyerarşi var mıdır/yok mudur tartışmasına girmeden Anayasa Mahkememizin 
çok yakın zamanda vermiş olduğu bir kararı üzerinden soruyu sormak istiyorum. 
Anayasamızda 1999 yılında yapılan 47. madde değişikliğiyle 128. madde arasında 
lafzi olarak bir çelişki var mı/ yok mu? Bu Anayasa Mahkememizin 4924 sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin Satın Alma Yoluyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanunu Anayasaya 
uygun bulması çerçevesinde bir soru olarak algılanması gerekiyor. Acaba Anayasamızın 
47. maddesinin son fıkrasına göre kamu hizmetleri tümüyle yasama organı tarafından 
özel kişilere gördürülebilir mi? Bu konuda yasama organı sınırsız bir takdir yetkisine 
sahip midir? Anayasanın 47. maddesi 128’le birlikte değerlendirdiğimizde bu tür bir 
yoruma izin veriyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. FAZIL SAĞLAM- Soru tabii çok güzel bir soru, üzerinde de belki güzel 
bir tez yazılabilecek bir konu, çok güzel ortaya atılmış. Benim konumla bağlantılı 
olarak ben şunu söyleyebilirim: Bir kere birinci sorunuz “her hizmet yasayla kamu 
hizmeti olmaktan çıkarılabilir mi?” sorusunu ben benimseyemiyorum. Öyle bir 
olanak sağlanmış Anayasada, ama bu tümüyle kamu hizmeti kavramını yok edecek 
boyutta uygulanamaz. Sizin de haklı olarak koyduğunuz 128 var. O zaman benim 
konuşmamda pratik konkordans dediğim, yani pratik uyuşum ilkesini burada 
uygulamak gerekiyor. İkisi de çünkü anayasal değer ve bu anayasal değerde her ikisine 
de optimal etki sağlayacak bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Tabii, söylediğiniz, ima 
ettiğiniz şeyi de dikkate almak gerekir. Anayasa normları arasında hiyerarşi var mı? 
Bence yok, yani ben değişmez maddeler dahil olarak söylüyorum; normlar arasında 
bir hiyerarşi yoktur, en azından biçimsel anlamıyla yoktur. Onun için anayasal normun 
koruduğu her değer optimal etkide korunmak suretiyle yorum yapılmalıdır. Burada 
bence 7. maddeye konulan hüküm bana ıslah hükmü gibi gözükmektedir, yani ana 
hüküm değil, böyle bir şeyi belli koşullarda yapma olanağı olabilir tarzında ben bunu 
anlıyorum. O da yorumda etkili bir şey, istisna hüküm mü/temel hüküm mü? O zaman 
128’le karşılaştırdığınız zaman ona göre bir yorum yapmanız gerekiyor. Bana kalırsa 
47. maddede eklenilen şey istisnai durumlarda söz konusu olabilecek bir düzenleme 
olarak en azından ben öyle anlıyorum, ama bugün bir arkadaşı dinledim ve kamu 
hizmetinin artık ancak kim siyasi tercihliyse kamu hizmetinin o olduğu yönünde bir 
konuşma da dinledim. Ben onu benimseyemiyorum. Kanun asayişi örneğin, asayişle 
ilgili bir hizmet nasıl özelleştirilir? Devletin belli alanlarda temel görevleri var, başta 
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gelen görevleri var. O görevleri özele gördüremezsiniz, olmaz. Özel ordu olmaz. 
Belki bankada çok sınırlı bir şekilde olabilir, ama genel asayiş hizmetlerini özele 
gördürmeniz mümkün değildir. Bunun gibi ben biraz daha da ileri giderek devletin 
temel görevlerinin de özel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu küresel gelişmeye 
bir imkân hazırlamak amacıyla Anayasaya böyle bir hüküm konulmuş, ama bunu kural 
haline getirdiğiniz zaman anayasayla bağdaşmaz diye düşünüyorum.

FİKRİ BALCI- Konuğumuza bir soru soracağım. Dolaylı da olsa kanun gücünü 
kullanan imtiyazlılar seçim oyunları ve gayrimeşru kazançlarının bir bölümünü 
harcayarak partiler gibi kitle örgütlerini de kendilerine bağlayıp demokrasiyi sömürge 
rejimi olarak uygulamaktadırlar. Bu tek yanlı uygulamaları üstü kapalı bazı gazete ve 
ekranlarda yerel gibi görünüp eleştiri ortamı, muhalefet varmış gibi bir görüntü vererek 
halkın sesini kestiler. Tek sesle toplumları bölüp imtiyazların birliği olan küreselciler 
ve karşıtları olarak ikiye ayırdılar. Aralarında başlatılan üç dünya savaşı gösteri, anarşi, 
terör ve karanlıkta kalan bombalama eylemleriyle kan dökülerek sürdürülmektedir. 
Esasen bu savaşın halkın halk için yönetimi olan demokrasiyle evrim ve devrimlerin 
barış içinde yapılarak bu kanın dökülmemesi için uygulanması gereken bir rejimdir. 
Bunu uygulamak için herhangi bir girişim var mı? Bu Avrupa Birliğiydi, daha başka 
türlü birlikler, şunlar bunlar bu küçük devletler büyük devletlerin himayesinde veya 
onların temini altında şahsiyet kaybına neden olmuyorlar mı? Teşekkür ederim.

Prof. PASQUALE POLICASTRO- Küçük ülkeler açısından kimlik sorunsalından 
bahsediyoruz. Kanımca, kimliğe karşı ülkeden ülkeye değişen yaklaşımlar sergiliyoruz. 
Her bir yaklaşım, dili anladığı gibi kullanıyor. Anlayamadığımız bir olguyu konuşmamız, 
dile getirmemiz mümkün değildir. İşte bu yüzden, hukuki bir uzlaşma için çaba 
göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden, kitlesel demokrasiyi sahte demokrasiye yönelik bir 
araç olarak kullanmak bugünlerde çok tehlikeli olan bir davranıştır. Korumaya yönelik 
bir hukuk sisteminde, karşımıza her zaman farklı taraflar çıkacaktır ve bu farklı taraflar 
hukukun onlara sağladıklarını alırlar; Suum Cuique Tribuendi. Bunun yerine, kitlesel 
demokrasiyi veya kitle iletişiminin imkânlarını farklı temsiller yaratmak için suiistimal 
etmek istersek, diğer bazı temsilleri bir kenara bırakabiliriz. Bu yüzden, bir olguyu 
reddetmek, küreselleşmeyi reddetmek mümkün müdür? Bunu yapamayız, çünkü bu 
olgudan kaçınmamız mümkün değildir. Diğer bir deyişle, Kuzey Kutbu eriyor ve Kuzey 
Kutbu eriyor, çünkü biz kapitalist ekonomiler geliştiriyoruz. Dolayısıyla, hepimiz 
hukuki bağlamda hangi yanıtı vereceğimiz konusunda diyalog kurmaya çalışıyoruz ve 
bu diyalog büyük önem taşıyor. Kimlik kavramını, olguculuk çerçevesinde kullanmaya 
çalışmamız gerekiyor. Ben bugün buradan ayrılıyorum. Buraya gelmek için, uçakta şu 
kadar yakıt harcadım. Bu yüzden, hayatlarımızı belirli olguları sınırlayacak şekilde 
düzenlemeliyiz. Benim kimliğim, kendi kuramımı destekleyen ve diğer kuramı 
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değersiz sayan bir kimlik olamaz. Bu sebeple, hukuki uzlaşmanın sıklıkla görmezden 
gelinmektedir ve bu sebeple, hukukun artık devlet mantığının dünyasının, her bir 
devletin rahatlığına dayanan bir dünyanın dışına çıkması gerekmektedir. Yaşamın 
görüngüsel dışavurumlarının, yaşamakta olduğumuz gerçeğinin Avrupa Birliği’nin 
ilgi alanları çerçevesinde hesaba katmamız gereken, ele almamız gereken veriler 
olmasının sebebi budur. Avrupa’daki genişlemeyle birlikte, Avrupa Birliği olumlu bir 
yanıt vermeye çalışmıştır. Birliğin, Doğru Avrupa ülkelerine doğru genişlemesi fikrine 
her zaman büyük destek verdim, çünkü bu insanların belirli yaşam gereksinimlerini 
tatmin etmenin bir yolu da buydu. Ve bu sebeple, örneğin, Türkiye de dâhil olmak 
üzere, Akdeniz ülkeleriyle yapılacak ortaklık anlaşmalarının hukuki olarak daha sağlam 
temellere dayandırılması beni çok mutlu edecektir. Açıkça görüldüğü gibi, bu ortak bir 
kimlik oluşturma gereğini ortaya koymaktadır ve hukuk, ortak bir kimlik yaratmak 
için araç olarak kullanılmalıdır. 

Teşekkürler. Umuyorum, sizlere bazı yanıtlar sunabilmişimdir

PASQUALE POLICASTRO- The question of identity for the smaller countries. I 
think that we have different approaches to identity according with each country. Each 
one uses the language as he understands. We cannot speak or say something that we do 
not understand. This is the reason why we have to strive for a legal mediation. And for 
this reason, to use mass democracy as an instrument of false democracy is nowadays 
dangerous. In a legal system of protection, we always have different sides. And these 
different sides, they receive what they are afforded to by law; the Suum Cuique 
Tribuendi. Instead, if we search to abuse of mass democracy or of the possibilities to 
mass media to create different representations, well, we may leave apart some other 
representations. And for this reason, the question to refuse a phenomenon, to refuse 
globalization, can we refuse globalization? We cannot, because we cannot avoid that. I 
mean, the North Pole is melting and North Pole is melting because we are developing 
capitalistic economies. So, all we try to dialogue in the sense of which answer we give in 
a legal way and this is very important, we have to try to use the concept of identity with 
relation to a phenomenology. Today, I am leaving here. To come here, I used so much 
kerosene for the airplane. And so, we should regulate our lives in order to limit certain 
phenomena. My identity cannot possibly be the identity of one that is supporting my 
own theory and the other theory does not have meaning. This is the reason why legal 
mediation is often neglected and this is the reason why law cannot be anymore the 
realm of the state reason, the realm of the convenience of each state. This is why the 
phenomenological, the manifestations of life, the fact that we are living are data that we 
have to take into consideration and to approach them for what concerns the European 
Union. European Union, with the European enlargement, has been trying to give a 
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positive answer. For example, I have been very much supportive of the enlargement to 
Eastern European countries, just because this was a way to permit the satisfaction of 
certain living needs of these people. And this is the reason why, for example, I would 
be very happy that the treaties of association will become something more legally 
based, that is the treaty of association with the countries of the Mediterranean, with 
Turkey included. Obviously, this imports to create a common identity and law must 
be a means also to create common identity. 

Thank you. I hope that I gave you some answers.

OTURUM BAŞKANI-  Çok teşekkür ederiz Prof. Policastro. İzninizle Yrd. Doç. 
Dr. Abdullah Uz’un sorusuna Prof. Fazıl Sağlam ufak bir ekleme yapmak istiyorlar ve 
onunla da bitirmek mecburiyetindeyiz. Sonraki oturumun zamanında başlayabilmesi 
için bu zorunlu. Hoşgörünüze sığınarak ve özür dileyerek başka soru alamayacağımızı 
bildiriyorum.  Buyurunuz Prof. Sağlam.

Prof. Dr. FAZIL SAĞLAM- Sorular son derece kaliteli, zor sorular olunca insanın 
hemen aklına gelmeyen şeyler oluyor. Abdullah Beyin sorusuyla ilgili olarak çok güzel 
bir Anayasa Mahkemesi kararı var, o aklıma geldi, onu kısaca söylemek istiyorum. 
Sağlık hakkıyla bağlantılı olarak siz bunu sormuştunuz, onun için bunu vurgulamam 
gerekir. Anayasa Mahkemesi bir kararında diyor ki “sağlık hakkı yaşam hakkının bir 
uzantısıdır” Yani yaşamın korunması, sağlığın korunması birbirine yakın unsurlardır. 
O nedenle sağlık bu yönde verilecek sağlık hizmetleri 65. maddenin sınırlayıcı kuralına 
tabi değildir. Yani devlet sağlık hizmetlerini bu anlamda, yaşam hakkıyla bağlantılı 
bir sağlık hizmetini yerine getirirken “mali kaynakların yeterliliğiyle sınırlıyım” 
diyemez. Çünkü bu doğrudan doğruya devletin temel işlevidir. Benim anlatmak, 
vurgulamak istediğim de oydu. Öbürü bir istisna hükmüdür, bu ana görevidir. Bu 
pratik konkordansta yaparken bunu ölçülülük ilkesi bakımından göz önünde tutarak 
yapmanız gerekir. 

OTURUM BAŞKANI-  Çok teşekkür ederim efendim, keşke zamanımız olabilseydi. 
Mutlaka bir birtakım sorunlar var, bazı sorular var. Ama biz burada bu oturum kapatmış 
olalım. Ben bütün tebliğ sahiplerine, değerli tebliğleri için ve sizlere de katkılarınız için 
çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılara plaketlerini vermek üzere Gülriz Uygur’u sahneye davet 
ediyoruz.
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

BİRİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

 “ADALETİN IŞIĞINDA ANAYASA ve ULUSALÜSTÜ 
BELGELER”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İBRAHİM KABOĞLU (Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi)

(SALON 2,  9 Ocak 2008)

SUNUCU- “Adaletin Işığında Anayasa ve Ulusalüstü Belgeler” başlıklı son oturumla 
başlamak için tekrar bir aradayız. Oturum Başkanı Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, konuşmacılar Paris Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anne Levade, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ülkü Azrak ve Av. Turhan Gündüz.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İBRAHİM KABOĞLU- Değerli konuklar, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. “Anayasalar ve Uluslararası Belgeler” başlıklı bugünkü son 
oturumu açıyorum. Bu oturumda, Anayasa hukukunun uluslararasılaşması sürecini 
ve uluslararası hukukun özellikle insan hakları uluslararası hukukunun ulusallaşması 
sürecini ele alacağız. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı, diğer konularda olduğu gibi 
bu konuda da Anayasa hukukunun özellikle insan hakları yoluyla uluslararası hukuka, 
uluslararası düzleme geçmesi konusunda bir dönüm noktasını oluşturmuştur; 
ama o tarihten bugüne geçen zaman dilimi içerisinde bu konuda sürekli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bu gelişmeler yalnızca Türkiye açısından değil, Avrupa devletleri ve 
diğer dünya devletleri açısından da söz konusudur. Türkiye için, özellikle 1980’li 
dönemlere göre 2000’li yıllar, uluslararası hukuka açılım bakımından özel bir öneme 
sahiptir. Mesela, 2004 yılında Anayasada yapılan değişiklikle 90. maddeye eklenen ve 
insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerin kanunlarla çatışması durumunda Türkiye 
tarafından onaylanmış olan söz konusu belgelerin dikkate alınmasını öngören hüküm, 
bir dönüm noktasını oluşturmaktadır, Türkiye’nin anayasal düzeni bakımından.

 Ama yine belirttiğim gibi, bu sadece uluslararası mekânın ya da Avrupa mekânının 



186

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

sorunu değil, bütün Devletlerin sorunudur. Bu bakımdan Paris’ten gelen meslektaşımız 
Sayın Profesör Levade, hem Fransa hukukunun buna ilişkin sorunlarını hem de Avrupa 
hukuku ölçeğinde ortaya çıkan sorunları ele alarak, bunları bize aktaracak. Dolayısıyla, 
çağımızda tanık olduğumuz uluslararası gelişmeler ışığında Anayasa hukukunun 
derinden etkilendiği bir alana ilişkin olması bakımından burada ele alınacak konular, 
bir önceki oturumun bir tür devamı şeklinde de anlaşılabilir.  Ne var ki, bu oturumda 
bitmeyecek bir konudur. Bu konuyu farklı boyutlarıyla ele alıp tartışabilmemiz için 
ben hemen konuşmacılara söz vermek istiyorum.

 İlk konuşmacı olarak Sayın Ülkü Azrak, tanıdığınız üzere Sayın Azrak, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi kökenli olup, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
hem öğretim üyeliği yapmış, dekanlık görevini de üstlenmiş, ama daha sonra Maltepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevine devam etmiştir. Hâlen orada devam 
etmektedir. Kendisi aslında idare hukuku uzmanlığıyla tanınmaktadır, ama idare 
hukuku alanında çalışan bulunan meslektaşlarımız içerisinde diyebilirim ki, Anayasa 
hukukuyla en çok ilgilenen bir öğretim üyesidir.  Anayasa hukukunu sadece teorik 
düzlemde değil, aynı zamanda Anayasa çalışmalarına da fiilen katılmak suretiyle, bu 
konuda deneyime sahip olan bir kamu hukuku uzmanı. Anayasa ve uluslararası belgeler 
konusunda 20 dakikalık bir süre içerisinde, Anayasa hukukunun bu konudaki sorunu 
Türkiye açısından bizimle herhalde paylaşmanız söz konusu olacak.

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkür 
ederim. Yalnız bir hususu hemen başında belirtmek istiyorum: Bana gönderilen 
programda ve benden istenilen konuyu belirten yazıda “Adalet İlkesi Işığında 
Anayasa ve Anayasa Hukuku” biçiminde belirtildiği için ve ben uluslararası hukuk 
uzmanı da olmadığım için konuyu bu bana bildirilen sınırlar içerisinde ele almak 
mecburiyetindeyim. Bu nedenle adalet ilkesi ve Anayasa Mahkemesi uygulamaları, 
idare mahkemeleri, idari yargı uygulamaları konusu üzerinde duracağım. Bu oturuma 
katılan diğer meslektaşlarımız, hukukçu meslektaşlarımız herhalde benim bu ele 
almadığım ve sizin de demin buyurduğunuz konuyu yeterince ele alacaklardır.

Bildirinin konusu çok geniş, onun için fazla dağıtmamak bakımından metne bağlı 
kalmak mecburiyetindeyim. Bir kere burada ön planda gelen sorun adalet ilkesinin 
hukuki anlam ve içeriğinin ne olduğu, ikincisi bu ilkenin Anayasaya nasıl yansıdığı, 
üçüncüsü de Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın içtihatlarında bu ilkenin hangi 
bağlamda ve nasıl ele alındığıdır. Adalet kavramını önce ortaya çıktığı dönemlere de 
bakarak biraz açıklamaya çalışıyorum. İlkçağlardan beri filozofların ve hukukçuların 
üzerinde durdukları çok önemli bir konu olmuştur. Öyle ki, Platon “Devlet” adlı 
eserinde “kim ki üzerine düşeni yapar o adildir” demiştir. Bu tanım daha sonra Aristoteles 
ve Roma İmparatorluğunda da Cicero ve Agustinos tarafından kabullenilmiştir. 
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Aristoteles “Politika” adlı eserinde adaletten söz ederken şunları söylemekteydi: 
“adalet devletten kaynaklanmaktadır. çünkü adaletin ne olduğunu hükme bağlayan hukuk 
devlet camiasının düzenidir.” Aksi görüşü savunan Romalı Hukukçu Ulpiyanus ise 
Digestas’ın birinci kitabında “adaletin hukuktan önce varolduğunu ve hukuku yarattığını” 
ifade etmiştir. “Hukuk adaletten gelir, adalet hukukun anasıdır” demiştir. 

Objektif anlamda adalet adil davranan kişiyle değil, adaletli hukukla ilgilidir. 
Aristoteles ve Agustinus’dan bu yana Avrupa hukuk geleneğinde adalet hukuka uygun 
bir devlet yönetiminin temeli olarak görülmüştür. Bu anlamda adalet pozitif hukukun 
ve özellikle yasaların bir ölçütü olmuştur. Objektif anlamda adaletten söz edildiği 
zaman kast edilen devlet ve bireyler arasındaki yahut bireyle toplum arasındaki ya 
da bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerin ahlâk ve nasafet kurallarına uygun olarak 
düzenlenmiş olduğudur. 

Buraya kadar kolay anlaşılabilir bazı hususları dile getirdim. Fakat asıl güçlük adalet 
kavramının içeriğinin ne olduğunun belirlenmesinde kendini göstermektedir. Bu 
yüzden bazı hukukçular içeriği tartışmalı olan adalet kavramının pozitif bir temele 
dayanmadığını, böyle bir temele sahip olmadığını ve bu nedenle de örneğin, 1982 
Anayasasının 2. maddesinde görüldüğü gibi hukuk devletinin tanımında kullanılmasının 
yanlış olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa aşağıda gösterileceği gibi hem Türk 
Anayasa Mahkemesi hem de Alman Federal Anayasa Mahkemesi adalet kavramını 
hukuk devletinin temel unsurları arasında saymıştır. Adaletin hukuk devletinin 
temel unsurlarından biri olup olmadığı sorununun çözümü adalet kavramının çeşitli 
anlamlarının ortaya konulmasıyla ancak olanak kazanır. Gerçekten her şeyden önce 
adalet kavramı İlkçağdan beri Aristoteles’in ortaya koyduğu gibi dağıtıcı adalet ve 
dengeleyici adalet olarak ayrılması klasik bir ayrım olarak benimsenmiştir. Devlet yargı 
yoluyla dengeleyici adalet kavramını gerçekleştirmesine karşılık idari faaliyetler ve 
özellikle sosyal kamu hizmetleriyle dağıtıcı adaleti gerçekleştirir. Dağıtıcı adalet ayrıca 
camianın, yani onu temsil eden devletin kişilere hizmet sunması ya da maddi menfaat 
sağlaması gibi konulara devlet bütçesinin imkân verdiği ekonomik ve mali gücüyle 
ilişkili olarak sınır getirir. 1961 Anayasasının “Devletin İktisadi Ve Sosyal Ödevlerinin 
Sınırı” başlığını taşıyan 53. maddesiyle aynı başlığı taşıyan 1982 Anayasasının 65. 
maddesi dağıtıcı adaletin devlet eliyle en geniş bir biçimde gerçekleştirilmesinin ne 
yazık ki engelini oluşturmaktadır. 

Kişiler arasındaki ilişkilerde de dengeleyici adalet söz konusudur. Çağdaş dünyada 
bunlara bir de sosyal adalet “ususia social” eklenmiştir. 1961 Anayasası “Temel 
Hakların Niteliği Ve Koruması” başlığını taşıyan 10. maddesinin 2. fıkrasında “devlet 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır” 
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demiştir. Bu hüküm ne yazık ki, 1982 Anayasasına alınmamıştır. Şimdi hazırlanan 
Anayasa taslağında da böyle bir hükme yer verilmediği görülmektedir.

Mal ve hizmetlerin alışverişinde, yani kişiler arasındaki sözleşme ilişkilerinde 
dengeleyici adaletin gereği haksız zenginleşme ya da ihtikâr olaylarına devletin 
müdahale etmesi kaçınılmaz olabilir. Borç ilişkilerinde gabin durumunun ortaya 
çıkması, yargı organına başvurulması sonucunda devletin yargı organının böyle bir 
borç ilişkisini batıl saymasıyla dengeleyici adaletin gereğini yerine getirilmesi olanak 
kazanır. Burada tabii bir parantez açmak istiyorum; ihtikâr kavramı artık Türkiye’de 
unutulmuş bir kavramdır. Türkiye çünkü liberal ekonomiye öylesine angaje olmuştur 
ki, bu gibi kavramlara artık ne hukuk metinlerinde ne de hukuk uygulamasında yer 
verilmektedir. 

Liberal rejimlerin piyasa ekonomisinde dengeleyici adaletin geçerli olduğu bireyler 
arasındaki ikili ilişkilere ve özellikle piyasa fiyatına devletin müdahalesi söz konusu 
olamaz. Devletin özel ticari ilişkilerde fiyat müdahalesinde bulunması ancak ahlâk ve 
adaba aykırı biçimde oluşan ihtikâr ve tefecilik gibi durumlarda kabul edilmektedir. 
Bu bağlamda sözü edilen müdahaleye Alman Medeni Kanununun 138. maddesinin 
2. fıkrasında rastlanmaktadır. Sözleşme özgürlüğü bağlamında devlet ancak 
sözleşmelerle doğan hukuki ilişkilerin çerçevesini belirler. Bu çerçeveyi ise serbest 
rekabetle sınırlayan monopol ve oligopollerin oluşmasını engellemekten oluşur. Buna 
karşılık sosyal devlet ilkesine dayalı planlı ekonomilerde sözleşmelere ilişkin adalet 
sözleşmenin taraflarına bırakılamaz ve burada konsensüse dayalı dengeleyici adaletin 
yerini planlama ideolojisine dayalı dağıtıcı adalet alır. Dağıtıcı adalet kavramıyla 
bağlantılı olan en önemli ilke eşitlik ilkesidir. Şöyle ki, birbirinin aynı olan olaylara aynı 
hükümlerin uygulanması ve aynı durumda olan kişilere de eşit muamele yapılması 
adaletin gereği olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan burada mutlak eşitlikle göreceli ya 
da göreli eşitlik arasında da ayrım yapılması icap etmektedir. İnsan onuruna saygı, 
temel haklara ilişkin güvence, kamu hizmetlerine girme hakkı, seçim hakkı, yargıya 
başvurma hakkı gibi konularda mutlak eşitlik söz konusudur. Buna karşılık sosyal 
yardım, özendirici önlemler, savaş ve terör eylemlerinden doğan zararların giderilmesi, 
vergi tahakkuku ve idari yaptırımlar konusunda göreli eşitlik söz konusudur. Bu 
sonuncularda ihtiyaç, ekonomik gerekler, uğranılan zararın ağırlığı ve zarara uğrayanın 
özel durumu idari yaptırım uygulanacak kişinin suçunun, yani idari suçun niteliği ve 
ağırlığı gibi etkenlere göre belirlenecek hukuki sonuçlar bakımından ancak göreli 
eşitlik esası geçerli olabilir.

Bu konuda başka bir sorun da eşitlik ilkesinin içinde barındırdığı diyalektiktir. 
Gerçekten bazı durumlarda eşit muamele eşit olmayan muameleye ve sonuçta adaletli 
olan adaletsiz olana dönüşebilir. Şöyle ki, eşit muamele genelde belli farklılıkların 
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gözden uzak tutulmasıyla olanak kazanır. Bunun en tipik örneğine vergi hukukunda 
rastlanılabilir. İlk bakışta herkesin kamu hizmetlerinin finansmanına eşit mali 
katkıda bulunması adil görünebilir. Oysa burada büyük bir adaletsizlik de kendisini 
göstermektedir. Örneğin, bir yolun yapılması için o yol üzerinde ikamet eden düşük 
gelirli bir kimseyle yüksek gelirli bir kimseden eşit katılım payı alındığı takdirde o 
yolu otomobiliyle gelip gitmekte kullanan kişinin ödediği katkı payı onun çıkarlarıyla 
dengelenmekte, fakat aynı yolu böyle kullanmayan göreli olarak daha yüksek katkı payı 
ödemiş olmaktadır. Köprü geçişlerinden alınan müruriye, “geçiş ücreti” de aynı niteliği 
taşımaktadır. Yani aynı yolu kullanan yüksek gelirli kimseyle düşük gelirli kimse aynı 
geçiş ücretini ödediği için burada eşitlik adaletsizliğe dönüşmektedir.

Bütün vasıtalı vergilerde aynı durumla karşılaşılır. Bu nedenle vasıtalı vergilerin 
devlet tarafından en kolay tahsil edilen vergi türü olmasına karşılık en adaletsiz vergi 
türü olduğu herkesçe teslim edilmektedir. Fakat bu konuda mutlak adaleti sağlamak da 
çok güçtür. Çünkü eğer köprünün bakım giderlerini sağlamak için alınacak mali katkıyı 
sadece yararlananlardan değil, tüm toplumun bireylerinden eşit biçimde alma yoluna 
gidilirse burada görünüşte sağlanacak eşitlik aslında daha büyük bir adaletsizliğe yol 
açacaktır. Çünkü bu takdirde köprüden hiç geçmeyen kişiler de geçenlerle eşit bir mali 
katkıda bulunmak mecburiyetinde kalacaklardır. Gelir üzerinden alınan vergilerin 
daha adaletli görülmesinin tek nedeni bunların prolesif, yani müterakki oransal olarak 
artan nitelikte olmalarıdır. Bu suretle çok kazanandan daha yüksek oranda uygulanan 
bir tarh işlemiyle daha yüksek oranda vergi alınması, buna karşılık daha az kazananda 
düşük bir matrah oranı uygulanarak düşük vergi tahakkuk ettirilmesidir. Aslında bu da 
eşit muamele ilkesinin başka bir açıdan ihlal etmektedir. Çünkü burada da bir kısım 
kişiler düşük vergi ödemek ya da hiç vergi ödememek suretiyle kamu giderlerine ya 
çok az katkıda bulunur ya da hiçbir katkıda bulunmaz. Hal böyleyken yüksek vergi 
ödeyenler yüksek oranda katkıda bulunmaktadır. Bu husus belki dağıtıcı adalet ilkesiyle 
açıklanabilir, ama açıklamaya çalışılan bu konu eşitlik ilkesinin içinde barındırdığı 
diyalektiği açığa vurmaktadır. Bu nedenledir ki Karl Marks da Goda programına 
yazdığı eleştiride bu diyalektik ilişkinin ortaya çıkardığı eşitsizliğe işaret ederek bunun 
bizzat işçi sınıfına da yansımasının örneklerini vermiştir. 

Bu olgu başka bir bağlamda da gündeme gelmektedir. Gerçekten toplum içerisinde 
bazı gruplara, sözgelimi kadınlara ve çok çocuklu ailelere birçok konuda farklı 
muamele uygulanmasında böyle bir şeyle karşılaşılmaktadır. Çok çocuklu ailelere 
uygulanan vergi indirimleri ya da çocuk yardımları bu durumdakilere farklı muamele 
yapılmasıyla negatif eşitliği ve dolayısıyla dağıtıcı adaleti sağlamaktadır. Kadınlar 
içinde çalışma yaşamında, politikada ve benzeri durumlarda negatif eşitlik istemleri 
de aynı amaca yönelik bulunmaktadır. Burada uygulanan farklı muamelelerin amacı 
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belli toplumsal gruplara özgü farklılıkları ortadan kaldırmaktır. Başka bir söyleyişle 
örneğin, kadın erkekle karşılaştırıldığında eğitimde, aile içinde ve meslek yaşamında 
varolan eşitsiz durumunu kabullenmeyip ortadan kaldırmak için önlem alınmasıdır. 
Yapılan şey ölçütlerin eşitliğiyle yetinmeyip uzun dönemde eşit hukuki durumların 
yaratılmasıdır. 

Çağdaş toplumlarda farklı işlevlerin adaletli dağıtımı ihtiyacı başka bir eşitlik 
ilkesinin ortaya atılması sonucunu yaratmıştır ki, o da şans ve fırsat eşitliğidir. Bununla 
kastedilen şudur: Bir oyun tasavvur edilsin ki, buna herkes katılsın, katılabilsin, fakat 
bunun sonucu katılanların toplumda öngörülen pozisyonları işgal etmeleri konusunda 
belirleyici olsun. Burada oyuna başlama hususunda herkes şans ve fırsat bakımından 
biçimsel olarak eşittir. Fakat oyun öyle organize edilmiştir ki, sonuçta belli sayıda 
kazanan ve gene belli sayıda kaybeden olacaktır. Bunun en açık örneği, kamu hizmetine 
girmede herkesin şans eşitliğine sahip olması, fakat yapılan eleme sınavı sonucunda 
sınırlı sayıda kadroya atanacak kişiler bu sınavda başarı göstererek kazançlı çıkanlar 
olacaktır. Şunun da gözden kaçırılmaması gerekir ki, şans ve fırsat eşitliği pratikten 
ziyade teoride gerçeklik kazanmaktadır. Çünkü bir toplumda eğer sözgelimi bir kamu 
görevine girmek için başvurmak üzere öngörülen koşulları gerçekleştirme olanağını 
elde edememiş olanlar daha başlangıçta şans eşitliğini kullanamayacaklardır. Bunun 
sağlanması için kendini geliştirme şansını tüm halk kesimlerine bahşedecek bir toplum 
düzeninin yaratılması gerekir ki pratikteki güçlük buradan kaynaklanmaktadır. 

Şans ve fırsat eşitliği ilkesi, idarenin eylemlerinden toplum bireylerinden bazılarının 
zarar görmesi durumunda onların bu ilkenin etki alanı dışında kalmasına karşılık zarar 
görmeyenlerin bu ilkenin etki alanı içerisinde kalmak suretiyle zarar görenlere nazaran 
daha şanslı olmaları nedeniyle bu konudaki eşitliğin idarenin zararın doğumunda 
kusurlu olmasa bile zarar görenlerin bu zararlarının giderilmesi yükümlülüğünü 
taşıması suretiyle sağlanması kabul edilmektedir. Adalet ilkesinin uygulamasında son 
yıllarda çok ilginç bir perspektif ortaya çıkmıştır ki, o da toplumda gelecek kuşaklara 
ilişkin adalet olarak ifade edilmektedir. Bunun özü şudur: Bir ülkede yönetim kısa 
vadede olumlu sonuçlar verecek, fakat hâlihazırda çocuk yaşta olanlar ve hatta henüz 
dünyaya gelmemiş, ama gelecek olan kuşaklar için adaletsiz sonuçlar yaratacak kararlar 
alıp uygulama eğilimine öncelik tanıdığı takdirde gelecek kuşaklara ilişkin adaleti 
çiğnemiş olacaktır. Toplumda bugün şöyle veya böyle yaratılmış bir konsensüs, bir 
uzlaşma gelecek kuşaklarda ortaya çıkan duruma hiçbir şekilde rıza göstermemiş 
olmalarına rağmen tabi olmaya zorlayacağından adaletli görülemez. Hele gelecekte 
hiçbir biçimde değiştirilemeyecek, düzeltilemeyecek sonuçlar yaratacak kararların 
alınarak uygulanmaya konulması gelecek kuşaklara adaletsiz davranılmasının en tipik 
bir örneğini oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda en ziyade çevreyi olumsuz etkileyecek 
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kararların kısa vadeli güncel menfaatlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak 
alınmasında karşılaşılmaktadır. Bunun en tipik örneğini Türkiye’de altın üretiminde 
gördük. Siyanür liçiyle altın madeni işletilmesine ÇED raporuna itibar edilmeksizin 
izin verilmesi ve hatta bu konudaki yargı kararlarına rağmen durumun değiştirilmemesi 
bilimsel olarak ortaya konulduğuna göre Bergama’nın Ovacık ilçesinde sözü geçen 
yöntemle altın işletilmesinin yaratacağı çevre zararları yarım yüzyılı aşkın bir süre 
giderilemeyecektir. 

Bir başka örnek bugünlerde ihaleye çıkarılması beklenilen Mersin’deki nükleer santral 
yapımı projesidir. Artık inkâr edilemeyecek biçimde bilimsel olarak ortaya çıkarılmıştır 
ki, atom santralleri çalışırken önlenemez biçimde radyoaktif sızıntı yapmaktadır. Bu 
konuda teknolojisi en ileri ülkeler bile bu sızıntıyı önleyememektedirler. Bunlardan en 
önde gelen de Almanya’dır. Almanya’daki nükleer santrallerin bu sızıntı yüzünden 50 
km2 çevresindeki çocuklarda çocuk lösemisi yarattığını tıp tespit etmiştir, ama iş burada 
da kalmıyor, atık olarak ortaya çıkan plütonyumun çevreye etkisi 24 000 yıl sürecektir. 
Çevre için yarattığı radyoaktif tehlikeler yüzünden artık Avrupa Birliği ülkelerinde 
tercih edilmeyen bir enerji üretimi yönteminin uygulanmasına karar verilmesi gelecek 
kuşaklar için olağanüstü adaletsiz bir durum yaratabilecektir. Çünkü o kuşaklar dünyaya 
geldikleri zaman böyle zarar verici bir tesisi kendilerinin en ufak bir katkısı olmadan 
hazır bulacaklardır. Hükümetlerin kısa vadeli iktisadi menfaatleri yürütebilmek için 
çözüm olarak gördükleri iç ve dış borçlanmanın gelecek kuşaklara çok ağır mali 
sorunlarla karşı karşıya bırakması da bu bağlamda işaret edilmesi gereken bir durumdur. 
Siyasi iktidarın bu eylemi hemen her ülkede kendini gösterdiği için toplumda ilerici 
kesimlerin yarattığı baskıyla birçok ülkede bu konuya ilişkin yasalar çıkarılmakta, 
bazen de yönetsel düzenleyici işlemler yapılmaktadır. Örneğin, bugünlerde Federal 
Alman Parlamentosunda Anayasanın devletin niteliklerini belirten 20. maddesine 
şöyle bir ekleme yapılması teklifi görüşülmektedir: “Devlet muamelelerinde kararlılık 
ilkesine uymak ve gelecek kuşakların çıkarlarını korumak yükümlülüğündedir.” Bu bir 
Anayasa hükmü olacaktır. Apartait politikasını terk ettikten sonra yeni bir Anayasa 
yapan Güney Afrika Cumhuriyetinin Anayasasında “ekspresis verbis” açıkça gelecek 
kuşakların menfaatlerinin korunması öngörülmüş bulunmaktadır. İsrail’de 2001 yılında 
çıkarılan bir yasayla “Communiton for Futur Generations” adı altında bir komisyon 
kurulmuştur. Bu komisyon gelecek kuşakları olumsuz etkileyecek tüm yasa tasarılarını 
inceleyerek bağlayıcı nitelikte rapor hazırlama görevini yüklenmiştir. Macaristan’da da 
yeni kurulan bir gelecek kuşaklar için Ombudsmanlar Kurulu buna benzer görevler 
üstlenmiştir. Türkiye’de böyle bir düşünce henüz ortaya atılmadığı için bu konuda 
herhangi bir anayasal ya da yasal düzenleme yapılması gündeme getirilmemiştir. Oysa 
bu hususta en ziyade ihtiyaç duyulması gerek tek ülke kanaatimce Türkiye’dir. 
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Adalet ilkesinin Anayasaya nasıl yansıdığı sorununa gelince bu sorunu çok kısa 
geçeceğim. Çünkü hepimiz bu hükümleri biliyoruz. 61 Anayasasında Alman ve 
İtalyan Anayasalarında öngörülmüş olan sosyal devlet ilkesi ilk kez burada sosyal 
adalet ilkesini beraberinde getirmiştir. Sosyal adalet ilkesi her şeyden önce temel 
hakların niteliği ve korunması başlıklı 10. maddede dile getirilmiştir. “İktisadi Ve 
Sosyal Hayatın Düzeni” başlıklı 41. madde ise sadece adaletten söz etmiştir. Yani sosyal 
adalet değil, adalet. “Ücrette adalet sağlanması” başlığını taşıyan 45. maddede devletin 
çalışanlarının adaletli ücret almalarını sağlama görevi öngörülmüştür. 82 Anayasası 
bu 61 Anayasasından farklı olarak sosyal adalet kavramına hiçbir maddesinde yer 
vermemiştir. Hazırlanan yeni taslakta da sosyal adalet kavramının hiçbir maddede 
geçmediğine tanık oluyoruz. Demek ki, bu kavram Türkiye’de unutulmaya mahkum 
edilmiştir. Buna karşılık 82 Anayasasının 2., 5., 55., 73., 81., 103 ve 140. maddelerinde 
adalet kavramına yer verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarına gelince çok kısa olarak onları söylemeden 
geçemeyeceğim. Sadece Anayasa Mahkemesi değil, idare mahkemesinin de, daha 
doğrusu Danıştayın da bu konuda kararları var. Bir kere Anayasa Mahkememiz milli 
gelirin adil dağılımı için çalışılmasının sosyal adalet ve sosyal güvenlik ihtiyacının 
karşılanması ve toplumsal kutuplaşmaların azalmasına özen gösterilmesi bağlamında 
1967’den 88’e kadar birçok karar vermiştir. Burada aslında adaletli olarak görülen 
şey milli gelirin adil dağılımı, bunun üzerinde Anayasa Mahkemesi çok dikkatle 
durmuştur. 

Demin sözünü ettiğim hukuk devleti ilkesinin temel unsuru olarak adalet ve eşitlik 
bu bazı Anayasa hukukçuları tarafından gerçeklik taşımayan bir şey olduğu, hatta bizim 
anayasamızda da bu ikisini birleştiren hükmün varlığının aslında yanlış olduğunu 
söyleyenler var, ama Anayasa Mahkemesi 12 Kasım 1991 tarihli kararında şöyle 
demiştir: “Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı, hukukun evrensel 
kurallarına saygı gösterilmediği ve adaletli bir düzenin gerçekleşmediği bir ortamda 
hukuk devletinden söz edilemez.” Bu da gösteriyor ki adalet kavramı eşitlik kavramıyla 
birlikte hukuk devletinin çok temel unsurlarından biridir.

1961 Anayasasının kabul edilmesiyle Danıştay, alınan önlemlerin ağırlığı ve bu 
tedbirlerin alınmasının nedenini oluşturan olaylarda idarenin zarar verici eylemlerinin 
kusursuz olmasına rağmen tazmini gereğini adalet prensibine dayanmıştır, ama ondan 
önce orantılılık ilkesini bir adil denge olarak kabul etmiştir. Danıştay birçok kararında 
disiplin cezalarının adaletsiz olması, yani suçla verilen ceza arasındaki orantılılık ilkesi 
uygulamasının göz ardı edilmesini bir adil dengeye aykırı görmüş ve bu konuda karar 
vermiştir. “Adil denge” deyimi Danıştayın birçok kararında kendisini göstermiştir. 
Bu kararları burada izah edecek vaktimiz maalesef yok, ama demin sözünü ettiğim 
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kusursuz sorumluluk hallerinde, yani idarenin kişilere verdiği zararın ödenmesi 
konusunda hak ve nasafet ilkelerinden söz ediyor. “Hakkaniyet ve nasafet” diyor, 
adaletle karşılaştırıldığında hakkaniyet takdir yetkisi kullanırken -kendi ifadeleri 
gene- hukuk kuralları içinde kalınması, hukukun ana ilkelerine uygun olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini gösteren bir kavram. Nasafet ise sübjektif adalet duygusuna 
dayanır. Adalet olayın özellikleri göz önüne alınmadan objektif bakımdan doğru olan 
her tarzını ifade eder, fakat nasafet olayın özelliklerini değişik hal ve şartların menfaat 
ihtilaflarının göz önüne alınarak onları en iyi tatmin edecek ve her olayın özelliğine 
en uygun gelecek şekilde kanunun uygulanmasını gerektirdiğini ifade ediyor. Burada 
Danıştayın birçok kararı var bu konuya ilişkin, ama bunları izah etmem mümkün 
değil, yalnız çok enteresan birine değinmek istiyorum. Türk parasını koruma tedbirleri 
bağlamında Danıştay “para değerinde ortaya çıkan değişikliğin eşitlik, hak ve nasafet 
kaideleriyle telif edilemeyecek olduğunu, bu gibi hallerde hakları muhtelel olanların 
vaki zararlarının da devletçe karşılanması hukuk prensipleri icaplarından” demiştir. 
Uygulamanın hem Anayasa Mahkemesinde hem de Danıştayda, yani Anayasa hukuku 
ve idare hukuku alanında adalet ve eşitlik kavramlarının bir arada ele alınarak hangi 
noktalara getirildiğini burada açıklamaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkürler Sayın Azrak. Bu ayrıntılı ve çok yönlü 
bildirisinden hareketle özellikle uluslararası hukuk açısından bir noktaya değinmek 
istiyorum. Belirttiniz, siz de değindiniz, eski Danıştay Başkanı ve üyeleri de karşımızda, 
özellikle Bergama kararı, yani siyanür liçi yöntemiyle altın madeni işletmeciliğine dair 
Danıştay kararı çok önemli bir karardır. Uluslararası hukuka, çevre hukukuna katkıda 
bulunan ve bu özelliğiyle çevre hakkı açısından önemli bir karar. Ama gelin görün ki, 
hükümetimiz bir prensip kararı alarak o yargı kararının uygulanamayacağına dair bir gizli 
bir kararname çıkarmıştır ve bunun üzerine konu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine 
götürülmüştür. Avrupa Mahkemesi, yargı kararlarına uymama biçiminde bir davranış 
olduğu sonucuna ulaşarak Türkiye’nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin, diğer 
maddeler arasında  6. maddesini de ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Burada çok tipik 
bir ulusal hukuk- uluslararası hukuk ilişkisi var. Bir yandan yargı organımız uluslararası 
hukuka katkıda bulunuyor, öbür taraftan yürütme organı bunu engellemeye çalışarak 
uluslar arası hukuk ilkelerini ihlal ediyor. Bunu  ulusal yargı mercii kararını  uygulamama 
yönünde tavır koyarak yapıyor. Sonunda Avrupa hukuku  yoluyla -Avrupa Mahkemesi 
nihayet aynı zamanda ulusal üstü bir yargı organıdır-  Türkiye mahküm edilmek 
suretiyle bu konudaki yargı kararı  tescil edilmiş oluyor. Ulusal hukuk- uluslararası 
hukuk etkileşimi bakımından bu konu ilginçtir.

Zaman kaybetmemek için sözü hemen Sayın Prof. Anne Levade’a vereceğim. Prof. 
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Anne Levade, Paris 12 Üniversitesi,  diğer adıyla Val de Marn Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörüdür, aynı zamanda Avrupa Hukuku Araştırmalar 
Merkezi müdürü. Kendisiyle özel bir hukukumuz da var. Çünkü bu üniversitede 10 
yıldır konuk öğretim üyesi olarak ders verme şerefine sahip bulunuyorum.

 Profesör Levade’ın  bir özelliği de şu: buraya  birlikte geldiği Profesör Betrand Mathieu 
ve kendisi, Fransa’da geçen yıl Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulan “Comité de 
Révision  de la Constitution”, yani Anayasayı Değiştirme Komitesi üyeleri arasında 
bulunuyorlar. 13 üyeden oluşan ve önceki başbakanlardan E. Baladur başkanlığında 
görev yapan Komite, Anayasa değişiklik taslağını hazırlayıp geçen Ekim ayı sonunda 
cumhurbaşkanına teslim etmiş bulunuyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan Anayasa 
değişikliğine temel ve çerçeve oluşturacak metni hazırlayan  Anayasa Revizyon 
Komitesi, oluşumu ve çalışma tarzıyla,Türkiye’deki uygulamadan farklılığı da gözler 
önüne seriyor. Bunu da böylece bilgilerinize sunmuş oluyorum. Bu şunu gösteriyor ki,  
Anayasa değişikliği konusu yalnızca bizim konumuz değil, Avrupa’nın da sorunu. Bu 
çerçevede yürürlükteki anayasanın Avrupa Anayasasıyla ilişkisi, uluslararası anayasal 
gelişmelerle ve belgelerle ilişkisi Fransa’nın da, Avrupa’nın da güncel sorunları arasında 
yer almaktadır. Sözü daha fazla uzatmadan kendisine hemen konuşma olanağı tanımak 
suretiyle, Avrupa’da  anayasa hukuku bakımından gerek ulusal ölçeklerde,  gerekse 
Avrupa ölçeğinde konuya ilişkin gelişmeler ve doğal olarak her iki düzlem arasındaki 
ilişkiler üzerine bizleri bilgilendirmesini rica edeceğim. Buyurun söz sizin.

Prof. Dr. ANNE LEVADE (Paris Üniversitesi)- Sayın Başkan, Fransızca 
konuşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Her şeyden önce bugün burada olduğum için çok memnun olduğumu belirmek 
isterim. Bu vesileyle Ankara’yı tanıma ve kendisiyle sürekli karşılaştığım Paris’te bizi 
birkaç gün sonra ziyaret edeceğini umduğum İbrahim KABOĞLU’nun Başkanlığında 
konuşma fırsatını bulmuş oldum.  

Dolayısıyla, Fransa Anayasasının geleceği ile ilgili meseleyi Avrupa Birliği çerçevesinde 
değerlendireceğim, bu Anayasada yapılmakta olan değişiklikler üzerinde duracağım.  
Konuya biraz açıklık getirecek olursak, günümüzden yaklaşık on beş yıl önce, 1992 
yılı Maastrich sözleşmesinden bu yana Avrupa Birliğine bağlı Anayasal değişiklik 
ve düzeltmelerin Fransız öğretisinde klasik bir mesele olduğunu söyleyebiliriz. Her 
yeni sözleşmenin ardından yeniden tartışılan ve Anayasada yapılması zorunlu olan 
değişikliklerin ne olması gerektiği konusunda her defasında araştırma gerektiren bir 
meseledir bu.      

Bu konuya yalnızca Anayasanın geleceği açısından baktığımız zaman, bir nevi tehdit 
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unsurunun yattığını düşünebiliriz. 

Bu yüzden, bazı şeyleri çok açık bir dille ve hukuki önermelerle belirtmek isterim.   
İlk önerme için şunu diyebiliriz: Genel olarak Fransa Anayasası ve Ulusal Anayasalar 
üzerinde herhangi bir tehdit unsuru mevcut değildir.  

Avrupa Birliği açısından da tehdit söz konusu değildir zira Avrupa Birliği, Devlete 
ait anayasal metni olan ve kendine özgü birtakım özellikler içeren Anayasaları 
tanımaktadır. Kendi Anayasası olan devletler hususunda Anayasal sözleşmelerde de 
bu durum açıkça ifade edilmektedir.    

Öte yandan, Avrupa Anayasası oluşturma fikri bir tehdit olarak algılanmamalıdır; 
çünkü bu şekilde sunulan Avrupa Anayasası metni sadece bir sözleşmeden ibaretti. 

Kuşkusuz, Avrupa’nın bir Anayasaya ihtiyacı olduğundan emin değiliz. Bununla 
birlikte, siyasi bir projeye gereksinim duyduğunu söyleyebilir miyiz? Bu, tabii ki başka 
bir tartışma konusu ve düzenleme için bir Anayasa şart değildir.

Buna karşılık, ikinci hukuki önermem şudur: Avrupa Birliğinin Ulusal Anayasalar 
üzerinde etkili sonuçlar doğurduğu apaçık ortadadır.  

Bu sonuçlar birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. 

Günümüzde, tüm Üye Ülkelerin Anayasaları, Avrupa Birliği’ni ve Avrupa’yı irdeleyen 
hükümler ve maddeler içermektedir.

 Fransız öğretisinde bu maddelere genel olarak «  bütünleşme kayıtları  » 
denmektedir.

 Bu durum, Avrupa fenomenini ve Avrupa bütünleşmesini Ulusal Anayasalara dâhil 
etmenin bir şeklidir. 

Fransa bu tür maddeleri Anayasasına gecikmeli olarak eklediyse de bu kurallara 
uymak durumunda kalmıştır zira Fransa Anayasası ancak 1992’den bu yana topluluğa 
ve Avrupa Birliğine uygun kendine özgü “15” sayılı bir başlık eklemiştir. Bu başlık 
hakkında daha sonra söz edeceğim.   

Yalnızca bu mesele dahi bugün irdeleyeceğim konuya açıklık getirebilir, fakat yakın 
zamanda meydana gelen bazı gündelik unsurlar Fransa Anayasasının geleceğini 
sorgulamamıza olanak vermektedir. 

Avrupa Birliği perspektifiyle bu unsurlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle 29 
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Mayıs 2005 tarihinde Fransa yaptığı referandumla Avrupa Anayasasına “hayır” dedi. 
Hollanda’nın yardımına rağmen Fransa çıkan bu sonuç itibariyle bu onay sürecini 
kesintiye uğratmış oldu. 2007 yılında ise, Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı, seçilir 
seçilmez “birbirine paralel iki alanda çalışma yürüttüğünü, fakat bunların ilerde bir çatı 
altında birleşeceğini” açıkladı.  

Birinci alan Avrupa çerçevesinde onaylanabilecek basitleştirilmiş bir sözleşmenin 
yeniden kaleme alınması idi. 

Az önce söz alan Oturum Başkanımız, kurumlarda reform yapılması için iç anayasa 
hukuku düzeyinde çalışma yürütecek bir komitenin tayin edilmesi gerektiği yönünde 
isteğini dile getirmiştir. Kurumların reformuyla ilgili bu çalışma çerçevesinde, 
dolaylı olarak Avrupa meselesinin ve doğrudan bir şekilde Anayasaya uygunluğun 
denetlenmesi ile ilgili meselenin sorgulanması gerekmektedir.  

Ayrı gibi görünen bu iki mesele aslında benzerlik göstermektedir ve bugün Fransa’da 
karşı karşıya olduğumuz bu iki fenomeni gözler önüne sermeye çalışacağım. 

Bize özgü olmayan ve Anayasamızın Avrupalılaşması sonucu ortaya çıkan bir fenomen 
söz konusudur. Bu fenomen değişim göstermekte ve göstermeye devam edecektir. Aynı 
zamanda günümüzü ve geleceğimizi de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla Avrupalılaşma 
sürecine paralel olarak Anayasamızda daha köklü değişimler olabilecektir.  

Anayasanın Avrupalılaşmasından söz etmişken iki konuya göndermede bulunmak 
isterim. 

Metne dayalı olan bir Avrupalılaşma sürecini temel alabiliriz. Yani Anayasal metnimiz 
Avrupa adını sıkça anmaktadır ve bu durum yakın geçmişimize ait bir olaydır. Anayasal 
Konseyin İçtihadına dayanan bir Avrupalılaşma sürecidir.   

Sayın Başkan, sözü çok uzatmadan bu iki bakış açısına kısaca değineceğim. Metne 
dayalı Avrupalılaşma süreci için Fransa 1992 yılından bu yana ortak bir Avrupa 
sözleşmesinin onaylanması amacıyla Anayasasında pek çok kez değişiklik yaptığını 
söyleyebiliriz. Bunlardan söz ederken yalnızca topluluğu ve Avrupa Birliğini hedef 
aldığımı belirtmek isterim. 

1992 yılına dayanan ilk değişikliğimiz Anayasamıza dahil ettiğimiz  “15” sayılı 
fasıldır. 

Amsterdam Sözleşmesinin onaylanmasını sağlamak için bu başlık 1999 yılında gözden 
geçirilerek düzeltilmiştir. 2005 yılında ise, meşhur Avrupa Anayasası perspektifine 
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uygun olarak yeniden revize edilmiştir. Basitleştirilmiş sözleşmenin onaylanması 
amacıyla 2008 yılı Şubat ayında da üçüncü kez düzeltilmiş olması gerekmektedir. 92, 
99, 2005 ve 2007 yılında yapılan hamlelerle günümüzün ve geleceğimizin Anayasası 
olduğunu görmekteyiz. Bunu, Anayasal değişikliklerin yapıldığı bir süreç olarak 
değerlendirebiliriz. 

 Fransa’da sözleşme onaylanmadan önce bu sözleşmenin Anayasaya uygunluk 
gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Anayasal Konseyin görüşünü almak 
gibi bir prosedür vardır. Anayasal Konsey dört kez toplanır ve en son yakın bir zaman 
önce 20 Aralık 2007 tarihinde toplanmıştır. 

Anayasal Konsey, sıkıntı yaratan sözleşme maddelerini açıklayarak karar verir ve 
onayın verilebilmesi için kurucu meclisi gerekli Anayasal değişiklikleri yapmak üzere 
teşvik eder. 

Genel hatlarıyla, Fransa Anayasa Hukukunda bize sorun yaratan iki tür madde 
olduğunu düşünebiliriz. 

Devlet egemenliğini etkileyen ve yetki aktarımlarından kaynaklanan sözleşme 
maddeleri mevcuttur. 

Devletin zarara uğrayabileceği düşüncesiyle onaydan önce Anayasayı gözden 
geçirmekle işe başlamalıyız. Sözleşmelerde mevcut olan çelişkiler üzerinde 
durulmalıdır. Fransa Anayasa Hukukunun kendine özgü olması dikkate alındığında 
sıkıntı yaratan maddeler de vardır.   

Bu konular üzerinde çok durmayacağım fakat şunu belirtmek isterim ki 1958 
yılına dayanan mevcut Anayasamız tarihsel nedenlerden ötürü Parlamentoyu ana 
hatlarıyla şekillendirmiştir. Dolayısıyla, Avrupa sözleşmelerine dair maddeler Ulusal 
Parlamentoya sunulduğu zaman bunların bizim kendi Anayasal sistemimizle çelişip 
çelişmediğini tespit etmek ve gerektiğinde yeni düzenlemelere gitmek mecburiyetinde 
kalıyoruz.     

Sorun yaratan bir hüküm ise, bu sorunu gidermek için her fırsatta Anayasal Konseyin 
bir kararı mevcuttur.  

Gözden geçirip düzeltme yönteminin de değiştiğini söylemeden geçmeyelim. 

1992 ve 1999 yıllarında Anayasa yetkisi detaylı bir şekilde iş görmeyi tercih etmiştir. 
Yani sözleşmenin onaylanabilmesini sağlamak amacıyla sıkıntı yaratan her durum 
konu ve mesele adı altında Anayasaya dâhil edilmiştir.  
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Sözleşmenin onaylanmasını sağlayacak daha genel hükümler söz konusu olduğu için 
2008 yılı şubat ayında daha farklı bir yöntemi tercih etme ve sorun yaratan meseleleri 
daha net bir şekilde tespit etme imkanını bulduk. Bunu Anayasaya dair bir gelişme 
olarak değerlendirmemiz mümkün. Avrupa kavramını daha kabul edilebilir kılan ve 
olumlu yönde etkileyen bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.  

Günümüz Fransa Anayasasında üç seri maddeden söz edebiliriz. Bu konuya 
açıklık getirmek için size birazdan Fransa’nın Avrupa Birliğine katılımı ile ilgili olan 
Anayasamızın 88/1 maddesinden bahsedeceğim. Aynı zamanda yetki transferleri ve 
Ulusal Anayasanın yetkileri ile ilgili olan maddelerden de söz edeceğim.  

Metne dayalı olan bu Avrupalılaşmanın temelinde şunu biliyoruz ki 2004 yılından bu 
yana Fransa bu meseleyi Avrupa’nın İçtihadı olarak değerlendirmektedir. Bu içtihat, 
kuşkusuz günümüze ve yakın geleceğimize en yenilikçi görünümünü kazandırmıştır.     

Avrupa’nın İçtihadı, Anayasa yargıcın Avrupa’ya ilişkin Anayasa maddeleri ile ilgili 
yaptığı değerlendirmeleri etkilemektedir.  

2004 yılından beri bazı hususların daha anlaşılır olmasını sağlamak için Anayasa 
Konseyi Avrupa Birliğini ilgilendiren 9 karar almıştır. 

Bunlardan ikisi sözleşmelerle ilgili kararlardır. Bu kararlar az evvel söz ettiğim 
prosedürle ilişkilidir. Bunlar konumuzla çok ilintili olmadığından şimdilik onları bir 
kenara koyuyorum.  

Geriye kalan 7 karar ise yasalardaki yönerge değişiklikleri üzerinde durduğundan 
dolayı daha fazla önem arz etmektedir. Topluluğun yönergelerini uygulamaya koyan 
yasalarla ilgili çok belirgin bir şekilde 7 kararda değişiklik yapılmıştır

Fransa’da otuz yıllık geçmişe sahip olan Anayasa İçtihadı, Anayasa Konseyinin 
sözleşme meseleleri üzerinde değil, uluslararası sözleşmelerle uygunluk üzerinde 
çalışma yapmasını öngörüyordu.  

1975 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle ilgili bu husus dile getirildi ve 
tekrar gündeme getirilmedi, fakat Anayasaya uygunluk ile Uluslararası sözleşmelere 
uygunluğun birbirinden farklı şeyler olduklarının altı çizildi. 

2004 yılından beri Anayasa Konseyi hukuksal anlamda gelişme sağlayarak 
konumunu pekiştirdi ve yasalardaki yönerge değişikliklerinin çok özel bir mesele 
olduğunu vurguladı, zira bu değişiklikler topluluğa ait sözleşmeyle belirlenen hedefi 
gerçekleştirmek adına yapılmaktadır.    
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Sözleşme ile belirlenen bu hedef 88/1 sayılı madde ile Anayasamıza eklenmiştir ve 
bu ekleme, Fransa Anayasasında yönerge değişikliği gereksinimini ortaya koymuştur.  

Bu durumda Anayasa Konseyi topluluğu ilgilendiren bu yönerge değişikliklerini 
uygun bir şekilde düzenleme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Aynı zamanda 
Konsey, bu gerekliliklerin de bir sınırı olduğunu bilmektedir. Bu gerekliliğin 
sınırının yükümlülük olduğunu söyleyebiliriz. Yönerge değişiklik gereksinimi Fransa 
Anayasasının hüviyetiyle ters düşmemelidir. Konseyin kendisi de, bu Anayasaya 
hüviyet kazandırmakta önemli bir rol oynamaktadır.  Bu husus temelde doktrine ait bir 
tartışma konusudur ve Anayasa Konseyi zorlayıcı bu iki durum arasında bir mutabakat 
sağlamaya çalışmaktadır.

Konseyin girişimlerinde ilginç olan şey, bir ay gibi kısa sayılabilecek bir süre 
içerisinde Anayasa değişikliklerini karara bağlamak zorunda olmasıdır. Dolayısıyla 
metni ayrıntılı bir şekilde incelemesi mümkün değildir ve Topluluğa ait hukuki 
yorumlarla ilgili meseleyi Adalet Divanına götürmesi mümkün görünmüyor. Uygun 
görünmeyen haller için fazlasıyla inceleme yapmak imkânını bulamamaktadır. Yasa 
değişikliği ile Fransa Anayasa hukuku arasında açıkça bir fark gözetmesi durumunda 
sansür uygulama yetkisini kullanır. Uygun görmediği bir yasa değişikliğini daha önce 
de sansürledi; mesela, 30 kasım 2006 tarihinde topluluğa ait yönergenin hedeflerini 
sansürlediği gibi . İşte Fransa Anayasa hukukunun Avrupalılaşması yolunda bugün 
karşımıza çıkan tablo. Bütün bunlar Anayasa hukukumuzla ilgili somut değişimlerdir.   

Bana öyle geliyor ki, bu Avrupalılaşma süreci beraberinde pek çok soru işareti ve 
değişim getirmekte veya getirecektir.  Ne gariptir ki, denetim alanını genişletmeye 
çalışan Anayasa Konseyi rekabet içinde bulunduğundan dolayı kendi bünyesinde 
belki reform yapmak durumunda kalabilir. 

Bazı hususları daha belirgin hale getirmek için, Anayasal denetim 2004 yılına kadar 
kendini gösterdi. Fransa’daki durum karmaşık değildi. 

Anayasanın denetimini yapmak görevini Anayasa Konseyi üstleniyordu. Uluslararası 
sözleşmelere uygunluğa ilişkin sözleşme denetimi ise, diğer yargılama kurullarına 
aitti. 

2004 yılından beri bazı şeyler değişti çünkü Anayasa Konseyi, topluluğa ait bir 
yükümlülüğü kapsayan bir Anayasal yükümlülüğün söz konusu olduğu yargısına 
varmıştı.  Bu da bir şekilde topluluğa ait hukuku uygun duruma getirmek anlamına 
gelmektedir.

 Yani topluluğa ait bir yükümlülüğe anayasal bir nitelik verildiği gibi aynı zamanda 
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Anayasamızın Avrupalılaştırılması da söz konusudur. Başka bir deyişle Avrupa hukuku 
ile iç hukuk arasında gelgitler olmaktadır.  

Sonuç itibariyle başlangıçta daha karmaşık gibi görünen bir durumu tespit etmek 
ihtiyacı kaçınılmazdır. Şöyle diyeyim: Birtakım ilkeler arasından gönüllü olarak 
görünürde basit olan bir durumu ele alıyorum. Belirsiz sayıdaki ilkeler arasından eşitlik 
ilkesi gibi. Eşitlik ilkesini Fransa Anayasa hukukunun Avrupa hukukundan farklı bir 
şekilde savunduğu gün gibi ortadadır. 

Fransa’da eşitlik ilkesinin tek yargıcı Anayasa yargıcıdır. Topluluğu ilgilendiren 
hukukta ise, eşitlik ilkesinin yargıç vazifesini ise Adalet Divanı yürütmektedir. Eşitlik 
ilkesinin bu iki faklı yargı mercii tarafından yorumlanmasında uyuşmazlık yok ise, 
sorun da yok demektir.    

Ulusal Anayasa yargıcının topluluğa ait eşitlik ilkesiyle ilgili tespitleri mecliste bir 
tartışmaya neden oluyorsa ve buna karşılık Topluluğa ait yargıcın Anayasanın eşitlik 
ilkesi ile ilgili endişeleri mevcut ise, mesele daha karmaşık bir hal almaktadır.  

Nitekim geçen yıl, yani 2007 yılının şubat ayında Fransa’da en üst idari mahkeme 
olarak görev yapan Devlet Konseyi, son Anayasa içtihadının sonuçlarını değerlendirmiş 
ve bir yönerge değişikliğinin kararnamesi ile ilgili düşüncelerini ifade etmiştir.  

Konsey, Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini doğrulamış ve kabul etmiştir. 
Dolayısıyla Anayasa Konseyinin içtihadına başvurmuştur. Anayasa Konseyi, ilkenin 
hem topluluk hukukunda hem de iç hukukta olup olmadığını belirli bir süre içerisinde 
denetler. 

Devlet Konseyi şunu demektedir: Süre ile ilgili kısıtlamalarım yoktur. Öyleyse 
daha ayrıntılı bir şekilde çalışmalarımı sürdürebilir ve davadan önce söz konusu olan 
meseleyi Adalet Divanına götürebilirim. Çünkü eşitlik ilkesinin korunması açısından 
Fransa hukuku ile topluluk hukuku arasında bir denkliğin var olup olmadığını tespit 
etmek lazım gelir.   

Bu mesele Fransa’da potansiyel olarak oldukça önemli bir durum arz etmektedir; zira 
yönerge değişiklikleri Fransa’daki pek çok yasayı yakından ilgilendirmektedir.  

Diğer ulusal mahkemeler de, klasik Anayasa denetimini yapmak için rekabet 
içindedirler. Devlet Konseyi bu denetimi Yargıtay’a yaptırabileceği gibi topluluğun 
Adalet Divanına da yaptırabilir.

Bu mesele çok tartışılmaktadır ve bu tartışmalar Fransa Anayasasının denetimi ile 
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ilgili yapılması gereken olası ve yararlı reformların odağı haline gelmiştir. 

Sonuç olarak az sonra kısaca üzerinde duracağım iki temel düşünce ortaya çıkmıştır. 
Bunlar düzeltmelere ilişkin yasada tekrar ele alınacaktır. Şimdi ilkini çok net bir şekilde 
açıklamaya çalışacağım. 

 Daha çok yeni sayılan bir Anayasa denetimine sahip olan Fransa’da herhangi bir yasa 
yürürlüğe girmeden önce dava açılmasına neden olacak gerekli itirazların yapılması 
gerekmektedir. İtiraz yoluyla açılan davada ülkenin menfaati hatırlatılarak ilgili 
yasanın anayasaya konmaması için bu meselenin Konseye taşınmasının yolunu açmak 
gerekir.     

Başka bir mesele de, bugün tahmin ettiğimizden daha çok önem arz etmektedir. 
Yargılanan biri Uluslararası bir sözleşmenin ihlali için başvurduğunda aynı korunma 
haklarından yararlanabilmektedir. Bu da bir dereceye kadar çelişki yaratmaktadır.

Yargılanan birinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin veya topluluğa ait bazı 
hükümlerin ihlali için başvurması çok enteresan bir vakadır. 

Sıradan bir yargıç davanın Anayasaya uygun olup olmadığını denetleyememekte ve 
özellikle Anayasa’ya aykırı olan bir yasayı gerekçesinden ayırt edememektedir.  

Tartışmalar sürdükçe şaşırtıcı bir şekilde ikinci bir fikrin ortaya çıktığını görüyoruz. 
Oturum Başkanımızın kendisinden söz ettiği komite bu ikinci fikirle pek çok kez karşı 
karşıya gelmiştir. 

 Bu ikinci fikri, Anayasa Konseyinin Başkanı bizzat kendisi önermiştir. 

Anayasa Konseyinin Başkanı olan Jean-Louis DEBRÉ, Fransa Anayasa Konseyi’nin 
modernleşmesi çerçevesinde sadece itiraz yoluyla  anayasaya aykırılık denetiminin 
kurulmasını değil, aynı zamanda  Anayasa Konseyi’nin Avrupa Sözleşmesi’ne uygunluk 
denetimi yapabilme yolunun da açılmasını  teklif etmiştir.  Böylece herhangi bir yasa 
yürürlüğe girmeden önce Anayasa ile Sözleşme arasında bir eşdeğerlik olup olmadığını 
kontrol etmek amacıyla Anayasa Konseyine geniş bir denetim yetkisi tanınmış 
olacaktır.  Bu denetimi yürüten yargıçlar ve meclis üyeleri, bu teklife ve yürürlükte 
olan yasaların denetlenmesi fikrine sıcak bakmamışlardır.     

Özellikle bu ikinci fikrin henüz beyinlerde yer etmemiş olduğunu söyleyebiliriz, 
fakat bu atılımlar gittikçe Avrupalılaşan Anayasamızın gelişme göstermesinden doğan 
meyveleridir. Anayasamızın geleceğiyle ilgili olumlu gelişmeler kaydetmekle birlikte 
Anayasa ve İdari içtihadımıza dair ilerlemeler de gözlendi.  
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Sözüme başlarken bir tehdit olasılığından söz etmiştim. Ama şimdi herhangi bir 
tehdit unsurunun olmadığını açıkça söyleyebilirim. Aksine Fransa Anayasamızın 
yenilenmesi ihtimalinden söz edebiliriz.  

Avrupa Birliği bir yandan Anayasal hüviyetimizi sorgulamamıza diğer yandan da 
daha yeni olan, pek anlaşılmayan ve rekabet çerçevesi içerisinde daha verimli bir sistem 
haline gelebilecek Anayasal denetimimizi derinleştirmemize ve iyileştirmemize neden 
olmaktadır.  (Alkışlar)

Prof. Dr. ANNE LAVADE (Paris Üniversitesi)- Monsieur le président merci de 
m’autoriser à parler en français. 

Je voulais d’abord dire que j’avais beaucoup de plaisir à être ici aujourd’hui, ce qui me 
donne l’occasion de découvrir Ankara et aussi de parler sous la présidence d’İbrahim 
KABOĞLU qui est un ami et que je croise d’ordinaire à Paris où il viendra d’ailleurs 
nous voir je crois dans quelques jours.

Donc, je vais traiter de la question de l’avenir de la constitution française dans le 
cadre de l’UE, les transformations que sont en train de subir cette constitution. Pour 
situer un petit peu le sujet, on peut dire que depuis maintenant quinze ans à peu prés, 
dans la doctrine française depuis le traité de Maastricht depuis 1992, la question 
des transformations et des révisions constitutionnelles liées à l’UE est devenue une 
question classique, une question que l’on aborde à chaque nouveau traité et qui conduit 
à chaque fois à rechercher quelles sont les modifications qui vont être nécessaires dans 
la constitution.

Pour autant n’envisageant le sujet que sous l’angle de l’avenir de la constitution, on 
pourrait imaginer qu’il y a en quelque sorte une menace.

Alors je voudrais dire tout de suite les choses de manière très claire et sous forme 
de proposition introductive en quelque sorte. Première proposition : Il n’y a pas de 
menace sur la constitution française et sur les constitutions nationales de manière 
générale.

Du fait de l’UE, il n’y a pas de menace puisque l’UE elle même reconnaît, c’est ce 
que disait les traités de l’identité constitutionnelle des états dont on reconnaît que les 
états sont des états qu’ils sont une constitution, un texte qui leur est propre et que ce 
texte a des spécificités.

Par ailleurs l’idée d’une constitution européenne n’est pas davantage une menace 
d’abord parce que le texte de la constitution européenne qui avait été présenté comme 
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tel n’était qu’un traité.

Il n’est pas sur qu’elle a besoin d’une constitution sans doute a-t-elle besoin un projet 
politique mais c’est une autre question et une constitution n’est pas nécessaire pour 
se faire.

En revanche, deuxième proposition introductive, il est évident que l’UE a eu des 
incidences des conséquences sur les constitutions nationales.

Ces conséquences elles sont de différentes natures. 

Toutes les constitutions des états membres aujourd’hui comportent des dispositions 
des articles qui traitent de l’UE qui traite de l’Europe.

 On appelle en général ces articles des clauses d’intégration dans la doctrine 
française.

 C’est-à-dire que c’est une manière de faire une place au phénomène européen à 
l’intégration européen dans les constitutions nationales.

 La France n’échappe pas à cette règles même si la France a tardivement introduit 
de telles articles dans sa constitution puisque ça n’est que en 1992 que la constitution 
française a eu un titre spécifique consacré au communauté et à l’UE qui est le titre 
quinze j’en dirai un mot. 

A soi seul cela pourrait justifier le sujet dont je vais traiter aujourd’hui mais il se 
trouve qu’il y a des éléments d’actualité récents qui justifient à fortiori que l’on se pose 
la question de l’avenir de la constitution française. 

Dans la perspective de l’UE, je les évoque brièvement. D’abord en 2005, le 29 mai 
2005, on le sait la France a par référendum dit non à la constitution européenne. Elle 
a donc interrompu, les Pays-Bas l’ont aidé dans ce processus mais elle a interrompu 
le processus de ratification et en 2007, le nouveau président la République Française 
a dés son élection annoncé qu’il engageait en quelque sorte deux chantiers parallèles 
mais qui on va le voir ce rejoignent. 

Le premier chantier c’était celui du traité simplifié, c’est-à-dire de faire en sorte qu’un 
traité soit à nouveau rédigé dans le cadre européen et qu’il puisse être ratifié.

 Et puis au niveau du droit constitutionnel interne notre président de séance qui 
a parlé tout à l’heure a souhaité qu’il soit mise en place un comité pour réfléchir à 
la réforme des institutions et bien sur dans le cadre de cette réflexion sur la réforme 
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des institutions se posait indirectement la question de l’Europe et beaucoup plus 
directement la question du control de la constitutionnalité. 

Ces deux questions qui peuvent apparaître apparemment très séparées sont en réalité 
convergeantes et mon propos sera d’essayer de vous montrer en quoi en France nous 
sommes aujourd’hui confrontés à un double phénomène.

 Un phénomène qui nous est pas propre et qui est celui de l’européanisation de notre 
constitution et c’est un  phénomène qui se poursuivit, qui va se poursuivre qui est 
donc à la fois notre présent et notre avenir et puis parallèlement cette européanisation 
pourrait conduire à des mutations plus profondes de notre constitution. 

Alors, pour suite de l’européanisation de la constitution tout d’abord en parlant 
d’européanisation de la constitution je fais référence à deux choses.

 Je fais référence à une européanisation textuelle c’est-à-dire que notre texte de 
constitutionnel intègre des mentions de l’Europe et puis et c’est le phénomène le plus 
récent, à une européanisation de la jurisprudence en particulière la jurisprudence du 
conseil constitutionnel.

Je vais, brièvement monsieur le président je vous rassure, décrire ces deux aspects. 
Donc pour l’européanisation textuel ce que l’on peut dire c’est que la France depuis 
1992 à plusieurs reprises a modifié sa constitution en vu de la ratification d’un traité 
européen et je vise uniquement dans ce cas là le cadre communautaire et de l’UE. 

La toute première révision et une révision qui date de 1992 qui a introduit un titre 
dans notre constitution le titre « quinze ». 

Ce titre a été révisé en 1999 pour permettre la ratification du traité d’Amsterdam et 
une deuxième fois en 2005 dans le perspective de la fameuse constitution européenne 
et il devrait être révisé à la date fixée en février 2008 une troisième fois pour cette 
fois-ci permettre à la ratification du traité simplifié. Donc on le voit c’est notre présent 
et c’est notre avenir constitutionnel dans ces quatre cas 92, 99, 2005 et 2007 ce qui a 
conduit à la révision constitutionnelle qui s’analyse comme un même processus.

 Il y a en France une procédure qui conduit à saisir le conseil constitutionnel avant 
la ratification d’un traité afin de savoir si ce traité est compatible avec la constitution 
à quatre reprises le conseil constitutionnel est la dernière fois très récemment le 20 
décembre 2007.

C’est prononcé par une décision en indiquant les article des traités qui posaient 
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difficulté et donc en incitant le constituent à réviser la constitution afin de permettre 
la ratification.

Schématiquement, on peut considérer qu’il y a deux types d’article qui nous posent 
systématiquement problème en droit constitutionnel français.

 Il y a des articles des traités qui procèdent à des transferts de compétence touchant 
à la souveraineté de l’état. 

Parce qu’il y a atteinte de l’état pour ratifier nous commençons par réviser la 
constitution. Ce sont je dirai les contradiction qui vient des traités en quelque sorte 
et puis il y a des articles qui posent aussi problème contenu de la spécificité du droit 
constitutionnel française. 

Je ne développe pas très longuement mais notre constitution actuel qui date 1958 
à très étroitement encadré le parlement pour des raisons historiques et donc chaque 
fois que les traités européenne confèrent de nouveau droit au parlement nationale 
nous sommes obligés parce que ça entre en contradiction avec notre constitution 
de la réviser donc cette fois-ci ce sont des contradiction qui tienne à notre système 
constitutionnel. 

Si c’est clause qui pose difficulté se retrouve à chaque une des occasions dans chaque 
une des décisions du conseil constitutionnel. 

Il n’en demeure pas moins que la méthode de révision a changé. 

En 1992 et 1999 le pouvoir de la constitution a choisit de procéder de manière 
détaillé c’est-à-dire que l’on a introduit dans la constitution thème par thème question 
par question les points qui posaient problème pour permettre le ratification du traité. 

En 2005 et c’est que l’on nous annonce pour 2008, pour février 2008 
vraisemblablement le chois de la méthode  sera différent puisqu’il s’agira d’une clause 
plus générale autorisant la ratification du traité sans l’identifié de manière précise 
les questions juridique qui pose problème c’est en quelque sorte une évolution de 
la constitution une première forme  d’évolution qui va dans le sens d’une meilleur 
acceptation du phénomène européenne.

 Donc aujourd’hui nous avons dans notre constitution en France trois sériés d’articles 
là encore pour simplifier un article dont je vais vous reparler dans quelque instante 
qui est l’article 88/1 de la constitution qui est l’article générale sur la participation 
de la France à l’UE des articles sur les transfères de compétence et des articles sur les 
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compétences du parlement national. 

Sur la base de cette européanisation textuel nous connaissons en France depuis 
2004 est que l’on peut appeler une européanisation jurisprudentiel et c’est sans doute 
l’aspect le plus novateur de notre présent et de notre avenir proche. 

Cette européanisation jurisprudentielle elle touche l’interprétation qui donne le 
juge constitutionnel des articles relative à l’Europe dans la constitution. 

Là encore pour essayer de présenter les choses de manière simple depuis 2004, le 
conseil constitutionnel a rendu ce qui est beaucoup à l’échelle du nombre de décision 
qui l’a rendu, il a rendu 9 décisions relatives à l’UE. 

Deux sont relative a des traités et donc corresponde a la procédure que j’ai évoqué 
tout à l’heure je les laisse de coté parce qu’elles sont un petit peu appart.

7 sont beaucoup plus original puis qu’elle porte sur des lois de transposition de  
directive donc les lois qui permette de mettre en oeuvre des directives communautaires 
et c’est 7 décision modifier de manière très significative.

Une jurisprudence constitutionnelle qui en France été eu vielle de trente ans et 
qui consistait à dire que le conseil constitutionnel ne se préoccupait pas du tout des 
questions de conventionalité donc de conformité à un traité international. 

Il l’avait dit en 1975 concernant a la convention européenne des droits de l’homme, 
en disant il ne l’a pas tout affait remis en cause d’ailleurs mais en disant la conformité à 
la constitution est une chose différent de la conformité aux traités internationaux. 

Depuis 2004 le conseil constitutionnel fait évoluer sa position d’une manière assez 
raffinée son plan juridique; puis qu’il nous dit les lois de transposition directive 
sont des lois particulière puis qu’elle réalise un objective qui est fixé par le traité 
communautaire. 

Cette objective fixé par le traité et repris dans notre constitution par l’article le 88/1 
et cette reprise dans notre constitution conduit est qu’il y a en France une exigence 
constitutionnelle de transposition des directives. 

Donc le conseil constitutionnel serait approprié en quelque sorte l’obligation 
communautaire de transposition des directives mais bien sur il considère qu’il y a une 
limite à cette exigence il va veiller à son respect mais la limite a cette exigence c’est que 
l’obligation, l’exigence de transposition des directive ne doit pas entré en conflit avec 
l’identité constitutionnel de la France et cette identité constitutionnelle se trouve du 
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même coût consacré par le conseil constitutionnel sans qu’il la définisse, c’est-à-dire 
qu’on n’est pas contenu en tout cas pour l’instant ça reste un débat essentiellement 
doctrinal et donc le conseil constitutionnel opère, où nous indique qu’il opéra une 
conciliation entre ces deux impératives.

 Ce qui est très intéressant dans la démarche du conseil c’est que le conseil 
constitutionnel ajoute qu’il a contenu du fait qu’il est obligé de statuer dans un délai 
d’un mois ce qui est un délai cour sur les lois des transposition et bien il ne peut pas 
mener un examen très approfondir du texte et en particulière il ne peut pas saisir la 
cour de justice d’une question d’interprétation du droit communautaire ce que le 
conduit a n’exercé qu’un control de ce qu’il appelle l’incompatibilité manifeste donc 
s’il y a un décalage flagrant entre la loi transposition et l’acte communautaire et le 
droit constitutionnel français dans ce cas là il s’autorise à censurer et d’ailleurs, il a 
déjà censuré une loi de transposition au motif qu’elle ne respectait pas c’était le 30 
novembre 2006 les objectives d’une directive communautaire. 

Alors voilà l’état de l’européanisation du droit constitutionnel français qu’elle est 
maintenant le lien avec des mutations plus substantiel de notre droit constitutionnel.

 Il me semble que cet européanisation annonce où peut annoncé des interrogation 
et peut être des mutations pourquoi parce que paradoxalement le fait que le conseil 
constitutionnel étende le chant son contrôle puisque c’est bien ce qu’il est en train 
de faire le conduit à ce que le contrôle de constitutionnalité soit aujourd’hui en 
concurrence et c’est parce qu’il est concurrencé que peut-être il devrait être reformer.

 Alors le contrôle de constitutionnalité a concurrencé là encore pour présenter les 
choses de manière simple jusqu’en 2004 la situation en France était simple.

 Le contrôle de constitutionnalité appartenait au seul conseil constitutionnel et 
le contrôle de conventionalité donc de la conformité aux traités internationaux  
appartenait aux autres juridictions ordinaires.

 Depuis 2004 les choses sont un petit peu différent puisque le conseil constitutionnel 
en considérant qu’il y avait une obligation constitutionnel une exigence constitutionnel 
qui en réalité englobe une obligation communautaire. 

C’est en quelque sorte appropriée une partie du droit communautaire. 

Donc il y a constitutionnalisation d’une obligation communautaire et en même 
temps européanisation de notre constitution et une espace d’aller retour en quelque 
sorte entre droit européen et droit  interne. 
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Donc finalement, cela conduit à identifier une situation qui dés l’origine était 
beaucoup plus complexe je m’explique: sur un certain nombre de principe je prend 
volontairement un cas simple en tout cas en apparence, le principe d’égalité sur un 
certain nombre de principe il est bien évident que le droit constitutionnel français 
mais pas seulement comme les droits européenne protège le principe d’égalité. 

Dire que le juge constitutionnel et français est seul juge du principe d’égalité 
constitutionnel alors que la cour du justice des communauté et juge du principe 
d’égalité en droit communautaire à partir du moment deux interprétation sont 
compatible ne pose pas difficulté. 

Si effectivement le juge constitutionnel national est emmené à donner une lecture 
du principe d’égalité communautaire et que réciproquement le juge communautaire 
peut s’interroger sur le principe constitutionnel d’égalité les choses deviennent plus 
complexes. 

La preuve en ait qu’en France au mois de février de l’année dernière en fevriére 
2007 le conseil d’état français donc la plus haute juridiction administrative a tiré les 
conséquences de la jurisprudence constitutionnel ressent et emmener  à se prononcer 
sur un décret de transposition d’une directive. 

Il a confirmé et donc il a accepté l’existence d’une exigence constitutionnel de 
transposition donc qu’il se refaire à la jurisprudence du conseil constitutionnel mais 
la ou le conseil constitutionnel se contente de vérifier pour des raisons de délai que 
le principe existe bien dans les deux ordres juridiques en droit communautaire et un 
droit interne.

 Le conseil d’état a dit : je ne suis pas tenu par des délais particulières donc je peux  
approfondir l’analyse donc je peux saisir à la cour de justice d’une question préjudiciel 
parce que je veux vérifier qu’il y a équivalence des protections du principe d’égalité en 
droit français et du principe de non-discrimination un droit communautaire. 

Ce qui est déjà une différence assez nette de perception. Ce qui fait qu’aujourd’hui  
nous sommes dans une situation en France ou potentiellement à travers ce cas 
particulier des transpositions directives mais qui malgré tout concerne de très 
nombreuses lois en France. 

Le contrôle de constitutionalité classique se trouve mis en concurrence à la fois par 
les autres juridictions nationaux parce qu’il est qu’il peut faire le conseil d’état à la 
cour des cassations peuvent le faire aussi mais aussi bien sur par les cours de justice 
des communautés.
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 Cette question en tout cas ce risque a été envisagé lorsque les débats ont été menés 
et les discussions ont été conduites sur l’éventualité et l’opportunité de reformer le 
contrôle de constitutionnel en France. 

En définitive deux grands axes se sont dégagés dont il n’est pas certain loin de-la 
qu’ils seront reprise d’ailleurs dans la loi de révision mes deux grands idées se sont 
dégagés que je vais très brièvement développer la première état si simple.

 La France ayant un contrôle de constitutionalité ressent nous nous connaissons que 
le recours par voir d’action c’est-à-dire que nous ne pouvons saisir que directement 
contre la loi avant que la loi être en vigueur depuis très longtemps est évoqué 
l’opportunité d’introduire un recours par voir d’exception et donc de permettre 
justiciable de saisir le conseil constitutionnel de la question de l’inconstitutionnalité 
d’une loi applicable. 

C’est évidemment une question qui est d’autant plus importante que l’on s’aperçois 
aujourd’hui que les justiciables peuvent bénéficier de la protection des même droits 
en invoquant la violation une convention internationale ce qui est quand même 
relativement  paradoxel. 

C’est-à-dire que plus intéressant pour un justiciable aujourd’hui de n’invoquer la 
violation de la convention européenne des droits de l’homme par exemple, mais aussi 
de certain disposition des traités communautaires que d’invoquer la constitution. 

Puisque le juge ordinaire ne peut pas vérifier la constitutionalité d’un acte et en 
particulière ne peut pas écarter une loi au motif qu’elle est contraire à la constitution. 

Mais au fur et a mesure des discussions ont c’est aperçu qu’un deuxième axe se 
dégagé et de manière surprenante ce deuxième axe a été présenté parce que le comité 
auquel faisant allusion notre président de séance à procéder à des auditions.

 Ce deuxième axe a été proposé par le président du conseil constitutionnel lui-
même.

 Ce président du conseil constitutionnel qui est Jean-Louis DEBRÉ a proposé que 
finalement dans le cadre d’une modernisation du conseil constitutionnel français, 
puisse non seulement être crée l’exception d’un constitutionalité mais qui soit 
aussi ouverte de la possibilité au conseil constitutionnel d’exercer  le contrôle de 
conventionalité.

 C’est-à-dire que l’idée serai d’ouvrir très largement le contrôle exercé par le conseil 
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constitutionnel afin qu’il exerce le monopole du contrôle de la loi à la fois du point sa 
conformité à la constitution et de sa conformité au traité avant et après son en train en 
vigueur. 

Inutile de dire bien sur que ce sont décidé qui malgré sou suite un certain nombre de 
réticence d’abord de la par des juges qui actuellement exerce ce contrôle également de 
là par des parlementaires qui ne sont pas forcement très enclin a voir  les lois contrôler 
alors quelle sont appliquée.

 Toujours est-il que ce sont des idée en tout cas pour le deuxième axe très nouvelle 
et que très vraisemblablement ses idées sont aujourd’hui le fruit a la fois de l’évolution 
de notre constitution qui s’européanise de plus en plus de l’évolution la jurisprudence 
constitutionnel et administrative qu’elle aussi a évolué et finalement sur la question de 
l’avenir de la constitution.

 Je commençais en disant que peut-être il y avait un menace il me semble que non 
seulement il n’y a pas menace mais quand même finalement aujourd’hui il y a peut-
être la possibilité d’un renouvellement de notre constitution française. 

De la transformation cette constitution d’une part puisque l’UE nous emmène, a 
nous interrogé sur ce qui est notre identité constitutionnel ce qu’il n’est pas une mince 
affaire et d’autre par aussi parce que peut-être elle nous permettait d’approfondir et 
d’améliorer notre système de contrôle constitutionalité encore jeune, encore moderne 
ment accepter et mal connu mais qui peut-être sous les faits de la concurrence pourrait 
devenir un système plus performant.

OTURUM BAŞKANI-  Çok teşekkür ederim Profesör Levade’a. Fransa’dan 
hareketle özellikle ulusal hukuk ve Avrupa hukuku arasındaki ilişkiyi masaya yatırdı 
ve Avrupalılaşma sürecinin Anayasa hukuku üzerindeki etkisini, ulusal anayasalar 
üzerindeki etkisini, aynı zamanda dönüştürücü etkisini Fransız örneğinden hareketle 
bizimle paylaştı. Burada bir nokta var öncelikle altını çizmek istediğim: ulusal kimlik ve  
Anayasal kimlik. Devletlerin Anayasa kimliğine Avrupa dokunmuyor. Her halükârda 
kalan bir ulusal alan olacak. Bu konuda Fransa tabii çok hassas, bunu biz özellikle 
anayasal gelişmeler açısından biliyoruz. İkinci bir nokta yine belirtmek istediğim: 
kendisi zaman zaman değindi, ama ilginç bir durum bizde. Çünkü Avrupa Birliği 
hukuku konusu anayasamızda ciddi olarak tartışılmıyor. Hatta “biz daha Avrupa 
Birliği ülkesi değiliz ki, neden hüküm koyalım?” biçiminde görüşler öne sürülüyor. O 
tabii ayrı bir tartışma konusu, fakat burada gördüğümüz, Avrupa hukukunun, Avrupa 
Birliğinin özellikle ulusal Anayasa hukukunu sürekli dönüştürücü bir rolü söz konusu 
yetki transferi açısından ve burada da aynı zamanda egemenliğin dönüşümüne tanık 
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oluyoruz; ama tabii ki nihayet burada tek yanlı bir ilişki değil, aynı zamanda ulusal 
Anayasa hukukuyla Avrupa hukuku ya da Avrupa Anayasa hukuku arasındaki ilişkide , 
hem ulusal hukuk Avrupa hukukunu etkiliyor, hem de Avrupa hukuku ulusal Anayasa 
hukukunu etkiliyor. Kendisine bu net, açık bildirisi için teşekkür ederiz. 

Biraz daha farklılaştırıyoruz konumuzu, aynı çerçevede “Adaletin Işığında Anayasalar 
ve Uluslararası Belgeler” başlığı altında Sayın Av. Bülent Turhan Gündüz’e sözü 
veriyorum. Ankara Barosu avukatlarından, dolayısıyla o da herhalde bu konunun 
Türkiye’deki yansıması üzerine bizleri aydınlatacak, ama tabii ki içeriğini doğrusu 
bilmiyorum, merakla bekliyorum.

Av. BÜLENT TURHAN GÜNDÜZ (Ankara Barosu)- Merhaba. Ben tabii bu 
tür tartışmaların aslında üç kişiyle yapılmasına karşıyım, çünkü çok uzuyor ve sizleri 
sıkıyor. Bir de tabii süreler uzayınca sizlerin planlarınız da bozuluyor. Bu nedenle 
17.30’a yaklaşan bu saatte eğer gitmek isteyen olursa beni rahatsız etmeyecek, onu 
söylemek istiyorum. Aslında birbirinden değerli üç öğretim görevlisi adalet, ulusalüstü 
belgelerin bir anayasayı etkilemesi, hele de Fransa örneğinde, yani somutta uygulanan 
bir Anayasa çalışması üzerinde örnekleyerek anlatılması ki, İbrahim Bey gibi hepimizin 
takdir ettiği ve demokratik gelişim konusunda Türkiye için büyük mücadeleler veren 
hocamızın açıklamaları aslında bu konular için yeterli bana göre, ama mademki, 
geldim ve sizler gitmemekte ısrar ediyorsanız ben burada ulusalüstü belgelerin 
tartışmasız uygulanması noktasında ulusal karşı çıkışları değil, ama uzsal karşı çıkışları 
dile getirmek istiyorum. Çünkü ulusal karşı çıkışlar biraz haksız da olsa milliyetçi 
suçlamalarla karşılandığı gibi, ama temelinde gerçekten de milliyetçi anlamsız çıkışları 
da içeriyor. O yüzden ben hem kendi şahsi fikri yapılarım dolayısıyla milliyetçiliğe son 
derece uzak olmam yüzünden onları tasvip etmiyorum, ancak her kötü çıkışın altında 
bile eğer mantıklı bir şey varsa savunulması ve araştırılması gerektiğine inanıyorum. 
Bu noktada konuşacağım.

Önce bir kere bize bildirilen konuların içerisinde adalet var. Bu beni hep şaşırtır, 
hukukçuların adaletten bahsederken sürekli ışık ve aydınlık sözlerini de yanında 
kullanmaları bu bana hukukçuları biraz sokaktaki insanlara yaklaştırıyor. Daha doğrusu 
adalet üstünde çok fazla düşünmüyorlar izlenimi uyandırıyor bende. Çünkü adalet 
gerçekten ışıkla tanımlanacak bir şey değil, adalet aslında güç ve hukukta, yani dünya 
yönetimi bir gücü ifade ediyorsa hukuk da bu gücün dünya yönetmek konusundaki 
enstrümanlarından biriyse aslında adil olduğunu beklemek biraz yanlış gibi geliyor 
bana. Hukuk düzenleri yönetmeye dönük organizasyonlar, bunların adil olması 
gerekmiyor. Dolayısıyla aslında adalet bizim düşündüğümüz gibi ışığı, aydınlığı değil 
belki de aslında karanlığı anlatıyor ve buradaki paradoks bir türlü aşılamıyor. Ülkü 
Hocam “adaletin içeriği nedir, ona dokunmadan şunları anlatayım” derken aslında 
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adaletin içeriğini çok geniş tanımladı, ama ben bir tümceyle daha önceki birkaç 
konuşmamda da belirttiğim gibi adaleti kendi açımdan tanımlayarak bu konuyu 
geçmek istiyorum. Adalet algılanabilir haksızlıklara bulunmuş algılanabilir çözüm 
yolları, daha fazlası değil ve adaletsizliği kendi içinde barındırıyor. 

Türkiye’de aydın olmanın zorlukları üzerinde durmak istiyorum aslında bu 
konuşmada, Türkiye’de aydın olmak gerçekten çok zor. Ülkemizde bir Anayasa 
yapma hazırlığı var, böyle bir pratiğimiz var. Artık bunu hepimiz kabul ediyoruz, bu 
anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geri kalmış ülkeler -ki, bizim ülkemiz 
de geri kalmış bir ülkedir en azından düşünsel, kültürel anlamda- Anayasa yapma 
konusunda gelişmiş ülkelere göre daha duyarlı ve daha titizdir. Ancak kendi yaptığımız 
anayasalara uymamakta asla bu kadar titiz ve duyarlı olmuyoruz. Seçilmişlerimiz 
anayasayı delmekte herhangi bir sakınca görmüyorlar. Gerekçeleri “bu Anayasa bana 
dar geliyor” oluyor. Atanmışlarımız da bir gece sabaha karşı bu anayasanın üzerinde 
tepinmekte en ufak bir sakınca görmüyor. Gerekçeleri “bu Anayasa bize bol geldi” 
oluyor.

Biz Türkiye Cumhuriyetinin aydınlarının işi bu noktada çok zor. Eğer bir Anayasa 
çalışması yapacaksak dikkat etmemiz gereken çok fazla özellik var. Bir seçilmişlerimize 
dar gelmeyecek bir Anayasa yapmak gerekiyor, atanmışlara bol gelmeyecek bir Anayasa 
yapmak gerekiyor, Avrupa Birliği ülkelerinin bunun beğenmesi gerekiyor, Amerika’nın 
çıkarlarına dokunmaması gerekiyor. Bu ölümcül.

Seçilmişlerin diledikleri gibi at koşturacakları genişlikte, atanmışların da en yüksek 
düzeyde tatmin olacakları sıkılıkta bir Anayasa hazırlamak için de çok iyi düşünmemiz 
gerekiyor. Tabii bu iki önemli husus dediğim gibi Avrupa Birliğiyle çatışmamıza sebep 
olmamalı, Amerika’yı küstürmemelidir. Aslında bu çok zor gibi görülen çok kolay 
bir yöntemi var gibi görülüyor. Anayasa çalışmasını da diğer bütün çalışmalar gibi 
Amerika’ya havale etmek, Amerika sanırım Irak’ta yaptığı kadar demokratik, insan 
haklarına uygun bir anayasayı da bizim için yapar, bu ne seçilmişlerimizi rahatsız eder, 
ne atanmışlarımızı rahatsız eder, ne Avrupa Birliğini kızdırır, ne de Amerika’nın bizi 
öldürmesine neden olur. Görüyorsunuz Irak’ta sivillere hiçbir şey olmuyor, yaptıkları 
Anayasayla Irak’ı çok güzel yönetiyorlar. 

Bu arada konuyla çok fazla ilgisi yok, ama bir hususu herkesle paylaşmak istiyorum. 
Biliyorsunuz kısa bir süre önce Başbakanımız Amerika’ya gitti ve Türkiye’yi ilgilendiren 
sorunlarda olduğu gibi -ki, çok sert davranır, bu tür durumlarda karşısındakinin 
kim olduğunun gözünün yaşına bakmayan bir Başkanımız var- Bush’a dedi ki “bu 
istihbaratı benimle paylaş, yoksa olacaklara katlanırsın” Bush korktu ve bizimle PKK’ya 
ilişkin istihbaratları paylaşmaya başladı. Ordumuz da bu istihbaratlar doğrultusunda 
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-ki, bunların hepsinin anlık istihbaratlar olduğu söyleniliyor- daha PKK’lılar sınırı 
geçmeksizin onları öldürmeye, yok etmeye başladı. Buraya kadar Türk insanı rahatladı, 
herkes Amerika’ya duacı şu anda, tabii PKK’lılar beddua ediyorlar. Fakat bu noktada 
ülke olarak gözden kaçırdığımız birkaç şey var. Aslında bunları şunun için anlatıyorum: 
O gözden kaçırdığımız ve sizinle paylaşmak istediğim hususları size aktaracağım. 

Biz ulus olarak ulusalüstü belgeleri tartışmaksızın kabul etmek gibi bir aşağılık 
kompleksine sahibiz. Buna sahip olmayalım, bazı şeyler ki, insan haklarını ilişkin 
bildirgelerin tamamının altına imza atarım ve bunların tamamının Anayasamızda yer 
alması insanımızın hak ettiği bir husus olmakla beraber ulusalüstü belgeleri insan hakları 
bildirgelerinin arkasında başka ulusalüstü belgeleri de tartışmaksızın kabul etmemize 
yol açması riski yüzünden bunları hatırlatmak istiyorum. Biz burnumuzun dibindeki 
bir coğrafyada ülkemizi koruyacak istihbaratlar yapamıyor muyuz? Yapamıyorsak 
eğer bunca para harcayarak kurduğumuz Milli İstihbarat Teşkilatı ne iş yapıyor? Bizim 
burnumuzun dibinde yapamadığımız bu istihbarat çalışmasını Amerika binlerce 
kilometre uzaktan nasıl başarıyor? Bölgede bizim dışımızda dost ve müttefikleri mi 
var? Dost ve müttefikimiz Amerika bundan önce PKK’lılar tarafından yapılan asker, 
sivil binlerce insanın öldürüldüğü baskınları biliyor ve anında izliyor muydu? Bunu 
engellemek için parmaklarını bile oynatmadılar mı bugüne kadar? Peki, Amerika bu 
istihbarat akışını yeniden kesebilir mi? Hangi nedenlerle bunu yapar dersiniz? Peki, 
yine bu durumda eğer Anayasa hazırlama işini Amerikalı dostlarımıza bırakırsak, 
bize de Irak’a hazırladıkları kadar demokratik ve insan haklarına duyarlı bir Anayasa 
hazırlarlar mı? 

Bu tarih denilen disiplin hoşlanmadığım, nefret ettiğim bir disiplin aslında, ama 
yıllarca da tarihten başka bir şeyi ezberletmediler bize. “Tarihini bilmeyen uluslar 
yıkılmaya mahkûmdur” diye saçma sapan da bir söz eklediler bunun arkasına, sonra da 
nasıl okumamızı istiyorlarsa, öyle yazdıkları tarihleri bize okutup ezberlettiler. Örneğin, 
ben ilkokul yıllarında Birinci Dünya Savaşından sonra Kurtuluş Savaşı mücadelesi 
içerisinde seçeneklerden bahsedilirken Amerikan mandasından da bahsediliyordu. 
Fakat çok kısacık bahsedilen bu seçeneğin vazgeçilme gerekçesi çok uzun anlatılmıştı. 
Bu gerekçelerin hiçbir önemi yok, ama Amerikan mandasını seçmedik, biz kurtuluşu, 
bağımsızlığı seçtik. Fakat 80 yıllık bu cumhuriyet mücadelesinden sonra ellerimizde 
kalana bakınca düşünüyorum ki, aslında mandayı seçseydik bugünkünden daha zararlı, 
daha kötü bir durumda kalmazdık. En azından bir Anayasa sorunumuz olmazdı, en 
azından Anayasa hazırlamak için bu kadar uğraşıp birbirimizi yemezdik.

Anayasayı yapmak işini Amerika’ya ihale etmenin sıkıntıları ve zararları bu kadar net 
görünüyorken elimizde kalan tek bir şey var; o da ulusalüstü belgeler doğrultusunda 
insan haklarına, insan onuruna, temel hak ve hürriyetleri koruduğuna inandığımız bir 
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Anayasa metnini Avrupa’yla birlikte hazırlamak. Fakat biraz önce Sayın Profesör de 
çok detaylı anlattı, bir Avrupa ülkesi, bir Avrupa Birliği ülkesi Fransa’nın kendi dahil 
olduğu, savunduğu ve geliştirmeye çalıştığı Avrupa Birliği Yasasını anayasal metin olarak 
kabul etmekteki titizliğini uzun uzun anlattı. Onu dinlerken aslında bu konuşmayı 
yapmamın gereği olmadığını da düşündüm. Çünkü benim de anlatmak istediğim 
sadece buydu. Yani biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz, kabul edilip edilmeyeceğimiz 
hiçbir şekilde belli değil, ama veriler kabul edilmeyeceğimiz yönünde. Çünkü Avrupa 
Birliği ne olursa olsun bir ekonomik topluluk, siyasal bir projenin ötesinde ekonomik 
bir gelişmişlik ve proje arıyor. Dolayısıyla bizimle entegrasyonları, bizimle birleşmeleri 
bizim enflasyonumuzu kabul etmeleri ve Avrupa Birliği üyesi vatandaşların daha 
yoksullaşması anlamını taşıyor. Bunu kabul etmeyecekleri açık görünüyor. Kaldı 
ki, Fransa’nın resmi görüşü de zaten Türkiye’nin Birliğe alınmaması, belki böyle 
istisnai bir özellik tanınması yolunda. Dolayısıyla Avrupa’da insan hakları belgelerini 
sonuna kadar onaylıyoruz, bu insan temel hak ve özgürlükleri savunan bu belgelerin 
Anayasamızda kanun olarak yer alması gerektiğini savunuyor olmakla beraber bu 
belgelerin tartışmasız toplumumuz tarafından kabul ediliyor olması bu belgelerin 
arkasında toplumumuza kabul ettirilmeye çalışılan ve kendi değerlerimize ulaşmamızı 
engelleyecek diğer birtakım yasal çalışmaların da tartışmasız kabul edilmesi gibi riskli 
bir sonucu ortaya çıkaracağı düşüncesindeyim. Bizim toplum olarak karşı çıkmamız 
gereken de bu. Avrupa’nın insan hakları temelinde yaptığı çalışmalar değil, bunun 
ötesinde ulusalüstü belgelerin zararsızlığı görüntüsünü uyandıran bu çalışmalarına 
karşı çıkmalıyız diye düşünüyorum.

Ülkü Hocam altından bahsetti. Ben tesadüfen o altınla ilgili bir çalışma yapmıştım. 
Dünyada yıllık altın üretimi 1 600 ton, bu 1 600 ton yıllık altın üretiminin sadece 
birkaç kilogramı ilaç yapımında kullanılıyor veya 200 tonu elektronik üretiminde 
kullanılıyor, çok cüzi bir kısmı da uzay geliştirmelerinde kullanılıyor, uzay teknolojisinin 
gelişmesinde kullanılıyor. Yani geriye kalan 1 500 ton hiçbir sebep olmaksızın sadece 
bir kazanma hırsıyla çıkartılıyor. Altın çok ilginç bir maden ve bu bilimsel bir bulgu. 
Dünyanın her metrekaresinde eşit miktarda altın var, okyanusta bile bu böyle, yani 
okyanus suyunda bile altın var. Fakat çok ilginçtir, bu 1 600 ton altının sadece 25 tonu 
Avrupa’da çıkarılıyor, ama Avrupa Birliği siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılmasını 
onaylıyor. Bu konuda bir yasa çıkarmışlar. Avrupa Birliğinin kurduğu mahkeme bu 
konuda tazminatlara hükmediyor. Bunun karşılığında Avrupa Birliği Avrupa ülkeleri 
kendi topraklarından altın çıkartmıyor, ama nereden çıkartıyor? Bütün dünyada ve 
ilginç bir şey, sadece topraklarından sadece 25 ton altın çıkartılan Avrupa Birliğinin 
merkez bankalarında 11 149 ton altın rezervi var. Ulusalüstü belgelerin insan haklarını 
korumaya dönük yanını tasvip ediyorum, bunun kesinlikle doğru olduğunu, bu 
belgelerin insanlığın daha yukarılara taşınacak değerlerde yaşayacaklarına inanıyorum. 
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Örneğin, İngilizler artık kumaşlarını satmak için Hintli dokuma ustalarının ellerini 
kesmeyecekler. Örneğin, İspanyollar Güney Amerika’da bileğindeki bilezik için 
Kızılderili öldürmeyecekler. Örneğin, Amerika’ya göçen Avrupalılar kendilerine yurt 
edinmek için 8 milyon Kızılderili öldürmeyecekler. Davranış biçimleri kesinlikle bir 
gerekliliktir. Sahtekâr davranış biçimiyle zengin olan bir insan eğer itibar arıyorsa, 
namuslu davranış biçimlerine geçecektir tartışmasız. Bu zarar vermez, sahtekar 
davranış biçiminden vazgeçtiği anlamına da gelmez, ama biz genelde bu tür insanları 
iyiliksever zenginler olarak görürüz. Avrupa Birliği insan hakları bildirgeleri, insan 
haklarının temel hak ve hürriyetleri koruyan ve gözeten belgeleriyle bizlere yardım 
ediyorlar, bizlerin ufkunu genişletiyorlar, bizlerin ufkunu açıyorlar. Gerçekten tüm 
dünya insanlarının bunlardan yararlanması gerekir, ama 25 ton altın üreten Avrupa 
11 149 ton altın rezervine sahip olabiliyorken topraklarından 300 ton altın üretilen 
Afrikalılar -ki, bu 300 tonun altının işlenmemiş değeri 9 milyar dolar, işlenmiş değeri 
19.5 milyon dolar- açlıktan ölebiliyorlar ve asla Avrupalılar daha önce kazandıklarını 
bunlara vermeyi düşünmüyorlar. Bu zenginlikten vazgeçmek ve paylaşmak anlamına 
geleceğinden insan hakları ve temel hak ve hürriyetler değerleri üzerine çalışmalar yapan 
ve bunları bize anlatan, bu anlamda da gerçekten bize insani yaşam konusunda büyük 
katkılar sağlayan Avrupa Birliği daha önce Afrikalılardan elde ettiğinin bir kısmını 
en azından onların açlıklarını engellemek için kapsamlı olarak vermeyi düşünmüyor. 
Evet, birtakım yardımlar yapılıyor, aynen trilyonlarca parası olan bir adamın Çocuk 
Esirgeme Kurumuna 1 milyar bağışlaması gibi. 

Bütün bunlara rağmen ve bütün bunları anlatırken anlatmaya çalıştığım şey şu: 
Fransa’nın dahi tartışmadan kabul etmeden kabul etmediği belgeleri tartışmadan 
kabul etmek bizim açımızdan, coğrafyamız açısından çıkarlarımıza zarar verebilir. 
Türkiye Cumhuriyeti veya başka ülkelerde milliyetçilik yapıldığı zaman kızılıyor. Ben 
de kızıyorum, milliyetçilikten hoşlanmıyorum, ama Avrupa’da milliyetçilik yapılıyor 
ve bu çok hoş karşılanıyor. Mesela, “kahrolsun Belçika” sloganının sosyalist bir 
slogan olduğunu sanmıyorum. Yani milliyetçilik Avrupa’da asla bitmiyor, bitmesi de 
istenilmiyor zaten, ama şu görüşe katılmıyorum: Avrupa Birliği Anayasa çalışmasının 
Türkiye gibi ulus devletlerin anayasaları üzerinde bir tehdit oluşturmadığı fikrine 
katılmıyorum, bu açık bir tehdittir, ama kötü de değildir. Bence Türk insanı da 
insan hakları, temel hak ve hürriyetleri bu kadar gözeten belgelerle yönetilmelidir. 
Anayasamız da gerçekten böyle olmalıdır. 

Anlattıklarım bir tezat gibi gelebilir, ama tezat değil. Bizim bir atasözümüz vardır 
hepimizce malum; “imamın dediğini yap, yaptığını yapma” der. Biz Avrupalıların 
dediğini yapmalıyız, ama tüm bu insan haklarını bütün insanlar şamil olacak şekilde de 
koruyacak ulusal tavırlar geliştirebiliriz. Bu da kötü bir şey değil, ulusal tavır geliştirmek 
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kötü bir şey görünmüyor bana, ama eğer bu ulusalcılık ülke sınırları içerisinde yaşayan 
halklara karşı milliyetçi baskıya dönüşecekse ben öyle anlatmıyorum, ben sadece 
coğrafya vatandaşlığı, coğrafya üzerinde yaşanmışlık, birlikte yaşayan insanların ortak 
çıkarlarını korumaları anlamında anlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal 
tavırlarını geliştirebilir, kendi ulusal anayasasını yapabilir. Bunun için Avrupa Birliğinin 
yaptığı insan haklarına duyarlı temel hak ve hürriyetleri gözeten ulusalüstü belgeler 
kesinlikle temel alınmalıdır, alınmasında hiçbir sakınca yoktur. Ancak özellikle Türkiye 
yargısını Türkiye’nin çevresel duyarlılığı ve halklarının kendi çıkarları için devreye 
girmesini engelleyecek uluslararası tahkim sözleşmeleri gibi örneğin, altın araması 
işinde kullanıldığı gibi bu tür sözleşmeleri de ulusalüstü insan hak ve özgürlüklerini 
gözeten belgelerin arkasında Türkiye’ye girişine bu kadar kolay izin vermemektir, 
direnmelidir. Ulusal tavırları insan hakları ve özgürlükler yönünde ortaya koymalı, 
bunun için gerekiyorsa bir kere daha söylüyorum, Avrupa’daki bu ulusalüstü belgeleri, 
dünyadaki bu ulusalüstü belgeleri temel almalıdır. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu 
karşı çıkıştı. Umarım anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI-  Ben de Bülent Beye teşekkür ederim. Özellikle son değindiği 
nokta küreselleşme, iktisadi küreselleşme boyutu konunun en azından insan haklarıyla, 
ulusalüstü örgütlerde şu ya da bu biçimde hukukun hâkim olması, demokrasinin 
geçerli olması gereken uluslararası örgütlerle ilişkiler ağında, Türkiye’yi 1999 yılında 
Uluslararası Tahkim yolunu Anayasaya koyma noktasına getiren iktisadi küreselleşme 
boyutuna -ki, tamamen bağımsız olmasa da hayli farklı bir kategoride yer alıyor- dikkat 
çekmesi önemlidir. Böylece ulusal Anayasa hukukuyla uluslararası hukuk arasındaki 
ilişkileri incelerken, ele alırken hangi boyutların belki sizin deyiminizle zararlı ya da 
katılınması gerekir, üstünde özellikle düşünülmesi, tartışılması gerekir, hangi konularda 
daha çok işbirliği yapılması gerekir, bunu da ortaya koyma fırsatı verdi.

Ben sözü uzatmadan hemen size vereyim sözü, Bülent Bey kovulmadığına göre 
demek ki, tartışmalarda kalmak konusunda ısrarlısınız. 

SALONDAN- Diğer yönden de Atatürk milliyetçiliği konusuna değinmek istiyorum. 
Milliyetçilik konusu öcü gibi gösteriliyor. Tabii ki, Fransasızlar Fransa’da doğmuş 
olanların ortaya çıkardığı bir şey, ama Atatürk milliyetçiliği de sonuçta yeni Anayasa 
çalışmaları çerçevesinde bu kurumların korunması ve diyelim ki, Avrupa Birliği 
anlaşmaları veya uluslararası anlaşmalarda bu Atatürk ilkelerinin zayıflatılmaması ve 
bu konudaki dileklerimi belirtmek istiyorum.

Staj. Av. DEVRİM AKYOL (Ankara Barosu)- Sayın Bülent Turhan Gündüz’e 
yöneltmek istiyorum. Sayın Gündüz’ün görüşlerine öncelikle katıldığımı belirtmek 
istiyorum ve şuradan yola çıkarak sorumu sormak istiyorum: Bir hakkın varlığından 
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bahsedebilmek için öncelikle hakkın yokluğunun farkında olmak gerekiyor. Yani o 
hakkınızın, o durumunuzun, varolan statünüzün, konumunuzun tehlikeye girmiş 
olması gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa’da merkantalist politikalarının sonucunda gitmiş 
olduğu sömürü düzeninin en sonunda 1935-1945 arasında yaşadığı savaşın sonucunda 
neler ortaya çıkardığının farkına vardı ve insanların az-çok kendileri de dahil ve 
insan olmaktan kaynaklanan haklarının değerlerinin farkın vardı. Bu bağlamda şunu 
sormak istiyorum: Değerlerinin farkına vardı, fakat sömürünün niteliğini değiştirip 
bunu kanunlarla ve ekonomiyle yapmaya başladı. Acaba biz bunun ne zaman farkına 
varacağız? Eğer farkındaysak şöyle bir seçenek mi önümüze sunuluyor: Biz efendilerinin 
liginde mi olacağız, sömürülenlerin liginde mi olacağız? Sizin konumunuz ve sizin 
tercihiniz neresi olur? Teşekkür ederim.

FİKRİ BALCI- Sayın Ülkü Bey vasıtalı vergilerle yaratılan haksız vergilere dokundu. 
O konuda bir soru sormak istiyorum. Vergi ulusal egemenliğin kullanılış biçimidir. 
1980’den başlayarak önce MEYAK kaldırıldı, arkasından servet beyanı kaldırıldı, 
derken gelir vergileri büyük imtiyazlı sınıfın vergileri kaldırılmış oldu ve bu hâlâ 
hep aşağı doğru çekilmektedir, hep bu fakir fukaranın üzerine bindirilmektedir, ama 
bir görüyoruz ki, böyle yerlerde kısaca değinilip geçiliyor. Fakat bunu yaratanların 
kimler olduğunu, nasıl yaratıldığını gündeme getiren olmuyor. Bu konuda biraz bilgi 
verirseniz sevinirim. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Böylece son soruyu da sizden alalım ve hemen 
yanıtlara geçelim.

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- Kısa bir-iki sorum var. Biri şu: Bundan uzunca bir süre 
önce Avrupa Birliğinde bir Anayasa yapılması için çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaları 
yapan grubun başında bir eski Fransız Cumhurbaşkanı Giscart d’Éstaing vardı. 
Yıllarca yapılan çalışmalardan sonra ortada kaldı, yani bazılarının beyanıyla hatta bu 
fiyasko oldu. Bizzat Fransa bile bunu desteklemedi, ama şimdi onun yerine geçecek bir 
metni Avrupa kabul etti. Aradaki fark nedir? Niçin birincisi kabul edilmedi de şimdi 
ikincisi kabul edildi? Öğrenmek istediğim husus bu. İkincisi, Fransa acaba özellikle 
Konsey Constitutionnel’in Anayasa Konseyinin uygulamalarıyla zaman zaman 
bir nasyonalizm jüridik içerisine mi sürüklendi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla 
Konsey Constitutionnel’in kararlarıyla Avrupa Birliği normlarının direktiflerinin 
ve organlarının kararlarının Fransa’da uygulanması konusunda Anayasa Konseyiyle 
Fransa’da Conseille d’Eta, yani devlet şurasının yaklaşımları birbirinden farklı. Bir tipik 
kararda ortaya çıktığı hatırladığım kadarıyla, kararın adını hatırlayamıyorum; Nicol’dü 
galiba, o kararda Fransız Devlet Şûrası çok enteresan bir karar verdi. O da şu: “Loi 
ecran” dedikleri aslında kanunun âdeta bir engel, daha üst metinlerin uygulanmasına 
engel olan bir şey gibi, fakat uluslararası, daha doğrusu Avrupa Birliği normları ve 
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organ kararları söz konusu olunca bu loi ecran’ın kalktığına o şeyde karar verdi. 

Zannediyorum Fransa’da Conseille d’Eta, yani Devlet Şûrası Anayasa Konseyinden 
daha az bir nasyonalite meselesine şey veriyor, nationnalizm jüridic daha ziyade 
konsey Constitutionnel’de zaman zaman ortaya çıkıyor, ama Conseille d’Éta farklı, 
yaklaşımları biraz farklı. Acaba yanılıyor muyum? Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle çevirmenimizden sabır 
rica edeceğim. Çünkü bitirmemiz gerekirdi, bir sarkma oldu. Üç konuşmacı en çok 
beşer dakika söz hakkı vereceğim, ama tabii ki üç dakikada bitirebilirlerse daha iyi olur. 
Tersinden başlayalım, buyurun Bülent Bey.

Av. BÜLENT TURHAN GÜNDÜZ- Teşekkür ederim. Devrim’in sorusu galiba 
yeni emperyalizm dedikleri ve sömürü düzeyini kast ederek artık talan yerine üretime 
dönük sömürüden bahsetti ve “biz nerede olmalıyız?” diye sordu. Biz her koşulda insan 
olmalıyız diye düşünüyorum, efendi veya köle olmak değil insan olmayı seçmeliyiz. 
Bu arada bir avukat arkadaşım Ali Rıza Özdil bir soru bana yazılı iletmiş. “Toplum 
huzuru için mi hazırlanır anayasalar, insanların huzurlu yaşam imkânı yaratmak için 
mi hazırlanır? Bu iki şıkka göre yasaların hazırlanmasında insan mı önemli, toplum mu 
kazanır? İnsan önemliyse milliyet önem kazanır mı? Milliyet önemli değilse dünyadaki 
tüm temel yasalar aynı olmalı diyebilir miyiz?” demiş. Anayasalar aslında bir birlikte 
yaşama belgesi, sosyal yaşama alt sınırlarını, yani onun daha altında yaşanamayacağını 
gösteren belgeler olmak zorunda. Örneğin, eğer Türkiye için somutlaştırılacaksa 
Türkiye’de onlarca halkın bir arada yaşadığı gerçeği göz önünde bulundurulursa Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasını tüm bu halkların eşit olduğunu o halklara da hissettirecek 
demokratik yapıda ve insan hakları temelinde olması gerektiğine inanıyorum. Milliyet 
dediğimiz şey bundan yüz bin yıl önce dünya nüfusu sadece iki bin kişiyse ırk denilen 
şeyin bir saçmalık olduğu da çok açık ortada, 6.5 milyar insan iki bin kişiden türediyse 
burada ırklardan söz etmek tabii ki bir ahmaklıktır. Bana göre insanın birlikte yaşamasını 
sağlayacak belge insan hakları temel hak ve özgürlüklerin bireyi devlet karşısında güçlü 
kılacak -koruyacak değil- yapıda hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Bunun tekniği 
sorun yaratmaz tabii ki, böyle düşünüyorum.

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- Bir kere şu batan bankalar meselesine değinelim. Bu 
batan bankalardan en önemlisi tabii hakikaten bütün mevduat sahiplerini felakete 
sürükleyen bir banka, adını burada söylemek istiyorum, herkes biliyor. Yalnız orada 
durum şu; bir kere bir organda toplanılan, biliyorsunuz bankalar fonunda toplanılan 
paralar var. Banka o fona da paralar yatırdı ve mevduat sahiplerinin yatırdıkları paraları 
yerinde kullanmayan bu bankanın amiyane tabiriyle hortumlama yoluna giden bu 
bankanın mevduat sahiplerine olan borçlarının her şeyden önce o fonlardan ödenmesi 
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söz konusu oldu, ama burada başka bir mesele var; hepsi ödenemiyor tabii, çok büyük 
bir fon açığı ortaya çıkmış. Bazı mevduat sahipleri haklarına kavuşamadılar. Onlar 
devletin aleyhinde haklı olarak dava açıyorlar. Haklı olarak, çünkü orada devlet aslında 
Bankalar Denetleme Kurulu eliyle yapması gereken denetimi ciddi biçimde yapmadı. 
Sonuç ondan doğdu. Burada eşitlik ve adalet prensiplerini uygulayabilmek için tabii 
devlete de denetleme kuruluna da ve en sonunda bankaya da güvenerek oraya mevduat 
yatırmış kimselerin haklarının ortadan kalkması karşısında devletin aradaki farkı 
hak sahiplerine tazmin etmesi gerekiyor. Tazmin ettiği zaman tabii bütçeden ödeme 
yapacak ve bütün vergi ödeyicilerinin sırtına yüklenecek bu. Bu diğer olaylarda olduğu 
gibidir, yani bizim idari yargı içtihatlarına da baktığımız zaman eşitliği bozucu birtakım 
zararlar ortaya çıktığı zaman o eşitliğin bozulmasından zarar görmüş olan kimselerin 
devlet bütçesine mahkeme kararıyla ödeme yapılması gerekiyor. Burada da aynı 
durumla karşı karşıya geleceğiz. Kaçınılmaz bir durum ortaya çıkmıştır, yani devletin 
burada kusuru vardır. O kusuru topluma paylaştırmak icap etmektedir, yani yapılacak 
ödemeler aslında haksızlıkla karşılaşmış mevduat sahiplerine yapılacak ödemeler gene 
de nasafet, adalet ve eşitlik kavramlarının icabı olarak yapılacak ödemelerdir. Başka bir 
çözüm de zaten söz konusu olamaz.

Altın üretimi ve nükleer santralden bahsetti soru sorun bir katılımcı burada, çok kısa 
cevap vereceğim. Altın üretiminin sadece Türkiye’ye getireceği küçük rakamları ben 
inceledim. Küçük kazançlar uğruna bütün o yöre halkının çevre haklarının ayaklar 
altına alınması anayasaya aykırıdır. Çünkü bu demin de söylediğim gibi, izah ettiğim 
gibi kalıcı zararlar yaratacaktır. Gelecek kuşakları da etkileyecek zararlar yaratacaktır. 
Bu itibarla çevre hakkıyla sağlık hakkı, hatta bu arada Fazıl Beyin ifade ettiği gibi bir 
ara sağlıkla yaşam hakkı, birbirinin uzantısı olan bu hakları da çiğneyecek bir süreç 
olduğu için buna izin verilmemesi lazım. Bu siyanür liçi dışında yapılan yöntemler var, 
uygulama yöntemleri var. Biraz pahalı, ama azgelişmiş ülkelerde bu dünyada canavarca 
davranan şirketler kârlarını maksimize edebilmek için aynı metotları kullanıyorlar. 
Benim anlatmak istediğim bu.

Nükleer santrallere gelince nükleer santralleri artık Avrupa yapmıyor. Zaten 40 yıllık 
ömrü var ve burada izah ettim, artık daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Oradaki 
sızıntıları hiçbir ülke önleyemiyor. Japonya’da da felaketler oldu. Onun için bunlara 
dikkat etmek lazım. Başka temiz enerji üretimi yollarını aramak lazım. Bu kadar pahalı 
bir yatırımı, üstelik de o söylediğim gibi plütonyumun artık olarak Türkiye’nin sırtına 
yüklenmesine de razı olmak mümkün değil. 

Vasıtalı vergilerden söz etmiştim. Vergi adaletsizliği Türkiye’de çok belirgin bir 
olaydır. Bu itibarla ne yapsanız, yani ister vasıtalı vergiler yoluyla bu adaletsizliği ortaya 
koyun, isterse vasıtasız vergilerle koyun, netice itibariyle vasıtalı vergiler belki daha 
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çok adaletsiz, ama vasıtasız vergilerin de çok adaletli olarak alındığını söyleyemeyiz. 
Burada eşitlik kuralları çok bozuluyor. Belli gruplara muafiyetler, vergi muafiyetleri 
tanınıyor ve belli gruplara da tanınmıyor. Bu suretle yasalarla ve diğer işlemlerle eşitlik 
bozuluyor ve sonunda vergi adaleti de güme gidiyor.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler, sağ olun. Son sözü Sayın Levade’a veriyorum. 
Biz üniversitelilerin bir talihsizliği var. İcabında yöneticilerimizle kavga ederiz, onlara 
karşı çıkmak durumunda kalırız içeride; ama onların sözleri nedeniyle  dışarıda biz 
muhatap oluruz. Şimdi sayın meslektaşımızın konumu da böyle. Buyurun efendim.

Prof. Dr. ANNE LEVADE- Merci d’abord des questions qui ont été posé sur la 
première question qui la question du référendum qui est prévue dans la constitution 
française et a l’article 88/5.

Alors pour être très simple premier chose, je vous donne ma position personnelle je 
trouve cette disposition complètement idiote je le dis, je les dis à plusieurs reprise, je 
ne m’en cache pas.

 Cela étant dit il faut je dirai l’expliqué d’un mot pour la comprendre dans son 
contexte de politique. 

Cette article d’abord ne vise pas heureusement et je n’ai pas commencé d’ailleurs ça 
pourrait être le cas. 

La Turquie dans la constitution, il s’agit de tout élargissement à venir qui dans le cadre 
de l’UE serai soumis, sera doit constitutionnellement être soumis au référendum. 

C’est une disposition qui a été introduit dans la constitution française en 2005 par 
effectivement à la demande effectivement du président de la République de l’époque 
Jacques Chirac, dans un contexte particulier qui est que la France n’était pas vraiment 
favorable à l’Europe est que sur tout l’opinion publique française mécontent de tout une 
série chose beaucoup d’ailleurs de chose de niveau nationale rendait responsable de sa 
situation l’élargissements qui avait eu lieu en 2004. C’est un élargissement sur lequel 
il n’avait pas été consulté et donc Jacques Chirac à la fois un petit peu pensant sauvé 
sa fin de mandat mais surtout voulant obtenir et l’histoire à montrer que il n’y a pas 
réussi voulant obtenir la ratification de la constitution européenne à penser que c’était 
en quelque sorte une contre partie qui pouvait être mise dans la révision 2005. Alors le 
problème qui s’oppose aujourd’hui c’est que cette article qui n’a aucun sens et dans la 
constitution que notamment dans le cadre du comité qui a réfléchit à la révision nous 
avons été très attentif et nous avons souhaité même si ça n’est pas aujourd’hui dans la 
rapport pour des raisons je vais expliquer nous souhaitions véritablement cette article 
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soit purement et simplement abrogé simplement la encore nous sommes aujourd’hui 
dans un contexte de politique, où il est bien claire que si on abroge cette article parce 
que les mécontentement existe toujours et que l’Europe est rendu responsable de 
beaucoup de mot à tort où à raison. 

C’est la encore sans doute la ratification du traité qui serai en cause donc la proposition 
qui a été fait par le comité c’est d’atténuer considérablement la formule en permettant 
qu’il y a soit un référendum soit une consultation du parlement sur ce point.

Donc une autorisation parlementaire sur ce point pour l’instant évidemment la 
révision n’a pas eu lieu mais cet en tout cas une manière intermédiaire d’aller vers la 
disparition de cette disposition. 

Je lirai, je fais le lien pour répondre  à la deuxième question le problème est à peu 
près le même, il y a évidemment des points communs importants entre le traité dit 
constitution européenne et le traité dit simplifier le traité Lisbonne du mois décembre 
dernier notamment sur le plan de la reforme des institution. 

Ce qui est l’urgence dans le cadre de l’UE parce que ces institutions sont aujourd’hui 
plus adaptées. 

En revanche ils ont gommée les aspects constitutionnel puisque ce sont eu qui 
manifestement dans un certain nombre d’état alors la France qui a dit non les Pays-Bas 
qui ont dit non mais pour tout raisons l’Angleterre qui sans doute aurait dit non aussi 
et encore pour doute raison.

 Il semble que manifestement se soit cet aspect constitutionnel qui est fait blocage 
alors le traité n’est pas simplifié du tout. 

Ça n’est surtout pas un traité qui se substitue au traité actuel mais simplement un 
traité qui révise les traités actuels simplement n’ont gommée cet aspect politique et du 
point vu la ratification sur le plan français on a renoncé au référendum. 

La ratification se fera et la aussi elle est prévue pour le mois de fevriére se fera par voir 
parlementaire et puis pour répondre à la dernière question brièvement sur la question 
d’une nationaliste juridique, je crois qu’on peut dire que le conseil d’état et le conseil 
constitutionnel sont depuis toujours dans des positions différentes parce que le conseil 
constitutionnel est une institution jeune. 

Il est né en 1958 et il en étant par fois contesté dans les années 70 procédé a des avancer 
jurisprudentiel extramment significative en France on n’est pas traditionnellement 
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attaché au contrôle constitutionalité. Quand le conseil constitutionnel devient juge 
des libertés pour faire simple quand le conseil constitutionnel devient les juges des 
libertés il est très critiqué.

 Parce qu’on a peur du gouvernement des juges et à peu près dans la même période 
lorsqu’il est saisi de la question de la conformité à la convention européenne des droits 
de l’homme de la loi sur l’avortement très prudemment et en se retranchant derrière la 
constitution il dit je suis juge de la constitutionalité je ne suis pas jugé de la conformité 
au traité, je suis incompétent sur ce point là. 

Je crois que sur les décisions les plus ressentes notamment celle que j’ai cité, il a fait  
la preuve d’abord de sa maturité juridique de ce qu’aujourd’hui il est moins contesté 
nettement moins contesté et qu’il ne fait pas preuve de nationalisme juridique, 
d’ailleurs il a depuis toujours  dans sa jurisprudence tenu compte, par exemple de 
la jurisprudence de Strasbourg moi j’aurai pendant à penser que le conseil d’état est 
beaucoup plus traditionnellement nationaliste sur le plan juridique et que l’arrêt de 
Nicolo qu’il a rendu en 1989 est un arrêt qui la rendu contraint et forcé. 

C’est-à-dire qu’il n’avait pas les chois parce que depuis 1968 notamment il affirmé la 
théorie de la loi écran à laquelle vous faisiez référence en disant quand il y a une loi je 
ne contrôle pas. 

Puisque je suis soumis au respect la loi en 1989 il a fait évoluer sa jurisprudence et 
quand on lit les conclusions qui ont été rendus par le commissaire du gouvernement 
sur cet arrêt. 

Il est dit très clairement  que l’un des éléments qui a été pris en compte c’est le fait 
que la cour européenne des droits de l’homme notamment ne tiendrait pas compte de 
l’épuisement des voies de recourt interne donc la fameuse logique des voies de recourt 
interne, si systématiquement le juge suprême  administratif français écarté les normes 
internationaux au motif que la loi fait écran donc le conseil d’état était quand même un 
petit peu contraint de le faire donc je pense que c’est plutôt l’inverse.

 Le conseil constitutionnel c’est  volontairement cantonné mais pour des raisons 
d’auto  protection  dans l’ordre interne il est en train d’évoluer le conseil d’état était 
sans doute plus hostile traditionnellement au droit international.

Prof. Dr. ANNE LAVADE-  Öncelikle sorduğunuz sorular için teşekkür ederim. 
Fransa Anayasasında öngörülen ve 88/5 sayılı maddesinde yer alan referandum 
sorusuna gelince basitçe ifade etmem gerekirse önce siz şahsi fikrimi belirteceğim, 
bu hükmün tamamen aptalca olduğunu düşünüyorum. Bunu her defasında dile 
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getiriyorum ve kimseden de gizlemiyorum. Bir kere bunu belirttikten sonra, bu 
maddeyi daha iyi anlamak için siyasi bağlamda izah etmek gerekiyor. Öncelikle bu 
madde doğrudan Türkiye’yi hedeflemiyor, bu maddeye göre Avrupa Birliği’nde 
bundan sonraki tüm genişleme hareketlerinin referanduma tabi tutulacağı belirtiliyor. 
Bu hüküm 2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın isteği üzerine, 
biraz da özel bir durumda Fransa Anayasasına dâhil edilmiştir çünkü Fransız kamuoyu 
bu dönemde Avrupa’ya çok sıcak bakmıyordu ve içinde olduğu durumdan kendilerine 
danışılmadan 2004 yılında gerçekleştirilen genişlemeyi sorumlu tutuyordu. Dolayısıyla 
Jacques Chirac biraz da vekâletinin sonunu kurtarabilmek hedefiyle bunu -ki tarih 
bize kurtaramadığını gösterdi- 2005 yılında Avrupa Anayasası’nın onaylanacağını 
umarak verebileceği bir taviz olarak görmüştü. Bugün Anayasamızda hiçbir anlamı 
olmayan bu madde sıkıntı yaratmaktadır ve bu konuyla yakından ilgilenen Komite, 
bu maddeyi yeniden gözden geçirmek için çalışmalar yürütmüştür. Bu maddenin 
tamamen yürürlükten kaldırılmasını diliyoruz. Tabii ki bu meselenin siyasi boyutu 
da var. Fransa’da memnuniyetsizlik devam ediyor ve haklı veya haksız olarak pek çok 
meseleden Avrupa sorumlu tutuluyor diye bu maddeyi muhafaza etmemiz haksızlık 
olur. Bu durum da Sözleşmenin onaylanması kuşkusuz gündeme gelecektir. Komite, 
bu formülü kayda değer bir biçimde hafifletmek adına bir referandumun yapılmasını 
veya bu konu hakkında parlamentoya danışılmasını teklif etmiştir. Henüz herhangi 
bir yasa değişikliği olmamıştır fakat parlamentoya danışma fikri bu hükmün ortadan 
kaldırılması yönünde atılmış ciddi bir adımdır. 

İkinci soruyu bununla bağlantılı olarak yanıtlamaya çalışacağım zira karşımıza 
çıkan sorun hemen hemen aynı. Kurumlarda yapılacak reform taslağı konusunda 
Avrupa Anayasası sözleşmesi ile geçen Aralık ayında düzenlenen Lizbon sözleşmesi 
arasında çok önemli ortak hususlar göze çarpmaktadır.  Avrupa Birliği çerçevesinde 
bu meseleye acil bir durum olarak bakmak gerekir. Nitekim bu sözünü ettiğimiz 
kurumlar bugün adapte olmuş durumdalar. Buna karşılık, bu kurumların anayasal 
yönleri silinmiştir çünkü Anayasaya hayır diyen Fransa, daha değişik nedenlerden 
yine hayır diyen Hollanda ve İngiltere’ye bakacak olursak Anayasanın bu yönünün bir 
tıkanmaya yol açtığı görülüyor. Söz konusu sözleşme kesinlikle bugünkü sözleşmenin 
yerini almamaktadır. Sadece mevcut sözleşmeyi revize etmektedir. Bu yönde endişesi 
olan Fransa bu bağlamda referanduma hayır demiştir. Şubat ayında yeniden onaylama 
yapılacaktır ama bunun bu kez Parlamento tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Hukuki milliyetçilik ile ilgili son soruya kısaca değineceğim. Danıştay ile Anayasa 
Konseyinin her zaman faklı cephelerde mücadele ettiklerini söyleyebiliriz çünkü 
Anayasa Konseyi 1958’de kurulmuş henüz yeni bir kurumdur ve Fransa’da 70’li 
yıllarda kimi zaman uç sayılabilecek içtihatları öne sürdüğünden dolayı şimşekleri 
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üzerinde toplayan bir kurum olmuştur. Fransa, geleneksel olarak Anayasal denetimlere 
pek bağlı olmayan bir ülkedir. Anayasa Konseyi, özgürlüklerin sözcülüğünü yaptığı 
zaman daima eleştirilmiştir çünkü bir hâkimler devleti meydana gelmesinden 
çekinilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kürtajı konu alan yasa ile 
uygunluk gösterip göstermediğini anlamak için Konseye başvurulduğunda Konsey, 
Anayasaya dayanarak kendini savunmakta ve sözleşmenin uygunluğunu tespit etmekle 
görevli bir yargı kurumu olmadığını, bu konuda kendini yetki sahibi görmediğini 
aksine kendini Anayasanın bir yargı kurumu olarak gördüğünü dile getirmişti. Konsey, 
yakın geçmişte almış olduğu kararlar neticesinde hukuki düzeyde olgunluğunu ispat 
etmiştir. Dolayısıyla bugün daha çok kabul gören bir kurum haline gelmiştir ve hukuki 
milliyetçilik örneği göstermemektedir. Hatta uzun bir süredir Strasbourg içtihatlarını 
da dikkate almaya başlamıştır. Ben, Danıştay’ın hukuki düzeyde daha milliyetçi bir 
çizgide olduğunu düşünüyorum ve 1989 yılına ait Nicolo kararını zorla verdiğini 
düşünüyorum. Çünkü bu konuda pek de tercih yapma olanağı yoktu çünkü sizin de 
az önce belirttiğiniz gibi 1968 yılından beri « bir yasa varsa denetim yapmam çünkü 
o yasaya bağlıyım  » şeklinde ifade edilen Fransız “ekran yasası” teorisine bağlıydı. 
1989 yılı yasasına tabii olduğu için kendi içtihadını geliştirdi. Hükümet müfettişinin 
bu kararname ile ilgili sunduğu raporlara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin iç 
hukuk yollarının tüketilmesi kuralını dikkate almadığı açıkça ifade edilmektedir. Fransa 
Yüksek İdare Mahkemesi yargıcının uluslararası normları dikkate almadan yalnızca iç 
hukuka göre hareket etmesi büyük sorunlara yol açar. Buna rağmen Danıştay zoraki de 
olsa bu yola başvurdu. Yani benim düşüncem aslında tersi yönünde, Anayasa Konseyi, 
ülke yapısına uygun bir biçimde kendi korumasını sağlamak amacıyla gönüllü olarak 
kendini sınırladı, şu aralar gelişme göstermekte ancak Danıştay gelenekçi anlayışıyla 
uluslararası hukuka daha düşmanca bir tavır sergilemektedir.  

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Ben son beş cümleyi söylemeden önce 
çevirmenimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tabii konu aslında daha da tartışılması 
gereken bir konu, çok yönlü bir konu. Bizim açımızdan belki şu söylenilebilir: 

Gerçi anayasal milliyetçilik deyimi kullanılmadı, ama  farklı yönleriyle konu ele 
alındığı zaman bu açıdan da bir bakış yapılabilir. Ancak belki şunu vurgulamakta 
yarar var: Başkentimizde, Anıtkabir’e gittiğimiz zaman, Atatürk’ün okuduğu eserlere 
baktığımız zaman, kitapların açık sayfalarında yine altı kendisi tarafından çizilmiş 
satırlar görürsünüz. Bunlar  özellikle Fransızca ve 1900’lerde yazılmış , ama  bugün 
klasik addolunan anayasa hukuku kitapları...Bunun anlamı, 1920’lerde bile anayasal 
esinlenme söz konusu.   Milli bir belge olarak anayasa, tabii ki bu ülke topraklarında 
yetkili organlarca hazırlanıyor; ama anayasal esinlenme, cumhuriyetimizin başından 
beri geçerli. Bu da anlaşılır ve hatta olması gereken bir durum. Belki de Cumhuriyet’in 
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kurumsallaşması, -Tanzimat’tan bu yana sahip olunan birikimle birlikte- bu çağdaş 
esinlenme sayesinde sağlandı.

 Bir İkinci aşama, özellikle ikinci dünya savaşından sonra tanık olunan gelişmeler 
çerçevesinde. Birleşmiş Milletleri bir yana bırakalım, bu konu ve süreç, gerçekten uzunca 
tartışılabilir. Ama Avrupa’ya baktığımız zaman, gelişmelerin daha somut olduğunu 
görürüz. Kuşkusuz Avrupa’yı tek boyutlu  ve tek yanlı olarak değerlendirmemek gerekir. 
Mesela Türkiye, Avrupa Konseyi’nin  kurucu üyeleri arasında. Yine, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin hazırlanmasına katkıda bulunmuş bulunuyoruz. Bu noktada 
Avrupa Konseyi ve  Avrupa Birliğini birbirinden ayırıyoruz. Bunu dillendirmemin 
nedeni, Türkiye-Avrupa ilişkilerini, Avrupa Birliği ile ilişkilere indirgeyen yaklaşım 
tarzının pek yaygın olmasından...

Kaldı ki, Üçüncü bir Avrupa var: AGİT, yani Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı 
var. Türkiye onun da içerisinde... 

Şu kadarını belirtmekle yetineyim burada: Avrupa Konseyi çerçevesinde insan hakları 
yapılanmasının Türkiye’ye kazandırdığı çok şey var. Sadece bir örnek: şu anda bizim 
yenilemeye çalıştığımız 1982 Anayasası’nın 40. maddesi, temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasına ilişkin maddedir. Nedir bu maddenin özelliği? Şu: Anayasa arayışında 
biz anayasayı nasıl yapacağız? İçine ne koyacağız ve nasıl uygulayacağız? Bu konuları 
sorgulamamız gerekiyor. Bu açıdan mesela biz Anayasanın hak ve hürriyetlerin 
korunmasına ilişkin 40. maddeyi 25 yılda uygulayamadık doğru dürüst.  Son fıkrası 
gereğince, “ Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı 
zara da, kanuna göre, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu 
hakkı saklıdır.”  Bu düzenleme ışığında bir polis, bir vali, bir hâkim, bir savcı, anayasaya 
aykırı olduğunu bile bile karar vermiş ve ilgiliyi mağdur etmiş ise, bunu karşılayan 
devlet, sonradan bunu kendilerine ödetir. Ama uygulama böyle değil. Sadece devlet 
karşılıyor ve muhataba, yani haksız işlemde bulunan sorumluya yönelme olmuyor.

İşte burada benim tek umudum, bunu Avrupa Mahkemesi kanalıyla Türkiye’de rücu 
yolunu uygulamaya geçirtmek. Türkiye’ye çok pahalıya mal olan tazminat, bu yolu 
ergeç zorlayacak. Bu sağlanabilirse eğer, hâkimler, savcılar ve diğer kamu görevlileri, 
işlem ve eylemleri sırasında  yani bir kez karar vermeden önce on bir kez düşünecek, 
“acaba, -anayasaya aykırılık yönündeki itirazlara rağmen- vereceğim bu kararın 
yol açacağı tahribatın bedeli,  yarın bir gün bana döner mi?” endişesiyle,  biraz da 
kendilerini sanığın ve mağdur yurttaşların yerlerine koyması sağlanabilir...

 Dolayısıyla tabii ki biz ulusalüstü hukuku değerlendirirken anayasalaşma çerçevesinde 
tek boyutlu olarak değil, özellikle insan hakları anlamında da değerlendirdiğimiz 
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zaman Türkiye’nin anayasalaşma sürecinde dahil olduğu uluslararası toplumla olan 
ilişkisini tek yanlı olarak değil, karşılıklı ilişki olarak algılamamız gerekir. Sonuç olarak 
biz anayasamızı, Anayasa hukukumuzu geliştirebildiğimiz ölçüde  Türkiye olarak, 
onları da etkileyebileceğimiz düşüncesine sahibim. 

Sabrınız için bu saate kadar hepinize teşekkür ederim, aynı zamanda çevirmenimize 
de bir kez daha katılımcılara da çok çok teşekkürler. (Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılara plaketlerini vermek üzere Hasan Ürel’i sahneye davet 
ediyoruz.

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

İKİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“ADALETİN IŞIĞINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”

Oturum Başkanı: Av. HASAN ÜREL (Ankara Barosu Başkan Yardımcısı)

(SALON 2,  10 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Dört oturum gerçekleştireceğiz. “Adaletin Işığında İfade Özgürlüğü” 
konulu ilk oturumumuzu açmak üzere Oturum Başkanı Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Hasan Ürel’i ve konuşmacılarımız Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu, Maltepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’yi ve Harvard Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Schauer’i sahneye davet ediyoruz.

OTURUM BAŞKANI Av. HASAN ÜREL- Herkese günaydın. Sabahın bu erken 
saatinde bizi izlemeye geldiğiniz için, dinlemeye geldiğiniz için öncelikle hepinize 
çok teşekkür ediyorum. Konumuz tabii ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü aslında 
cumhuriyetle aynı tarihi paylaşan bir geçmiş dönemi var. Bildiğiniz gibi ifade 
özgürlüğünü yakından ilgilendiren Ceza Yasalarımızla birlikte gelişme gösteren ve 
özellikle 1936 yılında yürürlüğe girmiş olan, daha doğrusu ağırlaştırılmış olan 141, 
142 ve 163. maddelerle başlayan bir ifade özgürlüğü tarihi var. Bu maddeler bildiğiniz 
gibi Türkiye’de ifadenin dönem dönem söylenmesinde ya da düşünme özgürlüğü 
konusunu kimse engelleyemez, ama düşünmenin ifade edilmesi cumhuriyetimiz 
boyunca çeşitli dönemlerde kesintiye uğramış. Ne zaman ki, demokrasimiz kesintiye 
uğramış -ki, üzülerek söylemek gerekirse bu biraz sıkça oldu- aynı dönemlerde ifade 
özgürlüğü de baskı altına alındı. Yani baktığınız zaman 141, 142 ve 163. maddeler 1991 
yılına kadar yürürlükte kalan, Türk Ceza Mevzuatında yürürlükte kalan bu maddeler 
aynı kalmakla birlikte dönem dönem çok ağır uygulanmıştır. Hangi dönemlerde ağır 
uygulandığına bakıldığında bunlar hep demokrasinin askıya alındığı, kesintiye uğradığı 
tarihlerdir. 1950-1951’e kadar yoğun bir biçimde uygulanmıştır. Çünkü demokrasi 
hakikaten Türkiye’de henüz daha, dünyada da öyle tek ayaküstünde durmaktadır. 
Fakat 50-60 arasında bir refah, daha doğrusu ferah bir dönem vardır. 60-70 arasında 
bu maddelerin hiç uygulanmadığını görmekteyiz aslında istatistiklere bakıldığında, 
çok az uygulanmıştır, ama demokrasinin kesintiye uğradığı 71 rejimiyle birlikte 
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71-74 arasında çok yoğun bir biçimde uygulanmıştır. Olağanüstü mahkemelerin 
duruşma listelerine bakıldığında avukat arkadaşlarımız çok yakından bilirler, duruşma 
listelerinde ceza mahkemelerinde o zamanlar yargılanan madde de karşıda yazılırdı. 
141 ve 142, ara sıra 163 de, dolayısıyla 71 ve 74 arasında bu maddeler gerçekten çok 
yoğun bir biçimde Türkiye’de uygulandı. 74’te biliyorsunuz 1803 sayılı bir Af Yasası 
çıktı ve bu maddelerden mahkum olan hemen hemen insanların tamamı aşağı-yukarı 
salıverildiler. Gene 74’le 80 arasında bu maddelerin uygulanmadığını görmekteyiz, 
ama 80 rejimiyle birlikte 12 eylül 80 rejimiyle birlikte maddelerin kaldırıldığı 91 
yılına kadar çok yoğun biçimde uygulanıldığını görmekteyiz. Tabii ondan sonra da 
biliyorsunuz gene ne yazık ki, Türk Ceza Kanunu 312. maddesi eski Ceza Yasasının 
312. maddesi ifade özgürlüğü üzerinde bir engel olarak kullanıldı. Sonra da bugün 
meşhur 301. maddemiz var, gene ifade özgürlüğünün önünde engel olarak duran bir 
maddedir.

Bu oturumun aslında anlamlı yanı şu bence: Bugünlerde, tam bu hafta mecliste 301. 
madde değişikliği komisyona kadar gelmiş söyleniyor. Fakat gene aldığımız bilgilere 
göre komisyon bunu yeniden bir alt komisyona göndermiş. Çünkü burada bu maddede 
yapılan değişiklik konusunda mutabakat bir miktar gerçekleşmiş olsa da yargılamaya 
izin verme makamının kim olacağı konusunda biliyorsunuz 301. madde Türklüğe, 
cumhuriyete, devletin emniyet ve silahlı kuvvetlerine karşı hakareti cezalandıran ya 
da ona ilişkin söylemleri cezalandıran bir madde olarak durmakta. Fakat buna izin 
verme makamı, yani yargılamaya izin verecek makam şu anda savcılar doğrudan bu 
soruşturmayı başlatabiliyorlar. Eski 159, onun yerine uygulanmakta olan 159’da ise 
Adalet Bakanlığının izni gerekiyordu. Şimdi ise böyle bir izin yok, ancak bu yeni 
getirilecek düzenlemeyle yeniden Adalet Bakanlığının izni komisyonca önerilmiş, 
fakat eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in itirazı üzerine bunun Adalet Bakanlığına 
verilmemesi, bir komisyon tarafından böyle bir iznin, gerekirse yargılama izninin böyle 
bir komisyon tarafından savcılara izin şeklinde, soruşturma talimatı şeklinde en azından 
verilmesi yönündeki önerisi yeniden komisyona havale edilmiş durumda. Dolayısıyla 
bugünkü oturumun anlamlı tarafı şu: Biz burada kuşkusuz hocalarımız ifade özgürlüğü 
bağlamında şu anda önümüzde somut olarak durmakta olan 301. madde konusunda 
da önerilerini geliştireceklerdir. Kuşkusuz salondaki arkadaşlarımız bu tartışmalara 
katılacaklardır ve ben böyle bir canlı tartışma yapabileceğimiz inancındayım. Bu 
düşüncelerle oturumu başlatmak istiyorum.

Şöyle yapalım; hocalarımızdan önce konuğumuz Prof. Dr. Frederik Schauer’e söz 
vermek isterim. Çünkü çok uzun bir yoldan, uzak diyarlardan bizi onurlandırdı, 
oturumumuza katılmak üzere, kurultayımıza katılmak üzere geldi. Kendisini de size 
kısaca tanıtmak isterim. Prof. Dr. Frederik Schauer Dortmund Koleji ve Harvard 
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Üniversitesinde eğitim görmüş, Harvard Üniversitesinde şu anda görev yapıyor. 
Oxford Üniversitesi Chicago Hukuk Fakültesi, Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
gibi pek çok kurulda konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Anayasa hukuku, ifade 
ve basın özgürlüğü, hukuk felsefesi alanlarında 200’ün üzerinde yayını bulunmaktadır. 
Hukuk felsefesi alanındaki çalışmaları, kuralları, analizi hukuki kaynakların doğası 
üzerinde yoğunlaşırken Anayasa hukuku alanında daha çok Anayasa hukuku ve insan 
hakları konuları üzerinde eserler vermektedir. Kendisini dinliyoruz.

Prof. Dr. FREDERICK SCHAUER (Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi)-  
Çok teşekkürler. Burada olmaktan onur duyuyorum. Ancak, bu yıl Oxford’da görev 
yapmakta olduğumu belirtmeliyim. Dolayısıyla, buraya gelirken sandığınızdan biraz 
daha az yol kat ettim. Davetiniz gururumu okşadı; burada olmaktan mutluluk ve 
onur duyuyorum. Bu kurultayda konuşmak için çağrılmamın öncelikli sebebinin, 
sunumumun daha felsefi, daha soyut bir temele dayanması olduğunu düşünüyorum. 
Madde 301 ve bu maddenin istenirliği veya istenmezliği konusunda özgül bir şekilde 
konuşmak benim görevimin dışında kalıyor. Belki de, Amerikalıların dünya üzerinde 
dolaşıp, başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylemesi için pek de uygun olmayan 
bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla, Madde 301’e ilişkin tartışmaları başkalarına 
bırakacağım ve konuya ilişkin olarak daha felsefi bir temelde konuşacağım. Bu sabahki 
konu başlığım şöyle: ‘İfade özgürlüğü veya serbest konuşma özgürlüğü bir insan hakkı 
mıdır?’. Bu konuda bir sunumu 2008 yılında değil, 1988 yılında yapıyor olsaydım, 
dinleyicilerin çoğu büyük ihtimalle sunuma bu sorunun yanıtının ‘Hayır’ olduğuna 
inanarak gelecekti ve benim sunumumun amacı, ‘Serbest konuşma özgürlüğü bir 
insan hakkı mıdır?’ sorusunun yanıtının ‘Evet’ de olabileceğini göstermek olacaktı. 
Ancak, yirmi yıl sonra, en azından bu dinleyici kitlesinde çoğunluğun yanıtın ‘Evet’ 
olabileceğine inandığını düşünüyorum. Yirmi yıl sonra, ben yanıtın ‘Hayır’ da 
olabileceğini öne sürmek istiyorum. Bunun sebebi, yalnızca başkalarının kategorik 
olarak reddettiği duruşların mümkün olduğunu önermeyi, profesyonel bir akademisyen 
olarak görev edinmiş olmam değildir. Aynı zamanda, ifade özgürlüğünün evrensel bir 
hak olmayabileceği, temel bir hak olmayabileceği, bir insan hakkı olmayabileceği ve 
dolayısıyla evrensel bir temel insan hakkı olmayabileceği olasılığına ciddi bir yaklaşım 
getirmek istiyorum. Bunun ardından, bu çıkarımın hangi anlamları taşıyabileceğini 
ele alacak ve konuşmamı, böyle bir çıkarımın neden ilk başta göründüğü kadar 
korkutucu olmaması gerektiğini açıklayarak tamamlayacağım. Aslına bakarsanız, 
ifade özgürlüğünü bir insan hakkı olarak algılanmamasının, bu özgürlüğün evrensel 
temel insan hakları temelinde değerlendirilmesine göre ifade özgürlüğünün daha da 
artmasını sağlayacağı görüşünü sunmak istiyorum.

Bu sabah, Madde 301’i tartışmak için burada olmadığım gibi, pozitif hukukun 
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kendine özgü öğeleri hakkında konuşmak için de burada değilim. İnsan haklarını, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi çerçevesinde tanınan ve koruma 
altına alınan hakları kapsayacak şekilde algılıyorsak, ifade özgürlüğünün bu haklardan 
biri olarak değerlendirileceği açıktır. 10. Madde, ifade özgürlüğüne atıfta bulunmakta 
ve ifade özgürlüğünün bilgilerin iletilmesi sürecini kapsadığını belirtmektedir. 10. 
Maddeye ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yaptığı yorumlamalar, 
bu hakkın fikirlerin ve bilgilerin gazeteler, dergiler, radyo, televizyon veya yazılı ya da 
diğer iletişim yolları aracılığıyla iletilmesi sürecini de kapsadığı konusunda şüpheye 
yer bırakmamaktadır. Sunumumun çerçevesini oluşturan soru Avrupa İnsan Hakları 
Hukuku dersine ilişkin bir sınav sorusu olsaydı, ‘İfade özgürlüğü bir insan hakkı mıdır?’ 
sorusunun yanıtının kesin bir ‘Evet’ yanıtından başka bir şey olabileceğini düşünen 
öğrencilere acırdım. Aynı durum, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi kapsamındaki 
ifade özgürlüğü için de geçerlidir; 19.  Madde fikir özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü 
Avrupa Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin temelini oluşturan söylem çerçevesinde 
koruma altına almaktadır. Aslına bakarsanız, aynı durum dünyadaki bütün ülkelerin 
ulusal anayasaları için de geçerlidir. Dolayısıyla, ‘İfade özgürlüğü bir insan hakkı 
mıdır?’ sorusunu pozitif hukuka ilişkin bir sunumda soruyor olsaydık, konuşarak 20 
dakika harcamamıza hiç gerek kalmazdı, çünkü sunum tek kelimeden oluşur ve o tek 
kelime, ‘Evet’ olurdu.

Buna karşın, bu konu hakkında söylenmesi gereken kelimelerin sayısı birden fazladır. 
İfade özgürlüğü pozitif insan hakları hukuku bağlamında açıkça bir insan hakkı olarak 
değerlendiriliyorsa, bugün ele aldığım soruyu sormamızın amacı nedir? Ayrıca, bir kişi 
bu soruya verilecek olumsuz bir yanıtın ciddiye alınması gerektiğini neden düşünsün 
ki? Dolayısıyla, konuşmama haklara ilişkin felsefi yazında yaygın olarak gözlemlenen 
bir ayrımı ortaya koyarak başlamak istiyorum. Ronald Dworkin, bunu politika ile ilke 
arasındaki bir ayrım olarak tanımlamaktadır. Filozof Robert Nozick, hakları dolaylı 
hesaplamalar üzerindeki ‘yan kısıtlamalar’ olarak adlandırmaktadır. Benzer ayrımları 
hem filozofların eserlerinde hem de kendi ülkemin mahkemeleri dahil olmak üzere, 
birçok ulusal mahkemenin çeşitli yazılarında görmek mümkündür. Buradaki temel 
fikir oldukça basittir; yaşamlarımızın büyük kısmında ve devlet politikası kararlarının 
büyük kısmında, ilk amacımız en iyi sonuçları verecek olan politikayı, yaklaşımı veya 
kararı bulmaktır. Bir politika nasıl yararlar getirecektir? Bu yararları elde etmenin 
maliyetleri ne olacaktır ve bu maliyetler ve yararları dengesi, diğer politikaların 
getireceği dengeyle karşılaştırıldığında, sonuç ne olacaktır? Bu soruların hiçbiri kesin 
hesaplamalarla çözülememektedir; ancak yaşamlarımıza hakim olan ve devletin 
kararlarına hakim olan politika analizinin temel yapısı, hangi hareket biçiminin 
denge dahilinde en iyi hareket biçimi olacağının belirlenmesine dayanmaktadır. 
Ancak, bu sorunun yanıtı belirlendikten sonra, mutluluğu azamiye çıkarmak, genel 
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refahı azamiye çıkarmak veya yararı azamiye çıkarmak için belirlenen en iyi hareket 
biçiminin ‘haklar’ adını verdiğimiz olguların kısıtlanmasını gerektiren ve hakları 
dışarıdan bakışla Nozick’in ifadesiyle ‘yan kısıtlamalar’ veya Dworkin’in ifadesiyle 
‘kozlar’ haline getiren bir hareket biçimi olduğu ortaya çıkabilir. Aranızdaki briç 
oyuncuları bunu daha iyi anlayacaktır. Buradaki soru şudur: Dengenin kurulmadığı ve 
haklara müdahale edilmesini gerektiren politikanın kabul edildiği koşulda daha iyi bir 
konumda olacağımız halde, bu tür haklara yapılan müdahalelerin varsayımsal olarak 
izin verilemez nitelikte olduğunu mu savunacağız? Örneğin, bugünlerde işkencenin 
veya daha nazik ifadesiyle ‘cebri sorgulamanın’ gereksizliği veya verimsizliği konusunda 
büyük tartışmalar yaşanıyor olsa da, işkencenin verimliliğine veya etkisizliğine ilişkin 
söylemlerin büyük çoğunluğu yanlış yönlendirilmiş söylemlerdir. İşkencenin yanlış 
olan tarafı işe yaramaması ise, buradaki örtülü taviz, işkencenin işe yaradığında izin 
verilebilir bir nitelik kazanacağı yönündedir. Ancak, bu yaklaşım asıl noktanın gözden 
kaçırılmasından ibarettir. İşkence işe yarasa bile, işkence güvenliği arttırsa bile, işkence 
ülkelerimizin daha güvenli bir hale gelmesini sağlasa bile, işkence teröre karşı etkili bir 
araç olsa bile, yine de yanlış olacaktır. Aynı şekilde, bir suçla itham edilenlerin avukat 
hakkını reddetmek devletin suçlu olan kişileri mahkum etme imkanını arttırsa bile ve 
hatta suç düzeyini azaltsa bile, gerektiğinde yardım alarak kendilerini en iyi şekilde 
savunma fırsatını insanların elinden almak yine de yanlıştır. İnsanların mensubu 
oldukları azınlık dinlerini yaşama hakkını ellerinden almak gerilimi ve çatışmaları 
azaltsa ve çoğunluk için mutluluğu arttırsa dahi, yine de ahlaki açıdan uygunsuz bir 
davranıştır.  İnsanların ırk veya etnik köken veya uyruk temelinde ayrımcılığa maruz 
bırakılmasında da aynı durum geçerlidir, çünkü bu uygulama iyi sonuçlar verse veya 
insanların mutluluğunu arttırsa dahi yanlıştır.

Yukarıda sözünü ettiğim türde hakların önemli özelliklerinden biri, bu hakların 
tanınmak için herhangi bir deneysel bulguya veya hesaplamaya ihtiyaç duymamasıdır. 
‘İşkencenin neresi yanlış?’ sorusunu sorduğumuz anda, merhum filozof Bernard 
Williams’ın ifadesiyle, çok fazla soru sormuş oluruz. İşkencede yanlış olan, işkence 
olmasıdır, nokta. İnsanların dinlerini yaşama hakkının ellerinden alınması ile ortaya 
çıkacak hasarın derecesini hesaplamaya çalışıyorsak, yine asıl noktayı gözden kaçırmış 
oluruz.

Ancak, serbest konuşma özgürlüğü farklıdır. En geniş anlamıyla, serbest konuşma 
özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün iyi olmasının sebebi kendi içerisinde iyi olması 
değil, bir şeye yönelik olarak iyi olmasıdır. Çoğu modern demokraside ifade özgürlüğü 
olarak değerlendirdiğimiz olguların daha özel örneklerini ele aldığımız zaman, bu 
durum açıkça ortaya çıkmaktadır. Örneğin, filozof ve ekonomist Amartya Sen hükümet 
tarafından kısıtlanmayan bir basının var olması ile kıtlığın ortadan kaldırılması 
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arasında nedensel bir bağıntı bulunduğunu deneysel olarak ortaya koymuştur. Sen 
şöyle demektedir; ‘Dünyadaki kıtlıkların korkunç tarihi içerisinde, özgür basının var 
olduğu bağımsız ve demokratik ülkelerin hiçbirinde ciddi bir kıtlık gerçekleşmemiştir. 
Hindistan İngiliz egemenliği altındayken bağımsızlığını kazandığı tarihe kadar 
kıtlıklara sahne olmuştur ama bu kıtlıklar çok partili demokrasinin ve özgür basının 
kurulmasıyla bir anda ortadan kaybolmuştur’. Sen, özgür bir basının var olmasının 
taşıdığı değerin, ifade özgürlüğünün içkin olarak iyi olmasından değil, özgürlüğün bir 
araç olarak oluşturduğu iyilikten kaynaklandığını öne sürmektedir.

İfade özgürlüğü ile demokrasinin doğası arasındaki çeşitli bağlantıları ele alalım. 
Devletin kontrolünden bağımsız olan bir basının veya devletin kontrolünden bağımsız 
olan konuşmanın getirdiği yararlardan biri, bu konuşmanın, bu basının, bu ifadenin 
devlet üzerinde bir denetim, bir kısıtlama uygulayabilmesidir – yolsuzlukların ortaya 
çıkarılması, resmi usulsüzlüklerin eleştirilmesi ve yetkinin çeşitli yollarla kötüye 
kullanılmasına karşı koruma sağlanması bu işleve örnek olarak gösterilebilir. Bu yarar 
bedelsiz değildir. Eleştirel, olumsuz, çirkin, saldırgan, aşırı meraklı ve engelleyici ifade, 
iyi hükümetlerin ve iyi devlet adamlarının iyi işler yapmasını engellemekte oldukça 
etkili olabileceği gibi, kötü hükümetlerin kötü işler yapmasını engellemekte oldukça, 
hatta daha da fazla, etkili olabilir.

Tahkir kanunu, bu tür bir analizin iyi örneklerinden biridir. Devlet adamlarına ve 
onların resmi faaliyetlerine getirilen eleştirilerin resmi yetkilerin kontrol altında 
tutulması ve kamuoyundaki hükümete ilişkin tartışmaların – ki bu tartışmalar 
demokratik yönetişimin temel bir bileşenidir – canlı tutulması için hayati önem taşıdığı 
giderek daha yaygın bir düzlemde kabul edilmektedir. Ancak, burada bir risk – aslında 
riskten daha da fazlası – söz konusudur; bu tür eleştiriler hukuki açıdan kısıtlanmazsa, 
devlet adamlarına ilişkin olarak kamuya açık bir şekilde yayınlanan ifadelerde gerçeksel 
hataların oluşmasına sebep olabilir. Öyleyse, buradaki soru devlet adamlarını gerektiği 
gibi eleştiriye tabi eylemleri için eleştirmekte başarısız olmanın getirdiği hataların, 
devlet adamlarının eleştiriyi hak etmeyen eylemleri için eleştirilmenin getirdiği hatalar 
karşısından dengelenmesiyle ilintilidir. Bu belirlemeyi yaparken, demokrasilerin çoğu 
eleştiriyi hak edenlere yönelik olarak çok az eleştirinin yapılmasından kaçınmak adına, 
bu belirsizlik dünyasında, devlet adamları ve onların eylemlerine ilişkin yorumlarda 
kamuya açık bazı yanlışlıkları kabul etmek yönünde artan bir eğilim göstermektedir. 
Ancak, bu yine deneysel ve araçsal bir belirlemedir. Devlet adamları hakkında doğru 
olmayan ifadelerde bulunmanın temel bir insan hakkı olduğunu söylemek mantıklı 
görünmemektedir; ancak sağlam bir demokratik diyalogun oluşturulması, devlet 
adamlarına ve onların resmi eylemlerine ilişkin kamuya açık gerçeklerin dolaşımını 
azamiye çıkarmak için, kamuya açık ifadelerde en azından belirli sayıda yanlışlığın hoş 
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görülmesini gerektirebilir. 

Gizlilik için de aynı durum geçerlidir. Burada da, devlet adamlarına ilişkin olarak 
sağlam bir demokratik tartışma ortamının gerektiği gibi işlemesi için, bu devlet adamları 
hakkında kendilerinin gizli kalmasını tercih edeceği bazı ifadelerin dillendirilmesi ve 
yayınlanması hayati bir önem üstlenebilir. Tekrar gördüğümüz gibi, gizliliğin aşırı 
derecede ihlal edilmesinin getireceği hatalar ile gizliliğin çok düşük bir derecede ihlal 
edilmesinin ve dolayısıyla, devlet adamları hakkında kendilerinin duyulmamasını 
isteyeceği ama bir demokrasi içerisinde yayınlanması gereken ifadelerin çok düşük bir 
derecede yayınlanmasının getireceği hatalar arasında bir seçim yapılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, bir demokrasi içerisinde gizlilik hukukunun düzenlenmesi, gizliliğin aşırı 
derecede ihlalinin maliyetinin, özellikle ilgili konularda yetersiz tanıtımın maliyeti 
ile karşılaştırılmasını gerektirir. Bunlar da deneysel ve araçsal belirlemelerdir. Bunlar 
deneysel ve araçsal belirlemeler olduğu için, temel insan hakları bağlamında düşünmek 
yanlış yönlendirici bir etki yaratacaktır. Bir başkasının gizliliğini ihlal etmenin veya 
bir başkası hakkında yanlış ifadelerde bulunmanın temel bir insan hakkı olduğunun 
savunmak oldukça zordur. Öte yandan, demokrasinin gerektiği gibi işlemesi için, belirli 
düzeyde gizlilik ihlalinin ve kamuya açık yanlış ifadelerin hoş görülmesi gerektiğini 
savunmak çok daha kolaydır.

Bu son nokta üzerinde biraz durmamız gerekiyor. İfade özgürlüğünün çoğu 
boyutunun araçsal olduğu ve nihai olmadığı doğrudur. İfade özgürlüğünün, ifade 
özgürlüğünün demokratik yönetişimin çeşitli boyutlarının belirli özellikleri arasındaki 
şarta bağlı olan ve her zaman deneysel olmayan ilişkinin değerlendirilmesini gerektirdiği 
doğrudur. Bu araçsal ve deneysel ilişkilerin, normal şartlarda temel insan hakları olarak 
değerlendirdiğimiz olgulardan çok farklı göründüğü de doğrudur. Ancak, aynı zamanda, 
ifade özgürlüğünün temel insan hakları bağlamında algılanmasının, bizi, sağlam ve canlı 
bir ifade özgürlüğü ortamının gerçek ve güçlü bir şekilde korunmasının, hem yanlış hem 
de zararlı olan etkinliklerin korunmasını ne ölçüde gerektirdiğini görmezden gelmeye 
ittiği de doğrudur. İfade özgürlüğünü insan hakları bağlamında değerlendirirsek, bir 
başkasını haksız yere kötülemeye yönelik bir insan hakkı olamayacağı, bir başkasının 
gizliliğini ihlal etmeye yönelik bir insan hakkı olamayacağı ve devletin önemine ya da 
güvenliğine hasar vermeye yönelik bir insan hakkı olamayacağı çıkarımına varmak 
çok kolaydır. Ancak, başkaları hakkında gerçeksel açıdan yanlış ve küçük düşürücü 
ifadelerin ve başkalarının gizliliğinin ihlalinin yalnızca çok az iletişim açısından hata 
yapmamızı engellemek için ne olursal olsun önemli olduğunu düşünüyorsak, serbest 
konuşma özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün – temel insan hakları olarak değil, 
araçsal ve stratejik açıdan – belirli sıklıklarda hasara yol açan etkinliklerde bulunma 
hakkı olduğu sonucuna varabiliriz.
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Benim odak noktam, ifade özgürlüğünü insan hakları bağlamında değerlendirmenin, 
bizi ifade özgürlüğünü sadece kendi içinde iyi olan olgular temelinde değerlendirmeye 
yönlendireceğidir. Bunun yerine, ifade özgürlüğünü geniş bir boyutta strateji 
bağlamında, geniş bir boyutta politika bağlamında ele alırsak, deneysel ve arızi olarak 
bildiklerimizin ışığında, en etkili ifade özgürlüğü stratejisinin, en etkili ifade özgürlüğü 
politikasının, merak uyandıracak bir şekilde, insan haklarının ötesine geçen ve kendini 
ifade kavramına doğru ilerleyen strateji olduğunu fark ederiz. Dolayısıyla, sadece 
iki seçeneğe sahip olduğumuz bir dünyada, zararlı, çirkin ve hatta bazı durumlarda 
tehlikeli konuşmaların korunmasının taşıdığı önemi vurgulayan bir politika ortaya 
çıkacaktır. Bu iki seçenekte biri, belirsizliklerle dolu bu dünyada, ifadeyi, basın 
özgürlüğünü ve iletişimi çok düşük bir seviyede korumak; diğeri ise, ifadeyi, iletişimi 
ve basın özgürlüğünü çok yüksek bir seviyede korumaktır. Mükemmellikten uzak 
bir dünyada yaşıyoruz ve mükemmellikten uzak bir dünyada, sahip olduğumuz tek 
seçenekler bunlardır. İçerisinde yaşadığımız mükemmellikten uzak bu dünyada, çok 
az ifade, iletişim ve basın özgürlüğünün tek alternatifi çok fazla ifade, iletişim ve basın 
özgürlüğüdür. Çok azdan kaçınmanın yolu ise, çok fazlaya izin vermekten geçer ve 
çok fazla ifade özgürlüğü, çok fazla serbest konuşma özgürlüğü sağlamanın tek yolu, 
ifade özgürlüğünü temel insan hakları bağlamında değil, ifade özgürlüğünü düzgün 
ve verimli bir demokrasinin işlerliğinin odak noktasına yerleştiren arızi, deneysel 
politikalar bağlamında algılamaktır.

Teşekkürler. (Alkışlar)

Prof.  Dr. FREDERICK SCHAUER (Harvard University)- Thank you very 
much. I am honored to be here. I should note, however, that this is the year that I am 
in Oxford, so I have come less of a distance than you may think. But I am flattered by 
the invitation, delighted and honored to be here. I think, the reason that I was asked 
to speak first is that I will speak somewhat more philosophically, somewhat more 
abstractly. It is not my function to talk with any degree of any specificity about Article 
301, its desirability or undesirability. Perhaps, this is not the time in the history of 
the world for Americans to be travelling around the world telling others what to do. 
So, I will leave Article 301 to others and talk somewhat more philosophically about 
the topic. My title this morning is ‘Is there a human right to freedom of expression 
or freedom of speech?’ and had I been delivering a lecture with this lecture in 1988, 
rather than 2008, it is likely that most of the audience would have come to the lecture 
believing that the answer to the question was ‘No’ and that the point of my lecture 
would be to suggest that ‘Yes’ might be the correct answer to the question, ‘Is freedom 
of speech a human right?’. Twenty years later, however, I suspect that most of at least this 
audience now believes that the answer might be ‘Yes’. And twenty years later, I want to 
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suggest that the answer might be ‘No’ and that it is not only because as a professional 
academic, my job is to suggest the plausibility of positions that others reject out of 
hands, rather I want to take seriously the possibility that freedom of expression is not 
a universal right, not a fundamental right, not a human right and therefore, certainly 
not a universal fundamental human right. I will then consider what might turn on this 
conclusion and finish by explaining why such a conclusion ought not to be frightening 
and ought not to be as frightening as might first appear. Indeed, I want to suggest 
that thinking of freedom of expression as not a human right may be more conducive 
to increased freedom of expression itself than thinking of it in fundamental universal 
human rights’ terms. 

Not only am I not here this morning to talk about Article 301, I am not here to talk 
about specific items of positive law. If we understand human rights to encompass those 
rights that are recognized and protected under Article 10 of the European Convention 
on Human Rights, for example, then it is plain that freedom of expression is one of 
those rights. Article 10 refers simply to the freedom of expression and then makes 
clear that the freedom of expression encompasses the communication of information 
and ideas and interpretations of Article 10 by the European Court of Human Rights 
leave no doubt that the right extends to the communication of ideas and information 
by way of newspapers, magazines, radio, television or only in writing or by any other 
media. If the question that frames my lecture would be an examination question in 
a course on European Human Rights Law, then I pity the poor student that thinks 
that the answer to the question ‘Is there a human right to freedom of expression?’ 
might be anything other than an unqualified ‘Yes’. Much the same can be said about 
the freedom of expression under the Universal Declaration of Human Rights; Article 
19 protects freedom of opinion and freedom of expression in language that provided 
the foundation for Article 10 of the European Convention and indeed, much the same 
exists in the national constitutions of virtually every country in the world. Again, 
therefore, if this were a lecture on positive law and with the question, ‘Is there human 
right to freedom of expression?’, it would not be worth spending twenty minutes 
talking about it; the lecture would be a one-word lecture and the one-word lecture 
would be ‘Yes’. 

Nevertheless, there is more than one word to say about this topic. If freedom of 
expression is quit obviously a human right as a matter of positive human rights law, 
then what is the point of asking the question I address today? And why would anybody 
think that a negative answer to the question is even worth taking seriously? So, I want 
to start by drawing a distinction commonplace in the philosophical literature on 
rights. Ronald Dworkin describes this in terms of a distinction between policy and 
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principle. The philosopher Robert Nozick has described the rights as ‘side constraints’ 
on consequential calculations and similar distinctions appear in numerous writings 
by philosophers, as well as in various writings of numerous national courts, including 
the courts of my own country. The basic idea is a simple one; in most of our lives and 
in most governmental policy decisions, our initial concern is with finding the policy 
or approach or decision that will have the best consequences. What benefits will some 
policy bring? What are the costs of securing those benefits and how does this balance 
of costs and benefits compare to the balance that other policies would bring? None of 
these are capable of precise calculation, but the basic structure of the policy analysis that 
pervades our lives and pervades governmental decisions is the determination of which 
course of action will on balance be the best. Once we have made this determination, 
however, it may turn out that the best course of action to maximize happiness or 
maximize the general welfare or maximize utility is one that involves restricting the 
things we commonly call ‘rights’ and what makes a right a ‘side constraint’ from the 
outside, to use Nozick’s terminology, or a ‘trump’ to use Dworkin’s terminology for 
those of you who are bridge players, is that we take interference with such rights to be 
presumptively impermissible, even if we would be better off unbalanced, adopting the 
policy that involves interference with those rights. For example, although there is these 
days a widespread discussion of the futility or inefficiency of torture or to put it more 
mildly, ‘coercive interrogation’, much of that discourse about torture’s inefficiency or 
ineffectiveness is misdirected. If what is wrong with torture is that it does not work, 
then the implicit concession is that torture becomes permissible when it does work. 
But that is to miss the point. Even if torture works, even if torture increases security, 
even if torture makes us safer, even if torture is an effective tool against terrorism, it 
is still wrong. Similarly, even if denying the right to a lawyer to those charged with 
crimes increases the ability of the state to convict those who are guilty and even if it 
does decrease the level of crime, it is still wrong not to allow people the opportunity to 
defend themselves as best they can with assistance, if necessary. And even if denying 
people the right to practice their minority religions decreases tension, decreases 
conflict and increases happiness for the majority, it is still morally improper. So, too, 
with separating people on the basis of race or ethnicity or national origin for once 
again it is simply wrong to do so, even if it has on balance good consequences or makes 
people happier. 

One of the important things about the kinds of rights that I have just been describing 
is that their recognition depends on no empirical findings and no instrumental 
calculations. Once we have asked, ‘What is wrong with torture?’, we may in the language 
of the late philosopher Bernard Williams have asked one question too many. What is 
wrong with torture is that it is torture, full stop. If we are involved in calculating the 
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degree of harm caused by denying the people the right to practice their religion, once 
again we have missed the point. 

Freedom of speech, however, is different. In the broadest sense, freedom of speech, 
freedom of expression is good not because it is good in itself, but it is good, because 
it is good for something. And this is apparent, once we consider the more particular 
examples of what we consider freedom of expression to be in most modern democracies. 
For example, the philosopher and economist, Amartya Sen has demonstrated 
empirically that the existence of a governmentally unrestrained press bears a causal 
relationship to the elimination of famine.   “In the terrible history of famines in the 
world,” Sen says, “no substantial famine has ever occurred in any independent and 
democratic country with a free press.  While India continued to have famines under 
British rule right up to independence,’ he goes on, ‘they disappeared suddenly with the 
establishment of multi-party democracy and a free press.”  A free press is valuable, Sen 
argues, not because the freedom of expression is in some way intrinsically good, but 
because of the good that the freedom, instrumentally, produces.  

Or consider the various connections between freedom of expression and the nature 
of democracy.  One of the benefits of a press that is independent of government control 
or speech that is independent of government control is that that speech, that press, that 
expression can operate as a check, a restriction on government – exposing corruption, 
criticizing official misdeeds, and guarding against various forms of abuse of power.   
This benefit does not come without cost.  A critical, negative, obnoxious, intrusive, 
nosy, obstructionist expression can be quite effective in preventing good governments 
and good governors from doing good things, but it can also be even more effective in 
preventing bad governments and governors from doing bad things.  

The law of defamation is a good example of this form of analysis.  It is now more and 
more widely accepted that criticism of officials and their official acts is vital for control 
of official power and for the existence of a vibrant public debate about government, 
a debate that is an essential component of democratic governance.  But there is also 
the risk – more than a risk, in fact – that such criticism, if not legally constrained, 
can produce factual error in public statements about public officials.  The question is 
then one of balancing the errors of failing to criticize public officials for their properly 
subject-to-criticism acts against the errors of criticizing officials for that which deserves 
no criticism.  In making this determination, most democracies are increasingly willing 
to move in the direction of being willing to accept, in a world of uncertainty, some 
public falsity in commentary about public officials and their actions in exchange for 
avoiding too little criticism of that which deserves criticism, but once again this is 
an empirical and instrumental determination.  It does not seem plausible to say that 
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there is a fundamental human right to say things about public officials that are untrue, 
but a robust democratic dialogue may well demand that at least some number of 
public untruths be tolerated in order to maximize the circulation of public truth about 
officials and their official actions.

And so too with privacy.   Once again it may be vital to the functioning of a robust 
democratic debate about public officials that things be said and published about that 
those officials that those officials would prefer to keep private, and once again, under 
conditions of uncertainty, the choice is necessarily one between the errors of too 
much invasion of privacy and errors of too little invasion of privacy and thus too little 
publication of things about public officials that those public officials themselves would 
want to keep quite but which are necessary that they be circulated in a democracy. 
Thus, calibrating the law of privacy in a democracy involves weighing the costs of 
excess invasion of privacy against the costs of insufficient publicity about genuinely 
relevant matters, and once again these are empirical and instrumental determinations.  
And because they are empirical and instrumental determinations, it may be misleading 
to think in terms of the language of fundamental human rights.  It is hard to imagine 
making the case that there is a fundamental human right to invade the privacy of 
another, or to tell untruths about another, but it is much easier to imagine making the 
case that tolerating some invasion of privacy and tolerating some public untruth, some 
public falsity is necessary for the functioning of democracy.

This last point is worth pausing over.  Not only is it true that most dimensions of 
freedom ofe expression are instrumental and not ultimate.  Not only is it true that 
freedom of expression involves an assessment of the contingent, not necessary 
empirical relationship between certain aspects of freedom of expression and various 
dimensions of democratic governance.  And not only is it true that these instrumental 
and empirical relationships seem a far cry from what we normally think of as 
fundamental human rights.  But it is also true that conceiving of freedom of expression 
in fundamental human rights terms will lead us to ignore the extent to which genuine, 
strong protection of a robust and vibrant freedom of expression environment demands 
the protection of activities that are both wrong and harmful.  If we think of freedom 
of expression in human rights terms, it is far too easy to conclude that there is no 
human right falsely to defame another and no human right to invade the privacy of 
another and no human right to damage the security or damage the importance of the 
state. But if we think that, for example, factually false defamatory statements about 
others, invasion of privacy of others are nevertheless important just to make sure that 
we do not err on the side of too little communication, we may recognize that freedom 
of speech, freedom of expression instrumentally and strategically and not as a matter 
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of fundamental human rights, is a right to engage in activities that are, with some 
frequency, harmful. 

My central point is that thinking of freedom of expression in human rights’ terms 
will lead us to think of freedom of expression precisely in terms of doing things that 
are good in themselves. If instead we think of freedom of expression largely in terms 
of a strategy, largely in terms of a policy, we will recognize on the basis of what we 
empirically and contingently know that the most effective freedom of expression 
strategy, the most effective freedom of expression policy is one that intriguingly goes 
beyond human rights, beyond the human right to self expression. So, the policy of 
the importance of protecting a wide range of harmful, obnoxious and, at times, even 
dangerous speech in a world in which we have only two choices; one of these choices is 
to protect in a world of uncertainty too little expression, too little freedom of the press, 
too little communication and the other choice is to protect too much expression, too 
much communication and too much freedom of the press. We live in an imperfect 
world and in an imperfect world, those are the only choices. In the imperfect world 
in which we live, the only alternative to too little expression, communication, press 
freedom and speech is too much. And the only way to avoid too little is to have too 
much and the only way to have too much freedom of expression, too much freedom of 
speech is to conceive it not in terms of fundamental human rights, but rather in terms 
of the contingent, empirical policies that make freedom of expression central to the 
functioning of a smooth and effective democracy. 

Thank you.

OTURUM BAŞKANI- Biz de Frederik Schauer’e çok teşekkür ederiz. Tabii, 
söyledikleri arasında tartışılmaya değer bir iddiası var; ifade ve düşünce özgürlüğünün 
temel hak ve özgürlükler arasında sayılmaması gerektiği, sayılmayacağı doğrultusunda 
bir tartışılmaya değer bir iddiası var. Kuşkusuz sizin tarafınızdan değerlendirilecek. 
Gene işkence konusunda da çok çarpıcı açıklamaları var. Bunlar tabii burada 
katılımcılar, yani sizler tarafından değerlendirilecek. Ben kendisine bu açıklamaları 
için gerçekten teşekkür ediyorum.

Tabii, bir zaman sorunumuz da var. Konuğumuza bir ayrıcalık tanıdık, tabii onun 
ayrıcalığını kabul etmek de gerekir, ama tabii 15 dakika içerisinde hocalarımız 
inanıyorum ki görüşlerini açıklayacaklar. Hocamız Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi’ye 
hemen söz vermek istiyorum. Kuşkusuz kendisini hepimiz tanıyoruz. Ancak gene de 
ben kısaca kendisini benim elime verilen tanıtım notunu size okumak isterim. Bu tabii 
epeyce uzun, aslında benim inancıma göre daha da uzatılabilir. Hocamız aslında bizim 
filozofumuzdur. Türkiye’nin filozofudur benim gözümde, kendisi hakkında böyle 
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düşünüyorum. Filozofun bir tanımı da hoşgörüyle bakan bir insan olarak tanımlanıyor. 
Tabii, bir sürü felsefe açıklamaları, felsefe konusunda düşünür, ama bir de hoşgörüsü var. 
Ben onun hoşgörüsüne de her zaman sığınıyorum. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi 
Felsefe Bölümünden hocam mezun olmuş, 1965’te “Schopenhaur ve Nietzsche’de İnsan 
Problemi” adlı çalışma doktorasını tamamlamış, 65-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde Felsefe ve Latince dersleri, 68 Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
ve İdari Bilimsel Fakültesi Eğitim Bölümü, 69’da Felsefe Bölüm Başkanlığı, 70’te 
“İnsan Felsefesi Bakımından Değer Problemi” adlı teziyle Doçent, 78’de “Aristo’nun 
Usiası ve Subsens Kavramı” adlı çalışmasıyla Profesör oldu. Türkiye Felsefe Kurumu 
Başkanı olan Kuçuradi hâlâ Maltepe üniversitesi Felsefe Bölümünde biliyorsunuz. 
Ayrıca Hacettepe de dersler veriyorsunuz, devam ediyorsunuz. Hocamızın Goethe 
madalyası olmak üzere birçok uluslararası ödülü var. 2003 yılında 21. Dünya Felsefe 
Kongresinin Türkiye’de yapılmasına öncülük etti. UNESCO’nun 21. Dünya Felsefe 
Kongresinin başarılı bir şekilde yapılanmasında büyük katkısından ve bu alandaki 
bilimsel çalışmasından dolayı kendisine 2003 yılı felsefe ödülü layık görüldü. Tabii, 
felsefe insan hakları alanında çok eseri var, ama şunları isterseniz okuyayım: “Perdenin 
Arkası, Marks Schöller ve Nietzsche’de Trajik, Nietzsche ve İnsan, Schopenhauer ve 
İnsan, Lisede Felsefe Öğretimi, İnsan ve Değerleri Problemi, Etik, Sanata Felsefeyle 
Bakmak, Çağın Olayları Arasında Uludağ Konuşmaları, özgürlük, ahlak ve kültür 
kavramları konusunda çok fazla yayını bulunan hocamız, şimdi söz sırası kendisinde. 
Kendisini dinlemek bizim için bir ayrıcalıktır.

Prof. Dr. İOANNA KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü)- 
Teşekkür ederim efendim, iyi sözleriniz için. Sağ olun. Ben de Prof. Schauer gibi sizlere 
garip gelecek şeyler söyleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: NE DEĞİLDİR ACABA?

1995 yılında, yani oniki yıl önce, İstanbul’da düzenlenen, Türk, Fransız ve Alman 
akademisyenlerin katıldığı, konumuzla ilgili bir konferansın başlığı, programda 
ve afişte üç dilde yazılmıştı. Başlığın Türkçesi “Düşünce Özgürlüğü”, Almancası 
“Meinungsfreheit” (kanaat özgürlüğü), Fransızcası da “Liberté de l’expression” (ifade 
özgürlüğü) idi.

Geçen oniki yılda insan haklarıyla ilgili kavram kargaşalığı daha da arttı, pekişti. 
İlgililer (başta uluslararası kuruluşlar, siyasetçiler, basın) bu kavram kargaşalığını 
giderme yolları aramak yerine, kolay yolu seçiyorlar: insan hakları belgelerinde iki ayrı 
madde olan kanaat özgürlüğünü ve din ve vicdan özgürlüğüyle aynı maddede yer alan 
düşünce özgürlüğünü ifade özgürlüğüne indirgiyorlar. Bu indirgeme, özellikle son 
yıllarda sık sık çıkmazlara sürüklüyor ve bu çıkmazlardan nasıl çıkılacağı bilinmiyor. 
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Bu kargaşalığa ve soktuğu çıkmazlara sizlere birkaç örnek vereyim:

Bir Orta Avrupa ülkesinde (Macaristan’da)birkaç yıl önce, hükümetin kin söylemine 
karşı çıkardığı bir yasa, ifade özgürlüğüne aykırıdır diye, o ülkenin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmişti. Hukuku “yorumlamada” kültürel etkilerin oynadığı rol 
üzerinde dururken, Prof. Fredrich Schauer “A.B.D.’de birçok kimsenin ırk nefretini 
kışkırtmayı bir suç olarak değil, bir ifade özgürlüğü konusu olarak gördüğünü” (227) 
ifade ediyor; bunun da temelinde “kültürel kategorizasyona ilişkin pratiklerin (orada, 
A.B.D.’de) şekillenmesinde First Amendment’ın (Birinci Değişikliğin) rol oynadığını” 
belirtiyor.

Sözünü ettiğim kavram kargaşasına başka bir örnek, Avrupa Birliğinin Viyana’daki 
bir kuruluşu olan, eski adı European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
(Avrupa Irkçılık ve Yabancı Korkusu Konusunu İzleme Merkezi), yeni adının da 
Fundamental Rights Agency (Temel Haklar Ajansı) olan kuruluşun bir yayını olan 
Equal Voices’ın Haziran 2006 sayısının kapağında sözü edilen “the right to offend and 
the right not to be offended/küçük düşürme hakkı ve küçük düşürülmeme hakkı”dır. 
Hangi insan hakları kriterine göre küçük düşürme bir hak sayılıyor acaba? 

Equal Voices’ın aynı sayısında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Franco Frattini 
ile yapılan bir söyleşide, Frattini şöyle diyor:

Avrupa toplumları çok kültürlü olsalar bile, Avrupa değerlerinin ve geleneklerinin aslî bir 
parçası olarak söz(ifade) özgürlüğünün pazarlığı yapılamaz.

Hükümetler veya başka kamu otoriteleri kişilere ifade ettikleri kanaatleri dikte etmezler ya 
da söylemelerine izin vermezler. Buna karşılık kişilerin ifade ettiği kanaatler ancak ve ancak bu 
kişileri bağlar. Bir ülkeyi, bir halkı, bir dini bağlamaz. Ve başkalarının bunları bağladığını iddia 
etmesine de izin vermemeliyiz.

Aynı zamanda, ifade/söz özgürlüğü iki yönlü kesen bir bıçaktır: söz/ifade özgürlüğü yalnızca 
bir kanaati açıklama imkânının temeli değil, aynı zamanda onu eleştirmenin de temelidir. Bu, 
çağdaş demokratik Avrupa toplumlarımızın aslî karakteristiğidir ve bunu koruma görevimiz 
var. 

Şimdi ırkçılık özel konusuna gelince: ifade özgürlüğünün, hukukla ve Avrupa Konseyi ile 
Avrupa Birliğine üye devletlerinin hukuk sistemleriyle belirlenen ve yürürlüğe konan sınırları 
vardır . Bu sınırlar başka temel hakları korumak için konur. Özellikle, üye devletlerin iç hukuku 
–farklı boyutlarda olsa da– ırkçı davranışları ile söylemi ve yabancı korkusundan kaynaklanan 
davranış ile söylemi zaten yasaklamış bulunuyor.

Bir mitos’un büyüsünü çözelim: kişileri ırkçı söyleme karşı korumak ve aynı zamanda ifade 
özgürlüğünün toplumlarımızın ve Avrupa Birliğinin üzerinde kurulu olduğu ana direklerden 
biri olmasını ve kalmasını güvence altına almak arasında bir çelişki yoktur. Bunun tam nasıl 
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yapılabileceğini bulmak kolay bir iş değildir ve herkesten önce ben, bunun dikkatle düşünülmesi 
ve derinlemesine tartışılması gerektiğini kabul ediyorum.

Bunu yapmanın yolu, ilgili kavramların bilgisel bir belirlemesini yapmaktan geçer. 
Bu da felsefenin işidir. “Ben kıldım oldu” şeklinde tanımlar yapılamaz (yapılmaması 
gerekir). Fikirleri kavramlaştırmak ve genellikle tanım yapmak felsefenin işidir.

Vermek istediğim başka bir örnek de şudur: Halen Avrupa ile ilişkilerimizde ileri 
sürülen ve ifade özgürlüğünü yaygın anlama biçimi doğru farzedilirse, yerinde görünen 
bir eleştiri, bazı Avrupa ülkelerinde Yahudi soykırımı olmadığını ileri sürme yasağıyla 
ilgilidir. Genellikle sorulan, “eğer ifade özgürlüğü varsa, neden bu yasak var?” sorusudur. 
Olli Rehn bir toplantıda, bu soruyu sorana hak verircesine susmuştur. Oysa bu konuda 
da sorun ( ya da bir çelişki olduğu izlenimini veren şey), ifade özgürlüğünün bir temel 
kişi hakkı sayılmasından kaynaklanıyor. Eğer ifade özgürlüğü temel bir hak sayılırsa, 
dolayısıyla “non-negociable/pazarlığı yapılamaz” bir hak sayılırsa çelişki vardır. Ama 
insan hakları kavramımız, dolayısıyla ifade edilmiş olmasını da kapsayan düşünce 
özgürlüğü ve kanaat özgürlüğü kavramları açıksa, böyle bir çelişkinin olmadığını 
görmek mümkün.

Açık bir insan hakları kavramı –insan haklarının ne olduğuna ilişkin felsefi bilgi–, 
insan hakkı olduğu iddia edilen bir hakkın öyle olup olmadığını görmek için bir kriter 
oluşturuyor. Benim yaptığım böyle bir içeriklendirme sonucu, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesinin 1.maddesiyle desteklediğim bir kavramı burada bilgilerinize sunmak 
istiyorum. 

İHEB 1. Maddesini okuduğumuzda ve onu oluşturmuş olanların neyi amaçladığını 
açığa çıkarmayı denediğimizde, Bildirgenin temelinde bulunan insan hakları anlayışı 
özetle şöyle dile getirilebilir: insan olma (yani belirli olanaklar ve yetenekler taşıyan 
bir tür olma), bu türün üyesi olan her kişinin başka kişilere belirli bir şekilde muamele 
etmesini ve başka kişilerden belirli bir şekilde muamele görmesini gerektiriyor: her 
kişi başkalarına öyle muamele etmeli ve başkalarından öyle muamele görmeli ki, 
insanın değerini (varlıktaki özel yerini) ya da onurunu oluşturan bu belirli olanakların 
gerçekleşebilmesi engellenmesin; her kişi (yapabildiği kadarıyla) insanın bu 
olanaklarını gerçekleştirebilme fırsatına sahip olsun. Evrensel Bildirge, bu olanağın belli 
başlı koşullarını dile getirmeyi amaçlıyor.

Buna göre her insan hakkı, belirli insansal olanakların gerçekleşebilmesi için normal 
olarak zorunlu sayılan bir temel koşula ilişkin bir muamele talebini getiriyor.

Acaba bir ırka nefretini ifade etme ya da birine hakaret etme kişinin hangi insansal 
olanaklarının gerçekleştirilmesi için zorunlu bir koşuldur, dolayısıyla bunu yaparken 
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bir kişi böyle bir nefreti dile getirirken ya da birine hakaret ederken ona dokunulmaması 
gerekir? Kişinin bu tür psişik tepkilerini ifade etmesi ve ederken ona dokunulmaması, 
kişinin hangi insansal olanaklarını gerçekleştirmesi için zorunlu bir koşuldur?

Genel olarak özgürlükleri yaygın anlama biçimine ve uluslararası belgelerde dile 
getirilişine baktığımızda, ‘özgürlük’ teriminin o r a d a, kişilerin biraz önce sözünü 
ettiğim, insansal olanakları gerçek kılan etkinlikleri gerçekleştirirken değil; “iyi” sayılan, 
yani haklarında olumlu bir değer yargısı bulunan “şeyler” yaparken –bu “şey”lerin 
insansal olanakların gerçek kılınmasıyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın– 
engellenmemesinin kastedildiğini görüyoruz.

Ne var ki bu “özgürlükler”in ya da hakların talep ettiği şey, kişilerin belirli bir şeyi 
yapmakta ya da belirli bir şekilde davranmakta engellenmemesi değil, insan türünün 
belirli olanaklarını, çok farklı ve bir defada belirlenemeyecek olan şekillerde geliştirirken 
engellenmemesidir. Kişilerin ‘engellenmemesi’, burada, onların, böyle etkinlikleri 
gerçekleştirmekle, egemen tabulara aykırı düşen bir şey yaptığı için (örneğin belirli bir 
konuda böyle bir tabuya ters düşen yeni bilgi getirdiği için) başka temel haklarının ve 
diğer haklarının zarar görmemesi demektir. Toplumsal düzenlemeyi ve kamu işlerinin 
yönetimini böyle talepler belirlediği yerde ve belirlediği ölçüde, orada, bu talebi ya da 
hakkı karşılayan özgürlük vardır ve o ölçüde vardır.

Temel hakların taşıyıcıları kişilerdir; oysa özgürlüklerin taşıyıcıları kişiler değildir, 
genellikle sanıldığı gibi. Özgürlüklerin taşıyıcıları ülkelerdir. Bir ülkede kamu düzeni, 
orada yaşayan bütün kişilere (yurttaş olsun-olmasın), insan türüne özgü bir olanağın 
gerçekleşip gelişmesine götüren insansal etkinlikleri gerçekleştirebilme koşullarını 
sağlıyorsa, o ülke söz konusu özgürlüğün olduğu bir ülkedir.

Burada ortaya koymaya çalıştığım insan hakları kavramının ışığında, din 
özgürlüğünden ayrılması gereken düşünce özgürlüğü hakkının getirdiği talep şöyle 
dile getirilebilir: Herkes, egemen olanlara ne kadar aykırı olursa olsun, yeni fikirler ve 
bilgiler getirme hakkına sahiptir. Bu hak yasal güvence altına alındığında, “düşünce 
özgürlüğü” dediğimizi oluşturuyor. Bu da, yaşamda bu kişi hakkına o belirli devlette 
saygılı davranılacağının yasal güvencesini dile getiriyor: yani böyle bir fikir veya bilgi 
getiren bir kişiye hiçkimsenin –onun üst makamlarının, herhangi bir devlet organının, 
yargıçların, polisin, v.b.– “dokunmayacağını”, başka bir deyişle mevcut ya da geçerli 
olanlara ne kadar aykırı olursa olsun ve niteliği veya içeriği ne olursa olsun yeni bir 
fikir veya bilgi getirdiği için, onun başka haklarına kimsenin zarar vermeyeceği 
güvencesini.

Ne var ki, birinin getirdiği bir fikrin niteliği, o fikrin öğretilmesi, yaygınlaştırılması 
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veya propagandasının yapılması söz konusu olduğunda, önem kazanıyor. Bu noktada 
kamu işlerinin düzenlenmesinde tolerans sorunuyla karşı karşıya geliyoruz.

“Dokunulmaması” ya da korunması gereken, yeni bilgi ya da fikirler getiren kişilerdir, 
bilgilerin ya da fikirlerin kendileri değil. Bazı fikirlerin ya da düşüncelerin öğretilmesi 
ve propagandası, bilgisel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra engellenebilir-
yasaklanabilir. Bunun ölçütleri ise, yani kamu işlerinin düzenlenmesinde tolerans 
konusu olmaması gereken düşünceleri ayırt etmenin ölçütleri, böyle bir fikrin a)aynı 
konudaki bilgiye ters düşmesi ve b) açık bilgisine sahip olduğumuz bir insan hakkına 
ters düşmesi olabilir. 

Kamu yaşamında yayılması ve propagandası yapılması tolerans konusu olamayacak 
fikirlere bu ölçütlerle baktığımızda, Yahudi soykırımının inkarının yasaklanmasında 
bir sakınca görünmüyor: müze haline getirilmiş toplama kampları varken ve bunca 
tanıklıklar kaleme alınmışken, yani olgusal ve tarihsel gerçekliği olan bir olayın 
olmadığını iddia etmek, bizim örnekte olduğu gibi de “yahudi soykırımı” yapılmadığını 
söylemek, sadece belirli bir amaçla söylenen bir yalan değildir, herşeyden önce bu 
konudaki bilgilere ters düşen bir iddiadır.

Düşünce özgürlüğünün “şok yaratan” düşüncelerin ifadesini de kapsadığı söylenir. 
Şok yaratmak/şok olmak psişik bir olaydır. Dile getirilen bir düşüncenin veya bilginin 
birilerini şok etmesi veya etmemesi değil, aynı konudaki bilgiye ters düşüp düşmediği 
önemlidir. Bir çevrede bir iddianın şok yaratmaması da, onun tolere edilmesi gerektiğini 
göstermez.

Bu durumda, getirilen ve yaygın olana aykırı olan bir düşünce veya bilgi olsa olsa 
bir probleme işaret edebilir; yani geçerli olan düşüncenin yeniden değerlendirilmesi 
gerekliliğini getirir.

Kanaat özgürlüğü denen hak ise, (burada kanaat kavramı üzerinde durmadan) 
kişilerin, kanaat sahibi olmaları söz konusu olan konularda, kendi kanaatlerini 
oluşturabilmelerinin sağlanması talebi olarak anlaşılabilir. Öyle ki kişiler başkalarının 
kanaatlerinin papağanı ya da başkalarının oluşturmak istedikleri kamuoyunun kurbanı 
olmasınlar: olan bitenlere başkasının gözüyle bakmasınlar, söylenenleri başkalarının 
kulağıyla dinlemesinler. 

Kanaat özgürlüğü denilen hakkın korunması, yani kişilerin kendi kanaatlerini 
oluşturması ise, kitle iletişim araçlarının olaylar hakkında olabildiğince nesnel bilgiler 
vermesiyle olabilir. Bunun için kitle iletişim araçlarının teknik bakımından bunca 
geliştiği günümüzde, kişilerin kendi kanaatlerini oluşturmadaki rolünü ve bu alanda 
çalışanların eğitimini dikkatle gözden geçirmemiz gerekir.
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Buraya kadar söylediklerimden çıkan sonucu bir cümleyle dile getirirsem, lütfen, 
şok olmayın, sadece şu dediğimi değerlendirin: ifade özgürlüğü, bugün yapıldığı gibi, 
yukarıda belirttiğim anlamda düşünce ve kanaat özgürlüğünden koparıldığında, bir 
temel hak değildir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Hocam, her zaman olduğu gibi gene bizi şaşırtıyor, 
daima yeni şeyler söylüyor. İoanna Hocanın en önemli özelliği de bu ve dolayısıyla 
yeni ve taze kalıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz gerçekten, özellikle kişinin 
egemen tabulara karşı tepki gösterdiği takdirde temel hakları tehlikeye düşmezse, 
ifade özgürlüğü vardır. Yani yeni ve farklı fikirler söylediği zaman kişinin, yargıcın ve 
polisin dokunamayacağı bir alanda ise, o zaman ifade özgürlüğü vardır, şeklindeki 
görüşleri gerçekten önemli, bence de çok önemli tespitler. Süreye de uydu, kendisine 
teşekkür ediyorum. Şimdi İbrahim Kaboğlu Hocamız sizinle görüşlerini paylaşacak. 
Onu da çok yakından tanıyorsunuz. Hocam biraz da medyatiktir, elindeki raporlar 
yırtılırken görmüşsünüzdür hepiniz, tabii Anayasa çok güncel. 2008 yılının en önemli 
konusu Anayasa deniliyor. İnşallah öyle olur, başka şeyler çıkmaz, böyle terör filan… 
Anayasa denildiği zaman Türkiye’de ilk akla gelen birkaç isimden biridir biliyorsunuz 
İbrahim Kaboğlu Hocamız ve kendisinin de buna uygun bir özgeçmişi var. Onu da 
sizinle paylaşmak isterim. Bursa Atatürk Lisesinde okudu. Ankara Hukuk Fakültesini 
bitirdikten sonra atandığı İçişleri Bakanlığının değişik birimlerinde görev yaptı. 83’te 
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde göreve başladı, 90’da Marmara Üniversitesine 
atandı. Hâlâ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 
Başkanı ve ayrıca Fransa’nın Limoges Üniversitesinde Hukuk ve Ekonomi Bilimleri 
Üniversitesinde Prof. invite statüsüyle sürekli olarak ders vermektedir. Eserlerinin 
bazıları şunlardır: Özgürlükler Hukuku, Anayasa Yargısı, İnsan Hakları Danışma Kurulu 
-bu bizim sevgili avukat arkadaşımız Kemal Akkurt’la birlikte-, “Laiklik ve Demokrasi” 
adlı derleme eseri var. Buyurun Hocam.

Prof. Dr. İBRAHİM KABOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Teşekkürler Sayın Başkan.
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ADALETİN IŞIĞINDA

“FİKİR SUÇU” NASIL YARATILIR?

(ÖZGÜL VE ÖZGÜN BİR TÜRK İMECESİ)

İbrahim Ö. KABOĞLU64

ikaboglu@marmara.edu.tr

İÇİNDEKİLER65

I) İHDK NEDEN KURULDU? : BM VE AK KARARLARI - 1

II) İHDK’NIN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI, DESTEKLER VE ÖZENDİRME - 2

III) KURUL’UN BAŞLICA GÖREV ARACI: RAPORLAR  -  4

IV) RAPORLARA KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ: DÜŞÜNCEYE LİNÇ - 5

A) İLK TEPKİLER: BÜROKRASİ-SOKAK İTTİFAKI - 5

B) “İNSAN HAKLAMA” HABERCİLİĞİ - 6

C) DEVLET-TOPLUM EL ELE - 7

V) ... VE YARGIÇLAR “FİKİR SUÇU” YARATTI - 9

A) DOSYA, ADLİYE’YE BÜROKRASİ-SOKAK BİRLİKTELİĞİ İLE TAŞINDI? - 9

B) 9 AY 10 GÜN SÜREN ÖN SORUŞTURMA - 9

C) GEREKSİZ TANIKLARLA UZATILAN YARGILAMA SÜRECİ - 10

D) YARGITAY AŞAMASI: ESASTAN BOZMA  - 11

1) Sürecin gelişimi - 11

2) Yargıçlara göre suç sayılan sözcükler - 12

VI) FİKRİ SUÇ SAYAN YARGI’NIN ÖTEKİ YÜZÜ: ŞİDDET SÖYLEMİ-KÜFÜR-SÖVGÜ-HAKARET 
VS. “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”DÜR - 15

VII) “TÜRKİYELİLER”DEN (G. M. KEMAL), “TÜRKİYELİĞİM”E (B. ECEVİT) İMECENİN 
ANLAMI - 19

VIII) … VE YCGK KARARI İLE İHDK AKLANDI - 22

64  İHDK’nın – seçim yoluyla belirlenmek suretiyle- ilk ve son başkanlığını (2003-2005) yürüten Profesör Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesidir. Ayrıca, konuk öğretim üyesi (professeur invité) sıfatıyla Fransa’nın birçok üniversitesinde 
düzenli olarak ders, seminer ve konferanslar vermektedir. Ulusal ve uluslararası alanda birçok gönüllü etkinlik ve bilimsel araştırma projesin-
de  yer alan Kaboğlu, aynı zamanda Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği Yürütme Komitesi üyesidir. Anayasa Hukuku Dersleri, Anayasa 
Yargısı, Özgürlükler Hukuku, Kolektif Özgürlükler ve Çevre Hakkı, başlıca yapıtlarıdır.

65  Yazıda kullanılan başlıca kısaltmalar: TİHR-2004: Türkiye’de İnsan Hakları Raporu-2004, AHKHR: Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar 
Raporu, İHDK: İnsan Hakları Danışma Kurulu, BM: Birleşmiş Milletler, AK: Avrupa Konseyi, AB: Avrupa Birliği, TBMM-İHİK: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, İHB: İnsan Hakları Başkanlığı, İH: insan hakları, YCGK: Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu, K.T.: karar tarihi, m.: madde, R.G.: Resmî Gazete...
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A) DAVANIN KONUSU AÇISINDAN - 23

B)DAVACILAR AÇISINDAN - 23

C) GENEL KURUL KARARININ ANLAMI - 24

EK: CEZA GENEL KURULU KARAR (84) GEREKÇESİNİN ÖZETİ - 26

Şu anda halen devam eden bu imece, hayal ürünü olmayıp, yaşanmış bir olayın 
kesitlerinden oluşmaktadır. Türünde ilk (ve belki de tek) olan bu imeceye, Anayasasında 

hukuk devleti yazan bir başka ülkede rastlama olasılığının bulunmayışı açısından 
özgündür...

Olayın başlangıcı, tek maddelik bir yasal düzenlemedir:

“İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında 
iletişim sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı 
olarak görev yapmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak İnsan 
Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu, insan hakları ile ilgili bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bu alanda yayınları ve çalışmaları bulunan 
kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna, kendi üyeleri arasından seçeceği bir başkan başkanlık 
eder. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. 
Danışma Kurulunun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır”66.

I) İHDK NEDEN KURULDU? : BM VE AK KARARLARI 

Nisan 2001’de, 4643 sayılı kanun ile Başbakanlık nezdinde İHDK’nın oluşturulmasında, 
“Paris İlkeleri” olarak adlandırılan BM kararı gerekçe alındı67. AK ve Türkiye’nin AB’ye 
adaylık süreci de, gerekçeler arasında yer aldı. BM ve AK kararları, “insan haklarının 
korunması ve ilerletilmesi için ulusal kurumlar”68ın oluşturulmasında çerçeve özelliğine 
sahip. Bunu, adı geçen Kanun’un genel gerekçesi, açıkça ortaya koymaktadır:

66  4643 sy.lı Yasa, Ek m. 5, T. 12.04.2001; R.G., T. 21.04.2001, 24380.
67  İHDK süreci ve faaliyetlerine ilişkin belge ve raporlar derlemesi için bkz: İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, Derleyenler: İbrahim Ö. 

Kaboğlu – Av. Kemal Akkurt, İmge Yay., Ankara, 2006 (Kapsamı: 312 s).
68  National Instutions for the Promotion and Protection of Human Rights – Institutions Nationales Pour la Promotion et la Protection des 

Droits de l’Homme. İnsan hakları ulusal kurumları ve Türkiye’deki durum üzerine dilimizde ayrıntılı bilgi için bkz. Abdurrahman Eren, 
Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması (Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü), Turhan Kitabevi, 
Ankara 2007, ss. 797-888.
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kurucu üyelerinden birisi olarak, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış, insan hakları konusundaki 
tüm Avrupa sözleşmeleri ile Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılan önemli sözleşmelerin 
büyük bölümüne taraf olmuştur. Bu sözleşmeler, Anayasada da öngörüldüğü üzere Türk 
hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında diğer demokrasilerle aynı değer ve amaçları 
paylaşan Türkiye’de, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla 
son yıllarda birçok önemli adım atılmıştır.

Başbakanlığın 9.4.1997 tarihli ve 1997/17 sayılı Genelgesiyle oluşturulan İnsan Hakları 
Koordinatör Üst Kurulu, Türkiye’de insan haklarının çağdaş evrensel ölçülere uygun bir 
anlayışla korunması ve geliştirilmesi amacıyla bugüne kadar önemli çalışmalar yapmıştır.

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20.12.1993 tarihinde kabul ettiği 
48/134 sayılı Kararda, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal 
kuruluşların önemi vurgulanarak, üye ülkelere bu tür kurumları kurmaları ve mevcutları 
güçlendirmeleri çağrısında bulunulmuştur. Müteakiben, gerek Birleşmiş Milletler gerek 
Avrupa Konseyi çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli toplantılarda bu kurumların gerekli 
yasal düzenlemelerle yaygınlaştırılmalarının ve güçlendirilmelerinin ve kurumlar arasında 
iletişim sağlanmasının önemi dile getirilmiştir. Bu çağrılar doğrultusunda başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde bu tür kurumların sayısının giderek artmakta ve 
aralarındaki iletişim ağının güçlenmekte olduğu gözlenmektedir.

21 inci yüzyıla girilirken demokrasimizin eksikliklerini gidermeyi, insan haklarını 
geliştirmeyi, düşünce özgürlüğünü genişletmeyi programında öncelikli görevleri arasında 
sayan 57 nci Hükümetin bu taahhüdü doğrultusunda sürdürülen çalışmalara yeni bir ivme 
kazandırmak, uluslararası camiadaki bu gelişmeleri gerektiği şekilde değerlendirmek, 
Avrupa Birliği adaylık sürecinde Kopenhag Siyasî Kriterleri ile ilgili çalışmaları koordine 
etmek ve izlemek üzere, insan hakları alanında yeni bir yapılanmaya gidilmesinde yarar 
görülmüştür.

...

c) İnsan hakları alanında ilgili Devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında 
iletişim sağlamak amacıyla İnsan Hakları Danışma Kurulunun oluşturulması...

İHDK’nın yapısı, yukarıda aktarılan yasa maddesine göre, 4 ayrı üye kaynağından 
oluşmaktadır:

– İH ile ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri,

– İH ile ilgili meslek kuruluşları temsilcileri,
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– İH alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri,

– İH alanında yayın ve çalışmaları bulunan kişiler (akademisyenler).

II) İHDK’NIN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI, DESTEKLER VE ÖZENDİRME

4643 sy.lı kuruluş Kanunundan sonra, “İnsan hakları Danışma Kurulu’nun Kuruluş, 
Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konunca69, 
İHDK’nın mevzuata ilişkin çerçevesi, 2001 yılında tamamlanmış oldu. Üyeleri, büyük 
ölçüde 2002’de belirlendi70. Kurul, çalışmalara 2003 başında başladı71.

İHDK’nın çalışma sürecinin belli başlı aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

– 1. toplantı (26 Şubat 2003): İH’dan sorumlu Devlet Bakanlığı’nca 4 kaynaktan 
gelen İHDK üyeler, 2002 yılı boyunca ve 2003 başında iki ayrı Hükümet döneminde 
resmî işlemlerle belirlendi. İHDK ilk toplantısında, “kendi üyeleri arasından” bir Başkan, 
iki başkan yardımcısı ve bir raportör seçti72. Böylece İHDK, çalışmalarına fiilen başlamış 
oldu. İHDK’nın ilk somut faaliyeti ve kararı ise, ABD’nin Irak’a saldırmak amacıyla Türkiye 
ülkesini kullanmasına olanak tanıyan izin tezkeresini red çağrısı oldu73. 

– 2. toplantı (9 Mayıs 2003): İHDK Yönetmeliği74’ne göre, 13 ayrı alt-komisyon75 ve 
çalışma grubu oluşturuldu. 2. AKP Hükümetinde İH’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı A. 
Gül, İHDK’yı açış konuşmasında, kendilerinden İH alanında “somut öneriler beklediklerini” 
dile getirdi.

– 3. toplantı (9 Haziran 2003): 6. uyum yasa paketi konusunda oluşturulan görüşler, 
Başbakanlığa iletildi.

– 4. toplantı (14 Temmuz 2003): Adalet Bakanı C. Çiçek, İHDK’da yaptığı özendirici 
konuşmasında, “yeni bir anayasa hazırlanması konusunda İnsan Hakları Danışma Kurulu’nun 
inisyatif alabileceği”ni ifade etti. Başbakan R. T. Erdoğan ise, yaptığı konuşmada, “insan 
hakları Danışma Kurulu’nu sembolik olmaktan çıkarıp sivil toplumun platformu haline 
getirdiklerine, insan haklarının ortak duyarlılığımız olması gerektiğine; ... insan haklarının 
ilerletilmesinde her kesimin katkısının önemi”ne işaret etti.
69  Bkz. R.G., T. 15 Ağustos 2001, S. 24494. Yönetmelik, 3 kez değiştirildi:
- 1. Değişiklik: R.G., T. 8 Haziran 2002, S. 24479.
- 2. Değişiklik: R.G., T. 20 Şubat 2003, S. 25026.
- 3. Değişiklik: R.G., T. 23 Kasım 2003, S. 25298.
70  Böylece İHDK’nın oluşumu, Bülent Ecevit Başbakanlığındaki üçlü koalisyon hükümeti tarafından başlatıldı ve büyük ölçüde tamamlandı.
71  1. AKP Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır döneminde, İHDK’nın kuruluş aşaması tamamlanarak, çalışmaya başladı.
72  “Kurul, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Bunların görev süresi üç yıldır” (Yönetmelik, 

m. 6/c.
73  Nitekim, TBMM iki gün sonra (1 Mart 2006), söz konusu tezkereyi reddetti.  
74  15 Ağustos 2001 t. ve 24494 sy.lı R.G.: “Kurul, çalışmalarının gerektirdiği hallerde komisyonlar ve alt komisyonlar kurabilir” (m. 6/k).
75  “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu” da, bu alt-komisyonlardan biridir.
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– 5. toplantı (8 Ekim 2003): “İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Raporu”, İçişleri 
Bakanı A. Aksu’nun da katımıyla tartışılarak oylandı ve kabul edildi. Bakan Aksu, ilgili 
rapor çerçevesinde önlem alma ve bunları uygulamaya koyma konusunda üzerine düşeni 
yapma sözü verdi.

– 6. toplantı (8 Aralık 2003): Toplantıda yaptığı konuşmada Başbakan Yardımcısı A. 
Gül, Kasım 2003 AB İlerleme Raporu’nda dile getirilen sorunların çözümü amacıyla, 
İHDK’dan çalışmalar beklediklerini ifade etti.

Toplantının ardından, -Kurul’un sekreterya hizmetlerinde Kasım 2003’ten itibaren 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle- 26 Kurul üyesi, İHDK’nın çalışmalarını zorlaştıran ve 
sekreterya hizmetlerinden kaynaklanan resmî engellerin aşılması amacıyla A. Gül’e bir 
mektup gönderdi.

– 7. toplantı (19 Şubat 2004): AB İlerleme Raporu konusunda oluşturulan görüşler, 
Başbakanlığa iletildi76.

– 8. toplantı (7 Haziran 2004): İHDK etkinlik raporu kabul edildi.

– 9. toplantı (1 Ekim 2004): 2 Rapor kabul edildi: “Türkiye’de İnsan Hakları Raporu-2004” 
(oybirliği) ve “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu” (oy çokluğu).

– (Gerçekleştirilemeyen) 10. toplantı (5 Şubat 2005): Gündemin ana maddeleri, şu iki 
Rapor’un tartışılması idi: “Kadının İnsan Hakları Raporu”, “Ekonomik ve Sosyal Haklar 
Raporu”. Ne var ki Başbakanlık, gündemi belirlenen, duyurusu ve hazırlıkları tamamlanan 
bu toplantıyı önce erteledi, sonra iptal etti;  Kurul’u da bir kez daha toplantıya çağırmadı77. 
(Tıpkı, AHKHR üzerindeki bilgi kirliliğini önlemek amacıyla plânlanan 1 Kasım 2004 
tarihli kamuoyu açıklamasının da, bir başka şahıs tarafından sabote edilmesi gibi).

III) KURUL’UN BAŞLICA GÖREV ARACI: RAPORLAR

Görüldüğü gibi İHDK, danışma organı olarak görev alanına giren çalışmaları, daha çok 
raporlar şeklinde yapmış ve bunları ilgili resmî kurumlara iletmiştir. Bu yöntem, İH ulusal 
kurumlarının doğası gereği olup, İHDK Yönetmeliği’nde de açıkça öngörülmüştür: “İnsan 
haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirmek, tavsiyelerde 
bulunmak, öneriler ve raporlar sunmak” (m. 5/a)78.
76  6. toplantının ardından Bakan Gül’e gönderilen mektuba yanıt gelmeyince, Kurul’un karşılaştığı sorunları içeren metin, 30 üye tarafından 

kamuoyuna açıklandı.
77  “İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (R.G., T. 15.08.2001, S. 

24494), m. 6(a) : “Kurul; Şubat, Haziran, Ekim aylarının ilk haftası olmak üzere yılda üç sefer düzenli olarak toplanır”. Kurul’un toplanmasına 
engel olunarak, madde ihlâl edilmiştir. Dolayısıyla, bir meslektaşın da vurguladığı üzere, “bu sonuca neden olanların aynı zamanda suç işledik-
lerini herhalde belirtmeye gerek yoktur”. Kerem Altıparmak, “Türkiye’de İnsan Haklarında Kurumsallaş(ama)ma” in Açık Oturum: Bürokrasi ve 
İnsan Hakları, TBB yay., Ankara 2006, ss. 54-110, özellikle bkz. s. 68.

78  Benzer hüküm için bkz: Paris İlkeleri, m. 3: “Institutions nationales pour la protection de droits de l’homme”, v. Les moyens non-judiciaires 
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Raporların oluşum süreci, başlıca şu aşamalardan geçmiştir: ilgili komisyonda ön çalışma 
şeklinde hazırlanma, Genel Kurul’da görüşme, tartışma ve oylama. İHDK Yönetmeliği’ne 
göre Kurul, olağan olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında toplandığı için, raporların 
kabul edilme süreci de zamana yayılmıştır (m. 7/a). 2004’te olağanüstü toplantı 
yapılamayınca79, 1,5 yıllık çalışma döneminde sonuçlandırılan rapor sayısı, öngörülenin 
çok altında kalmıştır80.

IV) RAPORLARA KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ: DÜŞÜNCEYE LİNÇ

1 Ekim 2004 günlü toplantıda, gündem gereği öncelikle genel nitelik taşıyan “Türkiye’de 
İnsan Hakları Raporu-2004” sunuldu, tartışıldı ve -daha sonra tamamlanmak kaydıyla81- 
oybirliğiyle kabul edildi: Bu Rapor’la, Türkiye’de İH ile ilgili gelişmeler genel olarak 
değerlendiriliyor, bu konuda tanık olunan sorunlara dikkat çekiliyor, ayrıca reformlar 
üzerine izlenen yol ve yöntemin düzeltilmesi öneriliyordu82.

Öğleden sonraki oturumda ise, önceki toplantılarda da görüşülmüş olan “Azınlık Hakları 
ve Kültürel Haklar Raporu” yeniden görüşüldü, tartışıldı ve -daha sonra gözden geçirmek 
kaydıyla83- oy çokluğu ile kabul edildi: azınlık haklarına ve kültürel haklara ilişkin sorunları 
tahlil eden Rapor, şu üç eksene dayanıyordu: Eşitlik ilkesinin uygulanması ve ayrımcılık 
yapılmaması; genel olarak hak ve özgürlüklerin genişletilmesi; kültürel hakların mevzuat 
ve uygulama bakımından ilerletilmesi84.

A) İLK TEPKİLER: BÜROKRASİ-SOKAK İTTİFAKI

1 Ekim toplantısını izleyen günlerde, ilk tepkiler, TİHR-2004 için kendilerinden Rapor’a 
katkı yönünde görüşleri beklenen “Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri”nden 
geldi. Bunlardan bazıları, Rapor’a olumlu oy verdikleri halde, Rapor’la ilgisi olmayan 

pour la protection de Droits de l’homme sur le plan national, Conseil de l’Europe, Direction des Droits de L’Homme, Mai 1998.
79  Bütçe sıkıntısı gerekçe gösterilerek, 2004’te Başbakanlık olağanüstü toplantı yapılmasına müsaade etmedi. Toplantı yeri de değiştirildi: 

başından beri Ankara Palas’ta yapılan İHDK toplantılarının 2004 Şubatında alelacele başbakanlık Binası’na alınmasında da aynı gerekçe öne 
sürülmüştü...

80  İHDK raporları, toplantı tutanakları ve etkinlik raporları hakkında bkz. İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları (Adı geçen derleme).
81  Böylece, Rapor’un hazırlanması aşamasında görüş bildiremeyen üyelere bir süre tanınarak, yazılı katkılarını sonradan iletme olanağı tanın-

mış ve Rapor, buna göre tamamlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için,  İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, ss. 151-287. 
82  Rapor ve ilgili tutanaklar için bkz. Kaboğlu – Akkurt, ss. 151-286.
83  Rapor’un tartışılması sırasında dile getirilen temenniler doğrultusunda Rapor’u yeniden gözden geçirme ahlâkî görevi, ilgili alt-komisyonun 

Başkanı Prof. Oran’a verildi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Oran, Türkiye’de Azınlıklar : Kavramlar, Teori, Lozan, İç mevzuat, İçtihat, Uygulama , 2. basi, 
İletişim yay., 2004 ,(“Bir Rapor’un Bütün Öyküsü” Eki ), ss. 163-176.  Kitaptaki bu ek, daha önce Birikim Dergisi tarafından yayımlanmıştır: 
no.118 (Aralık 2004), ss. 17-25. Ayrıca savunmalara bakılabilir: B. Oran, “Karşı İddianame”, BirGün, 20-23 Şubat 2006; İ. Kaboğlu, Savun-
ma-1: Bir Ulusal İnsan Hakları Kurumunun İbret Verici Tarihine Giriş), BirGün, 27 Şubat-3 Mart 2006. Savunmanın bir bölümü bir periyodikte 
de yayımlandı: bkz. İ. Kaboğlu, “Bir Ulusal İnsan Hakları Kurumunun İbret Verici Tarihine Giriş (1)”, İDEHUM, Y.1, S. 2, Mayıs-Haziran 
2006, ss. 12-20.

84  Rapor için bkz. İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, ss. 287-300. “AHKHR” üzerine ayrıntılı bilgi için bkz. B. Oran, “The Minority 
Report Affair in Turkey”, Regent Journal of International Law, Vol. 5, 2007, pp. 2-93.
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görüş ve yorumlarını iletmeyi yeğledi85. Bu arada, İH’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı 
A.Gül, dolaylı olarak, TBMM-İHİK Başkanı ise doğrudan tepki göstererek Rapor’un geri 
alınmasını talep etti86.

AHKHR üzerindeki ilk resmî tepki ise, 18 Ekim günü basın toplantısını yapan Başbakanlık 
İnsan Hakları Başkanı’ndan geldi. Bu şekilde oluşan tepkiler zincirinden etkilenen özellikle 
Rapor’a muhalif bazı İHDK üyeleri87, İHDK ile hiçbir şekilde ilişkisi bulunmayan kişiler 
ve bazı gazeteciler de bu halkaya eklendi. (Tüm bu değerlendirme ve karalamalar, rapor 
üzerindeki önyargıyı halka kadar taşıdı ve kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliğine yol 
açıldı). Resmi ve gayrı resmi tepkiler ışığında böylece insan haklarının giremediği alan 
tanımlanmış oluyordu: azınlıklar88. 

B) “İNSAN HAKLAMA” HABERCİLİĞİ89

Türkiye’de medya, yanlış olarak kendini 4. kuvvet konumunda görür. Ne var ki, İHDK 
raporları akabinde tanık olunan pratik, medyanın kendine yakıştırdığı ismi ile müsemma 
olduğunu gösterdi. Basın-yayın organları, özellikle milliyetçi-muhafazakâr dünya 
görüşünü yansıtanlar, Rapor’a ilişkin bilgi kirliliği (dezenformasyon) yaratmak için adeta 
yarışa girdi. Basın ve yayın organları mensuplarının çoğu, ilgili Rapor’ları görmeden 
karalama kampanyasına girişmiş; bir kısmı ise adı geçen iki Rapor’u, ya bilerek/kasten, 
ya da bilmeden/bilgilenme gereği duymaksızın, sırf tepkilerini ortaya koyan verileri 
gördüklerinden, birbirine karıştırmıştır. Bunda, adı geçen Rapor’un yırtılmasından iki 
hafta önce uluslararası bir toplantıda “3 D” (dikkat, dinleme duyarlılık) eksiği olarak 
adlandırdığım olgu rol oynamış olabilir90. Ne var ki, tepkilerin kaynağı, bunun da 
ötesindedir: İH alanında kaydedilmesi muhtemel ilerlemeden duyulan korkunun, adı 
geçen Rapor’lar üzerinden hakaret, küfür ve sövgü yoluyla dışa vurumudur91. Bunu 
85  Örneğin, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı adına Kurul üyesi olan temsilcilerin görüşleri.
86  Zamanın AB Genel sekreteri Murat Sungar, İHDK Başkan Yardımcısı Şenal Sarıhan’a A. Gül adına telefon ederek, İHDK Başkanı 

Kaboğlu’ndan Raporu geri almasını talep etmiştir. Aynı günlerde, TBMM-İHİK Başkanı M. Elkatmış ise, Kaboğlu’nu doğrudan arayarak, 
hem Rapor’daki eleştirilerin içeriğinin ağır kaçtığını, hem de zamanlamasının yanlış olduğunu beyan etmiştir (14 Ekim 2004).

87  Tepki gösteren İHDK üyeleri, ya çalışmalara hiç katılmayan ya da daha çok insan hakları çalışmalarını engellemek amacıyla katılan kişiler-
di.

88  Fakat, azınlıklara karşı hasmane tavır sergileyen söz konusu çevreler, sorunun bizatihi bir insan hakları sorunu olduğunu da böylelikle kanıt

lamış oldular. Asıl amaç, insan hakları alanında atılacak olumlu adımları engellemekti.
89  İHDK deneyimi, Türkiye’de insan hakları haberciliği üzerine yapılan çalışmaların önemini ve bu tür eserlerin sayıca artmasının gerekliliğini 

bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş bulunuyor. Bu konuda bkz. İnsan hakları Haberciliği, (Derleyen: Sevda Alankuş), IPS İletişim Vakfı Yay., 
Eylül 2007, İstanbul.

90  Bkz. İ. Kaboğlu, “İnsan Haklarına Yönelik Örtülü Bir Tehdit: 3 D Eksiği”, 21. Yüzyılın Başında İnsan Haklarına Yönelik Tehditler, (Yay. haz: 
İoanna Kuçuradi), Hacettepe Üniv. Yay., Ankara, 2004, ss. 149-156.

91  Değişik gazetelerden örnek olarak bkz. Emin Çölaşan, “Beterin Beteri”, (Hürriyet, 20.10.2004); Taha Akyol, “Yine Azınlık Meselesi”, (Mil-
liyet, 21.10.2004); Serdar Arseven, “İnsan Hakları Kurulu Azınlık İçin Kurulmuş”, (Tercüman, 23.10.2004); Emin Pazarcı, “Kafaya Bak”, 
(Dünden Bugüne Tercüman, 24.10.2004); Kemal Yavuz, “Cumhuriyetimiz ve Kürtçülük”, ( Akşam, 24.10.2004); Nazif Okumuş, “Cumhuriyet 
Düşmanları”, (Takvim, 29 Ekim 2004); Ömer Lütfi Mete, “Bugün Türkiyelilik, Yarın Kürdiyelilik”, (Sabah, 28.10.2004); Özcan Yeniçeri, 
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yaparken, gazeteciler, köşelerini Prof. Oran ve Kaboğlu’nun bilimsel formasyonunu ve/
veya kişiliğini hedef alan yazılarla doldurmuşlardır92.

C) DEVLET-TOPLUM EL ELE

AHKHR, oylama sırasında dile getirilen temenni doğrultusunda gözden geçirilmiş haliyle 
22 Ekim 2004 günü sabahı Başbakanlığa gönderildi. Rapor’un daha önce kamuoyuna 
açıklandığı şeklinde yaratılmış bulunan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla, aynı gün İHDK 
Başkanlığı’nca bir de basın açıklaması yapıldı.

23 Ekim akşam haberlerinde A. Gül, Rapor’u henüz okumadığını, ancak Rapor’da öne 
sürülen, işkencenin sistematik olduğu yönündeki iddianın kabul edilemez olduğunu 
beyan ediyordu93. Bu beyan, birbiriyle bağlantılı iki gerçeği açıkça gözler önüne seriyordu: 
Her iki raporun devletin en üst kademesinde dahi birbirine karıştırıldı. Düşülen hatanın 
nedeni ise, İH bürokratlarınca –yani İH’ından sorumlu Bakanın bizzat atamış olduğu 
görevlilerce-  yönlendirilmekti. Gerçekte, Başbakanlığa sunulan AHKHR’nin işkence ile 
hiçbir ilgisi yoktu.

Rapor’a tepkiler çok koldan geldi94. Örneğin, AKP Milletvekili Süleyman Sarıbaş, 
TBMM kürsüsünden yaptığı gündem dışı konuşmada, “Azınlık Hakları ve Kültürel 
Haklar Raporu” ekseninde İHDK üyelerine şu küfrü savuruyordu: “Entel devşirme, zehirli 
salyalarını akıtan kişiler, dışarıdan görev alanlar, Türk milleti kelimesinden nefret edenler, 
hainler, Türkiye Cumhuriyeti’ni ayırmaya çalışanlar, Barzani’nin danışmanlığını yapan 
şahıslar, liboşlar, finoşlar, Türk düşmanı, ...  Azınlık arayanlar analarına, babalarının kim 
olduğunu bir kez daha sormalıdırlar. Ey Türk titre ve özüne dön”95.

Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, aynı minvalde devam ederek , “Vatan pahasına 
bu hareket yapılmaz. Toprağın bedeli kandır. Gerekirse o kan dökülür. Raporun adını bile 
edenlerin başına bela oluruz” diye demeç verdi96.

Anamuhalefet Partisi de koroya eklenmekten geri kalmadı97.

Dönemin Cumhurbaşkanı A. N. Sezer de, 29 Ekim mesajında, Rapor tartışmalarıyla ilgili 
olarak, Rapor sanki kültürel haklardan başka bir şeyden bahsediyor, ulus-devleti yıpratmak 

“Örgütlü Entelektüel Çete” (Yeniçağ, 17.11.2004) ve “Azınlığın Tacizi” (Yeniçağ, 24.11.2004) başlıklı yazılar.
92  Çoğu, AHKH Komisyonu Başkanı olduğu için daha çok ismen B. Oran’ı hedef aldığı halde, (sonraları gazetesinden işine son verilen Emin 

Çölaşan adındaki kişinin yaptığı gibi) bazıları da Oran’dan hiç söz etmeksizin Kaboğlu’na çamur atma görevinin öncülüğüne soyundu.
93  Bkz. 23.10.2004 tarihli Radikal Gazetesi Manşeti: “Gül: Bu Raporlar Kıskançlık Ürünü”.
94  Daha ayrıntılı bilgi için bkz. B. Oran, Türkiye’de Azınlıklar (Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama), İletişim Yay., 2004, ss. 

163-176.
95  TBMM Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem, 3. Yasama Yılı, 10. Birleşim, 26 Ekim 2004, Salı.
96  BirGün, 27.10.2004.
97  CHP lideri D. Baykal, “Azınlık Tartışması Yapay” (Cumhuriyet, 27.10.2004) derken, yardımcısı O. Öymen, “TSK’nın Tavrı Doğru” (Cumhu-

riyet, 4.11.2004) diyerek, Baykal’ı teyid etti.



254

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

istiyor ve üniter (tekil) devleti sorguluyormuş gibi, şunları söylüyordu: “Birlikte yaşayan 
toplulukların, kültürel haklar dışında, etnik, dinsel, mezhepsel kimliklerinin öne çıkarılması 
ulus-devleti yıpratmanın ötesinde, ulusal birliğe zarar verecek niteliktedir (...) Tekil devlette, 
ülke, ulus ve egemenlik tektir, bölünemez. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu ve asli öğesi tektir ve 
Türk ulusudur”98.

Bu ve benzer yorumlar, oluşan bilgi kirliliği sonucu (yukarıda da belirtildiği üzere, 
çoğunlukla, Rapor metni okunmaksızın ve kulaktan dolma bilgilerle ya da kasten) 
kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi engelleme ihtiyacını doğurdu. İHDK Başkanlığı’nca 
kararlaştırılan 1 Kasım basın toplantısının asıl amacı da buydu.

Emekçi örgüt üyesinin saldırısı: Sendikacı Fahrettin Yokuş, 1.11.04’te yapılan basın 
toplantısı sırasında,  İHDK Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu’na Başbakanlık 
Binası’nda fiziksel saldırıda bulunarak, AHKHR hakkında bilgilendirmeye yönelik 
kamuoyu açıklamasını şiddet kullanarak engelledi99.

Hükümet, aynı zamanda bir kamu görevlisi olan saldırgan kişi hakkında susarken, 
saldırıya uğrayanları en aşağılayıcı ifadelerle eleştirdi. Adalet Bakanı C. Çiçek, Rapor’un 
“intel zırva” ve “entelektüel fitne ürünü” olduğu açıklamasıyla, “Türkiye’nin ek yerine jilet 
attılar.” sözleriyle yetinmemiş, “Bu, aydınların kalitesini gösteriyor, hergele meydanında rapor 
dağıtıyorlar” sözlerini de sarf etmişti100. Başbakan Erdoğan ise, “marjinal entelektüelleri 
Danışma Kurulu’ndan tasfiye” mesajında gecikmemişti. DYP Genel Başkan yardımcısı 
S. Kaya da, “Yokuş doğru yaptı. Kutluyorum. Eline sağlık”101 sözleriyle, saldırı eylemini 
destekledi. Genelkurmay 2. Başkanı, “Türkiye’de üniter devlet yapısını tartışmaya açmak, 
TSK tarafından tasvip edilemez”102 dedi. D. Baykal ise, şu sözleriyle Anamuhalefet lideri 
konumunu unutuvermişti: “Lozan’da çizilmiş sınırların tartışmaya açılması, (...) aldatmacası 
ve yapay azınlıklar yaratma niyetleri hiçbir zaman sonuç vermeyecektir”103.

Öncesi ve sonrası işlemler ve beyanlar ışığında adı geçen saldırgan zat, eyleme yalnız 
başına teşebbüs etmiş olsa da, bunun planlanmasının ve kotarılmasının tek kişilik tezgâhtan 
ibaret olmadığı bellidir104.

98  Radikal, 29.10.2004.
99  Gerçek şu ki Rapor, iddia edildiğinin aksine, kamuoyuna resmen hiç açıklan(a)madı. Eğer saldırgan engellemeseydi, Rapor’un yorumu ka-

muoyuna ilk kez açıklanmış olacaktı. Yırtılan yorum metni için bkz: “İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun 
Basın Toplantısı ve Kamuoyuna Açıklaması”, İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, ss .301-308.

100  Bkz. Adnan Ekinci, “İnsanlığın Entel Umudu”,  Radikal, 19.11.2004; Takvim, 16.11. 2004. Ayrıca bkz. B. Oran, “Acaba şimdi hiç utanmazlar 
mı?”, Radikal 2, 20.07.2008.

101  Radikal, 03.11.2004.
102  Milliyet, 03.11.2004.
103  Radikal, 29.11.2004.
104 Geçmişe yönelik olan şu haber kayda değer: “Raporu yırtan tanıdık: Kamu-Sen Genel Sekreteri Yokuş’un, Abdullah Çatlı’nın Ülkü 

Ocakları’nı birlikte yönettiği Dugut’la, Kamu-Sen’in örgütlenmesine zemin oluşturan vakfın kurucusu olduğu ortaya çıktı.” (Milliyet, 3 Ka-
sım 2004).

 Öte yandan, söz konusu olayın idari - bürokratik yapı ve Hükümet’in ötesinde de etkileri oldu. Belki de bu ittifak, CHP ile AKP’yi ilk kez aynı 
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V) ... VE YARGIÇLAR “FİKİR SUÇU” YARATTI

Adı geçen Rapor’u yargı merciine resmî ve gayrı resmî kuruluş ve kişilerin intikal 
ettirmesinden sonra başlayan yargısal sürece ilişkin bazı kısa kesitler verilmekle 
yetinilecek.

A) DOSYA, ADLİYE’YE BÜROKRASİ-SOKAK BİRLİKTELİĞİ İLE TAŞINDI?

İHDK sekreterya hizmetlerini de yürüten Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, 18.10.2004 
günü, bu konuda yetkisi bulunmadığı halde “Kurul’da yapılan oylama usule aykırıdır” 
iddiasını resmi bir basın toplantısı yoluyla dile getirerek kamuoyunu yanılttı. Bunun 
ardından, Kurul içinden ve dışarıdan Rapor’a yönelik itirazlar gün ışığına çıkmaya başladı. 
Bu arada, Kurul’un Bakanlık temsilcileri ve bazı üyeleri, her iki Rapor’a (TİHR-2004 ve 
AHKHR) karşı çıkmaya başladı.

Fakat esas dönüm noktası, bu konuda İHB tarafından olayları çarpıtıcı biçimde hazırlanan 
ve Rapor hakkında gözlemler içeren bir yazıyı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
göndermesi oldu (Aralık 2004).

B) 9 AY 10 GÜN SÜREN ÖN SORUŞTURMA
Basın Savcısı Nadi Türkaslan, 3 Şubat 2005 günü, Oran ve Kaboğlu’nu ifade vermeye 

çağırdı. Oran olayları açıklayıcı ve bilgilendirici bir ifade verdiği halde, Kaboğlu bunu 
reddetti. 14 Kasım 2005 günü, yani aradan tamı tamına 9 ay 10 gün geçtikten sonra, 
hazırlanan iddianame ile, ceza davası açıldı. Buna göre, AHKHR’de yapılan yorum ve 
değerlendirmeler, öne sürülen görüşler ve öneriler nedeniyle, TCK m. 216 (halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik) ve m. 301’i (Anayasa Mahkemesi’ne hakaret) ihlâl ettikleri iddiası ile,  
Kaboğlu ve Oran hakkında 5’er yıl hapis istemi yer alıyordu.

C) GEREKSİZ TANIKLARLA UZATILAN YARGILAMA SÜRECİ
15 Şubat 2006 tarihli ilk duruşmada yargıç, dava açılma talebini dosyayı okumadan kabul 

ettiğini söyledi; buna karşılık, avukatların derhal beraat talebini reddederek, yargılamaya 
başladı. Suçlama konusuyla ilgili olmadığı halde, Rapor’un oylanma ve kabul biçimi 
üzerine tanık dinlemeye karar verdiğinden, duruşma 9 saat sürdü. Yargıç, TCK m. 301 
yönünden yargılamanın yapılabilmesi için, Adalet Bakanlığı’na izin yazısı yazmaya karar 
verdi105. Mahkeme, davayı m. 301 yönünden askıya almasına karşın; davalılar yalnız m. 
216 değil, m. 301 açısından da yargılanma taleplerinde ısrarcı oldu106.

noktada buluşturuyordu. Hatta öyle ki, bu örtüşmenin, CHP-MHP fikri yakınlaşmasını ateşlediği de söylenebilir. Son olarak, tüm topluma 
yansıyan etkileri açısından bakılığında; Yokuş vakasının Türkiye genelinde şiddetin zemin bulması ve yaygınlaşmasını cesaretlendirici etki-
sinden söz edilebilir.

105  İzin yazısında, “Yüce Adalet Bakanlığı” başlığı kullanıldı.
106 Savunma sırasında Kaboğlu, bu davanın yalnızca bir Kaboğlu-Oran davası değil, bir insan hakları davası, bir Türkiye davası olduğunu ve 
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10 Nisan 2006 tarihli 2. duruşmada Mahkeme, tanık dinlemeye devam etti. Davalılar 
ise, bu davanın kendisinin, nihaî karardan bağımsız olarak ifade özgürlüğü açısından 
bir yaptırım olduğunu dile getirdiler. Kaboğlu, yaptığı 2. savunmasında, bu davada 
yargılananın Türkiye’nin kendisi olduğunu; Türkiye aidiyetini dillendirmeyi yasaklamak 
bir yana, bunun Anayasa’nın değişmez maddeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, 
beraat kararının bu duruşmada verilmesi gereğinde ısrar etti107. Bunun üzerine, Yargıç 
savcıya dönerek, mütalaasını hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. “Hayır” yanıtını alınca, 
duruşma yine “kararsız” noktalandı.

10 Mayıs 2006 tarihli son duruşma, Savcı’nın esas hakkında mütalâasını bildirmesiyle 
başladı. Savcı, davanın dolaylı biçimde de olsa Başbakanlığın suç duyurusu üzerine açıldığını 
belirtti. Ne var ki, Savcı Muhittin Efe, beraat istemine gerekçe olarak, Rapor’un içeriğinde 
yer alan görüşlerin Anayasa ve İHAS’la güvencelenen düşünce özgürlüğü kapsamında yer 
aldığını vurgulamasına karşın108, Rapor’un kurumsal ve de resmî olmadığı, yalnızca her iki 
bilim adamının kişisel görüşleri olarak kaldığı yönündeki kanaatini kararına yansıttı109.

Yargıç, Rapor’un usule uygun olarak oylanmış olduğunu da tanık beyanlarıyla teyid 
ettikten sonra, TCK m. 216 açısından Kaboğlu ve Oran’ın beraatlerine, TCK m. 301 
açısından ise “düşme”sine karar verdi110.

D) YARGITAY AŞAMASI: ESASTAN BOZMA

Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat ve düşme kararları, davayı sona erdirmedi; temyiz 

dolayısıyla bu davayla bir düşünce suçu yaratılmak istendiğini vurguladı (Bkz. dipnot 20’de verilen kaynaklar). Baskın Oran da, “Karşı İddi-
aname” olarak adlandırdığı savunmasında, İddianame’nin çeşitli açılardan geçersiz olduğunu bazı adlandırmalarla (icat-name, itham-name, 
ispat-name, istihare-name, iftira-name, istihzâ-name, iğfal-name, israf-name, itiraf-name, sözde-iddianame) ortaya koydu. (Bkz. http://bir-
gungazete.com/research_index.php?year=2006&action=catlist)

107 “Özetle, ‘Ben Artvinliyim’, “ben Avrupalıyım’ diyebileceğim; hem de, ne il aidiyeti ve ne de Avrupalılık Anayasa güvencesi altında yer almadığı halde. 
Ancak, Anayasa’nın değişmez ilk 3 maddesinde yer alan ‘Türkiye aidiyeti’nin kullanılarak ‘ben Türkiyeliyim’ denmesi, bunun önerilmesi bile, bir 
ceza davasının konusunu oluşturabilmektedir. Bu, anlaşılmaz bir durumdur”. Bkz. Savunma-II, s. 5. Duruşmalar üzerine bazı gözlemler için bkz. 
Abdullah Sezer, “Kaboğlu & Oran Davası’ndan Çarpıcı Notlar (‘Ne Mutlu, Türkiye’liyim Diyebilene’)”, Karşı Hukuk, S. 2, Mayıs-Haziran 
2006, s. 13.

108  Söz konusu dava vesilesiyle, 38 ülkeden 1257 üniversite öğretim üyesi ve hukukçunun Kaboğlu-Oran’a verdiği destek ve diğer gelişmeler 
üzerine bkz. Kaboğlu, “Le Conseil des Droits de l’Homme devant le Tribunal Pénal: Cas de la Turquie” in Revue de Science criminelle et de 
Droit pénal comparé, Juillet-Septembre 2006, no:3, pp. 521-535.

Makalenin İtalyanca çevirisi « Politica Del Diritto » dergisinde yayınlanmıştır. Bkz. Libertà Di Espressione e Diritti Umani in Turchia : Il Con-
siglio Consultativo dei Diritti Dell’uomo Dinanzi Al Guidice Pénale. (çeviren : Valentina Rita Scotti), Politica Del Diritto – a.XXXIX, no 1, 
Mart 2008, pp. 165 – 187. Adı geçen makalenin güncelleştirilmiş şekli, Türkçe çevirisiyle (Gülden Kurt)  birlikte, prof. Dr. Ali Ülkü Azrak 
Armağanı’nda yayınlanmıştır. Bkz. “Le Conseil des Droits de l’Homme devant le Tribunal pénal: cas de la Turquie” ve “ İnsan Hakları Kurulu 
Ceza Mahkemesi Önünde :Türkiye Uygulaması”, Festschrift zum 75. Geburtstag, Ali Ülkü Azrak 75. Yaş Armağanı, Yayına hazırlayanlar/
herausgegeben von N. Şebnem Sayhan-Yücel Karlıklı, Istanbul, Kasım 2008, s.123-175.

109  Yargıcın, Rapor’un usulüne uygun olarak oylandığını kabul etmekle birlikte, kendi görev alanına girmediği halde, Rapor’un resmîliği üze-
rinde tartışmaya girerek, “resmî olmadığı” kaydını düşmesi, yargı mensuplarının konuya yaklaşımı ve insan hakları üzerine ürkek tavrını yan-
sıtması bakımından oldukça dikkat çekicidir.

110  Bkz. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, E. 2005/312, K. 2006/356, K.T. 10.05.2006. (Yargıç Avni Mis).
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başvuruları, -fikir suçu ihdası dâhil- Yargıtay serüvenini başlattı.

1) Sürecin gelişimi

-Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararının ardından, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcısı, beraat kararının bozularak Kaboğlu ve Oran’ın cezalandırılması 
istemiyle, Yargıtay’a başvurdu111.

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının onanması gerektiği yönünde mütalaa 
verdi (...)

-Buna karşılık, Yargıtay 8. Ceza Dairesi, beraat kararının esastan bozulması yönünde 
karar verdi (...)

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bozma kararının kaldırılması amacıyla, itirazda 
bulundu (...)

-Bozma kararı, bunun üzerine Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’na gönderildi.

-Yargıtay Başkanlığı, “silâhların eşitliği” ilkesi gereği öne sürülen Kaboğlu ve Oran’ın 
Genel Kurul’da dinlenilmesi taleplerini reddetti112.

(.......) Ve nihayet, bu bildiri sunulduktan ve  metni Ankara Barosu’na gönderildikten 
sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 8. Ceza Dairesi’nin bozma kararını iptal ederek 28. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararını noyaladı (28 Nisan 2008).

2) Yargıçlara göre suç sayılan sözcükler

1) Yargıtay 8. Ceza Dairesi, çoğunluk113 oyu ile verdiği kararında, adı geçen Rapor’u 
anayasal eksende yorumlamış ve “suça konu raporda Türkiye’de alt kimlik-üst kimlik 
ayrımı yapılmak suretiyle eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırları aşılmış, suçlama niteliği 
taşıyan ve kamuoyuna açıklanan rapor içeriği ile toplumsal tehlike boyutlarına ulaşılmıştır” 
saptamasından yola çıkarak, TCK m. 216’nın ihlâl edildiği varsayımıyla, beraat kararını 
esastan bozmuştur.

2) Karar, Rapor’da kullanılan kavram ve sözcükler ile bunların yorumu üzerindeki bazı 
çıkarımlardan hareketle, Rapor’u yazanların niyeti üzerinde yoğunlaşmış bulunuyor. 
Hatta, Rapor’da yer almadığı halde, bazı deyim ve tanımlar Rapor’da yer alıyormuş gibi 
aktarılıyor. “Niyet okuma”sını bir yana bırakacak olursak, Rapor’un uzun bir çalışmanın 
ürünü olduğu şeklindeki saptama, İHDK’daki tartışma ve olgunlaştırmanın demokratik 
ortamda ve ciddiyetle yapılması anlamında doğrudur. Nitekim, dava konusu Rapor, 
111 Temyiz tarihi: 11.05.2006,  Ankara Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu’nun gerekçeli temyiz başvurusu: 28.06.2006.
112  26.11.2007 tarihli, T.C. Yargıtay 1. Başkanlığı yazısı.
113  Karar, 1’e karşı 4 çoğunluk oyu ile alınmıştır. Çoğunluk oyları: S. Çetinkol, A. C. Özbek, H. Akdağ, N. Duranoğlu; karşı oy: H. Yaver Aktan. 

Bkz. E. 2007/5222, K. 2007/5583, K.T. 12.7.2007. (Karar, gerekçesi yazıldıktan sonra, 13 Eylül 2007’de kamuoyuna yansıtıldı).
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yazımına karar verilmesinden (Mayıs 2003) yaklaşık 1,5 yıl sonra (Ekim 2004’te) kabul 
edilmiştir. Diğer yandan, tartışılması bu Rapor’dan daha uzun süren raporlar da vardır. 
Örneğin, çalışmalarına bu Rapor’la birlikte başlanan “Kadının İnsan Hakları Rapor 
Taslağı” ile, “Ekonomik ve Sosyal Haklar Rapor Taslağı”nın Şubat 2005 toplantısında 
görüşülmesi kararlaştırılmıştı114.

3) Kararda, “Yeni bir azınlık tanımının ve uygulamasının yapılması, yaratılması, etnik ve 
kültürel çeşitliliği olan üniter devlet ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşürecek bir sonuca 
ulaşacaktır.” denmektedir (s. 6). Oysa:

a) Rapor’da üniter devletin bölünmezliğini herhangi bir biçimde tartışan tek kelime 
yoktur. Tam tersine, ezcümle şöyle denmektedir: “Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü 
son derece doğal ve tüm dünyada tartışmasız kabul edilen bir husustur.” (Rapor, s. 3).

b) Rapor’da böyle bir “yeni azınlık tanımı” yoktur. Olsaydı, çoğunluk kararı bunu alıntı 
yaparak belirtirdi.

c) Belirtilen üç ölçüte (soy, dil, din) göre bir azınlık tanımı yapılmış olsaydı, çoğunluk 
kararında atıf yapılan (s. 3), Medenî ve Siyasal Haklara İlişkin BM Sözleşmesi’nin 27. 
maddesinin tekrarı anlamını taşıyacaktı. Aynı şekilde, din esasına göre azınlık tanındığını 
söylemek, Lozan Antlaşması’nın kabul ettiği bir gerçeği ifade eder.  

d) Kaldı ki, Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer mevzuatımızda “azınlık yaratmak” diye bir 
suç yoktur.  Dolayısıyla, çoğunluk kararı her şeyden önce “Suçsuz ceza olmaz” biçiminde 
ifade edilen temel ilke, yüksek yargıçlar tarafından görmezden gelindi.

e) Böyle bir “suç” mevzuatımızda bulunmuş olsaydı dahi, “uygulama yapılması ve 
yaratılması”nın bir raporla söz konusu olamayacağı aşikârdır. Raporla, hele de bir danışma 
raporuyla uygulama olmaz. Eğer Rapor yetkili devlet organları tarafından kabul edilmiş ve 
yasaya (arkasından da, düzenleyici işlemlere) dönüştürülmüş olsaydı, o zaman “uygulama” 
yapılmış olurdu. Bu Rapor’un danışma mahiyetinde ve sadece bir öneri metinden ibaret 
olduğu unutulmuştur.

4) Bozma kararında (s. 6), “Millet sözcüğü, alt kimlikleri red anlamına gelir” cümlesi yer 
almaktadır.

a)  Oysa böyle bir cümle, Rapor’da yoktur.

b) Olsaydı bile, bunun “kamu güvenliği” açısından ne tür bir tehlike yaratacağı 
anlaşılamamıştır. 

c) “Etnik kimlik” değil, sadece “etnik çeşitlilik” olgusunu kabul eden 8. Daire’nin, bu 
çeşitliliklerden bir veya birkaçının öne çıkarılmasının “barışçı toplumsal birliktelik temel 
114  Ne var ki, söz konusu toplantıyı iptal eden AKP Hükümeti, İHDK’yi bir daha toplantıya çağırmadığı için, adı geçen Rapor’lar ise, 

hiçbir zaman görüşülemedi.
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değerleri”ni yok edeceği sonucuna nasıl ulaştığı anlaşılamamıştır.

d) Oysa Rapor, tam tersine, bütün etnisitelerin eşitliği anlayışını yansıtmaktadır ve bu 
nedenle de “ayrıştırma” değil, “birleştirme” hedefine yöneliktir. Zaten “anayasal yurttaşlık” 
eksenine dayanan Rapor’un bütün esprisi de budur.

5) Çoğunluk oyunda, “Türk” kelimesinin etnik anlamda kullanılmadığı varsayımından 
yola çıkıldığına göre, kimlik olarak “Türkiyeli” denmesinin ne tür bir sakıncası olabileceği 
anlaşılamamıştır. Kaldı ki bu terim, ilk defa Temmuz 1923’te Gazi Mustafa Kemal 
tarafından, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu tadilatına ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na 
çerçeve oluşturan taslağın dört maddesinde kendi el yazısıyla kullanılmıştır (m. 12, 13, 14 
ve 15)115.

6) Çoğunluk oyunda. şöyle denmektedir: “Bu anayasal eksen karşısında; suça konu 
raporda Türkiye’de alt kimlik-üst kimlik ayrımı yapılmak suretiyle eleştiri ve düşünce özgürlüğü 
sınırları aşılmış”tır. (s. 6).

a)  Bu durumda çoğunluk oyu, Rapor’un düşünce ürünü olduğu kabul etmektedir.

b) Ama, Anayasa’yı yorumlama ve reform önerisinde bulunmayı yasak ve suç 
saymaktadır.

7) Çoğunluk oyunda. şöyle denmektedir: “Suçlama niteliği taşıyan ve kamuoyuna 
açıklanan rapor, içeriği ile toplumsal tehlike boyutlarına ulaşılmıştır”. (s. 6).

a) Bir danışma kurulunun kabul ettiği rapora böyle bir işlevin nasıl yüklendiği 
anlaşılamamıştır.

b) Eğer “suçlama” terimi teknik anlamında değil de, “eleştiri” anlamında kullanılıyor ise, 
bu öğeden yoksun bir düşünce özgürlüğü nasıl var olabilir?

c) Rapor’un kimi suçladığı ve hangi tür bir “toplumsal tehlike”ye yol açtığı anlaşılamamıştır. 
Bu konuda çoğunluk görüşünde hiçbir açıklık yoktur; üstelik, TCK m. 216’da, “toplumsal 
tehlike” deyimi yer almamaktadır. Diğer taraftan, karşı oy gerekçesinde de açıklandığı 
üzere; Rapor’un şiddet söylemiyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilişkisi yoktur. Olsaydı, 
çoğunluk görüşü bunu alıntılardı. Daha da önemlisi, çoğunluk görüşü, kararın başında 
saptamış olduğu (s. 2) üç kriterle (demokratik toplum, açık ve yakın tehlike, ulusal 
güvenlik) dahi herhangi bir ilişki kuramamıştır.

d) Aslında, bir ilişki kurulması da mümkün değildir. Çünkü, “kamu güvenliği”, diğer iki 
alt kriter (kamu sağlığı ve kamu dinginliği) ile birlikte, “kamu düzeni” kavramının içeriğini 
belirler. Bu üç öğeden oluşan kamu düzeni, kamusal ve maddî olanla ilgilidir. Dolayısıyla, 
ölçülü ve belli öğelerle sınırlı bir kavram olarak kamu düzeni, özgürlüklerin düzenlenmesi 

115  Metin için bkz. aşa. dipnot 75.
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ve kayıtlanması sürecinde dar yorumlanmalıdır. Kaldı ki, kamu düzeninin bir alt öğesi 
olarak kamu güvenliği, haydi haydi çok daha dar ve teknik bir kavramdır. TCK m. 216’da 
öngörülen “açık ve yakın tehlike” ölçütü ise, kamu güvenliğinin uygulama alanını daha da 
daraltmakta ve tamamen somut ve maddî bir olgu ya da olayın varlığını gerekli kılmaktadır. 
Bu nedenle, TCK m. 216’nın, dava konusu Rapor’a uygulanması mümkün değildir.

Daha da önemlisi, çoğunluk kararında kullanılan (s. 2) “ulusal güvenlik” kavramı, m. 
216’da yer almadığı gibi, kamu düzeninin alt unsuru olan kamu güvenliği kavramından 
tamamen farklı bir anlam ve içeriğe sahiptir.

8) Yargıtay 8. Daire’nin çoğunluk oyu ise, tam tersine, dava konusu Rapor’la, ifade 
özgürlüğünü sınırlamaya elverişli ölçüt ve gerekçeler arasında hiçbir ilişki kuramamış, 
katıksız  bir “düşünce suçu” yaratmıştır. Şöyle ki;

a) Rapor’da dile getirilen konular, İHDK’nın kuruluş amacıyla, yani bütün toplumu ve 
dolayısıyla “kamu yararı”nı ilgilendiren İH sorunlarıyla ilişkilidir. Ankara 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi, bu görevin yerine getirilmesinin ancak uzmanlık formasyonuna sahip kişilerin 
katkısıyla ve sadece rapor yoluyla mümkün olduğunu; dolayısıyla, en geniş anlamda ifade 
özgürlüğünden yararlanmasının, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereği 
olduğunu tescil etmişti.

b) Eğer Anayasa’nın tanıdığı bilimsel tartışma özgürlüğü, ilgili yönetmeliğin amir hükmü 
icabı yazılmış bir resmî danışma raporunda bile kullanılamayacaksa, karşı oy yazısında da 
belirtildiği üzere, hangi alanda ve nasıl kullanılacağı da merak konusudur. Uzmanlık ürünü 
bir çalışmanın başka bir yöntemle gerçekleştirilmesi zaten düşünülemez116.

9) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itirazda, dava konusu Rapor’un 
suç oluşturmadığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte, Başsavcılığın itirazındaki bir 
değerlendirme yanlışına da dikkat çekmek gerekir. Şöyle ki; TCK m. 216’ya göre suç 
oluşturmayan Rapor üzerine yapılan değerlendirmede, “756 sayılı TCK.nun 312/2. 
maddesinde düzenlenen suçun unsurlarının oluştuğu kabul edilebilir.” denmektedir117.

10) Bunun üzerine Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na intikal etmiştir (Bkz. Aşa. 
Başlık: VIII).

(...)
VI) FİKRİ SUÇ SAYAN YARGI’NIN ÖTEKİ YÜZÜ: ŞİDDET SÖYLEMİ-KÜFÜR-

SÖVGÜ-HAKARET VS. “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ (!)”DÜR
Adı geçen Rapor nedeniyle Kaboğlu ve Oran’a saldıran, küfreden ve hakaret eden 

116  Karşı oy yazısında, haklı olarak, Rapor’da şiddete çağrının bulunmadığı belirtilmiştir. Aslında, çoğunluk oyuna hâkim olan görüş, Rapor’un 
kendisini suç olarak algıladığından, böyle bir bağlantı kurma gereğini duymamıştır.

117  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 01.11.2007 günlü itiraz yazısındaki bu saptama ile, eğer eski TCK yürürlükte olsaydı Rapor’da öne sürü-
len görüşlerin suç oluşturacağını beyan etmiş bulunmaktadır.
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politikacılara, sendikacılara ve çoğunluğu gazetecilere karşı, Ankara’da hukuk ve ceza 
mahkemelerinde, sayıları 20’ye ulaşan dava açıldı. Davaların az bir kısmı lehe sonuçlandı. 
Yargıçlar, genellikle küfür, hakaret ve şiddete çağrı içeren sözleri, ifade özgürlüğü olarak 
kabul etti. Tazminat ödeme yönünde  birkaç ayrık  karar ise, Yargıtay tarafından bozuldu. 
Dolayısıyla bu kez Yargıtay üyeleri, daha ileri giderek adı geçen Rapor’da önerilen görüşleri 
değil; tam tersine, ağır hakaret ve küfürlere, düşüncelerin ifadesi ve eleştiri özgürlüğü 
payesini vermişlerdir. Bu nedenle bunlar, “küfür ve hakaretleri aklama kararları” olarak da 
adlandırılabilir.

Burada, kesinleşen davaların birkaçından kesitler sunmak bile yeterli fikir verebilir.
1) Sövücü milletvekili SS’ye beraat: Ceza yargıçları, yasama dokunulmazlığı nedeniyle, 

Milletvekili Süleyman Sarıbaş’ın soruşturulamayacağı gerekçesiyle, yapılan başvuru ve 
itirazları reddettikleri gibi (15.2.’05-22.2.’07), dokunulmazlığın kaldırılması amacıyla 
dosyayı TBMM Başkanlığı’na gönderme gereği bile duymadılar. Buna karşılık adı geçen 
kişi hakkında açılan tazminat davasında, Mahkeme, “milletvekili Sarıbaş’ın sözlerinin 
davacıların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini, gündem dışı söz alarak ağır hakaretler eden 
milletvekilinin bu sözlerinin yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilemeyeceğini 
belirterek, davacılara 5000’er YTL tazminat ödenmesine” karar verdi118. Hukuk yargıcı, S.S.’yi 
hakaretten tazminata mahkûm edince, bu kez Yargıtay’a koşarak, kendini savundu. Sırf 
10.000 YTL’den sıyrılmak için, “Ben onlara sövmedim” sözlerini sarf etmekten çekinmedi. 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyelerinin çoğu, küfür ve hakaret içeren sözleri “ifade özgürlüğü” 
çerçevesinde kabul ederek, mahkûmiyet kararını bozdu119. Kararın gerekçesinde, İHDK, 
Azınlık ve Kültürel Haklar Komisyonu kastedilerek, şu sonuca varılmıştır: “raporda yer 
alan görüş ve açıklamaların herkes tarafından kabul görmesi beklenemez. Davacıların kendi 
görüş ve değerlendirmelerini açıklamaları ne kadar hakları ise, bu görüş ve değerlendirmelere 
katılmayanların da kendi görüş ve değerlendirmelerini açıklamaları ve eleştirmeleri o kadar 
haklarıdır. Kaldı ki dava konusu konuşmanın, davalının milletvekili olması nedeniyle 
konumu ve görevi gereği, TBMM kürsüsünden yapmış olması raporda yer alan konuların 
önemi ve hassasiyeti düşünüldüğünde, düşünce açıklaması niteliğinde olup, eleştiri sınırları 
aşılmamasından davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır”120.

2) “Zibidi” emekli paşaya beraat:  Asliye hâkimi, “bir avuç zibidi” sözleriyle AZHKR’yi 
kabul edenlere hakarette bulunan Kemal Yavuz aleyhine açılan tazminat davasını 
reddetmiş121; Yargıtay ise, gerekçe göstermeden, 1’e karşı 4 üyenin çoğunluk oyuyla kararı 

118  Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, (Hakim: Mehmet Selim Kaya), K.T. 27.9.2005, E. 2004/626, K. 2005/356.
119  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, K.T. 16.1.2007, E. 2005/15135, K. 2007/127.  Başkan Ülkü Aydın, üyeler Şerife Öztürk, Mehmet Uyumaz ve 

Mustafa Kıcalıoğlu’nun  oylarıyla bozulan karara, üye Kâmil Kancabaş muhalefet etmiştir.
120  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin söz konusu bozma kararına uyan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını temyiz üzerine, bu kez aynı 

Daire oy birliği ile onama kararı verdi (K.T. 14.2.2008). Zira, Ülkü Aydın, Şerife Öztürk, Mehmet Uyumaz, Mustafa Kıcalıoğlu ve Sadık 
Demircioğlu’ndan oluşan heyette, bu kez Kâmil Kancabaş yer almıyordu. 

121  Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, (Hâkim: Süleyman Kapusuz), K.T. 21.12.2005, E. 2005/8, K. 2005/469.
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onaylamıştır122. Gerekçeli karşı oy yazısında ise, şu değerlendirme yer alır:
“Gazetede köşe yazarı olsa bile hiç kimseye, yasalara göre düşünce ve kanaat hürriyetine 

sahip olan kişilere düşünce ve kanaatlerinden dolayı hakaret etme, kınama ve suçlama hakkı 
verilmemiştir.

Davalının köşe yazısında davacıları kast ederek ‘BİR AVUÇ ZİBİDİ’ diye yazmak suretiyle 
hakaretle suçlamada bulunarak davalıların kişilik haklarına saldırıda bulunup, hukuka aykırı 
davrandığının kabulü gerekir.

Aksi halde, kendisi gibi düşünmeyen kişilere karşı böyle bir suçlama ya da hakaretlerde 
bulunan davalının haksız saldırılarına yasalara aykırı bir şekilde üstünlük tanınmasını kabul 
etmiş oluruz...”123.

3) “Sokucu” eski Bakan’a beraat: Kültür eski Bakanlarından Namık Kemal Zeybek’in, 
“Hainler korkak olur derler; peki bunlar niye bu kadar atak? (...) Siz o uydurma azınlıklarınızı 
alın da gidin Avrupanıza sokun” sözlerine karşılık, Mahkeme, “daha önce belli bir kesim 
tarafından dile getirilen bu görüşler (in) bu defa Raporlarda yer alması nedeniyle sert 
eleştirilere tabi tutulması da doğaldır” gerekçesiyle “davanın reddine” karar vermiştir124. 
Yargıtay da Mahkemenin bu kararını, 10 Temmuz 2007’de oy çokluğu ile onamıştır125.

4) “Kan dökücü” sendikacıya beraat: Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız’ın 
8.11.2004 tarihli  “toprağın bedeli kandır, gerekirse dökülür, bu rapor bizi ilmek ilmek bölmeye, 
parçalamaya yönelik yıllardır sürdürülen bir düşüncenin sonucudur, toprağın bedeli ödenmeden 
toprak sahibi olunmaz, buradan yetkililere sesleniyorum. Yemin olsun toprağın bedeli kandır, 
gerekirse dökülür” sözlerine karşılık açılan tazminat davasında hâkim, şu gerekçeyle talebi 
reddetmiştir126:

“Beyanlarıyla davacıları Türkiye’yi bölmek isteyen kişiler şeklinde algılayıp toprağın 
bedelinin kan olduğunu, bedeli ödenmeden toprak sahibi olunmayacağını, buradan yetkililere 
seslendiğini, yemin olsun toprağın bedeli kandır gerekirse dökülür dediği anlaşılmaktadır 
ki davalının bu görüşleri Türk toplumunun bireyleri tarafından da benimsenen ülke toprağı 
uğruna gerektiğinde ölümü göze aldığı bireyler olduğu hususu da tartışmasızdır... Davalının ... 
davacıların konumları gereğince hazırladıkları Azınlık Raporu ile ilgili görüşlerini kamuoyu 
önünde tartıştığı, görüşlerinde davacıları sert de olsa eleştirdiği, davacıların sosyal konumları ve 
hazırladıkları rapor itibariyle rapordaki görüşlerinin kamuoyunda sert olarak eleştirilmesine 
katlanmak zorunda bulundukları, ... ”. 

Karar gerekçesini oluşturan bu satırlar, Yargıç İsmail Demirtaş’ın, Akyıldız’ı beraat ettirmekle  
122 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, K.T. 30.10.2007, E. 2006/12794, K. 2007/13182. Çoğunluk oyuna katılanlar: Ülkü Aydın, Mehmet Uyumaz, Ali 

Sezgin, Sadık Demircioğlu; karşı oy: Kâmil Kancabaş.
123  Üye Kâmil Kancabaş’ın karşı oy yazısından.
124  Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, (Hakim: A. Selim Sarıkaya) E. 2005/4, K. 2006/32, K.T. 25.01.2006.
125 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi. Karara muhalif Üye: Kâmil Kancabaş.
126  Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, (Hâkim: İsmail Demirtaş); K.T. 25.7.2006, E. 2005/8, K. 2006/273.
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yetinmeyip onun görüşlerinin haklılığını da vurgulamış olmaktadır.

Söz konusu karar, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından 22 Ekim 2007 tarihinde oy birliği 
ile onanmıştır127.

5) “Yılan, kurbağa ve çakal”lı gazeteciye beraat: Sırrı Yüksel Cebeci’nin, “Bunlara 
Türkiyeli demek, Türkiyeli yılanlara, kurbağalara ve çakallara haksızlık oluyor”  ifadeleri 
karşısında Mahkeme “davanın reddine”, “Raporun hazırlanmasında görev alan kişiler, 
yazılacak eleştirilere de katlanmak zorundadır” gerekçesiyle karar vermiştir128. Yargıtay, 
Mahkeme’nin kararını 21 Haziran 2007’de onamıştır129. 

6) “Köpekli, kemikli” Taşçı’ya beraat: Selcan Taşçı, “Şu toprağa küfrederek basan var. 
Hain desen, işbirlikçi desen var. Köpek gibi bir kemikle susan var”  demiş, Mahkeme bu 
sözler aleyhine açılan davayı “kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sert sayılacak nitelikte 
yazıda kamu yararı bulunmaktadır”  gerekçesiyle reddetmiştir130. Yargıtay ise, anılan kararı 
06.02.2008 tarihinde oybirliği ile onamıştır131. Yargıtay’daki duruşma sırasında Avukat 
Oya Aydın, Hrant Dink olayına da yollama yapan bir konuşmayla; Sarıbaş dosyasına 
ilişkin olarak verilen karar nedeniyle, artık bundan böyle 4. Daire’den duruşma talebinde 
bulunmayacağını beyan etmiştir. Aynı Daire, karar düzeltme talebini de oy birliği ile 
reddetmiştir (14.05.2007).

7) “Finoşlu, kanişli” Kabaklı’ya beraat: Servet Kabaklı, yazısında, “cüretkâr ve hain veya 
zavallı azınlık tarafından hazırlanan Azınlık Raporunda bir zamanlar bu gibi ihanetlere asla 
ve kat’a açıkça yeltenemeyecek olan zavallılar, açıkça devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü 
hedef alıyorlar… Bunların ortak özellikleri dönekliktir. Bu eski komünist döneklere AB 
güdümlü liboşluk cuk diye oturuyor işte! … Finoluktan kanişliğe terfi aşkı ile yanıp tutuştu 
hep… Dırlıyor, hırlıyor, sesini ne kadar yükseltirse … efendilerinin kendisini bir gün insan 
yapacaklarına inanıyor… Ah zavallı … yine kuş beynince bölmeye, parçalamaya, dırlamaya 
devam et bakalım… senin kapacağın olsa olsa birkaç paça olur… Bize gelince senin gibi ne 
yalakalar gördük; kaçını bir taşla kurban ettik biliyor musun, senin gibi soyu sopu belirsiz bile 
millet üzerine hergün dırladığına göre vay halimize…” cümlelerini kullanmış. Bunun üzerine 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kaboğlu ve Oran’a 5000’er YTL tazminat ödenmesi 
yönünde verilen mahkûmiyet kararı132, Yargıtay tarafından bozulmuştur133.

127 Karara katılan üyeler: Ülkü Aydın, Şerife Öztürk, Mehmet Uyumaz, Ali Sezgin ve Sadık Demircioğlu.
128  Ankara  15. Asliye Mahkemesi, (Hakim: Mehmet Cengiz  Çiftçi), E.2005/5, K.2006/442, K.T.25.10.2005.
129 Onama kararı oybirliği ile verildi.: Başkan Ülkü Aydın. Üyeler: Mustafa Kıcalıoğlu, Mehmet Uyumaz, Ali Sezgin, Sadık Demircioğlu.
130 66 Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, (Hâkim: Beyhan Azman), E. 2004/616, K. 2005/442, K.T. 25.10.2005.
131  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin karara katılan üyeleri: Ülkü Aydın, Şerife Öztürk, Mehmet Uyumaz, Mustafa Kıcalıoğlu, Kâmil Kancabaş.
132 Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, (Hakim: Hacı Hüseyin Ünaldı), E. 2005/11, K. 2006/251, K.T. 08.06.2006.
133  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, K.T. 31.01.2008, tebliğ tarihi: 17.04.2008. Oy çokluğuyla verilen “bozma” kararına, yine sadece üye Kâmil 

Kancabaş muhalif kalmıştır. Bozma yönünde oy kullananlar: Ülkü Aydın, Şerife Öztürk, Mehmet Uyumaz ve Sadık Demircioğlu. ( 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesi hakiminin sözkonusu bozma kararına karşı direnmesi üzerine, dava hakkında son sözü söyleyecek makam, artık Yargıtay 
Hukuk  Genel Kurulu olacaktır.)
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8) “Örgütlü entelektüel çete”ci Yeniçeri’ye beraat: Özcan Yeniçeri’nin Yeniçağ gazetesinde 
17.11.2004 tarihli “Örgütlü entelektüel çete” başlıklı yazısındaki, “Türkiye’de milli devlet 
aleyhine örgütlenmiş bir çete vardır. Dışarıdan beslenen ve dışarıya Türkiye’yi her fırsatta 
şikâyet eden bu çeteye başta AB fonları olmak üzere çeşitli iç ve dış odaklar büyük imkânlar 
sağlamaktadır. Kısacası Türkiye, kendisine karşı komplo kurmakla görevli ENTELEKTÜEL 
MASKELİ BİR ŞER İTTİFAKI ile karşı karşıyadır. Bu entel çete işi o kadar ileriye götürmüştür 
ki … Oran’ların, Kaboğlu’ların bu denli cüretli, saldırgan ve tecavüzkâr tutumları söz konusu 
iken…” sözleri eleştiri sınırları içinde görüldüğünden, dava reddedilmiştir134. Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi, bu kararı oy birliği ile onamıştır135.

9)... ve ” paçavracı ” Arslan Tekin’e de beraat  : Adı geçen kişi, Yeniçağ gazetesinde 
yazdığı yazılardan birinde şu ifadeleri kullanmıştır: “İhanet şebekelerinin ağaları şunları 
söylüyorlar:   Milyonlarca ülkücü var… O kadar insan aptal da sen mi akıllısın be adam! 
Kaboğlu’’nun ve Oran’’ın art niyetleri defalarca ortaya konmuştur… İnsan Hakları Danışma 
Kurulunda usulsüzlükleri açıklanmıştır… Bu beyler neden itirazları dikkate almıyorlar da 
rapor denilen paçavrayı yırtma ve mahkemeye verme haklarını kullananlara saldırıyorlar? 
Bir de “Korkunun ecele faydası yoktur.” diyorlar.  Yani biz ülkeyi ne pahasına olursa olsun 
böleceğiz, ne kadar çırpınırsanız çırpının demeye getiriyorlar. İhanetçilere destek verenler 
içinde Mazlum Der’’in eski ve yeni başkanı da var.”136  

Aktarılan karar kesitlerinden de görüldüğü üzere; yargıçlar, şiddet, hakaret ve küfür 
içeren beyanlarıyla hayvanlar üzerinden insana saldıran davalıları kurtarma konusunda 
istisna tanımamışlardır. Davalı-davacı karşısında tarafsızlık ilkesine uymakla yükümlü 
bulunan karar mercileri, cüppelerinin hakkını vermekten çok, davalılarla özdeş bir 
görüntü yaratmışlardır.Davalıların sarfettikleri –kan dökme şeklinde tehdit ve şiddete 
yönelik olanlar dahil- argo ve küfürlü sözcükler üzerine nüanslı bir dil kullanma gereği 
bile duymamışlardır. Oysa yargıçlar, “Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre karar ver”me yükümlülüğü altındadır (Any., m. 138/1).

Bağımsızlık, yargıcın işte bu yükümlülüğü yerine getirmesinin güvencesidir. Oysa, sözü 
geçen 9 davanın yargıçları, mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığını esas almak yerine, 
kendilerini Anayasal hükümde yer alan söz konusu kriterlerden bağımsız addetmişlerdir. 
Yargıcın varlık nedeni olan “hakkı ve gerçeği dile getirme” (juris dictio) işlevi ve Anayasa’nın 
anılan âmir hükmü doğrultusunda karar veren az sayıdaki yargıç da, “yüksek” hâkimler 
tarafından etkisiz kılınmış oldu137.

Öte yandan, “tarafsızlık” açısından bakılınca; adı geçen davalara bakan ve karar veren 
yargıçların çoğunluğu, yalnızca hak ve adaletin “taraf ”ında yer almak suretiyle, her 
134  Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi (Hakim: Kenan Altıparmak), E. 2005/13, K. 2005/470, K.T. 27.12.2005.
135 Karar ta.: 9/4/ 2007.  Karara katılan üyeler: Ülkü Aydın, Şerife Öztürk, Mehmet Uyumaz, Kâmil Kancabaş ve Ali Sezgin.
136 Bkz. “Bölücülerin destekçilerinin yüzleri birbirinden kara”, Yeniçağ, 04.11.2004. 
137  Anılan kararların kısa dökümü için bkz. B. Oran, “Savcı ve Yargıçlarımıza Açık Mektup”, Radikal-2, 16.02.2007.
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dosyanın içeriğine ve özgül durumuna göre farklı sonuçlara ulaşmak yerine, hep davalıların 
tarafında olmuştur138.

VII) “TÜRKİYELİLER”DEN (G. M. KEMAL), “TÜRKİYELİĞİM”E (B. ECEVİT) 
İMECENİN ANLAMI

 Anayasa Hukuku kavramları ışığında ülkemizin çağdaş temeller üzerinde 
kurulduğu söylenebilir: Türkiye - Türkiye Devleti - Türkiye Cumhuriyeti. İlki, yurt, 
ülke ve vatan kavramlarına denk düşer. İkincisi, devletin kurucu kavramı, üçüncüsü ise 
Cumhuriyet’in ilânından sonra devletin aldığı resmî adı yansıtmaktadır. Türkiye’de (ülke) 
yaşayan insan topluluğunun (yurttaşlar) kurduğu devletin adı, Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
Bu üçlü bağlantı, Cumhuriyet anayasalarının ortak paydasını oluşturmuştur. Gerçi, 1921 
ve 1924 Anayasalarından sonra 1961 ve 1982 Anayasalarında özellikle yurttaşlıkla ilgili 
tanımlamalarda giderek daralan bir anlayış sergilenmiş ise de, ülke ve devlet adına ilişkin 
gerileme bir yana, bu deyimler son iki anayasanın değişmez hükümleri arasına alınmıştır. 
Devlet adının indirgeyici olarak kullanılması ayrık bir durumdur. Bununla birlikte, 
yurttaşlık tanımında belirgin bir daraltmaya gidilmiştir. 1923’te Gazi Mustafa Kemal’in 
yazdığı Anayasa Taslağı’nda “Türkiyeliler” nitelemesi, 4 ayrı maddede kullanılmıştır139. 1924 
Anayasası’nda yurttaşlık tanımında özne olarak “Türkiye ahalisi” kabul edilmiştir. Aradan 
on yıllar geçtikten sonra, Ecevit, “Pülümür’ün yaşsız kadını” başlıklı şiiri ile, Mustafa 
Kemal’in kullandığı veya 1924 Anayasası’nda yer alan deyimlerin toplumsal gerçekliğini 
şu şekilde yansıtmıştır:

Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm onu
Yaşını sordum, bir giz gibi güldü

Kimi seksen dedi köylülerden, kimi yüz
Yüzüne baktım... bir giz gibi güldü

Bir asa vardı elinde
Bir solmuş krallığın

Kadifeden harmanisi üzerinde

138 Çoğunluğu, Rapor’un metnini dahi okumadan kalem oynatan ya da yorum yapan davalıların ortak özellikleri ise, soya sopa referans yaparak 
İH savunucularını küfür-hakaret-sövme yoluyla sindirmek ve ipe sapa gelmez iddialarla karalamaktan ibarettir. Hepsinin Avrupa karşıtlığı, 
hatta düşmanlığı, hiçbirinin, Atatürk’ün “çağdaş uyarlık”  hedefi ile barışık olmadığının da bir göstergesi değil mi?

139 Bkz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (proje halindedir), Gazi M.K., 1339-1342, bkz. Türkiye Cumhuriyeti İlk Anayasa Taslağı, (Can Dündar’ın 
sunuş yazısı ile) Tıpkıbasım, Kentbank Ekim 1998, İstanbul.

•	 m. 12 : “Türkiye’de ahval’i fevkalede müstesna olmak üzere Türkiyeliler için seyrüsefer serbesttir”. 
•	 m. 13: “Emr-i tedris serbesttir. Kanun dairesinde her Türkiyeli umumi ve hususi tedrise mezundur”. 
•	 m. 14: “ (...) Türkiyelilerin talim ve terbiyesi bir siyak-ı ittihat ve intizam olmak üzere mecburidir”. 
•	 m. 15: “Türkiyeliler nizam ve kanun dairesinde ticaret ve sınaat ve felahat için her nevi şirketler teşekkülüne mezundurlar”.
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Bir Hititliydi o, bir Selçuklu
Bir Ermeniydi, bir Kürttü

Bir Türk...
Yaşını sordum, bir giz gibi güldü
Koluma girdi bir soylu kadınca

Tozlu köy yolunda sürükleyerek eteğini
Beni bir tek gözlü sarayına götürdü

Köy yapısı kulübesinin
Zamanı onda yitirdim ben

Yitik zamanlara onda eriştim
En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında

Bir taç gibi kondu başıma Türkiyeliğim.

Mustafa Kemal’den Ecevit’e uzanan bu Türkiye gerçeği, kısmen 1961, ama büyük ölçüde 
1982 Anayasası ile “örtbas” edilmeye çalışılmış olsa da, bütün çıplaklığıyla canlılığını 
sürdürüyor. Sonuçta toplumun bütün üyeleri ile devlet arasında kurulan siyasal bağı ifade 
eden yurttaşlık gerçeğinin üzerini örtmeye kimin gücü yetebilir? Yargı mensuplarının suç 
yaratma pahasına bazı sözcükleri yasaklaması mümkün müdür? Belli sözcükleri kullanan 
kişiler hapse gönderilse, Türkiye-Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı 
arasındaki kopmaz ilişki değiştirilebilecek midir?

Öte yandan, toprak aidiyetini ifade eden (yurt-yurttaş / vatan-vatandaş) milliyet 
bağını indirgeyici anlamda kullanmada ısrarcı olmak, B. Ecevit’i ve M. Kemal’i yargılama 
sonucunu doğurmaz mı? Başka bir söyleyişle, ortak hedefimiz Cumhuriyetin en önemli 
kazanımlarından biri olan yurttaşlık kavramını ilerletmek ve derinleştirmek mi olmalı, 
yoksa bunu belli bir soya indirgeme çabasıyla bu kazanımları zedeleyici eğilimleri baskın 
kılmak mı? Gerçekten “Türk imecesi”nin yargılamaya çalıştığı, aslında Türkiye’dir140.

Aslında İHDK’nın mayasını oluşturan da, “Türkiye” fikrinden başka bir şey değildi:
“Biz, Türk’ ü, Kürt’ ü, Boşnak’ ı, Çerkes’ i, Arnavut’ u, Laz’ı ve diğerleriyle; Sünni’si, Alevi’si ve 

gayrimüslimlerimle ortak yüzyılların tek bir bayrak altında lehimlediği dev bir insanlık demeti; 

140 Söz konusu davalar zinciri vesilesiyle, 2000’ler Türkiye’sinde düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda beraat ve bozma şeklindeki yargı ka-
rarları bağlamında şöyle bir ayrışma ortaya çıkmış bulunuyor: ifade özgürlüğünün kişisel kullanımı ve ifade özgürlüğünün insan haklarını 
savunma ereğinde kurumsal çerçevede kullanılması. Bireysel kullanımı serbest olan bazı görüş ve fikirlerin insan hakları birimleri içerisin-
de kullanımı suç sayılabilmektedir. Bu durumda, insan hakları uluslararası hukukunun insan hakları savunucularına sağladığı güvence ta-
mamen sıfırlanmış olmaktadır. Başka bir söyleyişle, insan haklarını ilerletmek amacıyla yürütülen faaliyetlerde düşünce ve ifade özgürlüğü 
daha geniş bir koruma görür iken, bizde tam tersine “fikir suçu” yaratma vesilesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, insan haklarına “saldıran”ın 
“savunan”dan daha çok koruma gördüğü ve bu nedenle uluslararası insan hakları standartlarından hayli uzak kalan Türkiye’de, insan hakları-
nın temellendirilmesi ve kurumsallaşması, daha çok yıllar alacak gibi görünüyor. Özellikle “şiddet söylemi-küfür-sövgü-hakaret” vs.nin “ifade 
özgürlüğü” (!) olarak kabul edilmesi (bkz. yuk. Başlık: VI), basın-yayın hayatına sinmiş olan ırkçı-milliyetçi dalganın “yargı erki”ne nüfuz 
etme derecesini de ortaya koymuş bulunuyor.
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tarihin başyazarları arasında yerini almış, bir cihan imparatorluğunun enkazından pırıl pırıl 
bir Cumhuriyet yaratmış büyük bir milletiz; Biz Türkiye’yiz”141.

İHDK’nın kuruluşuna fikri temel oluşturan bu konuşma142, 1920’lerde temeli atılan 
(Atatürk), 1960’larda sosyalleşen (Ecevit) Cumhuriyet’in devamlılığının XXI. yüzyılın 
şafağında anlam ve hedefini vurguluyordu. Bu nedenle, IHDK için atılan ilk adımdan tam 
5 yıl sonra zuhur eden “imece harekâtı”, Cumhuriyet’in, insan haklarının evrensel ilkeleri 
-haliyle laiklik- ışığında yapılanması fikrine de karşıtlık anlamına geliyordu.

Gerçekten, insan hakları birikimi açısından konuya bakıldığında, “imece”ye katılanların 
ortak özelliği, “Vatan-Millet-Sakarya” hamasi söylemi etrafında kümelenmeleridir. Bunun 
başlıca nedeni ise, İH alanında bilgi eksikliğinin ve stereotip (kalıp yargı) kullanımı 
alışkanlığının kırılamamış olmasıdır. Bir yandan, soya dayalı tarihi referanslar ve milli 
kahramanlık imgeleri; öte yandan, soy farklılığı ve hatta en küçük düşünce ayrılığını 
düşmanlık sebebi addetmek, Avrupa karşıtlığı ekseninde sürekli iç/dış düşman yaratma 
alışkanlığı ve giderek bu tür “fobi”lerin “hobi”ye dönüşmesi… Toplumsal sorunların 
deşilmesini kahramanlık söylemleri ile perdeleme, demokratik rejimin özünde yatan 
sorgulama kültürünü tabulara feda etme kolaycılığı, böylelikle kaba gücü sürekli yedeğinde 
tutmak suretiyle sorunların temeline inmekten sürekli kaçışı yaratan bir korkaklık 
psikolojisi143…

“İmece”cilerin betimlenen bu özelliklerini tamamlayan diğer yüzü ise, hukuk 
devletinden, demokratik rejimin ortak ilkelerinden ve insan onuru temelinde eşitlik-
özgürlük denkleminde inşa edilen evrensel İH ilkelerinden uzak kalmış olmalarıdır. Bu da, 
ülkemizde anayasal yurttaşlık temelinde barışçıl bir toplumu kucaklayan hukuk devletini 
kurmanın, yaşayan kuşakları aşan uzun erimli bir mücadele süreci olduğunu ortaya koyar.

Sonuç olarak; söz konusu davalar sırasında birçok  kesimin (devlet, toplum, medya, 
vs) katkıda bulunduğu linç eğilimi ve şiddet gösterisi, insan haklarının güvencesi ve 
geliştirilmesi değil, ihlali ve bastırılması yönünde ortak sinerji yaratıldığının tipik bir 
örneği olarak belleklerdeki yerini koruyacaktır. Devlet-birey ilişkisinde resmi makamlar, 
hedef göstererek ya da yeni ittifak halkaları oluşturarak, İH açısından adeta yeni ihlal 
türleri yaratmışlardır.

141  İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı M. A. İrtemçelik’in toplantıyı açış konuşması için bkz. Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi, İnsan 
Hakları (Sivil Toplum Örgütleriyle Düzenlenen Çalışma Toplantısı), Ankara Palas-14 Ekim 1999, Başbakanlık Basımevi, s. 6.

142 İHDK için resmi düzlemde ilk tohumların atıldığı toplantı (14.10.1999) Ankara Palas Devlet Konukevi’nde yapıldığı için, İHDK top-
lantıları da aynı mekânda yapıldı. Fakat, 19 Şubat 2004 günlü 7. İHDK toplantısından itibaren, bütçe kısıntısı bahane edilerek, toplantılar 
Başbakanlık Binası’ndaki eski Bakanlar Kurulu Salonu’na alınarak, İHDK Hükümet’in gözetimine sokuldu. Hatta öyle ki, parasal olanaksızlık 
bahanesiyle, üyelerine artık mütevazi bir öğle yemeği bile çok görüldü.

143  Aktarılan bu ortak özellikler, her ne kadar adı açıkça konmuş olmasa da, aslında faşizmin ruhunu yansıtmıyor değil.
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VIII) … VE YCGK KARARI İLE İHDK AKLANDI144

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), 29 Nisan 2008 günü, 5237 sayılı Ceza Kanunu m. 
216’nın ilk uygulamasını, Kaboğlu-Oran davasında yaptı. Birçok bakımdan önemli olan 
kararın gerekçesini beklerken, şimdilik başlıca üç açıdan ön gözlemler yapılabilir:

A) DAVANIN KONUSU AÇISINDAN

Özetle, 4643 sayılı Yasa ile Başbakanlık nezdinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kurulu 
(İHDK), 1.10.2004’te iki rapor kabul etti: “Türkiye’de İnsan Hakları-2004 Raporu” ile 
“Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu”.

- Her iki Rapor, AKP Hükümeti ve bürokratlarının sert tepkilerine yol açtı. Azınlık 
Hakları ve Kültürel Haklar Raporu’na karşı Ankara Savcılığı, Şubat 2005’te soruşturma 
başlattı.

- AKP Hükümeti, Şubat 2005’te İHDK’nın faaliyetlerini askıya aldı.

- Kasım 2005’te ise, Prof. Kaboğlu ve Prof. Oran aleyhine, “halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik” (TCK. m. 216) ve “yargı organını aşağılama” (TCK. m. 301/2) suçlarının 
işlendiği iddiasıyla, 5’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

- Dava, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, m. 216 yönünden “beraat”le, m. 301 
yönünden, Adalet Bakanlığı’nın izni olmadığı varsayımıyla “düşme” ile sonuçlandı (Mayıs 
2006).

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın bozularak Oran ve Kaboğlu’nun 
cezalandırılmaları istemiyle Yargıtay’a başvurdu.

- Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Savcının talebi doğrultusunda beraat kararının  bozulmasına 
karar verdi (Temmuz 2007). Ceza dairesi, çoğunluk oyu ile verdiği kararında, “suça konu 
raporda Türkiye’de alt kimlik-üst kimlik ayrımı yapılmak suretiyle eleştiri ve düşünce özgürlüğü 
sınırları aşılmış, suçlama niteliği taşıyan ve kamuoyuna açıklanan rapor içeriği ile toplumsal 
tehlike boyutlarına ulaşmıştır.” saptamasından yola çıkarak, TCK m. 216’nın ihlal edildiği 
varsayımıyla, beraat kararını esastan bozdu.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bozma kararının kaldırılması amacıyla itirazda 
bulunması üzerine dosya, YCGK’ya gönderildi.

- YCGK, 29 Nisan 2008 günü oyçokluğuyla, 8. Daire’nin esastan bozma kararının 
kaldırılmasına ve Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararının onanmasına 
oyçokluğu ile karar verdi. (Dosya, m. 301 yönüyle, yargılama için Adalet Bakanı’ndan izin 

144 Bu başlık, bildiri sunulduktan ve gözden geçirilerek metne son şekli verildikten çok sonra, 29.04.2008’de alınan Yargıtay kararı üzerine 
eklenmiştir.
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istemi amacıyla ilk derece mahkemesine gönderildi145).

B)“DAVACILAR” AÇISINDAN

Dava, İHDK’nın bazı üyeleri ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın suç duyurularıyla 
açılmış olup, Ankara Başsavcılığı mahkumiyet yönünde özel bir çaba harcadı. Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi ise, esastan bozma kararıyla, tipik bir “fikir suçu” ihdas etti. Kuşkusuz, bu 
aşamaya gelinmesinde, sadece ırkçı-milliyetçi çevrelerin değil, onların eylemleri için 
cesaretlendirici tavırlarıyla Yürütme-Yasama ve Yargı organları bazı mensuplarının birlikte 
payı ve sorumluluğu bulunmaktadır.(...).

C) GENEL KURUL KARARININ ANLAMI

YCGK’nun, 8. Ceza Dairesi’nin esastan bozma kararını kaldırma ve 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin beraat kararını onama yönündeki kesin kararı, ülkemizde düşünce ve 
tartışma özgürlüğü bakımından önemli bir kazanımdır. Şöyle ki;

- “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun işlenebilmesi için “kamu güvenliği bakımından 
açık ve yakın tehlike” ölçütünü öngören TCK m. 216’nın YDGK düzeyinde ilk uygulama 
örneği olduğu için bu karar, Yargıtay Daireleri dâhil olmak üzere bütün yargı organları 
bakımından yönlendirici bir özelliğe sahiptir146.

- Dört yıla yayılan dava sürecinin yol açtığı büyük bir haksızlığa son noktayı koyan karar, 
keyfi olarak “düşünce suçu” yaratılamayacağının tescilidir. Bu bakımdan, insan haklarına 
ve demokrasiye katkı oluşturması beklenir.

- Daha genel olarak, yurttaşlığın etnik veya dinsel aidiyet temelinde değil, siyasal ve 
anayasal ölçekte resmi yollarla savunulabileceğinin tescili anlamına gelmektedir.

- Yine karar, ülke sorunlarına bütünsel çözüm önerileri getiren görüşlerden korkan ve 
bunların önüne geçmek için kaba güce başvurmayı meşru gören ırkçı-milliyetçi kesimlere 
indirilen bir yargı tokadıdır.

- Genel Kurul kararı, İHDK Raporu nedeniyle, Kaboğlu ve Oran için değil; tam 
tersine, onlara küfür ve hakareti alışkanlık haline getiren gazeteci ve politikacıları, sözüm 
ona “ifade özgürlüğü”(!)nden istisnasız olarak yararlandıran Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 
için de yönlendirici özelliğe sahiptir.

- YCGK kararı, Yargıtay Başsavcılığı mütalaasında yapılan, eski TCK ve 

145 TCK m. 301/2: “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

146 TCK m. 216/1: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.
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yürürlükteki TCK ayrımını da ortadan kaldırarak, dava konusu olan Rapor’un her halde 
düşüncelerin ifadesi özgürlüğü kapsamında yer aldığını tescil etmiştir. Benzer şekilde, 28. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin kendi görevi olmadığı halde Rapor’un resmi olup olmadığı 
tartışması da aşılmıştır. (Hatırlatalım ki, duruşma savcısı da karar mütalaasında resmen 
geçerli olmadığını beyan etme gereğini duymuştu.)

- Karar, Hükümet için de ciddi bir uyarıdır. Çünkü Hükümet, dava konusu edilen 
Rapor’dan sonra,  İHDK’yı askıya aldığı için 4643 sayılı Kanunu sürekli olarak ihlal 
etmiştir. Şimdi artık, daha fazla gecikmeden bu yasadışı tutumuna son vermelidir.

- TCK m. 301 açısından: Bu maddeyi tümüyle yürürlükten kaldırma gereği devam 
etmekle birlikte; yeni şekliyle uygulanmasında, YCGK’nun m. 216 hakkında verdiği karar 
da göz önüne alınma gereği açıktır. (TCK m. 301 değişikliğinin TBMM’de oylandığı gün 
Yargıtay CGK’nun m. 216 yönünden beraat, 301 yönünden ise geri gönderme kararı ilginç 
bir rastlantıdır.)

Sonuç olarak; YCGK kararı, ifade özgürlüğü bakımından önemli ve olumlu bir gelişme 
olarak kaydedilmekle birlikte; bunun etki ve katkısı, yazılacak gerekçede kullanılacak 
ölçütlere ve bunların değerlendirilme şekline bağlı olarak değişecektir. Bu nedenle, 
gerekçenin, insan hakları ve özellikle düşünce özgürlüğü temelinde yazılması temenni edilir. 
Her ne olursa olsun, Türkiye’de insan haklarına saygıdan çok, insan hakları ihlallerinin 
yaygın olduğu ve bunda da bütün devlet organlarının ve özellikle yöneticilerin tavırlarının 
belirleyici olduğu (1 Mayıs 2008 uygulaması, güncel örnek) gözden kaçırılmaksızın, 
YCGK Kararı, hak ve özgürlükler yolunda verilen mücadele zincirinde sadece bir halka 
olarak görülmelidir.

Unutulmamalıdır ki, İHDK davası, insan hakları ulusal kurumları bağlamında insan 
hakları ve hukuk devleti savunucularının maruz kaldığı yaptırım açısından Dünya’da tek 
örnek olay olma özelliğini taşımaktadır.

Demek ki, Ankara’da yargıçlar da var; ama acaba onlar da mı “azınlık”ta?147

NOT: Bildiri basım aşamasında iken bilgimize ulaşan YCGK gerekçeli karar özeti metne 
ek olarak yazıya eklendi.

Gerekçe özetini eklerken şimdilik şu  iki ek -ve her ikisi de olumlu- çıkarım yapılabilir:

1) Gerekçe beklentisine ilişkin sorgulamanın olumlu öğeleri baskın çıktı.

2) Karara konu olan dava, Türkiye’de, İnsan hakları ve  demokrasi ekseninde 
örülen değerlere kapalı olan kesimlerin su yüzüne çıkmasına ve bunun da Genel Kurul 
Kararı ile tescil edilmesine vesile oluşturmuş bulunuyor.

147  Herhalde bu sorunun yanıtı da, YCGK’nun bu yazıya son şekli verildikten sonra ulaşan  gerekçeli kararında saklıdır!
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EK: CEZA GENEL KURULU KARAR148  GEREKÇESİNİN ÖZETİ

ANKARA (A.A) - 18.07.2008 - Eski İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Kaboğlu ve Alt Komisyon Başkanı Prof. Dr. Baskın Oran’ın “halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik” suçundan beraatlerine ilişkin kararı oy çokluğuyla onayan Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu’nun kararının gerekçesi belli oldu.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinde 
tanımlanan “Türklüğü aşağılama” suçu yönünden Adalet Bakanlığının izin şartı oluşmadığı 
gerekçesiyle Kaboğlu ve Oran hakkındaki davanın düşürülmesine karar vermiş, her iki 
sanığın TCK’nın 216. maddesinde tanımlanan “halkı kin ve düşmanlığı tahrik” suçundan 
beraatine karar vermişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 
beraat kararını, suçun maddi ve manevi unsurları oluştuğu gerekçesiyle bozmuş, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
ise itirazı kabul ederek, yerel mahkemenin beraat kararını onamıştı.

GEREKÇEDEN

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun onama 
kararının gerekçesinde, düşünce özgürlüğü ile ilgili gerek uluslararası hukuk ve gerekse 
ulusal hukuk alanında ayrıntılı düzenlemeler bulunduğu hatırlatılarak, bu düzenlemelerden 
alıntılar yapıldı.

Gerekçede, bu normlar birlikte değerlendirildiğinde; özgürlüklerin demokratik bir 
toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, “ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu 
güvenliği ve düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, 
başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına 
engel olunması veya yargı gücünün otorite veya tarafsızlığının korunması için yasayla 
öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlama ve yaptırımlara tabi tutulacağı”nın anlaşıldığı 
belirtildi.

Gerekçede, “Bu bağlamda; günümüz özgürlükçü demokrasilerinde, ifade özgürlüğü 
gittikçe daraltılan kısıtlamalar dışında geniş bir yelpazeyle korunmakta ve anılan özgürlüğün 
sağladığı haklardan bireyler ve toplumlar en geniş şekilde yararlandırılmaktadır” denildi.

“RAPORUN BİLİMSEL İÇERİK TAŞIDIĞI AÇIK”

Olayda sanıkların, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda görevli olduğu, 
Kurul’un, oluşumu ve çalışmalarını düzenleyen normlar gereği olarak, kendi içinde 13 ayrı 
çalışma grubu oluşturarak çeşitli raporlar hazırladığı hatırlatıldı.

Çalışma gruplarının hazırladığı raporun, nihai olarak Kurul tarafından değerlendirildiği, 
müzakere edilerek son şeklini aldığı, oylandıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanması halinde 
148  Bkz. T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Esas No: 2007/8-244, Karar No: 2008/92, İtirazname : 06 /179403.
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işleme konu edildiği ve kamuya açıklandığı ifade edildi.

Yargılamaya konu raporun da yasadan kaynaklanan görev çerçevesinde, açıklanan çalışma 
yöntemiyle yaklaşık 1.5 yıllık bir süreçte, “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma 
Grubu” tarafından hazırlandığı belirtilen gerekçede, Baskın Oran’ın bu çalışma grubunun 
sözcülüğünü üstlendiği, İnsan Hakları Danışma Kurulunun Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun 
ise Kurul adına açıklama yapma hak ve yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

Sanıkların, bilim adamı ve akademisyen kimlikleri gözetilerek ve insan hakları konusunda 
yaptıkları geçmiş çalışmaları nedeniyle Kurulda görevlendirildiklerinin açık olduğu 
vurgulanan gerekçede, “Bu nedenle hazırlanan raporun, sanıkların akademisyen kimlikleri 
nazara alındığında bilimsel içerik taşıdığı kuşkudan uzaktır” denildi. 

 RAPORUN İÇERİĞİ...

Yargılamaya konu raporun içeriği bir bütün halinde değerlendirildiğinde; çalışma 
grubunun konusu itibariyle “azınlık” kavramının sorgulandığı, uluslararası normlar 
çerçevesinde ulusal düzenlemelerin ve uygulamaların değerlendirildiği ifade edilen 
gerekçede, bu kapsamda ulusal düzenlemelerde yer alan azınlık kavramının ve buna 
bağlı olarak da uygulamanın değiştirilmesinin, kültürel hakların tanınması çerçevesinde 
ana dilde yayın hakkının genişletilmesinin önerildiği belirtildi. Raporda ayrıca, “ulusal, 
etnik kimlik tanımlamasından vazgeçilerek farklı bir yöntemin benimsenmesi, böylece alt 
kimlik-üst kimlik çatışmasına son verilerek, farklı kimlik ve kültüre sahip bireylerin kendi 
kimliklerini koruma ve geliştirme haklarının güvence altına alınması gerektiğinin” ileri 
sürüldüğü aktarıldı. Gerekçede, şu tespitler yapıldı:

“Bilimsel içerikli ve yapılan görevle ilgili hazırlanan raporun, bu haliyle resmi görüşü 
sorguladığı, suç teşkil etmeyecek tarzda ve ifade özgürlüğü sınırlılığıyla eleştirdiği ve 
değiştirilmesini önerdiği açıktır. Raporun içeriğinde yer alan görüşlere ve getirilen önerilerin 
benimsenme ya da reddedilme gibi değişik değerlendirmelere konu olması doğaldır. 
Ancak, her ne kadar resmi görüşü sorgulasa ve Devletin Anayasa ile belirlenen temel 
görüşüyle yer yer çelişerek bu düşünceleri redde yönelmek suretiyle değiştirilmesini istese 
de yasada açık bir sınırlılıkla ifade edilen farklılıkları yek diğeri aleyhine kin ve düşmanlığa 
yöneltecek şekilde şiddet içermediği gibi, herhangi bir kişi ya da zümreye anılan farklılıklar 
çerçevesinde şiddet tavsiyesinde de bulunmamakta, tam tersine, ulusal anlamda birliğin 
önerilen bu düzenlemeler sonucunda gerçekleşeceğini, bir düşünce açıklaması olarak 
ortaya koymaya çalışmaktadır. Rapor, şiddet çağrısı içermemesi nedeniyle ‘kamu düzeni’ 
ya da ‘kamu güvenliği’ açısından açık ve yakın bir tehlike taşımamaktadır.”

 BASIN AÇIKLAMASI METNİNİN İNCELENMESİ

Basın açıklamasına konu metnin ise; Kurul tarafından oylanarak resmiyet kazandırılan 
raporun özeti ve kamuoyuna duyurulması olduğu ifade edilen gerekçede, “İçeriği itibariyle 
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şiddet çağrısı taşımak bir yana tam tersine raporun fikri zeminde tartışılması gerekliliğinin 
vurgulandığı görülmektedir. Raporun hazırlanış sürecinin ve özetinin açıklanmış olması 
karşısında, farklılıklara yönelik şiddet çağrısı içermemesi nedeniyle ‘kamu düzeni’ ya da 
‘kamu güvenliği’ açısından açık ve yakın bir tehlike taşımamaktadır” denildi.

 “SOMUT BİR TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Açık ve yakın tehlike” bakımından 5237 sayılı TCK’nın 216. maddesinin gerekçesi nazara 
alındığında gerek rapor nedeniyle gerekse basın açıklaması sonrasında ortaya çıkan somut 
bir tehlikenin de söz konusu olmadığına işaret edilen gerekçede, şöyle devam edildi:

“Toplum kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık 
saptanmamış, kamu güvenliğini bozan herhangi bir somut olgu da meydana gelmemiştir. 
Okunan rapora karşı, kurulda görevli bazı kişilerden kaynaklanan ve raporu yırtma 
mahiyetinde şekillenen tepkileri ise farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesim 
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikin ölçüsü ve tezahürü saymak da olanaklı 
değildir.

Açıklanan ilkeler doğrultusunda, raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama 
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve 
önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de konunun bilimsel 
şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen 
farklılıkları yek diğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edecek ve kamu güvenliğine yönelik 
açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında, gerek 
765 sayılı TCK’nın 312/2. maddesinde gerekse 5237 sayılı TCK’nın 216/1. maddesinde 
düzenlenen suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle Yerel Mahkeme tarafından, 
aynı gerekçelerin dayanak tutularak sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi usul ve 
yasaya uygundur.”

KARŞI OY GEREKÇESİ

Çoğunluk görüşüne katılmayan kurul üyelerinin karşı oy gerekçelerinde ise “millet 
sözcüğü alt kimlikleri ret anlamına gelir” demenin, kamu düzeni, kamu güvenliği açısından 
tehlike yaratacağı vurgulandı. Karşı oy gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

“Etnik ve kültürel çeşitliliği barındıran Türkiye’de bu çeşitliliklerden bir veya birkaçı 
diğerleri aleyhine öne çıkartılır ve alt kimlik azınlık olarak kabul edilip daha fazla değer 
verilirse barışçı toplumsal birliktelik temel değerleri yok olur. Böyle bir farklılık ayrımı 
yapmak, toplumun bir kesimini diğer kesimi aleyhine veya halkı birbirine karşı kanun 
düzeni kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek şekilde veya açık ve yakın bir tehlike 
oluşturacak şekilde düşmanlığa ve kin beslemeye alenen tahrik suçunu oluşturacaktır.

Suça konu rapor, alt kimlik, üst kimlik ayrımı yapmak, millet kavramının bölünebilir 
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olduğu vurgulanmak, anayasa ve yasalarımızda olmayan yeni azınlık kavramına yer 
verilmek suretiyle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan toplumda kaos ve şiddet 
oluşturabilecek nitelikteki içeriği ile toplumsal tehlike boyutlarına ulaşmıştır. Bu nedenlerle 
çoğunluk görüşüne karşıyız.”

OTURUM BAŞKANI-  Tabii hocam, aslında o kürsüde, o sanık kürsüsünde Ankara 
28. Asliye Cezada sadece hocam yargılanmadı, hepimiz yargılandık, düşünce özgürlüğü 
yargılandı, ifade özgürlüğü yargılandı, kanaat özgürlüğü yargılandı. Tabii hocam bizim 
adımıza orada yargılandı, onu kabul etmek lazım. Yaşadığı serüveni de ben yakından 
izlediğimde sanık vekili olarak, aslında sanık vekili olarak Oya Hanım görev yaptı, ama 
biz de kendisine orada yardımcı olduk. Ben bile çok yakından izlememişim. Mesela, 
sendikacının mahkum olduğu duruşmada vardım. Hakaret etmişlerdi hocama, 
hocamın şahsında hepimize aslında, ama görüyorsunuz o da bozulmuş Yargıtaydan, 
hakikaten çok ilginç bu dava. Hocam üzülmesin, çok karamsar bir tablo çizdi. Ona da 
katılmıyorum, çok karamsar 2008 için ona katılmıyorum. Umut her zaman var diye 
düşünüyorum. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım. Buradaki genç arkadaşlarımız 
da asla umutsuz olmasınlar. Geçecektir bu günler, öyle düşünüyorum, ama size 
kötü bir haberim var. Bizden sonra tabii burada gündemli toplantı var. Fakat gene 
10 dakika buradaki söyleşiye katılan arkadaşlarımızla karşılıklı olarak konuşmacılara 
soru sorabileceğiniz gibi “bir-iki cümle katkıda bulunayım” da diyebilirsiniz. Katkı 
konusuna müdahale edebilirim, kusura bakmayın. Fakat soruya özgürlük veriyoruz.

Staj. Av. AHMET TUNALTINÜZ- İfade hürriyeti ve yaşam hakkı demokratik 
toplumun iki temel dinamiğidir. Benim Amerikalı hukukçuya bir sorum olacak. Bu iki 
hakkın sağladığı durum bütün uluslararası hukuk ve ilişkiler açısından bir meşruluk 
kriteri yaratıyor. Baktığımız zaman bu hakların ve temel hakların sağlandığı ülkelerde 
bir meşruluk temeli göz önünde tutuluyor. Fakat Amerika’da Amerika’da Espiyon 
Ajact……….(78.22) içerisindeki ve Amerika’daki bazı mevzuatlar içerisindeki son 
dönemki değişim bu meşruluk temelinin altında olduğunu gösteriyor. Acaba Amerika 
meşruluğu kayıp mı etmiştir?

Prof. Dr. FREDERICK SCHAUER (Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- İlk 
yaptığınız ayrımda size katılma eğilimindeyim. Temel bir insan hakkı olarak rahatlıkla 
değerlendirilebilecek fikir özgürlüğü ile, bu fikirlerin ifade edilmesi özgürlüğü arasında 
çok geniş bir ayrım bulunduğunu düşünüyorum. Daha önce bahsettiğim sebeplerden 
dolayı, ben ifade özgürlüğünü temel bir insan hakkından ziyade, bir strateji olarak 
değerlendiriyorum. Zararlı ifadelerde bulunma özgürlüğüne ilişkin sorunsallara ilişkin 
olarak, ABD’nin çok fazla ele alınmasının bu bağlamda veya diğer bağlamlarda bir hata 
olabileceği inancındayım. ABD, özgürlükçü himayeci bir tanıktepedir ve aşırı uçtadır. 
ABD’de, ırksal nefretin izin verilemez nitelikte olan herhangi bir şekli yoktur. ABD’de 
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ırkçılığı savunmanın izin verilemez nitelikte olan bir şekli yoktur. ABD’de, hükümete 
veya başkanlara karşı yapılan hakaretlerin izin verilemez nitelikte olan herhangi bir şekli 
yoktur. En azından soyut olarak, siyasi bir suikastı teşvik edebilirim. Diğer ulusların 
bunu takip etmesi gerektiğini söylemiyorum; ABD eşitlik ve güvenlik erdemleri ile 
diğer erdemler ile ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi diğer ülkelere göre çok ağırlıklı 
bir şekilde ifade lehine kurmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası normlardan veya Avrupa 
normlarından bahsettiğimiz zaman, zararlı ifadelerde bulunma özgürlüğüne diğer tüm 
yarar veya hakların üzerinde bir öncelik tanıyan ABD üzerine çok fazla odaklanmak 
yanlış olacaktır. Dünya ülkelerinin çoğu, ABD’nin ifade özgürlüğü yolunda çok ileri 
gittiğini düşünüyor ve dünyanın geri kalanının çoğunluğu bu konuda haklı olabilir.

Prof. Dr.  FREDERICK SCHAUER (Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
I am inclined to agree with your first distinction. I think there is a large distinction 
between freedom of thought, which may very well be a fundamental human right, 
and freedom of expression of those thoughts, which for me is not very much of a 
fundamental human right for reasons that I described, but rather a strategy. I think it 
may be a mistake whether in this context or in others to think too much about the US 
on questions of freedom of harmful expression. The US is a libertarian protectionist 
outlier. It is at the extreme. There is virtually no form of advocacy of racial hatred that is 
impermissible in the US. There is no form of advocacy of racism that is impermissible. 
There is no form of insult of the governments or presidents that is impermissible. I 
can, with total freedom, urge violent revolution in the US. I can urge at least in the 
abstract political assassination.  I am not suggesting that other nations should follow, 
that US may balance the virtues of equality, security and others against expression 
much more heavily in favor of expression than other countries. So, as we think about 
international norms or European norms, it may be a mistake to focus too much on the 
US that elevates freedom of harmful expression to a priority over virtually any other 
interest or right. Most of the world thinks that that goes too far in the direction of 
freedom of expression and most of the rest of the world might be right. 

KEREM ALTIPARMAK (Siyasal Bilimler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi)- 
Sayın Başkan belki hatırlarlar; biz ilk bu kurultayın listesini gördüğümüzde Sayın 
Schauer’in adını duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık. Aslında ifade özgürlüğünde 
bir popstar olarak karşılanabilecek birisi. Benim konuşmasındaki tatminsizliğim 
de belki bu aşırı heyecandan olabilir, ama çok seri bir-iki sorum olacak. Kendisinin 
önerdiği modelin bildiğimiz sonuççu faydacı tezden ne farkı var? İkincisi, işkence 
ayrımcılık yasağı ve ifade özgürlüğü karşılaştırması şöyle bir soruyu akla getiriyor: 
Sınırlandırılabilen tüm haklar için temel bir insan hakkı olmadığı sonucunu çıkarmak 
mı gerekiyor ki, bu durumda yaşam hakkını bile dışlamamız mümkün gibi geliyor 
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ve nihayet bu denge sorununa gidildiği zaman işkence örneğinde olduğu gibi 
demokrasinin lehine bir sonuç verecekse ifade özgürlüğünü çok geniş bir şekilde 
sınırlandırmanın yolu açılmış olmaz mı? 

Çok küçük bir soru da Sayın Kuçuradi’ye olacak. Evet, ben şok oldum sonucunuzdan, 
çünkü aklımdan şu geçiyordu: Bu bilgiyi süzecek kimdir?” dediğim zaman Sayın 
Kaboğlu’nun örneğini gösterdiği gibi neyin iyi bilgi, neyin kötü bilgi olduğunu süzecek 
olan siz ve ben olmayacağımıza göre bu ülkede çok uzun zamandır yaşadığımız şey 
bilgileri kategorize etmenin ifade özgürlüğünü yok edici bir şeye dönüştüğü sonucunu 
çıkarıyor. “Somut örnekler vereceğim” dedi, Türkiye’ye somut örnekler verirlerse ve 
bu kararı kimin ne şekilde vereceğine ilişkin bir önerileri varsa sevinirim. Teşekkürler.

Prof. Dr.  FREDERICK SCHAUER-  Çok kısaca, fikirlerimden bahsetmek 
istiyorum. Yaşam hakkından söz ettiniz. Ben, temel insan hakkı diye bir şey olmadığı 
iddiasında bulunuyorum. Bence birçok temel insan hakkı var; ama ben ifade 
özgürlüğünün onlardan biri olmayabileceğini savunuyorum. Dolayısıyla, yalnızca 
ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olmaması temelinde, örneğin yaşam 
hakkının da temel bir insan hakkı olmadığı çıkarımına varılamaz. Benim iddiam, ifade 
özgürlüğünün temel bir insan hakkı temelinde ele alınmasının daha fazla sınırlamaya 
yol açacağı yönünde de değildir. Kanımca, bu, zararlı ve sıklıkla sinir bozucu ve 
saldırgan ifadelerin stratejik açıdan korunmasına yönelik bir politika çerçevesinde, 
daha fazla özgürlüğün sağlanması için bir yoldur ve bu yüzden, bazıları bunu kinayeli 
bulsa da, ifade özgürlüğünü bir insan hakkı olarak düşünmediğimizde, bunun bizi daha 
çok değil, daha az kısıtlamaya götüreceğini düşünüyorum, çünkü normal şartlarda, 
bir insan hakkının başkalarına zarar vermek amacıyla kullanılmaması bağlamında, 
insan hakları kısıtlanmaktadır. Ben, serbest konuşma özgürlüğünü daha üstün ve uzun 
vadeli iyiliğe hizmet etmek için, başkalarına zarar verme hakkı olarak değerlendirmek 
istiyorum. 

Prof. Dr.  FREDERICK SCHAUER- Very briefly, I think that, I mean, you 
mentioned the right to life. I do not make the claim that there are no fundamental 
human rights. I think there are lots of fundamental human rights, but that it may be 
that the freedom of expression is not one of them. So, one cannot draw the inference 
that because the freedom of expression is not a fundamental human right, that the right 
to life, for example, is not one. And my argument is not that the thinking of freedom 
of expression as not a fundamental human right is a way to allow greater limitations. 
For me, it is a way to allow greater freedom as a matter of policy for the important 
strategic protection of harmful and occasionally annoying and offensive expression 
and therefore, for me, although some may think it ironic, when we think of freedom of 
expression not as a human right, it is a way towards fewer rather than more limitations, 
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because normally, human rights are limited in terms of the inability to use a human 
right to harm others. I want to think of freedom of speech as the right to harm others 
in the service of the greater and the long-term good. 

Prof. Dr. İOANNA KUÇURADİ- Örnekten başlayayım isterseniz, ben şunu 
söylemeye çalıştım: Düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğünü de kapsıyor zaten, kanaat 
özgürlüğü de kapsıyor, ama tek başına aldığın zaman çıkmazlara götürüyor. Bununla 
ilgili de yalnız düşünce özgürlüğünün kısıtlanamayacağını, kısıtlanmaması demek 
çok aykırı düşünceler getiren bir insanın diğer haklarına zarar vermemek gerektiğini, 
ancak fikirlere dokunmak mümkün, dokunulmayacak olan kişilerdir, ama fikirler 
değildir. Şöyle bir örnek, benim çok sevdiğim bir örnek: İnsanların evinde çocuklarına 
ne öğretileceğini bilmiyoruz, bir şey yapamazsınız, ama bazı düşüncelerin kamuya 
yayılmasını engellemek gerekir. Örnek: Epeyce genç olanlar bu vereceğim örnekte 
belki o dönemde lisedeydiler. Din Kültürü ve Ahlak Kitabından bir örnektir. Orada 
diyor ki, “bugün meleklerin varlığına inanmak kolaylaşmıştır. Çünkü radyo vardır, 
dalgaları görmüyoruz, ama orada olduğunu biliyoruz. Melekler de öyle” Bu olmaz 
bir kitapta demek istiyorum, bunun yayılmasının engellenmesi gerekiyor. Bilgiyle bir 
ilgisi yok ve bu belki bazı çevreleri hiç şoke etmez, ama bunun evinde insanlara ne 
öğreteceğini bilemeyiz, ama bir ders kitabında bu olmaz. Zamanla çıktı tabii, böyle bir 
şeyi kastediyorum. Sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum.

Prof. Dr.  P. POLICASTRO– Bu çok ilginç sunumlar için sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Beyefendi, size bir sorum olacak. Kuramsal bakış açısından konuştuğunuz 
zaman, sizi anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum, çünkü daha üstün bir iyilikten, 
daha üstün bir topluluktan bahsediyorsunuz. Burada kast ettiğiniz devletin bireyden 
üstün olması mıdır? Eğer kast ettiğiniz bu değilse, farklı konuları tartışan bir kamu 
ortamının var olması gerektiği ve demokrasinin gücünün konuları ciddi veya ciddiyetsiz 
olarak değerlendirme imkanında yattığı fikrinde değil misiniz? Açıkça görüşebileceği 
gibi, bu durum herkes açısından, özellikle de birlikte belirli bir yaşam tarzını 
destekleyenler açısından yükümlülükler getirmektedir. Sonuç olarak, benim sorum şu 
olacak: Bu bağlamda, ifade haklarının sınırlandırılmasından nasıl bahsedebildiğinizi 
anlayamıyorum. Eğer kendinizi ifade etmezseniz, kendinizi nasıl temsil edebilirsiniz? 
Temsiliyette iki unsur vardır; siyasi temsiliyet ve gerçeklerin temsili. Gerçeklerin 
temsili, iletişimi gerekli kılmaktadır.

Prof. Dr. P. POLICASTRO- Thank you very much for the very interesting 
presentations. I have a question for you, Sir. I really do not understand very much 
when you talk from the theoretical point of view, because when you talk of a bigger 
good, of a bigger community, you mean that the state is over the individual? So, if 
you don’t mean that, don’t you think that there should be a public environment that 
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discusses the different issues and that the strength of democracy is just the possibility 
to consider issues as serious or as not serious? This involves, obviously, obligations 
from the points of view of everyone, especially from the ones that are supporting 
a certain way of life together. So, this is actually my question; I do not see in this 
context how you talk of limitation of the rights of expression due to the fact that if 
you don’t express, then how can you represent yourself? So, we have two elements of 
representation: political representation, that is one thing and then the representation 
of the facts. The representation of the facts requires the communication.

Prof. Dr. FREDERICK SCHAUER- Üzerinde anlaşamadığımız tek noktanın, 
anlaşmazlık içinde olup olmadığımız sorusu olduğunu düşünüyorum. Sizin 
söylediklerinizle çelişecek herhangi bir şey söylediğimi sanmıyorum. Benim anlatmak 
istediğim, ifade özgürlüğünün bir politika olarak ele alınmasının daha çok değil, daha 
az kısıtlamaya götürecek bir yol olduğudur. Bence, bu konuda anlaşıyoruz. Daha 
geniş kapsamlı bir olgudan bahsettiğim zaman, asıl anlatmak istediğim özellikle siyasi 
güçlerden gelmek üzere, ifadede kısa vadeli kısıtlamaların uygulanmasına yönelik 
baskılar her zaman var olacaktır. Bu özgürlüğü mahkemelerimiz tarafından icra 
edilebilecek hukuki ve anayasal bir hak olarak düşünmek istememizin bir sebebi de, 
bu yolla inkar edilemez ölçüde yanlış ve zararlı olabilecek konuşmaları kısıtlamak 
için, kısa vadeli baskılara karşı kamudaki müzakerelerdeki uzun vadeli belirli değerlere 
ulaşabilecek olmamızdır. Ancak, yanlış ve zararlı konuşmaları kısa vadede çok fazla 
kısıtlarsak, uzun vadede yetersiz bir müzakere ortamıyla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuç 
olarak, üzerinde anlaşamadığımız herhangi bir nokta olduğunu düşünmüyorum.

Prof.  Dr. FREDERICK SCHAUER- I think the only thing we disagree about is 
the question of whether we disagree. I don’t think I said anything inconsistent with 
what you said. What I am saying is precisely that thinking of freedom of expression 
as a policy is a route towards fewer rather than more limitations and in that sense, I 
think, we agree. And when I say larger, what I really mean is that there will always be 
pressures, especially from political forces, for short-term restrictions on expression. 
One of the reasons we might want to think of it as a legal and constitutional right, 
enforceable by the courts is in order that we can achieve certain long-terms values 
in public deliberation in the face of short-term pressures, to restrict speech that may 
undeniably be false and harmful. But if we restrict too much false and harmful speech 
in the short term, we may have an insufficient deliberative environment in the long 
term. So, I think there is nothing about which we disagree. 

NURİ ALAN- Ben Sayın Kuçuradi Hocamın cevaplandırmasını dilediğim bir soru 
soracağım. Hepimiz hatırlayacağız: kısa bir süre önce bir siyasi parti lideri İsviçre’deki 
bir beyanı nedeniyle mahkûm oldu. Beyanı kimilerince varlığı reddedilen, kimilerince 
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kabul edilen Ermeni soykırımıyla ilgiliydi. Soruyu ceza mahkûmiyeti yönünden 
yahut da ceza yargıcının verdiği karar yönünden sormuyorum. Buna vereceğiniz 
cevabı Yahudi soykırımıyla ilgili görüşlerinizi açıklarken söylediniz. Ben yasayı doğru 
uyguladığı varsayımından hareketle yargıca bu karara zorlayan yasa kuralının düşünce 
ve kanaat hürriyetiyle bağlantılı olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.

Prof. Dr. İOANNA KUÇURADİ- Ben size Yahudi soykırımıyla ilgili yasayı, yani 
belirli bir Yahudi soykırımla ilgili bir yasayı örnek verirken, o tek konu için çıkarılmış 
bir yasadan söz ettim. Bizde öyle bir yasa yok, değil mi? 

NURİ ALAN- Mahkûmiyet İsviçre’de verildi, Hocam, ve İsviçre’deki bir yasaya 
ilişkin olarak yasanın uygulanması babında verildi ve de şunu kabul etmek zorundayız: 
Ermeni…

OTURUM BAŞKANI-  Başkanım kusura bakmayın, bir yabancı ülkede verilmiş 
bir mahkeme kararını Hocamızın yorumlaması zor. O bakımdan kendisi açıklamada 
bulundu. Kendi metni içinde -ki, onu dağıtacağız- Yahudi soykırımına ilişkin görüşleri 
var. Bence paralellik taşıyor Başkanım, özür diliyorum. Çünkü bu salonu terk etmek, 
bir başka gündem için bırakmak zorundayız. Özür diliyorum.

NURİ ALAN- Efendim, tamam, ama izin verin. Bir satır açıklamama izin verin. 
Çünkü Ermeni soykırımı Yahudi soykırımı kadar netleşmiş, herkesçe kabul edilen, 
bilgi belgeleri olan bir şey değil, özellikle bunun için söyledim. Kimilerince kabul 
edilen, kimilerince kabul edilmeyen bir şey.

OTURUM BAŞKANI-  Hocam, sizin düşünceniz, tabii çok da makûl bir düşünce. 
Dinleyiciler tarafından algılandı, teşekkür ederim.

NURİ ALAN- İfade özgürlüğünü konuşuyoruz burada, burada süreler icabında 
yarım saat uzatıldı. Zatıâliniz bir dakika için konuşmamı kesmiş oldunuz. 

OTURUM BAŞKANI-  Bir başkasının süresinden almak istemezsiniz Sayın 
Başkanım, biz sizi özgürlükçü bir başkan olarak biliyoruz, eşitlikçi bir başkan olarak 
biliyoruz.

NURİ ALAN- Saat 11.30’a geldi.

OTURUM BAŞKANI- 11.15 bizim saatimiz, süreyi 15 dakika aştığımız için kusura 
bakmayın. Ayrıca, bununla ilgili bir programımız daha var. 

Prof. Dr. İOANNA KUÇURADİ- İzin verirseniz bir cümleyle oturumu bitirelim. 
Yahudi soykırımının örneği ile Ermeni soykırımı iddiası şu anda paralel durumda 
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değil. Ben sadece Yahudi soykırımını örnek verdim, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili 
birşey söylemedim. Durum farklı. Eğer bilgi söz konusuysa, şu anda o bilgi ortada yok, 
tarihsel olarak ya da var da ben bilmiyorum. Ben tepkilerle değil, bilgiye dayanarak 
bazı şeylerin tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara, özellikle 
katkıda bulunan dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir plaket 
törenimiz var.

SUNUCU- Katılımcılara plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın 
Vedat Aslan Coşar’ı sahneye davet ediyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

İKİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“ADALETİN IŞIĞINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”

Oturum Başkanı: İOANNA KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü)

(SALON 2,  10 Ocak 2008)

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İOANNA KUÇURADİ- Yine merhabalar. Beni 
yine karşınızda görüyorsunuz, çünkü Sayın Prof. Kocaman son dakikada gelememiş. 
Son anda birinden başkanlık etmesini rica etmek de ayıp olur diye, bu işi ben üstlendim 
ve yine beni karşınızda görüyorsunuz.

Bu oturumda da üç konuşmacımız var: Sayın Hamdi Yaver Aktan, Yargıtay 8. Dairesi 
Üyesi; Prof. Bertrand Mathieu, Paris Sorbonne Panthéon Üniversitesinden ve Yrd. 
Doç. Dr. Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden.

Sayın Prof. Mathieu’nün konumuzla ilgili önemli bir kitabı vardır: Yargıç ve ifade 
özgürlüğü: koruyucu mu, sansürcü mü?, Fransız ve Avrupa Hukuku bakımından. Prof. 
Mathieu aynı zamanda Fransız Anayasa Hukuku Derneğinin Başkanıdır.

Prof. Dr. BERTRAND MATHIEU (Paris Panthéon Sorbonne Üniversitesi / 
Anayasa Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı)- Teşekkür ederim.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Fransız İçtihat Hukuku Yaklaşımı

İfade özgürlüğü, temel anayasal haklar sisteminde çok önemli bir rol oynar. Düşünce 
özgürlüğünün bir şartı olarak ifade özgürlüğü, kişinin entelektüel kimliği ve özerkliğinin 
bir göstergesidir. Aynı zamanda ifade özgürlüğü, kişi ve toplum arasındaki ilişkiyi de 
belirler.

Yargı, ifade özgürlüğü konusuna iki açıdan yaklaşır: Bir yandan anayasa yargıcı, 
ifade özgürlüğü prensibinin alanını ve kapsamını belirler ve bu belirleme çalışması, 
anayasal standartlara bağlı olan yargısal yorumlama bağlamında gerçekleşir; diğer 
yandan, yasayı uygulayan alt mahkemedeki yargıç, belirli tartışma durumlarında bu 



282

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

özgürlüğün sınırlarını belirler. Dolayısıyla ifade özgürlüğü de diğer birçok temel hak 
gibi, hukuki yorumunu, diğer temel anayasal haklar ya da diğer anayasal gereklilikler 
önünde yaşamak durumda kaldığı sınırlanmada bulur. 

Bu şekilde oluşturulan içtihat hukuku (ulusal içtihat hukuku hala belli bir dereceye 
kadar özerk olsa da), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihat hukukundan 
etkilenmektedir.

Burada dikkate almamız gereken sadece ifade özgürlüğünün uygulanmasıyla ilgili 
içtihat hukukudur.

I. İfade özgürlüğü ve kamu düzeninin ve diğer kişilerin haklarının 
korunması

Yasayı uygulayan yargı, yukarıda bahsedilen gereklililerin kısıtlayıcı bir yorumunu 
yapar.

Yargıç, kamu düzeninin bir yansıması olarak, ulusal kurumları korumak için ifade 
özgürlüğünü bu şekilde yorumlayabilir. Örneğin, ceza yasasında (Kısım 434-25 ve 
434-16), bir yasanın yıpratılması ceza gerektiren bir suçtur. Cezai sorumluluğun ön 
koşulu ise ilgili metnin yazarının, “yargının otoritesine ve (Devletin temel bir kurumu 
olarak görülen) bağımsızlığına zarar vermeyi kasıtlı olarak istemesidir”.149

Benzer şekilde, kamu düzeninin korunması, 1881 Yasası’nın 23. Kısmı’na göre para 
cezası uygulaması için de gerekçe oluşturabilir. 23. Kısım, kışkırtmanın, kişiyi gerçekten 
bir suç ya da başka bir kusur işlemeye itecek güçte olması gerektiğini belirtir.

“İşbirliği suçları” hakkında özrü tahrik etme suçuna özel olarak dikkat edilmelidir.150 
Bunlar, İkinci Dünya Savaşı’ndaki belirli sosyal davranışlarla ilişkili durumlardır. Bu 
bağlamda, bu suçlar adına özür dileme doğrudan ya da dolaylı olabilir. Bu temelde 
iki tür sav bir suç oluşturur: ilk olarak, “Marshal Pétain ve Pierre Laval hükümetleri 
haklı görülebilir ve yasaldı” savı; ikinci olarak ise, bu hükümetlerle iş birliği yapanların, 
eylemleri sırasında yasal olarak görülen eylemleri içeren, geriye işleyen hükümler 
uyarınca kovuşturmaya uğradıkları savıdır.151 Diğer yandan, Marshal Pétain’ın lehine 
bir savunma yine de, ulusal yargıç tarafından yasadışı bulunan ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde Fransa’nın suçlu bulunmasıyla sonuçlanan152, Nazilerin eziyet ve 
zulümlerini153 kabul etmektedir. Bu konu, yasama organın, neyin tarihi bir gerçek 
olduğunu (alttaki bilgiyle kıyaslayın) hangi noktaya kadar belirleyebileceğiyle ilgili 

149  Cass. crim 11 mars 1997, bull n°96
150  sur ces jurisprudences, cf. B. de Lamy, op. cité, p ? 360 et s.
151  Trib Correct. Agen 8 septembre 1971
152  Arrêt Lehideux et Isorni c. France
153  cass. crim 16 novembre 1993
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çok daha geniş bir tartışmayla ilgilidir. Bununla birlikte unutulmaması gerekir ki, tarihi 
gerçeklik aslında meclis tarafından belirlenemez çünkü bu konuyla ilgili tartışmak 
yasaktır.

Bu bakış açısına göre, kamu düzeninin korunması, belirli yorumlar yapılırken söz 
konusu olan genel ve a priori bir yasaklamadan ayrı tutulmalıdır. Amerika Birleşik 
Devletlerinde, kamu düzeninin bozulması ihtimali tek başına Birinci değişikliğin bir 
ihlalini kanıtlayamaz. Bunun olabilmesi için yetkililerin, belirli bir fikrin açıklanmasının 
doğrudan bir sonucu olarak yasadışı ya da şiddete yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi 
ihtimalinin çok yakın olduğunu ispat etmesi gerekir154. Benzer şekilde Belçika’da 
Anayasa Mahkemesi, ayrımcılık, nefret ya da şiddeti tahrik etmenin bir suç sayılabilmesi 
için, bu tahrik niyetinin a priori olarak kanıtlanmış olması gerektiğini belirtir155.

Kişinin korunması da ifade özgürlüğüne bir sınır getirebilir. Bu, 1881 Yasası’nın 35. 
Kısmı altında yer altında hakaret durumudur. Böyle bir suç, “aşağılayıcı ifadelerin hedef 
alabileceği bir kişi ya da kurumun onur ve ününe zarar verecek herhangi bir sav ya da 
iddia” ile işlenir. Aşağılayıcı ifadeler, fikir olarak görüldüğünde hakaret kanıtlanamaz 
çünkü kesin bir sonuca yol açma yeterliği yoktur156.

Aynı şekilde, özel hayat, kişinin görüntüsünün korunması ve masumiyet varsayımı 
da bir kişiyle ilgili bilginin özgürce yayılmasını sınırlayabilir. Gerçekten, Fransız Cour 
de Cassation uyarınca özel hayatın ihlali, muhtemel bir zararın varlığından bağımsız 
olarak, tazminat ya da geri vermeye yol açabilir157. Ayrıca, aciliyet durumunda kurbanın 
yargıca ulaşma imkânı, el koyma ya da yasaklama gibi ön önlemlerin uygulanmasını 
sağlayabilir. Bu önlemler nispeten nadirdir ve önleyici değildir. Bu bağlamda, Paris 
TGI158, “anayasal ifade özgürlüğü prensibi, yayınların ön kontrolüne yetkili olmayan 
bir mahkemenin, gerçek içeriği henüz kesin olmayan ve henüz yazılmamış olan bir 
eserin satılmasını yasaklayabilmesine itiraz eder” demektedir159.

Bu gerekliliklerden kaynaklanan zorluklar esas olarak koruma amacının belirlenmesiyle 
ilgilidir. Dolayısıyla bu gereklilikler, bir kişinin özel hayatından, ailesinden, duygusal 
ya da cinsel yaşamından, sağlık ya da mali durumundan, vb kaynaklanabilir. Bu son 
noktada, Fransız içtihat hukuku ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki farklar, 
Fransa’da geleneksel olarak özel hayatın ve ifade özgürlüğünün korunması arasındaki 
dengenin bu gerekliliklerin ilkinin lehine olması durumuna dayanır160. Özel hayatın 

154  cf L. Pech intervention à la Table ronde internationale d’Aix en Provence , septembre 2007
155  F. Delpérée, idem
156  cf. B. d Lamy, op. précité, p. 168
157  (cass. civ. 15 novembre 1996, bull. civ. I 378
158  TGI Paris: Paris Yüksek Mahkemesi (ç.n.)
159  CEDH arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999
160  sur cette question, cf. D. de Bellescize et L Francheschini, op précité, p. 400
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korunması, bilgi aracı (gazeteler ya da popüler basın) ya da kişinin özel alanının 
kamu faaliyetleriyle ilişkili olma biçimi gibi çeşitli faktörleri dikkate alır161. Bunun 
yanında, kişinin görüntü hakkı da konuyla ilgili olma eğilimindedir. Kişinin kamusal 
bir alanda alınan görüntüleri yayınlanırken genellikle kişinin rızası aranmaz162. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihat hukukundaki örneği dikkate alan Fransız Cour de 
Cassation, görüntüyle ilgili bilgi hakkını, özel hayata saygı hakkından muaf tutmaya 
eğilimlidir163.

II. İfade özgürlüğü ve değerlerin korunması

İfade özgürlüğüne getirilen belli sayıda sınırlama, hakların değil değerlerin 
savunulmasını amaçlamaktadır. Bunlar, kamu düzeni ihlallerini önleme ihtiyacından 
ziyade, temel prensiplere saygı bağlamında gerekçelendirilmektedir. Tabii ki, 
ifade özgürlüğünü, nesnel çıkarlar temelinde değil, ideolojik görüşler temelinde 
kısıtlamak ifade özgürlüğünün özüne aykırı bir durumdur. Ayrıca, bu tarz sınırlamalar, 
demokrasinin ya da temel özgürlükler temeline dayanan herhangi bir rejimin doğasında 
olan bir soruyu gün yüzüne çıkarır: Belli bir özgürlüğü koruma adına, bu özgürlüğe 
sınırlama getirilebilir mi?

2003’te kabul edilen bir yasayla (Kısım 433-5-2 CP) ulusal marşa ve bayrağa alenen 
hakaret etmek suç sayılmıştır. Anayasa Konseyi, ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu 
durumu anayasaya aykırı bulmamıştır. Bu görüşe göre, Parlamento, Cumhuriyet’in 
anayasal sembollerini (mad.2C) korumak ile kişinin vicdan ve fikrini ifade etme 
özgürlüğünü etkin bir şekilde dengelemeyi başarmıştır164. Bu denge, sanatsal 
ve entelektüel çalışmalar, özel alanda ortaya konan ifadeler ve kamu makamları 
tarafından düzenlenmeyen ve denetlenmeyen gösterilerde gerçekleştirilen eylemler 
için muafiyetler getiren ilgili yasaya dayanmaktadır.

Diğer yandan, Paris Temyiz Mahkemesi165,  üzerine HIV işaretinin damgalandığı bir 
et parçasını insan eti olarak gösteren bir giyim markasının reklamının gösterilmesini 
yasaklamıştır. Daha genel olarak, iletişim özgürlüğü hakkındaki 1986 Yasası uyarınca, 
bu özgürlüğün uygulanması, diğerleri gibi, insan onuruna saygının gerektirdiği 
dereceye kadar sınırlanabilir. Bu onur, bir haktan ziyade bir değer olarak görülmelidir.

Yasama organı, menşei, belli bir etnik grubun, ulusun, ırkın ya da dinin üyeleri 
olması (olmaları) ya da olmaması (olmamaları) sebebiyle bir kişi ya da gruba karşı 
ayrımcılık, nefret, şiddet ya da hakareti kışkırtma eylemlerini amaçlayan yeni suç 

161  par exemple, CA Versailles, 7 décembre 2000
162  idem p 409
163  décis. 2003-467 DC).
164  28 mai 1996, D. 1996, p. 617, note B. Edelman
165  L. Pech, article précité
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türleri belirlemiştir. 2004 yılında, cinsiyet, cinsel tercih ya da engel durumuna 
dayanan ayrımcılık kategorileri de yukarıda sayılanlara eklenmiştir. Böylece, belirli 
değerlere uymayan ifadelerin cezalandırıldığı durumlar artırılmıştır. Ancak, ırksal 
ya da başka bir tür ayrımcılık neticesinde oluşan zararın medeni yasada ya da ceza 
yasasında cezalandırılması ile zarardan bağımsız olarak, örneğin cinsel yönelimi ya 
da dini inançları ile tanımlanan bir grubun davranışıyla ilgili bir görüş ileri sürmenin 
yasaklanması aynı şey değildir. Bu şekilde, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek 
Mahkemesi, bireysel ifade özgürlüğü hakkını, belirli kriterlerle tanımlanmış belirli bir 
sosyal grubun korunmasından daha önemli bulur166.

Bu açıdan bakıldığında, tüm fikirlerin ifade edilebilip edilemeyeceği sorusuna cevap 
olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ifade özgürlüğünün, “sadece lehte, zararsız 
ya da alakasız olarak görülen bilgi ve fikirlerle değil, ayrıca Devlet’i ya da nüfusun belli 
bir bölümünü hedef alan, şoke eden ya da endişelendiren bilgi ve fikirlerle de ilgili” 
olduğunu belirtir167. Ancak, yargısal yorumlamada bu ilke oldukça sınırlıdır. Gerçekte 
Mahkeme, hoşgörüsüzlüğe izin vermez ve ayrımcılık, ırksal nefret ya da demokrasi ve 
insan haklarıyla uyumsuz ideolojilerin geliştirilmesine yönelik ifadeleri kovuşturur168. 
Ancak konu dini meselelere geldiğinde, Mahkeme, devletin özerkliğine belli bir pay 
bırakır169.

Bu konularla ilgili bir konum belirlerken, belirli ön kabullerden yola çıkmamak ya 
da belirli tutarsızlıklara kaçmamak kolay değildir. Demokratik sistem, daha farklı 
değerleri temel alan başka sistemlerle (özellikle teokratik sistem) rekabet halindedir. 
Ancak, her toplumun, maruz kalabileceği saldırılara karşı kendi değerlerini koruması 
gerektiğini kabul etmeliyiz. Demokraside, ifade özgürlüğünün bir değer olmaktan öte, 
sistemin varlığı için bir şart olması oldukça sorunsal bir durumdur. İfade özgürlüğüne 
ideolojik sebeplerle getirilen sınırlamalar bu yüzden, demokrasi kavramının kendisine 
aykırı gibi görülebilir.

Bu genel görüşlerden, ifade özgürlüğünün özüne zarar vermeden, etkilerini 
yönlendirmek için birtakım prensiplere ulaşabiliriz. İfade özgürlüğü, ifade edilen 
görüşler ne olursa olsun, zorunlu olmalıdır. Ancak, belli bir durumla ilgili bir görüşü, 
genel olarak seslendirmekle, böyle bir görüşü belli bir kişiye yöneltmek birbirinden 
ayrılmalıdır. Gerçekten, belli bir cinsel davranış ve ayrımcılık hakkında genel bir 
görüş ifade etmekle, böyle bir davranış sebebiyle bir insana hakaret etmek arasında 
derin bir fark vardır. Bu yüzden, ifadenin içeriğine değil, kişinin ifade özgürlüğünü 

166  7 décembre 1976, Hanchyside c. R.U .cette formulation a été reprise par le Tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire des carricatures 
de Mahomet (décision du 29 mars 2007)

167  sur cette jurisprudence, cf. not. F. Sudre, Droit international et européen des droits fondamentaux, PUF, 2005, n° 148 et 242 et s. 
168  CEDH 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut
169  T. correct.  Paris 9 janvier 1992 et cass. Crim. 29 novembre 1994)
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kullanmasının sonuçlarına odaklanılması gerekmektedir.

Bu tür kriterlerin bazıları, içtihat hukukundan doğabilir. İlk kriter, ifade şekliyle 
ilgilidir. Eğlenceli bir ifade şeklinin kullanılması, ifadenin biçimiyle ilgili daha az 
önlemi gerekli kılabilir170. Gerçekten böyle bir durumda, okuyucu, dinleyici ya da 
izleyici, ifadenin abartılı niteliğinin farkındadır ve onu, buna göre değerlendirir. 
Benzer şekilde, hakaretine görüşlerin,  siyasi bir tartışma sırasında ifade edilmesi, 
onların erişebilecekleri uzaklığı en aza indirebilir171. Ayrıca edebi ve sanatsal çalışmalar 
için de belirli kurallar oluşturabiliriz. Fikri açığa vurmada kullanılan araçlar da dikkate 
alınmalıdır. Tartışmalı bir posterin, otoyol kavşaklarında, televizyonda, gazetede ya da 
bir filmde yer alması her zaman aynı sonuçlara yol açmaz. İlk durumda görüntüye erişim 
herkesi içermekteyken, ikinci durumda aynı erişim ihlalle sonuçlanır. Dolayısıyla, 
kamusal gösterimin, kendi rızaları olmadan kendi görüntüleriyle karşılaşan kişilerin 
inançlarına saygı gösterdiğini kabul etmeliyiz. Genç bir kadını göğüsleri çıplak bir 
halde çarmıha gerilmiş olarak reklamlarda ve zorunlu kamusal geçitlerde gösteren bir 
film posteriyle ilgili   23 Ocak 1984172 tarihli kararında Paris TGI’si, bu yerlerden 
geçenlerin inançlarının derinliklerine saldırgan bir müdahale olduğu sonucuna 
varmıştır.  Diğer yandan, izleyicinin gönüllü olarak seyrettiği bir filmdeki temsil, bir 
yasak konusu olmak durumunda değildir. Kişinin özelinin korunması illa ki (serbest ve 
zorunlu kışkırtmadan kaçınan) gerçek ifade özgürlüğü ile uyumsuz değildir. Bu kriterin 
uygulamasının zor olduğu açıktır, ancak bu yine de yargıcın takdirine kalmıştır.

Ancak bunlar, sulh mahkemesinin, bir hiciv dergisinde Muhammed karikatürlerinin 
yayınlanması davasında kararını dayandırdığı kriterlerdir173. Her halükârda, tüm dinlere 
yönelik her türlü yorumu ya da hakaret edici eylemi ya da karikatürler vasıtasıyla dini 
küfrün sıradanlaştırılmasını yasa yoluyla yasaklamak ifade özgürlüğüne köklü bir 
aykırılık olurdu174. 

Aynı şekilde, bir tartışmanın haklı olup olmadığına dair bir değerlendirme de 
ifade özgürlüğüne büyük zarar verecektir çünkü burada ideolojik ön kabuller söz 
konusudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, fikirler üzerine tartışmanın Sözleşme 
ile “bunun sebepsiz ve saldırgan bir tartışmaya yol açmaması” ve “çağdaş düşüncenin 
gerçeklerine yabancı olmaması” kaydıyla korunduğunu ifade ederken, bu ayak bağı olan 
engelden tamamıyla kaçınmamıştır. Bu bağlamda, Mahkeme, Hıristiyan bir ülkede, 
Hıristiyanlığın, Yahudilerin kökünü kazımakla suçlanması mümkündür zira bu soru, 
demokratik bir toplumda şüphesiz genel bir ilgiyi temsil etmektedir175. Diğer yandan, 

170  cass. crim 9 nov 1969 et cass. crim 9 juillet 1980
171  D. 1985, p. 31
172  jugement du 29 mars 2007
173  proposition citée par D. de Bellescize, Délits d’opinion et liberté d’expression , D. 2006, p. 1476.
174  Giniewsi c France du 31 janvier 2006
175  13 sept 2005 LA c Turquie
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Mahkeme, Müslüman bir ülkede, İslam’a hakaret eden ifadelerin cezalandırılmasını 
da kabul etmektedir176. Yorumlamadaki farklılık, her bir durumun kendine özgü 
koşulları sebebiyle haklı görülebilir. Ancak bu içtihat hukuku, yargıcın gittikçe ifade 
özgürlüğünün biçimini değil, özünü değerlendirdiğine dair sorunsal bir izlenime yol 
açmaktadır.

III. İfade özgürlüğü ve tarihi “gerçeklerin” belirlenmesi

Belirli bir tarihi gerçeği tanımayı, ortaya koymayı ya da kınamayı amaçlayan “Lois 
mémorielles”, artış eğilimindedir. Yargıç tarafından, kendi normatif gücünü artırmak 
için kullanılmadığı sürece a priori olarak normatif bir niteliğe sahip olmayan bu “lois 
mémorielles”, bu “yasalarda” ortaya konan gerçekleri reddettiğinde ya da bunlara itiraz 
ettiğinde ifade özgürlüğünü ihlal ederse, bu cezalandırılır. Bunların anayasallıkları 
şüphe götürür.

Düşüncenin oluşturulması ve bilgiye erişimi belirleyen araştırma özgürlüğüyle 
ilgili yasalar oldukça sorunludur (Anayasa Konseyi kararı. 200-439 DC). Örneğin, 
halen güçlü ideolojik baskı altında olan sömürgeleştirme ile ilgili bir araştırma, 
sömürgeleştirmeyle ilgili iyi ya da kötü eylemlerin hukuki değerlendirmesinden 
tamamıyla temizlenebilir177. Kölelik damgasıyla ilgili yasalar, sadece Hıristiyan Batılılar 
tarafında işlenen suçları dikkate alır ve Araplar ve Afrikalı kabile liderleri tarafından 
yapılanlardan hiç bahsetmez178. Dolayısıyla bu yasa, tarihi araştırmayı (rahatlık ya da 
korku sebebiyle), olayları tek bir yönüyle görmeye yöneltebilir. Ermeni soykırımını 
açıklamak ya da kurbanların gerçek sayısını araştırmak, yasa ihlali olarak görülebilir 
mi? Yahudi soykırımı konusunda, mahkemeler benzer ayrımlarla işleme eğilimindedir. 
Örneğin, belli bir çalışma kampında can veren kurbanların sayısına itiraz etmek bir suç 
olarak görülmezken; toplam kurban sayısına itiraz etmek bir suçtur179. Aynı şekilde, 
Fransız Cour de Cassation, insanlığa karşı işlenen suçlara itiraz etmenin, olayların 
şüpheci ya da imalı bir şekilde anlaşılmasından kaynaklanabileceğini belirtir180. Böyle 
bir ihlalin temel unsurlarını belirlerken Cour de Cassation, yukarıda bahsedilen davaların 
birinde181, Yahudilere yönelik soykırım siyasetinin kurbanlarının sayısını abartılı bir 
şekilde hafife almak ancak kötü niyetle yapıldığında bir suç olacağı kararına varmıştır. 
Muğlâk olsa da, bu görüş, tarihi yönteme gösterilen saygısızlığı ve zarar verme niyetini 
dikkate almaktadır. Ancak, kasıtlı eylem unsuru, ilgili içtihat yasalarının çoğunda 
kabul edilmemektedir182. Ulusal Meclis tarafından ilk okumada oylanan Ermeni 

176  pour un travail de vulgarisation scientifique qui dénonce cette logique cf. D. Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, Flamma-
rion, 2006

177  cf. sur cette question, cf. P.  Bruckner, La tyrannie de la pénitence, Grasset, 2006
178  crim 17 juin 1997
179  crim. 29 janvier 1998
180  crim. 17 juin 1997
181  Cf. B. de Lamy, opus cité, p. 369, note 1143
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soykırımını reddetmenin cezalandırılması konusu hakkında Patric Devedjian adlı bir 
milletvekili, bu suçlamadan üniversite çalışmalarının çıkarılmasını teklif etmiştir; zira 
bu çalışmaların entelektüel dürüstlük ve nesnellik kriterlerini karşılamak ve muhalif 
bakış açılarını sunmak zorunda olduklarını belirtmiştir183. Bu, sadece bilimsel bir 
temeli olmayan ve ön yargılı olan düşmanca fikirlerin cezalandırılacağı, yöntemsel 
gereklilikleri karşılayan bilimsel araştırma içinse bunun geçerli olmayacağı anlamına 
gelmektedir. Bu yasa değişikliğinin kaldırılması, bu sorularla ilgili tarihi araştırmanın 
yasaklanması demektir.

İçtihat hukukunun belli bir kısmı, bu sorulara nesnel bir kriter uygulamaya çalışmıştır. 
1981’de, “Negotionisme” eylemini cezalandıran bir “negotionisme” davasında (13 
Temmuz 1990 tarihli yasanın yürürlüğe girmesinden önce karara bağlanmıştır), 
Paris TGI’si, yasal doğru ile tarihi doğruyu birbirinden ayırmış ve tarihçilere tam bir 
ifade özgürlüğü vermiştir. Yine de bu özgürlük bir sorumluluk gerektirmektedir ve bu 
sorumluluk, tarihçi ihtiyat ve entellektüel tarafsızlık görevini ihmal ettiğinde tehlikede 
olabilir. Mahkeme, araştırma daha nesnel bir şekilde gerçekleşseydi, nesnel gerçeklere 
itirazın mümkün olmayabileceğini değerlendirirken araştırmanın içeriğinden ziyade, 
yöntemini inceler. 21 Haziran 1995 tarihli bir kararında aynı mahkeme, Ermeni 
soykırımı gerçeğini reddeden bir tarihçi ile karşılaştı. Bu “negotionisme” o zamanlar 
yasal olarak yasak değildi. Mahkeme yazarı, kendiliğinden hassas olan bir konuda 
nesnel ve ihtiyatlı olmasını gerektiren görevini yerine getirmediği (iddianın bu kısmı 
kamu düzenini korumakla ilgilidir) ve kendi tezine aykırı olan unsurları kasıtlı olarak 
sakladığı için (tarihi yöntem) medeni sorumluluk uyarınca mahkûm etmiştir. Aslında 
Versay Sarayı’nın bir kararında184, yargıcın tarihi yargılamak için ne niteliği, ne de 
becerisi olduğu; ancak, onun araştırmacılarım yöntemlerini yargılayabileceği ve tarihçi 
olarak görevlerini yerine getirip getirmediklerini belirleyebileceği ifade edilmiştir. 
Bu açıdan, tarihçi, gerçeğin belirlenmesi konusunda kesin bir sonuç ortaya koymak 
zorunda değildir, ancak o, ihtiyatlı ve nesnel olmalıdır. Aslında, hem tarihçiler, hem 
de diğer araştırmacılar için zorunlu olan yöntemsel gerekliliklerin göz ardı edilmesi, 
incelemenin bilimsel niteliğini azaltabilir ve zarar kastını akla getirebilir.

Yargıç duyarlılığı, baskın sosyal algılar ya da fikrin ağırlığı bağlamında, ifade 
özgürlüğünün dava temelinde yorumlanmasını sağlayacak çok bir şey yoktur. Hiçbir 
toplumda sınırsız bir ifade özgürlüğü söz konusu değildir. Ancak eğer demokrasi 
düşüncesi, temel hakların korunması olmaksızın tanımlanamıyorsa, ifade özgürlüğü 
de demokrasi için bir koşul niteliğindedir. Dolayısıyla, yargıca kişinin ifade hakkı ile 
diğerlerinin haklarının ve kamu düzeninin korunması arasında kurulması gereken 

182  débat A.N., 1° séance du 12 octobre 2006
183  c’est à dire la négation  ou la contestation des crimes commis contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale et sanctionnés 

comme tels par une juridiction
184  17 janvier 1985 
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dengeyi oluşturabilmesi için yol gösterecek nesnel ve genel kriterlerin bulunması 
gerekmektedir. Ancak, çağdaş toplumların bu doğrultuda ilerlemekte oldukları kesin 
değildir. (Alkışlar)

Prof. Dr. BERTRAND MATHIEU (Professeur à l’Université Panthéon-
Sorbonne Paris I)- Thank you.

FREEDOM OF EXPRESSION
A French Case Law Perspective

Freedom of expression plays a key role in the system of fundamental constitutional 
rights. Being a condition of freedom of thought, it is expressive of the individual’s 
intellectual identity and autonomy. At the same time, it conditions the relations 
between the individual and the society.

The judiciary approaches the issue of freedom of expression in a twofold manner: 
on the one hand, the constitutional judge defines the ambit and scope of the freedom 
of expression principle. Such definitional work takes place in the context of judicial 
interpretation as bound by constitutional standards; on the other hand, the low court 
judge, that is the judge applying law, sets the limits of this freedom, in the case of a 
specific dispute. Thus, freedom of expression, like most fundamental rights, finds 
its legal interpretation in the limitation, which it has to undergo in front of other 
fundamental constitutional rights or other constitutional requirements.

Case law produced in such fashion is influenced by European Court of Human Rights 
case law, though national case law may still exhibit a certain degree of autonomy.

Here, we shall take into account only case law relative to the implementation of the 
freedom of expression.

I-Freedom of expression and the protection of public order and the rights of other 
individuals

The judge applying the law makes a restrictive interpretation of the aforementioned 
requirements.

He can thus interpret freedom of expression in order to protect national institutions, 
as a reflection of public order. For example, under the criminal code (Sections 434-25 
and 434-16) the act of depreciation of a statute or a court decision is a criminal offence. 
A prerequisite for criminal liability is that the author of the related text “purposefully 
aimed at damaging the judiciary’s authority and independence, the latter considered 
as a fundamental institution of the State”185. 

185  Cass. crim 11 mars 1997, bull n°96
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Similarly, the protection of public order constitutes the justification for the imposition 
of criminal penalties, under section 23 of Law of 1881. Section 23 stipulates that 
provocation must have such force so that the individual was actually instigated to 
commit a crime or other offence.

Special attention needs to be given to the crime of inciting to apology for collaboration 
crimes186. Such cases relate to a specific social behaviour during the Second World War. 
In this context, the apology for such crimes may be direct or indirect. Two types of 
assertions constitute a crime on such basis:  first, the assertion that “ the governments 
of the Marshal Pétain and Pierre Laval were justifiable and legal “; and second, the 
assertion that those who collaborated with the aforementioned governments were 
prosecuted in accordance to retroactive provisions involving acts deemed legal at 
the time of their commitment187. On the contrary, a plea in favour of Marshal Pétain 
that, nevertheless, recognizes the atrocities and the persecutions committed by the 
Nazis188, deemed illegal by the national judge, resulted in the conviction of France by 
the European Court of Human Rights189. This issue is related to the broader debate on 
the degree to which the legislative body may determine what constitutes a historical 
truth (cf infra). Having said that, historical truth actually cannot be determined by 
legislature, since any related discussion is forbidden. 

According to such a point of view, protecting public order should be distinguished 
from the general and a priori prohibition of making certain comments. In the United 
States of America, the mere potential of disturbing public order cannot substantiate 
a violation of the First amendment. For such a purpose, authorities have to prove 
the imminent probability of committing illegal or violent acts as a direct result of 
expressing a specific opinion190. Similarly, in Belgium, the Constitutional Court 
considers incitement to discrimination, hatred or violence, as an offence only if the 
intention to incite such acts is a priori substantiated191. 

The protection of the individual may also operate as a limit to the freedom of 
expression. This is the case of defamation, under section 35 of the Law of 1881. Such 
offence is committed by making “any assertion or allegation which violates the honour 
and reputation either of an individual or of a body which such derogatory comments 
may refer to”. When the derogatory comments are regarded as opinions no defamation 
may be substantiated, as there is no ability to invoke a precise fact192.

186  sur ces jurisprudences, cf. B. de Lamy, op. cité, p ? 360 et s. 
187  Trib Correct. Agen 8 septembre 1971
188  cass. crim 16 novembre 1993
189  Arrêt Lehideux et Isorni c. France
190  cf L. Pech intervention à la Table ronde internationale d’Aix en Provence , septembre 2007
191  F. Delpérée, idem
192  cf. B. d Lamy, op. précité, p. 168
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On the same line, considerations of privacy, protecting the image of a person and 
the presumption of innocence may also limit the free distribution of information 
concerning a person. Indeed, according to the French Cour de Cassation, proving the 
infringement on private life can enhance compensation or restitution, independently 
of the existence of a possible damage193. Besides, the faculty for the victim to seize the 
judge according to an emergency procedure, can lead to the enactment of preliminary 
measures of seizure or ban. These measures are rather rare and not preventive. In this 
sense, the TGI of Paris considered that “ the constitutional principle of the freedom 
of expression opposes to the fact that a court, which has not a power of preliminary 
control of the publications, could forbid selling of a not yet written work whose real 
content is left uncertain »194.

The difficulties rising from these requirements are essentially related to the 
determination of the object of protection. These requirements may thus stem from 
private life, family, sentimental or sexual life of a person, its sanitary or financial 
situation … On this last point, the differences between French case law and that of the 
European Court of Human Rights is reflected on the fact that traditionally in France 
the balance between the protection of private life and freedom of information was 
rather favourable to the first of these requirements195. The protection of private life 
takes into account several factors, like the information medium (newspapers or the 
so called popular press) or the way that an individual’s private sphere is related to her 
public activities196. Besides, the right to one’s image tends to become relative. This 
way, publishing a person’s images taken, however, in a public place is generally not 
subordinated to this person’s consent197. Following the example of ECHR case law, 
the French Cour de Cassation tends to privilege the right to information through image 
over the right to the respect of private life198.

II-Freedom of expression and the protection of values

A certain number of limits to freedom of expression aim at the defence of values 
rather than rights. They are thus justified more by the respect to fundamental 
principles than by the need to prevent public order violations. Obviously, limiting 
freedom of expression not on the basis of objective interests and restricting the field 
of this expression according to ideological considerations is contradictory to the 
very essence of freedom of expression. Furthermore, this type of restrictions raises a 

193  (cass. civ. 15 novembre 1996, bull. civ. I 378
194  18 novembre 1998, D 1999, IR 36
195  CEDH arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999
196  sur cette question, cf. D. de Bellescize et L Francheschini, op précité, p. 400
197  par exemple, CA Versailles, 7 décembre 2000
198  idem p 409
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question inherent in a democracy or in any regime based on fundamental rights: is it 
possible to set limits to a freedom on the basis of defending this very same freedom?

A law adopted in 2003 introduces the crime (Section 433-5-1 CP) of publicly 
insulting the national anthem or the national flag. The Constitutional Council 
considered that this limitation to the freedom of expression was not unconstitutional. 
According to this argument, the Parliament had achieved to effectively balance the 
protection of the Republic’s constitutional symbols (art.2C) with the freedom to 
express one’s conscience and opinion199. This balance was based on the fact that the 
relevant Law provided exemptions for artistic or intellectual work, for comments held 
in the private sphere and for acts carried out during demonstrations not organized by 
public authorities or not regulated by them. 

On different grounds, the Court of Appeal in Paris200 prohibited the display of a 
commercial for a brand of clothes depicting human rare as a portion of meat on which 
the sign HIV was tattooed. More generally, according to the 1986 Law on freedom 
of communication, the exercise of this freedom can be limited, among others, to the 
degree required by respect to human dignity. This dignity must be considered more as 
a value than as a right. 

The legislative body has introduced new types of crimes targeting the act of 
provoking discrimination, hatred, violence or insult to a person or a group of people, 
on the grounds of their origin or of them being part or not of an ethnic group, a nation, 
a race or a specific religion. In 2004, discrimination categories based on sex, sexual 
orientation or the disability were also added to the ones mentioned above. Thus an 
extension of cases in which expression is penalized because of incompatibility with 
a certain number of values is assisted. Nevertheless, providing penalties in the civil 
and criminal code for the damages caused as a result of racial or other discrimination, 
is not the same thing with prohibiting, irrespectively of any damage, the passing of a 
judgement on the behaviour of a group defined for example by its sexual orientations 
or by its religious beliefs. This way, in the United States of America, the Supreme 
Court holds the right to individual expression more important than the protection of 
a particular social group identified on the basis of certain criteria201.  

Responding to the question of whether all opinions could be expressed from this 
point of view, the European Court of Human Rights has considered that freedom 
of expression “concerns not only information and ideas considered with favour or 
as harmless or indifferent but also those who aim, shock or worry the State or some 

199  décis. 2003-467 DC).
200  28 mai 1996, D. 1996, p. 617, note B. Edelman
201  L. Pech, article précité
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fraction of the population”202. But this margin in judicial interpretation is quite 
restricted. Indeed, the Court does not allow intolerance and prosecutes comments 
inciting discrimination or racial hatred or promotion of ideologies, incompatible to 
democracy and human rights203. When it comes to religious matters though, the Court 
admits a certain margin of state autonomy204. 

When adopting a position regarding these questions, it is difficult not to depart from 
certain presuppositions or to escape from certain contradictions. The democratic 
system is in competition with other systems based on different values, in particular 
theocratic systems. Nevertheless, we have to admit that every society has to protect 
its values against the attacks it may suffer. In democracy, the fact that freedom of 
expression, besides being a value, is a condition for the existence of the system appears 
as rather problematic. Limitations brought to the freedom of expression for ideological 
reasons can be thus considered as opposite to the concept of democracy itself. 

From these general remarks, we may derive some principles, aiming at channelling 
the effects of the freedom of expression, without destroying its very essence.  Hence, 
freedom of expression has to be imperative no matter the professed opinions. It is, 
however advisable, to differentiate between generally voicing an opinion in relation 
to a situation and directing such an opinion to a specific person. There is, indeed, a 
fundamental difference between a general judgment on a given sexual behaviour and 
the discrimination or offence to a person on the grounds of such behaviour. It is then 
essential to focus on the consequences the exercising of one’s freedom of expression 
and not on the content of her expression. 

Some of this type of criteria can derive from case law. The first criterion is related 
to the mode of expression. The use of a funny mode of expression can justify fewer 
precautions concerning the form of expression205. Indeed, in such a scenario, the 
reader, the listener or the spectator are conscious of the exaggerated character of the 
comment and put it into perspective. Similarly, the fact than offensive remarks may be 
aired in the course of a political discussion may minimize the extent of their reach206. 
We can also establish particular rules concerning literary or artistic work. The means 
of divulging the opinion must also be taken into account. The publication of a litigious 
poster on the crossroads of public highways, on the television, on a newspaper or a 
film does not necessarily entail the same consequences. Indeed, the access to image 

202  7 décembre 1976, Hanchyside c. R.U .cette formulation a été reprise par le Tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire des carricatures 
de Mahomet (décision du 29 mars 2007)

203  sur cette jurisprudence, cf. not. F. Sudre, Droit international et européen des droits fondamentaux, PUF, 2005, n° 148 et 242 et s. 
204  CEDH 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut
205  T. correct.  Paris 9 janvier 1992 et cass. Crim. 29 novembre 1994) 
206  cass. crim 9 nov 1969 et cass. crim 9 juillet 1980



294

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

involves everybody in the first case, whereas the same access results from volition in 
the second one.  We can thus admit that public display is considerate of the beliefs 
of those who will encounter the image despite their will. According to the saying of 
the TGI of Paris, in a decision of October 23rd, 1984207, concerning a film poster 
representing a young lady crucified, bare breasted, representing the symbol of the 
cross in stunt advertising and in places of forced public passage, establishes an act of 
aggressive intervention in the inmost depths of the faith of those who pass by”. On the 
other hand, the same representation in a film, which the spectator voluntarily watches, 
does not have to be the object of a ban. The protection of individual intimacy isn’t 
necessarily incompatible with a real freedom of expression, which, however, avoids 
free and compulsory provocation. Obviously, it is difficult to apply these criteria, but 
this is at the same time on the judge’s discretion. 

These are, nevertheless, the criteria on which the first instance criminal court was 
based when it judged the publication by a satiric journal of Mohamed’s caricatures208. 
Either way, it would be radically contrary to freedom of expression to forbid, by 
legislation, all type of comment and insulting act against all religions, or to ban the 
banalisation of religious blasphemy through caricatures209. 

In the same way, all kind of appreciation on whether a debate is justified or not 
can substantially hurt freedom of expression because of the related ideological 
presuppositions. The European Court of Human Rights does not totally avoid 
this stumbling block when considering that debating on ideas is protected by the 
Convention under the conditions that it “doesn’t open an unprovoked and aggressive 
discussion “ and that it “is not alien to the reality of contemporary thinking”. On this 
basis, the Court considers that in a country of Christian tradition accusing Christianity 
for the extermination of Jews is possible, because this question presents undoubtedly 
a general interest in a democratic society210. On the other hand, the Court admits that 
in a country of Muslim religion, comments offending the Islam are punished211. The 
difference in interpretation can be justified in view of the specific circumstances of 
every case. This case law gives, however, the problematic impression that the judge is 
increasingly appreciating not the modalities of free expression but its very substance. 

III-Freedom of expression and the determination of historical “truths”

The so called “lois mémorielles” which tend to recognize, to assert or to condemn 

207  D. 1985, p. 31
208  jugement du 29 mars 2007
209  proposition citée par D. de Bellescize, Délits d’opinion et liberté d’expression , D. 2006, p. 1476. 
210  Giniewsi c France du 31 janvier 2006
211  13 sept 2005 LA c Turquie
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a given historical fact tend to increase. Not having an a priori normative character, 
unless when the judge uses them in order to develop her own normative power, the 
“lois mémorielles” can infringe the freedom of expression when negating or contesting 
truths asserted by such “laws” is punished. Their constitutionality is doubtful.

These laws are rather problematic regarding the freedom of research, which 
conditions the formation of the thought, and the access to knowledge (Const.Council 
decision. 2000-439 DC). For instance, research conducted on the colonization, which 
already suffers from a strong ideological pressure, can be completely sterilized by a 
legislative appreciation of good or bad deeds related to colonization212. The law related 
to the stigmatization of the slavery takes into account only the crimes committed by 
Christian Westerners and doesn’t mention acts committed by Arabs or leaders of 
African tribes213. This law is thus susceptible to orientate, by conformity or fear, the 
historical research to view events in a single way. To explain the Armenian genocide, or 
to search for the real number of victims, can it be considered as a violation of the law? 
Concerning the Jewish genocide, courts tend to operate on approximate distinctions. 
For example, the fact to contest the number of victims, exterminated in a given 
concentration camp was not considered an offence. Contesting the overall number 
of victims was, nevertheless, considered an offence214. In the same way, the French 
Cour de Cassation considered that contesting crimes against humanity may be the 
result of sceptical or insinuating presentation of facts215. Regarding the determination 
of the constituent elements of such violation, the Cour de Cassation ruled, in one of 
the above-mentioned cases216, that underestimating, in an exaggerating manner, the 
number of victims of the extermination policy against Jews constitutes an offence when 
it is done in bad faith. Even if it is rather vague, this viewing takes into consideration 
the disrespect of the historical method and the will to cause damage. Nevertheless, 
the element of deliberate action is not accepted in most of the relevant case law217. 
Regarding the incrimination for the negation of the Armenian genocide, voted in first 
reading by the National Assembly, a deputy, Mr. Patric Devedjian had suggested to 
exclude from this incrimination university works, considering that such works have 
to meet criteria of intellectual honesty and objectivity and present opposite points of 
view218. This means that only a scientifically unfounded and presumed hostile opinion 
would have been punished, whereas this should not be the case for scientific research 

212  pour un travail de vulgarisation scientifique qui dénonce cette logique cf. D. Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, Flamma-
rion, 2006

213  cf. sur cette question, cf. P.  Bruckner, La tyrannie de la pénitence, Grasset, 2006
214  crim 17 juin 1997
215  crim. 29 janvier 1998
216  crim. 17 juin 1997
217  Cf. B. de Lamy, opus cité, p. 369, note 1143
218  débat A.N., 1° séance du 12 octobre 2006
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meeting methodological requirements.  The fact that this amendment was pushed 
away translates the will to forbid historical research on these questions. 

A certain portion of case law tried to apply objective criteria to these questions. In 
1981, in a “negationisme” case, judged before the enactment of the law of July 13th, 
1990  which penalizes “negationisme”219, the TGI of Paris distinguishes between the 
legal truth and the historical truth. It recognizes a full freedom of expression to the 
historian. Still, this freedom entails a responsibility and this responsibility can be 
at stake when the historian neglects his obligation for cautiousness and intellectual 
neutrality. The Court examines more the method than the contents of the work to 
reach the conclusion that if the research were conducted more objectively, the negation 
of objective truths would not have been possible. In a decision of June 21st, 1995, 
the same Court is confronted with a historian denying the reality of the Armenian 
genocide. This “negationisme” is not legally forbidden at the time. The court convicts 
the author in terms of civil liability considering that he does not respond to his duty 
of objectivity and caution, inherent to a sensitive subject (this argument is related to 
the protection of public order) and that he deliberately hides elements contradictory 
to his thesis (historical method). In fact, as it is asserted in a judgment of the Court 
of Versailles220 the judge has neither the quality nor the skill to judge the history, but 
he can judge the methods of the researchers and verify that they accomplished well 
their historian’s work “. This way, the historian cannot have an obligation to produce a 
certain result in relation to the determination of the truth, but she has to show caution 
and objectivity. In fact the ignorance of the methodological requirements, which are 
compulsory for historians, as well as for every other researcher, can disqualify the 
scientific character of the analysis and presume the intention to damage.  

In face of the sensibility of the judge, dominant social conceptions, or the weight 
of the opinion, interpreting freedom of expression on a case-by-case basis does not 
have much to confer. No society ever bore an unlimited freedom of expression. 
However, if the notion of democracy cannot be identified with that of the protection 
of fundamental rights, freedom of expression establishes a condition for democracy. 
It is then advisable to find the objective and general criteria susceptible to guide the 
judge in this necessary balance between one’s right to expression and the protection 
of others’ rights and public order. It is not certain though that contemporary societies 
do actually progress in this direction.

OTURUM BAŞKANI- Biz de Prof. Mathieu’ya çok teşekkür ediyoruz. 

219  c’est à dire la négation  ou la contestation des crimes commis contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale et sanctionnés 
comme tels par une juridiction

220  17 janvier 1985 
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Sözü şimdi Nur Hanıma vereyim. Onun programda yer alan başlığı “John Stuart 
Mill’in Zarar İlkesi ve İfade Özgürlüğü”dür. Sayın Nur Uluşahin Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku alanında çalışıyor. Anayasal bir Tercih Olarak 
Başkanlık Sistemi isimli kitabı var. İnsan onuru kavramı temelinde mahremiyet, ifade 
özgürlüğü ve medya, Anayasa yargısının meşruiyeti, liberal demokrasinin çıkmazı, 
çatışma karşısında barış için azınlık-çoğunluk ilişkisini yeniden düzenleme gereği gibi 
çalışmaları vardır.  Buyurun Nur Hanım.

Yard. Doç. Dr. NUR ULUŞAHİN- Teşekkür ederim Hocam. John Stuart Mill’in 
“Zarar İlkesi ve İfade Özgürlüğü” adını taşıyan bu çalışmanın hareket noktasında 
aslında tek bir soru yatmakta, o da Mill’in 1859’da “Özgürlük Üzerine” adlı eserinde 
cevaplamaya çalıştığı ifade özgürlüğünün ne zaman ve hangi şartlar altında 
sınırlanabileceği sorusu. Aslında Mill “bu denemenin konusu sivil veya toplumsal 
özgürlüktür” diyerek başladığı eserinde çok daha genel olarak bireyin özgürlüğüne 
zorlayıcı bir müdahale yapmanın sınırlarını çizmeye ve bu sınırlamanın meşruluk 
gerekçesini oluşturmaya yönelik bir ilke ortaya koymaya çalışmıştır. Bu ilke pek 
çoğumuzun iyi bildiği ve günlük hayatında da felsefi bağlamdan kopuk olarak çoğu 
zaman kullandığı zarar ilkesidir. 1924 Anayasasının 68. maddesinde hepimizin bildiği 
ifadeler yer almaktadır: “Hürriyet başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. 
Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı başkalarının hürriyeti sınırıdır.” Aslında 
bu tam olarak Mill’in zarar ilkesi olarak ortaya koyduğu ilkedir. Mill’in ifadesiyle dile 
getirmek gerekirse; “iradesi hilafına olarak medeni bir toplumun herhangi bir üyesi 
üzerinde güç kullanımına cevaz veren yegâne amaç başkalarının zarar görmesinin 
engellenmesidir.” Zarar ilkesinin ikinci bir açılımını ve farklı bir formülasyonunu ise, 
Mill şu şekilde ortaya koymaktadır: “Bireye, maddi ya da manevi olsun, kendi yararı 
için müdahale yeterli bir gerekçe değildir. Hiçbir kimse bir şey yapmaya veya bir şeye 
katlanmaya, böyle yapması kendisi için daha iyi olacağı, kendisini daha mutlu kılacağı 
için, başkalarının düşüncelerine göre böyle yapması daha akıllıca, hatta daha doğru 
olduğu için zorlanılmaz.” Mill, böylece Aristoteles ve Aquinas’ta kaynağını bulan 
paternalistik bakış açısına karşı çıkarak bireyin kendisini ilgilendiren eylemlerinde 
bütünüyle özgür olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Demek oluyor ki, Mill siyasal iktidarın yetkin bir yetişkinin bireysel özgürlüğünü 
meşru bir biçimde sınırlandırabilmesini ancak bir başka bireyin istem dışı şekilde 
doğrudan zarar görmesinin engellenmesi amacına hasretmiştir. Mill’in, bu şekilde 
zarar ilkesinin sınırlarını da çizdiğini görüyoruz. Bunları bir parça hızlı geçmeye 
çalışacağım zaman sorunu nedeniyle, her şeyden önce ilkenin uygulanabilmesi için 
yetişkinden kastedilen çocuklar ya da küçükler değil, yetilerinde erginleşmiş kişilerdir. 
İkinci olarak Mill böyle bir ilkenin ancak medeni bir toplumda uygulanabileceğine 
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yer verir. Son olarak da burada zararda kastedilen doğrudan zarardır. Doğrudan zarar 
kişinin aracısız olarak ilkönce verdiği zarardır. Dolayısıyla bireyin kendisine zarar 
veren eyleminin dolaylı olarak başkalarına da zarar vermesi bu eylemin yasaklanması 
için meşru bir gerekçe teşkil etmeyecektir. Örnek vermek gerekirse, bireyin alkol 
kullanımı yeğenine doğum gününde hediye alabilmesi için daha az parası kalmasına ya 
da hiç parası kalmamasına neden oluyorsa bu bireyin öncelikle kendisine verdiği zarar 
olarak değerlendirilecektir, başkasına verilen zarar olarak değerlendirilmeyecektir. 
Elbette, John Stuart Mill de kişinin kendisini ilgilendiren bir eyleminin dolaylı olarak 
başkalarının ya da toplumu da mutlaka ilgilendireceğini fark etmektedir, bunun 
bilincindedir. Ancak burada verilen zararın doğrudan ve ilkönce kimi ilgilendirdiğine 
bakmak gerekir. Anlaşılacağı gibi, Mill’de ikili bir ayrım vardır: Bireyin kendini 
ilgilendiren eylemler ve başkalarını ilgilendiren eylemler ayrımıdır bu. Mill, bireyin 
sadece kendisini ilgilendiren, toplumun ise ancak dolaylı bir menfaatinin bulunduğu, 
başkalarına da ancak onların özgür, iradi ve yanıltılmamış istemlerine dayanması 
halinde etki eden bir hareket alanının varlığından söz eder. Bu hareket alanı insan 
özgürlüğünün özel alanıdır. Bu alanın dışına çıkılarak eylemde bulunanın kendisi 
dışındakileri de bu kimselerin iradesi ve onayı dışında etkileyen hareketler müdahalenin 
meşru görülebilmesi; yani devlet müdahalesinin, devletin zorlayıcı otoritesinin meşru 
sınırları içerisinde algılanabilmesi olasılığını da beraberinde getirir. Ancak bu sadece 
bir olasılıktır, yani bu alan devlet müdahalesinin olabileceği alandır. Yoksa bu koşul 
devletin müdahalesinin olması gerektiği anlamına gelmemektedir.

Mill bu alanda kişiye mutlak bir özgürlük, mutlak bir hareket serbestisi tanımıştır. 
Çünkü ona göre bir devletin mutluluğu sağlamak ve vatandaşlarının kendi yetilerini 
geliştirmesine katkıda bulunmak için uygulayabileceği en iyi yöntem bireylere kişisel 
özgürlük alanı tanımaktadır. Dolayısıyla Mill’e göre vesayetçi yasalarla yönetilen 
bir devlet, bireyi insani yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğu 
olanaklardan yoksun bırakır. 

Zarar ilkesinin buraya kadar genel olarak çerçevesini çizmeye çalıştım. Ancak, zarar 
ilkesi siyasal iktidara karşı bireysel özgürlüklerin sınırını çizen net ve sorunsuz bir 
kategori yaratamamıştır. Bu nedenle tersine bir gaye için, yani bireysel özgürlüklerin 
sınırlandırılmasını meşrulaştırabilmek için bu ilkenin uygulandığı da görülebilmektedir. 
İkincil etki olarak nitelenebilecek bu yaklaşıma göre açıkça ve ilkönce, yani doğrudan 
zarar vermeyen bir eylem gerçekte herkes tarafından kabul edilen düzensizlik, şiddet, 
kötüye kullanma gibi birtakım kötülüklere neden olabilmektedir. Bu kötülüklerle, 
yani bu kötülükleri doğuran eylemle sonuç arasındaki illiyet bağının zayıf olması 
nedeniyle bunları bir tarafa bırakabiliriz. Ancak sınırlamayı savunanların ileri sürdüğü 
eylemden kaynaklanan ani ve fakat, daha az somut bazı etkiler vardır ki, bunların 
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değerlendirilmesi gerçekten zordur. Psişik zarar ve toplumsal zarar adı verilen bu 
kategorileri şimdi değerlendirmeye çalışacağım. Burada bir örnek üzerinden hareket 
edelim; toplumun çoğunluğu tarafından açık seçik ya da pornografik olarak nitelenen 
materyallerin sert sınırlamalara tâbi olduğu ve muhafazakâr değerlerin ağır bastığı 
bir toplum yapısını hayal edelim. Böyle bir toplum yapısı içerisinde iş-güç sahibi, 
sağlam karakterli bir vatandaşın kimi zaman evinde pornografik içerikte filmler 
izlediğini varsayalım. Kişi bu filmleri zaman zaman tek başına, zaman zaman da bu 
filmlerin içeriği konusunda bilgi sahibi olan ve serbest iradesiyle orada bulunmayı 
seçen yetişkin birtakım arkadaşlarıyla izlemektedir ve birey bu eylemini tamamen 
özel alanında gerçekleştirmektedir, televizyonun sesini kısmaktadır, evinin perdelerini 
kapatmaktadır. Yani, Mill’in zarar ilkesi çerçevesinde hiçbir şekilde başkasına doğrudan 
zararının dokunmadığı bir eylem gerçekleştirmektedir. Ancak bu eylemin bu şekilde 
gerçekleşmesi, yani başkalarını bu çerçevede rahatsız etmemesi de o ülkedeki yasalara 
göre bu eylemi meşrulaştıran bir neden olarak ortaya çıkmamaktadır ve bir gün 
sonunda meraklı komşular içeride olup bitenden haberdar olur ve durumu yetkili 
mercilere vakit kaybetmeksizin bildirir. Yasağa aykırı davranan kişi özel alanı içerisinde 
bireysel özgürlüğünü kullandığını ve başkasına hiçbir şekilde de zarar vermediğini ileri 
sürecektir. Bu örnek karşısında, Mill’in zarar ilkesinin sorunsuz bir kategori oluşturup 
oluşturmadığını tartışmaya açmamıza yarayan iki önemli argüman var: Bunlardan biri 
psişik zarar, diğeri de toplumsal zarar argümanlarıdır. 

Gerçekten de, birtakım insanların yanda komşusunun hiç kimseyi rahatsız etmeyerek 
pornografik içerikte filmler izlemesinden ötürü kendi değerler sistemi içerisinde 
rahatsızlık duyması olanaklıdır ve bu tür bir duygusal rahatsızlığın da kişiye bir tür acı 
vereceği yadsınamaz. İkinci argüman ise, biraz daha farklı ve Türkiye toplumunu içinde 
bulunduğu sıkıntılar nedeniyle çok daha yakından ilgilendirmektedir. Kişinin evinde 
pornografik yayınlar izlemesi, bu argümana göre -ki, bunu toplumsal zarar argümanı 
olarak adlandıralım- bu tür yayınlar izlemesi sonucunda toplumun diğer üyelerinin 
onaylamayacağı ya da onlar tarafından arzu edilmeyecek biçimde toplum yapısının 
dönüştürülmekte olduğunu ve topluma zarar verildiğini ileri sürmektedir. Buna göre, 
içinde yaşadıkları toplum yapısının istedikleri biçimde olmasında insanların menfaati 
bulunmaktadır. Burada ben bunları düşünürken Fazıl Say örneğini hatırlamanızı rica 
edeceğim. Fazıl Say’ın da bir biçimde herhalde dile getirdiği böyle bir toplumsal zarar 
argümanıydı. Oysa yasağa aykırı davranan kişi toplumun diğer üyeleri için bu menfaati 
zedeleyecek şekilde, toplumun karakterini değiştirecek şekilde hareket etmekte ve bu 
açıdan toplumsal zarar yaratmaktadır. 

Tamamen bu argümanı açıklamaya çalışıyorum. Kişinin yaşam biçimi, yani o 
yayınları izlemesi konuştuğu konuları, zamanı ne şekilde geçirdiğini, ne tür aktiviteler 
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içerisinde olduğunu ve ne tür aktivitelere katılmadığını etkilemektedir. Cuma akşamı 
pornografik içerikte filmler izlemeyi seçen bir kişi o akşam basketbol maçına ya da 
operaya gitmemektedir. Nihai olarak söz konusu kişi de bir hukukçu, bir öğretmen 
ya da hiçbir şey değilse bir tüketici olarak toplumla ilişki içerisinde bulunduğu için 
uzun vadede kişinin tercihi toplum yapısını da etkileyecektir ve zararın acı duyma ya 
da zevkten yoksun kalmanın yanı sıra bir diğer şekilde zarar gördüğünü iddia eden 
kişinin tercihlerinde düş kırıklığına uğratılması olarak tanımlanması mümkündür. 
Dolayısıyla yine bu argümana göre pornografik içerikte filmler seyreden kişi bu 
eylemiyle o toplumda yaşayan diğer bazı kişileri o toplumda yaşamayı tercih etmeleri 
nedeniyle düş kırıklığına uğratmış olmaktadır. Yine Fazıl Say örneğini kafamızda 
canlandırırsak, Fazıl Say da “benim büyüdüğüm toplum bu toplum değildi, ben böyle 
bir toplum projesi içerisinde büyümedim, benim yaşamayı seçtiğim ülke bu ülke değil” 
diyerek Türkiye’den gitme isteğini ortaya koyduğunda aynı düşkırıklığını dile getirmiş 
olduğunu düşünüyorum.

Ben kendi düşüncemi açıklamaktan ziyade bir sistem ortaya koymaya çalıştığım için 
bunlar benim katıldığım düşünceler, vesaire değil, ama çok net olarak teknik olarak 
bakmaya çalışıyorum. Psişik zarar ya da toplumsal zarar argümanı hiçbir şekilde, 
şurası muhakkak ki, pornografik içerikte yayınları yasaklanmasını meşrulaştırabilecek 
bir gerekçe olarak savunulamaz. Ne var ki, bu tür argümanlar John Stuart Mill’in 
ortaya koyduğu zarar ilkesinin o kadar sorunsuz ve net bir kategori sağlamadığını bize 
göstermektedir. Dolayısıyla, soyut bir biçimde her tür insan eyleminin başkalarının 
menfaatini belli ölçüde etkilemesi mümkün olduğundan ilkenin aslında, amaçlananın 
tam tersine, sınırsız bir şekilde devlet müdahalesine bir kapı aralama ihtimali vardır. Bu 
da aslında zarar ilkesinin liberalizme aykırı sonuçlar doğurmasına neden olmaktadır. 
Öte yandan,  zararı sadece doğrudan zararla sınırlı olarak algıladığımızda da zarar 
ilkesinin zarar görenlerin bireysel özgürlüğü açısından yeterli korumayı sağlamaktan 
uzak olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Danimarka’daki karikatür meselesinde İslami 
değerlerin zedelenmesinde, bir bayrak yakma olayında, bu gibi doğrudan herhangi 
bir kişiye zarar vermeyen, ama o kişiler için incitici, duygusal rahatsızlık yaratan 
birtakım durumlarda da hiçbir biçimde bir zararın, bir acının ortaya çıkmadığını 
söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla doğrudan zararı bu şekilde sınırlamak da 
kolay değildir.

Bu noktada liberalizmin kullandığı ikinci bir ilke olarak taciz ilkesi karşımıza 
çıkmaktadır. Taciz ilkesi tümüyle Mill’den sonra keşfedilen yeni bir buluş olmayıp 
Mill’in yine “Özgürlük Üzerine” adlı eserinde sınırlı bir biçimde zarar ilkesine bir 
istisna olarak yer verdiği bir ilkedir. Hukuken doğrudan doğruya faillerin kendilerine 
zararı olduğu için yasaklanmaması gereken pek çok eylemin, doğrudan zarar ilkesi 
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açısından bakınca yasaklanmaması gerektiğini Mill de kabul ediyor. Düşünüt, bu 
tür davranışların kamuya açık gerçekleştirilmeleri halinde genel ahlaka aykırılık 
oluşturmaları nedeniyle başkalarına taciz, başkalarına saldırı sınıfına girebileceğini ve 
bu şekilde de devletin zorlayıcı otoritesinin düzenleme alanının çerçevesi içerisinde 
olabileceğini; yani, bu nedenle sınırlanabileceğini ortaya koymaktadır.

Taciz ilkesinin bireysel özgürlüklerin devletin zorlayıcı otoritesi tarafından 
sınırlanmasını meşrulaştıran John Stuart Mill’in ortaya koyduğu zarar ilkesi yanı sıra 
ortaya konulan ikinci bir ilke olarak ortaya çıkmasında Joel Feinberg’in 1984 yılında 
yayınlanan “Ceza Hukukunun Ahlâki Sınırları” adlı dört ciltlik çalışması etkili olmuştur. 
Feinberg, Mill’e ek olarak minör zararları zarar kavramının çerçevesinden çıkarmış 
ve zararın gerçekleşme olasılığı, zararın toplanması, zararın ölçüsü gibi konuları da 
tartışmaya dahil etmiştir. 

Taciz ilkesi anlamında taciz bir kimsenin makul sayılamayacak ölçüde külfete 
katlanmaksızın, hatta daha doğrusu zarar görmeksizin “kaçınamayacağı şekilde” 
duygularına ve duyarlılıklarına yönelen hakaret, rahatsızlık, şok, utanç, mahcubiyet, 
kızgınlık, sıkıntı içine girmesine neden olan ya da o kimseyi aşağılama gibi hoşa 
gitmeyen tatsız birtakım durumlar yaratan bir olaydır. Diğer bir deyişle taciz edilmiş 
olmak bir çeşit musibete maruz kalmaktır. Bu çerçevede önemli bir kategori, zarar 
içermeyen, zararın olmadığı taciz durumlarına ilişkindir. Kimilerine önemsiz gibi 
görünebilirse de uygunsuz, açık-saçık, tiksindirici olarak nitelenebilecek pek çok 
alanda gerçekleşen ve bu kategori arasında değerlendirilerek devletin, siyasal iktidarın 
düzenleme alanına giren konular bulunmaktadır.

Taciz ve zararı karşılaştırdığımızda önemli bir nokta şudur: Taciz içkin bir biçimde taciz 
edilmeden doğan rahatsızlık ve elemi içerir. Taciz edilmiş olmak zorunlu olarak taciz 
edilmiş bir ruh hali içinde bulunmaya neden olur. Oysa zarar görmüş olmak için böyle 
bir ruh hali içerisinde bulunmak gerekli değildir. Örneğin, bankadaki hesabınızdan 
iradeniz ve bilginiz dışında elektronik olarak paranız bir başka hesaba aktarılmış ve 
dolayısıyla alım gücünüz azalmış ve yine, dolayısıyla menfaatiniz zedelenmiş olabilir. 
Burada zarar görmüşsünüzdür, ancak bundan haberdar olmadığınız için herhangi bir 
üzüntü, elem, rahatsızlık hissetmezsiniz. Oysa taciz edilmiş olmak taciz eden eylem 
ya da olay nedeniyle olumsuz bir ruh hali içerisinde olmayı gerektirir. Yüzünüze 
karşı söylenilen kötü sözlere muhatap olduğunuzda, bir tür gaz bombasına maruz 
bırakıldığınızda, ön bahçenizde birileri seks yaptığında ya da gözlerinizin önünde sizin 
değer verdiğiniz ülkenin simgesi olan bayrağınız yakıldığında taciz edilmiş olabilmeniz 
için sözü edilen olumsuz ruh hali içerisine girebilmeniz, girmiş olmanız gerekir. Yani 
objektif duruma ek olarak sübjektif bir şartın da gerçekleşmesi zorunludur. Pek çok 
kişiyi taciz edebilecek bir eylem sizi taciz etmemişse taciz gerçekleşmez, tersine hiç 
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kimseyi taciz etmeyecek bir hareket sizin öznel alanınızda bu tür bir olumsuz ruh 
hali içerisine girmenize neden olmuşsa bu hareketin sizi taciz ettiğinden söz etmek 
mümkün olacaktır. Tacizin sözünü ettiğimiz bu sübjektif niteliği de, zarar karşısında 
taciz ilkesinin uygulanması açısından çeşitli sorunlar doğmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle Feinberg tacizi oluşturan eylemin devlet müdahalesine olanak tanıması, 
devletin zorlayıcı otoritesinin düzenleme alanına girmesi bakımından bazı ek şartların 
aranması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Feinberg, tacizin ileri sürüldüğü somut olayda devletin rolünün ne olması gerektiğini 
saptayabilmek için taciz eden ve taciz edilen her iki tarafın durumunun ve karşılıklı 
menfaatlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Taciz eden 
açısından bakıldığında üç önemli faktöre dikkat etmek gerekir: Ben bunu hep taciz 
diye kullanıyorum, ama daha iyi bir Türkçe bulamadığım için, belki rahatsızlık demek, 
belki başka bir şey söylemek daha iyi olabilir. Bu arada parantez içinde açıklayayım; ben 
şuradan rahatsızlık duyuyorum: Çünkü taciz bir kasıt unsurunu içeriyor. Oysa burada 
sözünü ettiğimiz her zaman kasıtlı bir şey olmayabilir. Örneğin, Türkiye’de birilerinin 
üniversitelerde ya da sokakta ya da günlük hayatta türban takması ya da İslami değerlere 
göre yaşaması bir başka kesimi ciddi biçimde rahatsız ediyor ya da cumhurbaşkanının 
eşinin türbanlı olması ciddi bir biçimde çok geniş bir çevrede rahatsızlık yarattığı için 
2007 yılını böyle bir tartışmayla geçirdik. Burada benim aslında kastettiğim taciz bu 
anlamda bir taciz, çünkü bunu böyle geniş anlamda düşünüyorum. Bu çerçevede 
türban sorunu da bir ifade özgürlüğü meselesidir ve burada bu kesimler arasında böyle 
bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlıyorsam bu tabii ki tartışmaya açık. 

Birincisi, burada taciz eden açısından baktığımızda, yani rahatsızlığı veren açısından 
baktığımızda -bu sadece türban değil, homoseksüel ilişki de olabilir-  eylemin hem 
taciz eden hem de toplum açısından önemine bakmak gerekiyor. Bu önem bir kere 
yadsınamaz. Burada da kişinin kendisini ifade etme hürriyetini mutlaka göz önüne 
almak, bu hürriyetin sınırlarına, bu hürriyetin zedelenmemesine, bunun önemine, 
buradaki sosyal yarara dikkat etmek gerekiyor. İkinci olarak, taciz eden davranışın ya 
da eylemin daha az rahatsızlık verebileceği ya da rahatsızlık vermeyeceği zaman ve 
yerlerin olup olmadığına bakmak gerekiyor. Yine çalışırken yararlandığım kaynaklarda 
Simpson ailesinden alınan şöyle bir örnek vardı: Abu, Hindu inanışına göre hayvanları 
yemiyor, vejetaryen. Buna karşılık yan komşusu Homer tam tersine Hıristiyan ve dini 
inanışına göre hayvanları yemekten hoşlanıyor, yiyor ve evinde de arka bahçesinde…

OTURUM BAŞKANI- Dini inanışla hayvan yemenin ne ilgisi var?

Yard. Doç. Dr. NUR ULUŞAHİN- Bilemiyorum Hocam, ben şöyle bir ilgisi 
olduğunu düşünüyorum: Hıristiyanlığa ya da birtakım dinlere göre insanların 
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hayvanlar üzerinde hâkimiyeti vardır ve bu hâkimiyetin olması meşrudur. Oysa bir 
başka dinde Hinduizmde böyle bir şey…

OTURUM BAŞKANI- Yememenin ilgisi var da, yemenin ilgisini hiç bilmiyorum.

Yard. Doç. Dr. NUR ULUŞAHİN- Sanıyorum bu konumuz açısından  çok 
tâli bir mesele, dilerseniz tebliği bölmeyelim. Homer, evinin arka bahçesinde 
barbekü yapmak şeklinde gerçekleştirdiği kişisel eylemini, şayet başka zaman ve 
yerde eylem gerçekleştirilebilecekse, bu durumda böyle bir eylemin o zaman ve 
yerde gerçekleştirilmesinin istenmesi, yani bu doğrultuda bir sınırlamanın olması 
düşünülebilir. Yani, Homer da arka bahçesinde Abu’nun vejetaryen olmasına ve 
inançlarına rahatsızlık verecek şekilde et yemeyip başka bir yerde yiyebilir, ama bu 
Homer’ın da hiçbir zaman et yememesi gerektiği, devletin bu yönde bir sınırlandırma 
yapması gerektiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Üçüncü ve son olarak davranışın ya da eylemin ne oranda karşı tarafı taciz etmek 
amacıyla, yani tacizin gerçek anlamıyla, yani gerçek anlamda rahatsızlık vermek 
amacıyla gerçekleştirildiğine bakmak gerekir. Bu dengeleme metaforu olarak 
adlandırılan bir durumdur. Buna göre şayet rahatsızlık veren eylem önemli ölçüde 
sosyal yarar sağlıyorsa başka bir zaman ya da yerde gerçekleştirilmesi mümkün 
değilse ve karşı tarafı tahrik, taciz etmeye yönelik olarak herhangi bir kin, nefret gibi 
saik de içermiyorsa, bu durumda rahatsızlık veren lehindeki bu değerlendirmelerin 
rahatsızlığa maruz kalan kişi ya da kesimin menfaatlerine ağır basacak denli güçlü 
olduğu ve devletin müdahalesini de meşru kılmadığı sonucuna varılabilir.

Son olarak, süre sorunu nedeniyle çok kısa bir biçimde rahatsızlığa maruz kalan, 
yani taciz edilen açısından dikkate alınması gereken dört faktörden söz etmek 
istiyorum. Bunların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce, 
tacizin büyüklüğü; yani yoğunluğu, devam ettiği süre ve boyutu dikkate alınmalıdır. 
Yani eylemin yoğunluğu, sürekliliği fazla olduğu ve daha geniş alanı etkilediği oranda, 
sınırlama lehindeki argümanlar da kuvvetlenecektir. İkinci olarak, taciz edilen açısından 
eylemden kaçınmanın mümkün olup olmadığı büyük önem taşımaktadır. Eylemden 
kaçınmak rahatsızlığa maruz kalan açısından ne ölçüde zorsa, eylemin o oranda ciddi 
sonuçlar doğurmakta olduğu kabul edilmelidir. Örneğin, Skokie olayı olarak geçen bir 
olayda Neonaziler kendi düşüncelerini açıklamak için özellikle Yahudilerin yaşadığı 
Skoike bölgesinde böyle bir yürüyüş, gösteri düzenlemek düşüncesindeler ve böyle 
bir gösteriye izin verilip verilmeyeceği noktasında mahkeme kararı bu durumdan 
rahatsız olanların yapılacağı önceden ilân olunan bu gösteriden kaçınabileceği şeklinde 
ortaya çıkıyor.  Oysa şunu tartışmak gerekiyor; acaba Yahudileri bu tacizden gerçekten  
kaçınmak durumunda ve evlerine gizlenmek durumunda bırakmak gerçekten haklı bir 
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yargı mıdır? Üçüncüsü, iradi biçimde maruz kalınan; yani sonuçları en baştan öngörülen 
ve olası sonuçları göze alınan eylem devletin zorlayıcı otoritesinin de konusu olmaya 
uygun değildir. Örneğin, kamuya açık seks gösterilerinin gerçekleştirildiği bir klübe 
ilişkin söylentiler karşısında merakını yenemeyerek o gösteriye giden kişinin, bu tür 
gösteriler nedeniyle taciz edildiğini ileri sürmesi dikkate alınamayacaktır. Son olarak 
ise, rahatsızlık veren durum bir kimsenin normal dışı duyarlılığından kaynaklanıyorsa, 
bu durum taciz ilkesinin uygulanmasında tacizin ciddiliğini ve boyutunu etkileyen bir 
faktör olarak değerlendirilmelidir. 

 Toparlamak gerekirse,  ifade özgürlüğünü güvenceli sınırlara kavuşturabilmek ve 
çoğu zaman  kamusal politikanın gerektirdiği yer ve zamanda, takdire dayalı olarak 
ifade özgürlüğünün sınırlanmasının önüne geçebilmek için farklı kapsamdaki ifade 
biçimlerine eş zamanlı olarak uygulanmaya müsait yol gösterici temel bir ilkeye ulaşmak 
zorunludur. Zarar ilkesi ya da taciz ilkesi ve bu ilkelerin kapsamına ilişkin tartışmalar  
konuya hakkaniyete uygun ve teknik bir bakış açısı ile yaklaşabilmek için son derece 
önem taşımaktadır. Kendi hassasiyetlerimize farklı, başkalarının hassasiyetlerine farklı 
ölçütlerle yaklaşmaktan kurtulmamız için de sanırım meseleye bu açıdan yaklaşmak 
zorunludur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, sağolun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Biz de teşekkür ederiz ve sözü hemen Sayın Hamdi Yaver 
Aktan Beye veriyorum. Yargıtay 8. Dairesi üyesi olan Sayın Aktan “Yargıtay Kararlarında 
İfade Özgürlüğü” üzerinde konuşacak. Buyurun efendim.

HAMDİ YAVER AKTAN (Yargıtay 8. Dairesi Üyesi)-  Teşekkür ederim.

Yargıtay Kararlarıyla
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KISA BİR BAKIŞ

1-   Düzenleme

Eski Türk Ceza Kanunu’nun (ETCK) 312. maddesinde 6.2.2002 tarih ve 4744 sayılı 
yasa ile değişiklik yapılırken gerekçede, çağdaş demokratik ceza hukukunun soyut 
değil, somut tehlikeyi suç haline getirmekte olduğu açıklanmaktaydı. Yine gerekçeye 
göre, bir tehlikeyi cezalandırmanın zorunluluk olduğu hallerde tahrikin somut bir 
tehlike oluşturmaya elverişli olup olmadığına bakılması gerekmekte ve bu yaklaşımın 
ABD Yüksek Mahkemesinin geliştirdiği açık ve mevcut tehlike kavramına da 
uygun düşmektedir. Bununla da yetinmeyen gerekçede ayrıca, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin (AİHM) ilkelerinin/ölçütlerinin de özgürlükleri sağlamak için uygun 
olacağı açıklanmaktadır.

Değişiklik gerekçesi, maddenin ikinci fıkrasının yaptırıma bağladığı suçun, ancak 
somut tehlike halinde eylemin cezalandırılabileceğini öngörmesine ve somut 



305

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

tehlike de öğretide “fiil neticesinde çeşitli halk kesimlerinin bir yerlerde toplanması veya 
bu halk kesimleri arasında bir infialin meydana gelmesi”  (1) ya da “suçun tanımında 
hareketin üzerinde tehlike yaratacağı maddi konunun belirtilmiş olmasıdır.”(2) şeklinde 
açıklanmasına karşın maddenin bu haliyle de somut değil, soyut tehlike suçunu 
düzenlemiş olduğu ileri sürülmüştür. ETCK.’nun 312/2. madde-fıkrasındaki “tehlikeli 
olabilecek şekilde” ile Yeni Türk Ceza Kanunu’nun (YTCK) 216/1. maddesindeki 
“tehlikenin ortaya çıkması halinde” ibarelerini karşılaştırmalı olarak ele alan Aydın’ın 
çalışması, 312/2 maddesinin değişiklik  şeklinin dahi,  gerekçede yazılı olanın tersine 
soyut tehlikeyi, YTCK.nun  216.  maddesinin  ise  somut  tehlikeyi  cezalandırdığını  
açıklamaktadır. (3)

Gerek Artuk-Gökçen-Yenidünya ve gerekse Aydın somut tehlikeyi zarar suçuna 
yaklaştırmaktadırlar. Gerçekten de ortak eserin sahibi yazarlar fiilden dolayı halk 
kesimlerinin infial içinde olmalarını (4) Aydın da “zararın doğması tehlikesinin  açık  ve  
yakın  olmasının  aranmasının,  somut  tehlikeden  öte  bir tehlikelilik halini, bir anlamda 
korunan hukuksal değere zarar verilmesi olasılığının artık tesadüfe kalmış (kalmamış) 
olmasının yanında, akut bir krize girmiş olmasını ve yine bir basamak değer olarak 
korunan kamu güvenliği hukuksal değerinin ideal değerleri olan yaşam, vücut bütünlüğü, 
hürriyet, malvarlığı v.b. değerleri ile, bu değerlerin güvenliğini sağlamaya yönelik organların 
işlevlerine karşı girişilen tehditlerin boyutunun ciddi ve endişe verici olması gerekecektir.” (5) 
şeklindeki görüşleriyle somut tehlikenin sınırlarının zararın kaçınılmazlığı noktasına 
varması gerektiğini ifade etmektedirler.

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren YTCK’nda anılan suç 216. maddede 
düzenlenmiştir. Normatif düzenlemeye “açık ve yakın tehlike” ölçütü konulmuş ve 
tehlikenin ortaya çıkması hali aranmıştır. Gerekçede de bu şekildeki düzenlemeyle 
fiilin soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılıp somut tehlike suçu haline dönüştürüldüğü 
açıklanmıştır. Bir bakıma, üstü örtülü olarak, 312. maddenin, 2002 değişikliğinin 
gerekçesinde somut tehlike suçu haline getirildiği belirtilmesine karşın, soyut tehlike 
suçu olduğu belirtilmiştir.

2-   Uygulama

Yargıtay’ın bir kararında, ETCK.nun 163. maddesinin kaldırılmasından sonra anti-
laik, şeriatçı akımların giderek tehlike boyutuna ulaştığı 312. madde uygulaması 
bağlamında ifade edilmiştir. Bilindiği üzere 312. madde, yürürlükte olduğu evrede 
sadece anti-laik söylemli ifadeler için uygulanmamış, mezhep, din, ırk, bölge farklılığı 
yönünden de hangi ideolojik bakış olursa olsun unsurların oluşmasına bağlı olarak 
yasallık ilkesi göz önünde bulundurularak uygulanmış ancak 163. maddenin yerine 
de ikame edilmemiştir. Yargıtay  Özel  Dairesinin bu konuda verdiği kararların büyük 
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bir kısmının, özellikle son yıllarda anti-laik söylemli olduğu doğrudur, fakat diğer 
düşünce akımları dayanak yapılan fiiller yönünden de aynı madde uygulanmıştır. 
163. maddenin kaldırılmasından sonra anti-laik şeriatçı akımların güçlendiğinin bir 
kararda ifade edilmiş olması bir olgunun çözümlemesi olarak algılanacağına, ilke 
olarak bakılarak yanlışa düşülmüştür. (6) Bu yanlışa, kanaatimize göre Yargıtay’ın Ceza 
Genel Kurulu’nun (7) bir kararında da düşülmüş ve gerekçede “yasakoyucu bu eylemleri 
yaptırıma bağlayan TCY.nın 163. maddesini, 3713 sayılı yasa ile 1991 yılında yürürlükten 
kaldırmış, bu konuda başkaca bir yasal düzenlemeye gerek görmediği gibi, anılan   türden 
suçların, Yasanın 312/2. maddesi kapsamında değerlendirilmesine yönelik bir irade de 
ortaya koymamıştır.” değerlendirmesi yapılmıştır. Hatta, aynı kararda, yasakoyucunun 
bu iradesiyle laiklik ilkesinin korunmasını “kahir çoğunluğun sahiplenmesine tevdi”  ettiği 
de ifade edilmiştir. Ezici/büyük çoğunluğun korumasına terk edilen laiklik ilkesinin 
cezai yaptırıma tabi olmasının gereksizliği de aynı kararda açıklanmıştır. (8)

Yargıtay Ceza Genel Kurulunda ikinci görüşmede bir oy farkla alınan bu karardan 
sonra, ilk görüşmede büyük çoğunlukla verilen bir diğer Ceza Genel Kurulu kararında 
(9) ise “özel hükmün, daha ağır cezayı öngördüğü dönemde, diğer ceza normları ile korunan 
hukuki değerin, özel hükmün kaldırılması halinde TCK.nun 312. maddesiyle korunması 
da hukuksal olarak doğru ve yerinde bir uygulamadır.”  gerekçesiyle bir bakıma önceki 
kararın gerekçesi karşılanmış, bu kez de karşı oylardan birinde, önceki kararın gerekçesi 
aynı yönde yazılmıştır.

İkinci karardaki özel hüküm-genel hüküm karşılaştırılmasına Özek (10) ile Cihan’ın 
(11) makaleleri dayanak oluşturmuştur. Gerçekten de her iki yazıda 312. madde genel 
hüküm olarak kabul edilmiş ve özellikle Özek, ETCK.nun 142/4. maddesi ile ilgili bir 
Yargıtay kararı bağlamında bu değerlendirmeyi yapmıştır. Özel hükmün yani 163 veya 
142.  maddelerin   kaldırılması   halinde   genel   hükmün   uygulanması  kuramsal olarak 
da yerinde bir değerlendirmedir. Ayrıca ETCK.’nun 79. maddesi göz önüne alındığında 
iki normun ihlalinde en ağır cezayı gerektiren maddenin uygulanması gerekeceğine; 
özel hükmün kaldırılması halinde de genel normun uygulanması gerektiğine kuşku 
bulunmamaktadır. Ceza Genel Kurulunun 23.11.2004 tarihli kararında 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu ile ETCK.nun 141-142 ve 163. maddeler kaldırılırken 
anılan maddelerin cezai yaptırıma bağladığı fiillerin 312. maddeyle cezalandırılacağı, 
ya da karşılanacağının belirtilmediği ifade edilmiştir! Ancak,  ilginçtir, 3713 sayılı 
Kanunun 8. maddesini yürürlükten kaldıran ve 19.7.2003 tarihinde yayınlanan 4928 
sayılı Kanunun 19. maddesi gerekçesinde TCK.nun 312. maddesinin yürürlükte 
olduğu ve bu tür fiillerin bu madde ile cezai yaptırım altına alındığı gibi kanun koyucu 
tarafından ve hiç de doğru olmayan bir gerekçe kullanılmıştır.

15.3.2005 tarihli Genel Kurul Kararında açık ve yakın tehlike testi de tartışılmıştır. 
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ETCK.nun 312. maddesinin değişiklik gerekçesinde açık ve mevcut denilmesine 
karşı, YTCK.nun 216. maddesinde açık ve yakın yani mevcut yerine yakın 
denilmesi de tespit mahiyetinde açıklanmıştır. Ne varki Yargıtay’ın bu tespiti öğretide 
(12) eleştirilerek ABD Yüksek Mahkemesinin uyguladığı bu ölçütün farklı sözcük 
kullanılsa da aynı anlama geldiği ifade edilmiştir. Oysa kararda da belirtildiği üzere 
yakın ve mevcut sözcüklerinin aynı anlama gelmediği 216. maddenin TBMM.’deki 
görüşmelerinde ortaya atılmış bir yaklaşımdır. Gerçekten de görüşmeler sırasında 
verilen değişiklik önergesi nedeniyle yakın ve mevcut sözcüklerinin aynı anlama 
geldiği ifade edilmesine karşın, “Zaten tehlike mevcutsa, suç teşekkül etmiş demektir.” 
denilmek suretiyle dolaylı olarak farklılığa işaret edilmiştir. Olguyu saptayan karardan 
önce TBMM’ndeki görüşmelerde yapılan ayırımın eleştirilmesi daha yerinde olurdu. 
Ancak, yakın ve mevcut’un aynı anlama geldiğinin benimsenmesinin yerinde olacağı da 
bu bağlamda ifade edilmelidir. Kaldı ki aynı kararda öğretideki, Korkmaz (13), Güran 
(14), Tanör (15), Hakyemez (16) ve Aydın’ın (17) görüşlerine gönderme yapılarak 
açık ve mevcut tehlike testinin kabul edildiği ifade edilmektedir. 15.3.2005 tarihli 
Ceza Genel Kurulu kararında açık ve mevcut tehlike testini kullanmayan AİHM.’nin 
ölçütlerine de dikkat çekilerek ifadenin içeriği, açıklamadaki özeni, yapıldığı bağlamı, 
açıklamayı yapanın toplumdaki konumuna, konusuna, hedef aldığı kişi veya gruba, 
açıklamanın potansiyel etkisine, ifadenin başka kavramlarla dile getirilebilmesinin 
mümkün olup olmamasına, yaptırımın oranlılığı v.b. kriterlerin bulunması gerekliliğine 
işaret edilmiştir. 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 312. maddenin uygulamada olduğu evrede 7.11.2002 
tarihinde (18) şiddeti çağrı ölçütünü içeren gerekçeyi ilk kez kullanmıştır. Bu karardan 
sonra da “Allahın selamı ulaştığında direniş gün gün alevlenmeli, direniş diliyorum.” (19) 
şeklinde biten ifadede şiddet çağrısını kabul etmiştir. Bir başka kararında da “75 senenin 
hesabını sormaya geliyoruz;…ya Allah yolunda ölüp şehit olacaksın veya gazi olacaksın, 
şeriatın kılıcını kellerine çalmadan durmayacağız” (20) şeklindeki sözlerde şiddete 
çağrının mevcut olduğunu belirtmiştir.

Özel Daire, 19.3.2004 tarihindeki bir kararında (21) da ilk kez tehlikenin somut 
olduğunu gerekçede kullanmıştır. Bu karara farklı gerekçe yazan bir üye ise somut 
tehlike tartışılmadan, öncelikle şeref ve haysiyet kırıcı, küçük düşürücü v.b. sözlerin 
koruma alanında esasen olamayacağını, bunlar aşılırsa tehlikenin tartışılması 
gerektiğini açıklamıştır. Yine bu gerekçede, madde gerekçesinden hareketle açık ve 
mevcut tehlike ölçütü ile şiddet çağrısı tartışılmıştır.

Özel Daire, kararlarında, din anlayışı kavramını kullanmaktadır. (22) Ceza Genel 
Kurulunun 23.11.2004 tarihli kararında ise din farklılığı yani ayrı dinlerden olması 
halinde yaptırım uygulanabileceği benimsenmiş;  15.3.2005 tarihli kararda ise aynı din 
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içinde kalınsa da “halkın bir kesiminin, varsayılan dini düşünce farklılığına dayalı olarak, 
dini saikle hareket edilmesi suretiyle kin ve düşmanlık yaratacak ölçüde diğer kesimin 
inanmayanlar biçiminde nitelenmesi suçun oluşması için yeterli” sayılmıştır. Nitekim Ceza 
Genel Kurulu’nun 11.5.1999 tarihli kararı da aynı yöndedir. (23) 15.3.2005 tarihli 
Ceza Genel Kurulu Kararının karşıoylarında ise bu şekildeki bir uygulamada yasallık 
unsurunun aşıldığı ifade edilmiştir. 

Bu kararda, 19 Kasım 1999 tarihli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Avrupa 
Güvenlik Şartındaki “…düşünce, inanç ve din özgürlüğü dahil insan hakları ve temel 
özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik, ırkçılık, şovenizm, yabancı 
düşmanlığı ve anti-semitizm gibi güvenliği oluşturan hususlarla mücadele etmeyi 
taahhüt ediyoruz” ibaresi karar gerekçesine geçirilmiştir ki; bu da bilindiği kadarıyla 
bir ilktir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 22.6.2004 tarihli kararındaki (24) “Çağımızın ruhu 
çoğulculuk yani çok sesliliktir. Çoğulculuk ise birden çok düşüncenin varlığı ve 
bunların açıklanması temeli üzerinde kurulabilir.Düşüncenin çokluğu ve çeşitliliği bir 
ülkenin zenginliği ve ilerlemesinin itici gücüdür.” şeklindeki ile Ceza Genel Kurulu’nun 
3.7.2001 ve 7.2.2006 tarihli kararlarında sırasıyla “İfade özgürlüğü sadece lehte 
olduğu kabul edilen veya zararsız…düşünceler için değil, devletin veya nüfusun bir 
bölümünün aleyhinde olan, onları rahatsız eden haber ve düşünceler için de geçerlidir. 
Bu demokratik toplum düzeninin ve çoğulculuğun gereğidir. Eleştiri de kaynağını bu 
özgürlükten alır, eleştirinin doğasından kaynaklanan sertlik suç oluşturmaz, eleştiri 
övgü almadığına göre sert, kırıcı, ve incitici olması doğaldır.”(25) ve “Eleştirinin sert bir 
üslupla gerçekleştirilmesi, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, eleştirinin amacına, 
psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgudur. Ancak kabul edilmelidir ki, 
basın özgürlüğü, belli ölçülerde abartmayı, hatta kışkırtmaya başvurmayı da içerir. 
Gazetecilerin yazılarında kullandıkları deyimler polemik niteliğinde olsa da, nesnel 
bir açıklamayla desteklendiğinde, bu ifadeler asılsız kişisel saldırı olarak görülemez. 
Kaldı ki, kamu görevinde bulunan veya talip olanların, diğerlerine oranla daha sert 
eleştirilere muhatap olması da doğal karşılanmalıdır.”(26) biçimindeki gerekçeler 
AİHM.nin Handsiyede kararındaki gerekçelerle benzerlikler taşımaktadır.

22.12.2003 tarihinde de 8. Ceza Dairesi, Kürtçe afiş yasağının doğru olmadığını 
belirterek, tedbiren verilen kararı bozmuştur. (28) Bu karar  2004 yılı İlerleme 
Raporunda olumlu değerlendirmeye alınmıştır. Yine aynı Dairenin bir kararında “pis 
Kürtler, siz hizmete layık değilsiniz… hepiniz öldürülmeye layıksınız, namussuz Kürtler, 
sizin hepinizi öldürmek lazım” şeklindeki ifadelerin;

- nefret yayan
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- çatışmayı kışkırtan ve

- şiddet kullanmaya davet niteliğinde olduğu kararlaştırılmıştır. 

Bu kararın değerlendirilmesi sadece bir yazar (29) tarafından yapılmış ve yerinde 
olarak ayrımcılık bağlamında değerlendirilmiştir. 

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRİ) tarafından 25.6.2004 
tarihinde kabul edilerek 15.2.2005 tarihinde açıklanan 3. Türkiye Raporunda olumlu 
ve örnek karar olarak gösterilmiş ve Raporun Tavsiyeler Bölümünde de “ECRİ, 
nefret duyulmasının kışkırtmasını yasaklayan TCK.nun 312. maddesinin, bu hükmün 
özüne ve lafzına uygun bir biçimde ırkçı sözleri cezalandırmak için kullanılmasına özen 
gösterme yönündeki çabalarını sürdürmeyi Türk yetkililere hararetle tavsiye eder.” önerisi 
yapılmıştır.

YTCK. yürürlüğe girdikten sonra 216. maddeye ilişkin kararlar, bir istisna dışında 
(30) verilmemiştir; 301. madde ile ilgili Ceza Genel Kurulundan ise Dink Kararı 
çıkmıştır.(31) Bu karara karşıoy yazan Ceza Genel Kurul Bakanının “yazı bütünlüğü 
yerine 8 nci sayıdaki tek cümlenin alınarak ve bütünden soyutlanıp eksik yorumlanarak 
kastın belirlenmesinin ceza hukuku adına kabul edilemez olduğunu, gerek ulusal ve gerekse 
onaylanmış uluslar arası normlarla benimsenen ve ifade özgürlüğünün hukuka uygunluk 
ölçütünü ve olmazsa olmazını oluşturan eleştiri hakkının gözetilmemesi ve özellikle AİHM 
kararlarının yok sayılması suretiyle mahkumiyet hükmü kurulmasının süreklilik kazanmış 
Yargıtay CGK içtihatlarıyla çeliştiğini” belirten gerekçesi ifade özgürlüğü bağlamında 
son derece önemlidir; ve daha da önemlisi Genel Kurul Başkanının kararlarda 
rastlanmayacak biçimde özgürlükler yönünden bir uyarıyı da karşıoyunda yapmasına 
karşın, hukuk dünyasında göz ardı edilmiştir. Ceza Genel Başkanı’nın karşıoyunda:

“Yargıtay Ceza Genel Kurulunda çoğunluk oyuyla… iş bu kamu davasında ulaşılan 
sonucun ifade özgürlüğünün kapsamını tayin yönünden Türk Ceza Yargısının bakış 
açısı olarak asla nazara alınmaması icap ettiğini” belirtmesi gerçekten de  son derece 
düşündürücü ve bir o kadar da anlamlıdır. Diğer bir karşı oyda ise ise “Türk Ulusu 
korunan hukuksal değerin konusu olduğuna göre, olaydan doğrudan zarar görmeyen 
kişilerin davaya  müdahil olarak katılmalarına karar verilerek bir bakıma baskıdan 
uzak yargılama kuralı zedelenmiştir. Kaldı ki, Türkler aşağılanmış ise, dava yargıcının 
da potansiyel olarak ve teknik anlamda davaya katılması olasılığının mevcut olacağı 
dikkate alındığında, sanığın bakışıyla mahkemesinin görünümü de olması gereken 
tarafsız mahkeme ilkesini örseleyici nitelik olacaktır.”

 “Kuşkusuz ki bu görünüm ve ilkeler, davanın başlangıcından itibaren tüm aşamalarda 
geçerli olup, bu dava bağlamında ifade edilecek olursa, değerlendirme yapılırken 
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tarihsel yaklaşım ve yerindenlik denetimi yerine  de hukuksal yaklaşım ve denetim 
dikkate alınmalıdır.” şeklindeki gerekçeler de hukuk dünyasında sadece bir yerde (32) 
değerlendirilmiştir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)221

OTURUM BAŞKANI- Biz de size teşekkür ediyoruz, efendim. Sayın Aktan son 
derece hararetli konular üzerinde durdu. Ancak süremizi aşağı-yukarı 12 dakika 
geçirmişiz. Bunun için yalnızca iki soru alacağız. Şu anda dört el var.  Maalesef bir tercih 
yapmak zorundayım. Yabancı konuğumuza soru sormak isteyenlere öncelik vereceğim. 
Diğer arkadaşlarımız burada, onlara her zaman sorabilirsiniz. Prof. Mathieu’yü kolayca 
bulamayacağımız için böyle bir tercih yapmak uygun olur.

ŞEBNEM ÖZKAN- Zamanın çok ilerlediğini ve konuşmacılarımız ve konuklarımızın 
çok yorulduğunun farkındayım. Ancak çok önemli bir konuda birkaç açıklama 
yapmak istiyorum ve sorumu yöneltmek istiyorum. Durum şudur: Öncelikle ben 
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bir suç sosyologuyum, tarihçi değilim. Ancak konuyla ilgili olmam nedeniyle de 
açıklamalarımda belki bir temkinlilikle, bilimsel temkinlilikle ifade etmeye çalışacağım 
Ermeni sorunuyla ilgilidir. Öncelikle tanımlamalara göre çok kısaca mutlak nesnelliğin 
mümkün olmadığını biliyoruz. Kuşkusuz görüşlerimiz Peter Berger’in ifade ettiği 
üzere gerçekliğin sosyal inşası toplumsal, zamansal konumumuzun etkilerini 
taşıyacaktır. Bu anlamda benim görüşlerimde de bu anlamda göreli bir nesnellik 
söz konusudur kuşkusuz, ancak Ermeni konusuyla ilgili Tehcir Yasasından hareket 
edebiliriz somut bir metin olarak. Burada sadece sorun oluşan isyan olan bölgelerde 
göçün gerçekleştirileceği, sadece sorunlu kişilerin göç edeceği ve göçün güvenli 
yapılabilmesi için ne tür tedbirler alınması gerekliliği açıkça tanımlanmıştır. Justin 
McCartney gibi birtakım araştırmacılar, Justin McCartney “Ölüm ve Sürgün” adlı 
kitabında o dönemde Balkan ülkelerinden olan göç hareketlerine atıfta bulunur ve 
bu dönemdeki göç hareketlerinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu, çok ciddi kayıplar 
verildiğini ifade eder ve ayrıca tabii ki hukukta temel ilkelerden biri kötü emsalin emsal 
olamayacağı ve olumsuz uygulamaların asla örnek oluşturmayacağıdır. Ancak kişisel 
kanaatim okuduğum verilerden hareketle gerçekleşen son derece trajik uygulamaların 
soykırım olmayıp o dönemin savaş koşullarında verilen karşılıklı kayıplarla ilgili 
olduğudur. Benim özellikle dikkati çekmek isteyeceğim ve sorumu yönelteceğim konu 
ülkemizde Osmanlı Arşivlerinin araştırmaya açıldığını biliyoruz. Uluslararası düzeyde 
birtakım araştırmacıların, tarihçilerin işbirliğiyle konuların aydınlatılması konusunda 
ciddi taleplerin olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda çok ciddi kısıtlamalar söz 
konusudur. Biraz önce Sayın Mathieu bu konuda yapılan bir araştırmanın nesnel 
olmadığı gerekçesiyle hüküm giydiğini ifade etti. Ancak bilimsel bir metin ancak 
özel bazı durumlarda intihal gibi birtakım durumlarda ancak yargı konusu olabilir. 
Bu durumda bilimsel bir metnin öznellik içermesi durumu bilginin kamusallığıyla, 
kamusallığa açılmasıyla yanlışlanması mümkün olacağından en büyük yaptırım bu 
şekilde gerçekleşecektir. 

Bu anlamda çağcıl etik değerler açısından bilimsel bir metnin yargılanması ne derece 
adil olabilir ve bu konuda uluslararası platformda araştırmaların yapılamamasının ve 
birtakım yasa tasarılarının bu yönde hazırlanması konusunda sayın konuğumuz ne 
düşünüyorlar acaba?

SALONDAN- Benimki de aynı konuyla ilgili, ancak ben tarihsel süreç hakkında 
herhangi bir görüş ileri sürmeyeceğim. Benim kulaklığımda biraz önce bir arıza vardı, 
tamamını izleyemedim. Eğer sorumda maddi bir hata varsa lütfen düzeltilmesini rica 
ediyorum. Önce şu konuyu anlayamadım: Ermeni soykırımı iddiasını reddetmeyi 
yasaklayan bir yasa mevcut mu, yoksa yasama meclisinde mi? Bunu tam kavrayamadım, 
ancak sorumu çok fazla etkilemiyor. Siz konuşmanızın bir yerinde ifade özgürlüğünün 
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siyasal amaçlarla sınırlandırılamayacağını ifade ettiniz. Bu yasayla ilgili olarak da 
bilimsel araştırma ve incelemelerin bu yasa kapsamı dışında olduğunu ifade ettiniz. Ben 
buradan kişisel olarak şöyle bir yoruma varıyorum; demek ki, Fransız kamuoyunda, 
hatta yasayı sevk edenlerde bunun tarihsel gerçekliği konusunda bir tereddüt olduğunu, 
hâlâ araştırılmaya değer olduğu sonucuna varıyorum. Size sorum şu: Bu yasa hangi 
amaçla sevk edilmiştir? Siyasal amaçlar etkili olmuş mudur? İkinci sorum; siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Fransız kamuoyunda özellikle hukukçular, felsefeciler ve 
aydınlar bu yasa konusunda olumlu ya da olumsuz nasıl bir tavır almışlardır? Üçüncü 
sorumu benden önce soran arkadaşımız ifade etti: Bilimsel bir çalışmanın nesnelliği 
konusunda hâkim nasıl bir karar verecektir?

OTURUM BAŞKANI- Araştırmaların nesnelliğiyle ilgili sorunun cevabı, aslında 
Prof. Mathieu’nun konuşmasında vardı. Legal hakikat ile tarihsel hakikat farkını 
anlattı, ama bir daha kendisi söylesin. Sanırım, bu son soruyla yetinmemizde yarar 
vardır. Buyurun Prof. Mathieu.

Prof. Dr. BERTRAND MATHİEU- Bu sorulara Fransızca olarak çok hızlı bir şekilde 
yanıt vereceğim. İlk olarak Fransa’da Ermeni soykırımını tanıyan bir yasa mevcuttur. 
İkinci olarak, soykırımı reddi cezalandırmayı hedefleyen de bir yasa tasarısı 
tartışılmaktadır. Ancak bu yasa kesin şekilde kabul edilmediğinden bu sebeple de 
yürürlükte değildir. Yani Ermeni soykırımını tanıyan bir belgemiz var, ancak bunun 
reddini cezalandıran bir belgemiz yok; ilk nokta bu. 

İkinci olarak açıkça ben şahsen böyle bir yasaya karşıyım ancak burada bu konuda fazla 
bir şey söyleyemeyeceğim<, çünkü Fransız hâkimlerini kendilerini ilgilendirmeyen 
bir konuya karışmakta oldukları için eleştirmiş biri olarak yeterli bilgiye sahip 
olmadığım bir konuda yorum yapamayacağım. Bu konuda çoğu entelektüel, Fransız 
hâkimlerin kendilerini ilgilendirmeyen bir konuya karışmış olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu sanıyorum önemli bir nokta. Sorun burada tarihi gerçeklikle yasal gerçekliği ayırt 
etmekten ileri geliyor. İlk nokta şudur: Burada yasal bir gerçeklik olamaz. Kanun 
koyucular bir ifadeyi yasaklayabilirler, ancak neyin doğru veya yanlış olduğunu 
söyleyemezler, kanun doğasından ötürü tarihsel ya da bilimsel bir gerçekliği ifade 
etme yetisinden yoksundurlar; bu ilk noktadır. İkinci olarak, hâkim ya da yasa 
başkasına zarar veren birinin söylemlerini bilim ya da tarih çatısı altına gizleyerek 
alacağı muhtemel zararlardan korunmasına da izin veremez. Yani siyasi alanda, 
bilimsel ve tarihsel alanda olduğu gibi ifade özgürlüğü daha önemli olmalıdır, ancak 
ifade edilenin gerçekten tarihi bir çalışma olması gerekmektedir. Tarihsel çalışmanın 
kriterlerinin ne olduğu ve hâkimin bunun belirleyip belirleyemeyeceği gerçekten 
çok güzel bir soru. Cevabı da şudur: Hâkim, eğer söz konusu çalışma açık bir şekilde 
tarihsel niteliklere uygun değilse, bunu belirleyebilecektir. Örneğin, bu birden fazla 
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görüş açısı sağlamayan bir çalışma olabilir. Tarihsel çalışmalar çeşitli kaynaklar ve 
çeşitli görüş açılarıyla gerçekleştirilir. İkinci olarak hâkim bazı durumlarda uzmanlara 
danışabilir. Yani tarihçiler bir çalışmanın kalitesini değerlendirebilirler. Şunu anlamak 
önemlidir: Tarih konusunda, ifade özgürlüğü alanına giriyoruz, ancak bugün örneğin 
birisi, kendini bilimci olarak göstererek “burada içtiğimiz su sağlığa zararlı” derse, bu 
suyu üretenlere zarar vermeye çalışan bu kişi bilim çatısına sığınarak “ben bilimciyim, 
bana bir şey diyemezsiniz” diyemez. Yani burada bir sınır gerekmektedir, bir yol gösterici 
gerekmektedir; çünkü her durum için özel olarak değerlendirme yapamayız. Burada 
yol göstericimiz şudur: Kanun koyucunun bilimsel ve tarihsel bulgular verme yetkisi 
olmasa da zarar verme hedefi olan bir kişinin bu amacını gerçekleştirmek için bilime 
ve tarihe sığınmasını da engellemek gerekmektedir. 

Prof. Dr. BERTRAND MATHİEU- Je vais répondre en français à cette question 
pour faire le point. Premièrement, il y a en France une loi qui reconnait l’existence 
du génocide Arménien, deuxièmement, il y a un projet de loi qui a été débattu 
sur la sanction pénale de la négation du génocide Arménien. Cette loi n’a pas été 
définitivement adoptée donc elle n’existe pas. Donc on a un texte qui reconnait le 
génocide Arménien, on n’a pas de texte qui punit la négation de génocide Arménien, 
premier point. Deuxième point, il est bien évident que mon point de vue est un point 
de vue de totale hostilité à cette loi mais que je ne vais pas ici commenter la question 
Arménienne parce que ayant eu reproché aux législateur français de leur mêlé ce qui 
à mon avis ne les regardait pas, je n’ai personnellement pas d’opinion à exprimer sur 
cette question que je connais très mal. Ce sur quoi je veux exprimer une opinion, qui 
a été celle me semblait t’il non pas la totalité des intellectuels mais d’une majorité 
d’intellectuels, a été considéré que les législateurs français se mêlaient de ce qui ne les 
regardaient pas. Cela je crois que c’est une position très importante. Le problème de 
savoir en la matière comment on distingue la vérité historique de la vérité législative. 
Le premier point c’est qu’il ne peut pas y avoir de vérité législative. Le législateur peut 
interdire telle expression, il ne peut pas dire ce qui est vrai ou faux. La loi est par nature 
incapable d’exprimer une vérité historique ou scientifique. C’est le premier point. 
Deuxièmement, il est évident que le juge ou la loi ne doit pas permettre à celui qui 
veut nuire à autrui de déguiser ce qu’il veut dire sous l’habille de la science ou de 
l’histoire pour se protéger des nuisances qui peut avoir. Donc en fait il est vrai que 
dans le domaine politique comme dans le domaine scientifique et historique, la liberté 
d’expression doit être plus grande mais encore faut il que ce soit réellement un travail 
historique ; les critères du travail historique, une excellente question est de savoir est-
ce que le juge peut apprécier le travail historique ? La réponse est, il peut l’apprécier si 
le travail est manifestement non-historique, ce serait par exemple le cas d’un travail qui 
ne présente pas plusieurs point de vues. Le travail historique se fait à partir de sources 
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diverses avec des point de vues diverses. Cela c’est le premier point. Deuxièmement, 
le juge doit le faire dans certains cas, se référer à l’expert. C’est-à-dire que les historiens 
peuvent apprécier la qualité d’un travail historique. Ce qu’il faut bien comprendre 
c’est que s’agissant de l’histoire, on est dans le domaine de la liberté d’expression. Mais 
si aujourd’hui quelqu’un se prétendant scientifique disait « cette eau qu’on boit ici 
est une eau qui es mauvaise pour la santé » il est bien évident que cette individu qui 
voudrait nuire au fabriquant de cette eau, ne pourrait pas prendre un alibi scientifique 
pour dire « attention, je suis un scientifique donc vous ne pouvez rien dire ». Don ici 
il y a une frontière à trouver mais je crois que la ligne directrice, il faut toujours avoir 
des lignes directrices, on ne peut pas simplement faire de cas par cas, la ligne directrice 
c’est, la loi, le législateur n’a aucune compétence pour donner des vérités scientifiques 
et notamment historique en revanche, il faut empêcher un individu qui aurait pour 
intention de nuire de se cacher derrière l’historien ou le scientifique. 

OTURUM BAŞKANI- - Bütün konuşmacılara hepimizin adına çok teşekkür ederim. 
Tartışmaya katkıda bulunanlara da teşekkürler. Daha sonra buluşmak üzere. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı Sayın Hasan Ürel’i sahneye davet ediyorum.

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

İKİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“ADALET - İNSAN HAKLARI ve HUKUK”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. ALİ RIZA ÇINAR (Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi)

(SALON 2, 10 Ocak 2008)

 

SUNUCU- “Adalet-İnsan Hakları ve Hukuk” başlıklı oturuma başlamak için tekrar 
bir aradayız. Oturumumuzu açmak üzere Oturum Başkanı Yargıtay 2. Ceza Dairesi 
Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Çınar’ı ve konuşmacılarımız İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Semin Gemalmaz, Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ’ı ve İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yard. Doç. Dr. Sevtap Metin’i 
sahneye davet ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ALİ RIZA ÇINAR- Sayın konuklar, değerli 
katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Adalet, İnsan Hakları ve Hukuk” konulu 
Oturumumuza başlıyoruz. Üç değerli konuşmacımız var. Sayın Prof. Dr. Semih 
Gemalmaz solumda, daha sonra kendilerinin öz yaşamlarını açıklayacağım. Sayın 
Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Sayın Yrd. Doç. Dr. Sevtap Metin. Konunun önemini 
vurgulamaya gerek olmadığı kanısındayım. Çünkü konu güncel ve çok önemli, adalet 
bir değer yargısıdır her şeyden önce. Adalet hem hukuk içi, hem de hukuk dışı bir 
değerdir, olgudur. Hukuk alanındaki tüm kurallar ve kararlar temelde birer değer 
yargısıdır. Adaletin sağlanması isteği hukukta ve hukuk uygulamasında doğal olarak 
belirtilmektedir. Hukuk bir toplumsal düzen kurmayı amaçlar. Toplumda kamu yararı 
ancak adalet ilkesine uyulduğu zaman korunur. Bu nedenle adalet insanlar için olduğu 
gibi devlet yaşamında da en yüksek erdemdir. İnsan hakları nedir? İnsan hakları her 
şeyden önce etik ilkelerdir. Etik ilkeler oldukları için de, hukukun temel ilkelerini 
oluşturmaktadır. Bu nedenle Anayasamızdaki, Medeni Yasadaki, Ceza Yasası ve Ceza 
Yargılama Yasasındaki düzenlemeler yapılırken bu insan hakları ilkeleri devamlı 
gözetilir. Bu insan hakları ilkelerinin yer aldığı uluslararası metinler ve belgeler çok 
sayıdadır. Özellikle bu insan hakları metinlerin yer aldığı sözleşmelerin başında İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi gelmektedir. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve diğer sözleşmeler ve bildirilerdir.
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İnsan haklarının etik ilkeler olduğunu bu konuda en önemli belge olan İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisinin 1. maddesinde görüyoruz. Bu birinci madde şöyle 
diyor: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Bütün insanlar 
eşit demiyor, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar demektedir. Akıl ve vicdanla 
donatılmışlardır insanlar, birbirlerine kardeşlik içinde insanca, insana yakışır şekilde 
davranmalıdır. İnsan haklarının özellikleri nelerdir? Kısa başlıklar altında onları 
söylemeye çalışacağım. İnsan haklarının bilinen en çok söz edilen üç özelliği vardır: 
Birincisi, insan hakları evrenseldir. İkincisi, insan hakları bir bütündür. Üçüncüsü ise, 
insan hakları devredilemez. 

Bu açıklamalardan sonra anlaşıldığı gibi değerli katılımcılar; insan hakları ve adalet 
hukukun temel ilkelerindendir. Bu nedenle hem hukukun oluşturulması, hem de 
hukukun uygulanması için insan hakları adalet öğretisini bilmenin son derece önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bunları kuşkusuz değerli konuşmacılarımız sizlere daha 
geniş olarak açıklayacaklar. Ben sözü uzatmadan konuşmacılara vermek istiyorum. 
Bu oturumla ilgili uygulanacak yönerge hakkında kısaca önce bilgi vermek istiyorum. 
Konuşmacılar 20’şer dakika konuşacaklar. Konuşmacılar verilen sürede konuşmalarını 
bitirdiklerinde geriye kalan sürede ise siz değerli katılımcıların sorularını ve katkılarını 
alacağız. Ayrıca konuşmacılar da sorularınıza o süre içerisinde yanıtlarını verecekler.

Ben konuşma için sözü bana verilen programdaki sıraya göre vereceğim. Önce Prof. 
Dr. Semih Gemalmaz’a vereceğim. Söz vermeden önce kendisinin kısaca bana verilen 
özgeçmişini sizlere okumak istiyorum. Sanıyorum bu paneli, kurultayı düzenleyen 
görevliler çıkarmışlar, bana ilettiler ve okumamı istediler. Bu nedenle kısaca özgeçmişi 
bana verilen biçimde açıklamak istiyorum. Prof. Dr. Semih Gemalmaz 1984 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur, 1987 yılında yüksek 
lisans eğitimini tamamlamıştır, 1989 yılında doktor, 1991 yılında doçent unvanını alan 
Gemalmaz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Genel Kamu Hukuku Ana Bilim 
Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İnsan hakları alanında çalışmalar 
yürüten Gemalmaz’ın yayınlarından bazıları şunlardır: Türkiye’de Basın Özgürlüğü 
Mevzuatı, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda İşkencenin Önlenmesi, Amerikan 
İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Latin Amerika’da İnsan Hakları, Uluslararası 
İnsan Hakları Hukukunda Olağanüstü Rejim Standartları, Ulusalüstü İnsan Hakları 
Hukukunda Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Temel Belgelerle İnsan Hakları, Maddi 
Hukuk, Türkiye’nin Demokrasi Sorunu ve ayrıca İngilizce iki adet de yayınlanmış eseri 
bulunmaktadır. Ben hâlâ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olan 
Sayın Prof. Dr. Semih Gemalmaz’a sözü veriyorum. Buyurun.

Prof. Dr. SEMİH GEMALMAZ  (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. Efendim, zaman sınırlı, onun için mümkün mertebe 
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ekonomik kullanmaya gayret edeceğim ve öğle yemeği rehavetine kapılmamanızı 
sağlamak üzere de gayret göstermek zorundayım. Fakat serviste şarap yoktu, meyve 
suyuyla iktifa etmek zorunda kaldık. 

Adalet sabah da konuşuldu, aslında söylenilenlerin tersine hiçbir şey değildir. Adalet 
belki peşine düşeceğimiz büyülü bir sözcük olabilir. Yerli-yersiz kullanıyoruz biz 
hukukçular da dahil olmak üzere, her şeyi bir biçimde adalete bağlama eğilimindeyiz, 
ama içeriği konusunda hukukçular da dahil olmak üzere kafamız çok belirgin 
değildir. Onun için galiba felsefecilere, hukuk felsefecilerine hemen el uzatıyoruz, 
onlardan yardım istiyoruz. Bence bu adalet idesinin doğru dürüst anlaşılır bir 
düzleme dökebilmek için hukukun nerelerde somutlaştığına bakmak gerekir. Hukuk 
bir araçtır, amaç değildir. Sayın Başkanın takdiminin tersine insan hakları da kendi 
başına bir amaç değildir, o da bir araçtır. Dolayısıyla hangi noktalarda somutlaşıyor 
adalet; bakalım. Basit olursak anlaşılır oluruz diye düşünüyorum yahut en azından ben 
ancak o düzlemde düşünebiliyorum. Sıklıkla sağda solda ve hukukçular arasında da 
duyarız, vatandaşlar da sıklıkla söz ederler: “Geciken adalet, adalet değildir.” Değil mi? 
Bunu hepimiz biliyoruz. Burada kastettiğimiz şey ne? Allah aşkına bunun adaletle bir 
alakası var mı? Aslında adını koymadığımız başka şeyleri söylüyoruz. Bakın; önce neyi 
söylüyorsunuz? Ben insan hakları hukuku hocasıyım, oradan bakarak konuşuyorum. 
Kişi bakımından -vatandaş demediğime dikkatinizi çekerim- mahkemeye ulaşma 
hakkından söz ediyorsunuz önce, mahkemeye ulaşma hakkı gibi çok temel bir hak 
vardır. Sonra mahkemenin gördüğü davaya yürürlükteki hukuk düzenine ve evrensel 
standartlara uygun biçimde göreceğini varsayıyorsunuz, sonra bütün bu yargılama 
sürecinin usulünün -süreç daha geniş bir kavram- “makul bir süre” içinde bir hâl 
yoluna bağlanacağını düşünüyorsunuz, bekliyorsunuz ve makul bir süre içerisinde 
sonuca varılması yetmez, varılan sonucun sizi tatmin edeceğini düşünüyorsunuz, sizi 
ikna edecek, sizi doyuracak. Biz bağlamına göre buna diyoruz ki “geciken adalet, adalet 
değildir” Aslında ne demiş olduk? Çok somut bazı spesifik ya bilmediğimiz için ya 
kısadan gitmek istediğimiz için adlarını koyamadığımız bir dizi somut hakkı ifade etmiş 
olduk. Bu başka alanlara da yaygınlaştırılabilir. Büyülü bir başka sözcüğü size örnek 
vereyim. Hele hele son yıllarda daha da vazgeçilmez hale geldi; sosyal adalet kavramı. 
Şurada ezici çoğunluğumuz herhalde hukukçuyuz, bir sohbet kotarsa zannediyorum 
sosyal adaletin içeriğine ilişkin olarak da epeyce farklı cevaplar, beklentiler ortaya 
çıkacaktır. Mesela, ben oldum olası anlamamışımdır; TÜSİAD Türkiye’nin en büyük 
sermaye örgütü değil mi? TÜSİAD üyesinin sosyal adalet beklentisiyle Eğitim-sen 
üyesinin sosyal adalet beklentisi aynı olabilir mi? Öncelikleri aynı olabilir mi? O zaman 
o büyülü sözcükleri kullanırken tıpkı özgürlük gibi bir türlü vazgeçemediğimiz, tıpkı 
eşitlik gibi tarih boyunca vazgeçemediğimiz bu büyülü sözcükleri kullanırken de belki 
de bütün bu sözcüklerin, bu kavramların anası olan adaleti kullanırken başarılabildiği, 
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becerilebildiği ölçüde bunu somut bir düzleme çekmek, bağlamı içerisine oturtmak 
ve hangi bağlamda hangi adaletten söz ettiğimizi, hangi adaletin peşinde olduğumuzu 
ifade etmek gerekir.

Sayın Başkanın açış konuşmasında bütünüyle katıldığım o ilişkiyi de burada yeniden 
hatırlamak gerekir. İnsan hakları adalet bakımından olmazsa olmaz bir unsurdur. Bir 
daha söylüyorum, tersini söylemedim: Adalet insan hakları bakımından demedim, 
insan hakları adalet bakımından olmazsa olmaz bir unsurdur. Peki, adalet kurumsal 
düzlemde nasıl tezahür edebilir? Bunun en somut tezahürü de hukuk devleti ilkesi 
ya da hukukun üstünlüğüdür. İnsan hakları meselesi hem bir yandan bireysel haklar 
meselesidir, öte yandan da grupların Türkiye’de insanların bir türlü söyleyemediği, 
söylemekten çekindiği, belki söyleyenlerin takibata uğradığı bir başka öznenin, aynı 
zamanda halkların hakkıdır. Yani insan hakları sadece bireysel haklar demek değildir. 
Bu manzumenin özneleri, yani hak sahiplerine bakıldığında bireylerin yanı sıra gruplar 
ve haklar da vardır. Onun için bir yandan insan hakları kahramanlığı yapıp, söylemiyle 
ortalığa dökülüp grupların ve halkların haklarını söylemiyorsanız ya siz insan haklarını 
bilmiyorsunuz demektir, ulusalüstü düzlemde insan haklarını bilmiyorsunuz, o 
olgunluğa, o bilgi düzeyine varmamışsınız demektir yahut daha da kötüsü biliyorsunuz, 
ama tahrif ediyorsunuz demektir. Bunlar yine Sayın Başkanın açış konuşmasında çok 
önemli bulduğum ve bütünüyle katıldığım unsurlardan biri olarak bütünlük arz ederler. 
Muhtemelen Sayın Başkan o bütünlük kavramını başka bir saikayla başka bir bağlamda 
kullandı, ama ben o bütünlüğü ödünç alacağım şimdi, bir yere oturtacağım. Çünkü 
bütünlüğün birkaç görünüm, tezahür şekli var. Bu bütünlüğün birinci görünüm şekli 
hak sahiplerinin, yani öznelerin bölünmezliği, bütünlüğüdür. Onun için bireylerin yanı 
sıra grupları ve halkları da vurguladım. Bütünlüğün ikinci görünümü, Sayın Başkanın 
muhtemelen özellikle vurguladığını zannettiğim ikinci görünümü haklar listelerinin, 
yani haklar ve özgürlüklerin bütünlüğüdür. 

Bunu biraz daha açalım; yani haklar ve özgürlükler arasında da hiyerarşi olmaz. 
Kamusal makamlar, siyasal otoriteler sizden daima bir şeyler adına bazı haklarınızdan 
feragat etmenizi bekler ve talep eder, bazen daha ileri gider sadece beklemekle ve talep 
etmekle yetinmez, buna sizi icbar eder. Yani yaptırımlar, cezalar uygular. Türkiye’nin 
yıllardır 12 Eylül cenderesiyle içinde bulunduğu antidemokratik hukuk düzeni 
çerçevesinde yıllardır sıkıntısını çektiği meselelerden birisi de budur. Sürekli bazı 
müstakbel, gelecekteki güzel günler için temel haklarınızdan ve özgürlüklerinizden 
yoksun kalmanız size telkin edilmektedir. Dolayısıyla Sayın Başkanın ifade ettiği 
bütünlük unsuru fevkalade önemlidir, kendisine yüzde 100 katılıyorum. O 
bütünlüğün görünümlerinden biri de haklar ve özgürlükler arasında hiyerarşinin 
kabul edilmezliğidir. İstisnai rejimlere girmeyeceğim, onun saklı, ayrıksı bir özelliği 
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olduğunu biliyoruz, zamanımız yetmez, soru olursa cevaplarım.

Sabahki konuşmalardan da ilham alarak bir-iki hususa daha değineceğim. Adaletin 
ve insan haklarının bu iç içe geçmişliği, sizin ondan ne ölçüde yararlandığınızda 
ölçülebilir hale gelir. Onun için bunlar böyle soyut, afakî hususlar değildir. Tıpkı 
saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, cebinizdeki para gibidir. Elinizi cebinize 
soktuğunuzda ihtiyacınız olan şeyi satın alabiliyorsanız o iktidarınız var demektir. 
İnsan hakları dediğimiz husus da böyle bir şeydir. Onu yaşayabiliyorsanız, o haklarınızı 
kullanabiliyorsanız, o haklardan yararlanabiliyorsanız onlar anlamlıdır. En büyük 
tehlikelerden birisi insan hakları ihlallerinin baş failinin ve sürekli failinin kamusal 
otoriteler olduğunu görmemektir. Bu toplum çok uzun süredir beyni bulandırılmıştır. 
En okumuş yazmışlarımız arasında, en kıdemli yargıçlarımız, savcılarımız, 
hukukçularımız, hukuk profesörleri arasında dahi bu hale gelmiştir. Çünkü insan 
hakları bireyi değil, devleti korumayı amaçlayan bir araç gibi kavranır hale gelmiştir. 
Hakkı ihlal edenin baş fail, tekrar ediyorum kamusal otoritelerde. Şunu da söyleyelim; 
bu kamusal otoritelerin içine zannettiğiniz gibi sadece siyasi iktidarlar girmez, sadece 
idare girmez, bal gibi yargı da girer. Onun için insan hakları konusunda, insan haklarını 
kurumsallaştıran yönde, önünü açan yönde kararlar vermesi yargı bakımından bir 
zorunluluktur, yargısal fonksiyonun gereğidir. Yargı devleti korumaz, yargı bireyi 
korumak için vardır. Çünkü devleti koruyacak enstrümanlar her devlette vardır ve 
onlar başkadır, yargının işlevi başkadır. Eğer biz insan haklarından ve adaletten söz 
ediyorsak bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde iki sözcük daha eklemek istiyorum: 
Yine sabahki konuşmalarla da bağlantılı, Sayın Prof. Kaboğlu bildiğiniz olaylara yol 
açan kendisinin de içinde yer aldığı oluşumlara yol açan ilgili kanunun gerekçesini 
sabah burada okudu. İzleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Hiçbiriniz fark etmediniz, 
gerekçesinde bir cümle geçiyor. Kanunu meclis çıkarmış, o kanunun gerekçesinde 
diyor ki “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Evrensel İnsan Hakları Bildirisini ilk onaylayan 
devletlerden biridir” Sabah okundu. Bu cümleyi yazan bir öğrenci hayat boyu benden 
mezun olamaz. Bir bildiri formundaki ulusalüstü insan hakları belgesinin onaylanmaya 
konu olamayacak bir belge olduğunu idrak edemeyen bir yasama organı bunu 
gerekçe diye bir kanuna yazıyorsa o zaman saygıdeğer hanımlar, beyler, Türkiye’de 
adalet, insan hakları vesaire gibi bu çok yüce değerleri, ilkeleri, ideleri tamam peşine 
düşelim, ama şöyle bir basit enstrümana ihtiyacımız var: Ben bir ara Sayın Başkanın 
sunuşunda iş oraya da gelecek zannettim, gelmedi. Sizin aslında Türk hukukunun 
bir parçasını oluşturan bu ulusalüstü belgelerin doğru dürüst çevrilerine ihtiyacınız 
var demektir. Bendeniz sittin senedir bu işle uğraşan bir hukukçuyum. Zamanında 
İstanbul Barosuyla birlikte de çalışarak yaptık, sonra bireysel olarak da yaptık, ciltlerle 
şunu çıkarttık biliyor musunuz? Saygıdeğer Hanımlar, Beyler, Türkiye’nin resmi 
çeviri rezaletleri ciltlerle kitap yapıyor. Sonra da buradaki çok değerli yargıçlarımız 
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kararlarında -sabahki oturuma atıf yapıyorum- atıflar yapıyorlar bunlara, çok değerli 
profesörlerimiz, öğretim üyelerimiz de alkışlıyoruz. Ne kadar güzel, ilk defa şuna atıf 
yaptık: Atıf yapılan belgenin doğru dürüst kullanılmadığı, kullanılamadığı, bilinmediği, 
içeriğinin bilinmediği Fazıl Sağlam Armağan’ında 80 sayfalık bir çalışmayla ilgili 
meraklı hukukçulara sunulmuş bulunuyor. Bu kadar basittir. Onun için adaletten, insan 
haklarından söz ediyorsak birinci referans yapacağımız husus bu adaletin kime hizmet 
edeceğidir, nasıl somutlaşacağıdır. Adaletin devlet için, insan haklarının devlet için 
değil, birey için olduğudur. Bütün bunların fevkalade zor, emek isteyen bir iş olduğu 
ve doğru hukuk bilgisine sahip olmak gibi asgari bir şartın bulunduğudur. Zamanım 
bu kadar. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Prof. Dr. Semih Gemalmaz’a bu güzel açıklamalarından 
dolayı çok teşekkür ediyoruz ve ben belirli konuları açmak için başlıklar halinde belirli 
kavramların altını çizmiştim, özellikle Sayın Gemalmaz bu kavramlardan hareket 
ederek gerçekten onları açmaya çalıştı. Ben konuşmacıların konuşacağı konuların 
sınırlarını aşmamak amacıyla ben yalnız başlıklarını verdim. Bu başlıkların içerisini 
somutlaştırdı. Bu nedenle özellikle yine kendisine teşekkür ediyorum. Siyasal 
iktidarlardan, yargılardan özellikle insan hakları ihlalleriyle ilgili bahsetti. Değerli 
katılımcılar, bir kere insan haklarının yaşama geçirilmesinde siyasal iktidarların, 
kamuda görev yapanların ve tüm yurttaşların mutlaka katkıları vardır, ama yargının 
işlevi daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan haklarının adalet kavramını, 
hukukun yaşama geçirilmesi için somut olarak onu görebilmeniz için yargı kararıyla 
somutlaştırılması gerekir. Bundan dolayı sanıyorum eleştiriler de diğerlerinden çok 
yargıya yöneliyor diye düşünüyorum, ama yargının da içinde bulunduğu koşulları da 
gözeterek bu eleştirilerin dozunu ona göre ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Şu 
anda ben Yargıtaydaki iş durumunu biliyorum. Çeşitli dergilerde bu Resmi Gazetede 
de yayımlandı. Dünyanın değil, Avrupa ülkelerini biliyorum. Diğer ülkelerle ilgili bir 
şey demiyorum, ama Avrupa ülkelerinin hiç birinde ki, Yargıtayda bizdeki işin yüzde 
1’i dahi onlarda yoktur. 900 bine yaklaşan Yargıtayda dosya sayısı var. Özellikle bu 
son yasa değişiklikleriyle işler yüzde 100’ün üzerine çıktı. Bu konular üzerinde tabii 
kimse durmuyor, ben konuyu somutlaştırmak istemiyorum bu konular üzerine, asıl 
konumuza dönüyoruz: 

İkinci konuşmacımız Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ ve konuşacağı konuların ismi 
“Kime ve Neye Göre Adalet? Hukukun Radyo SNDC Olarak Adalet Karşısında 
Görecelik İtirazı” -bana o şekilde verildi, bilmiyorum doğru mu?- Kısaca özgeçmişini 
açıklamak istiyorum Sayın Türkbağ’ın: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi şu anda, 1989 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1990 yılında kamu 
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hukuku alanında yüksek lisan, 1997 yılında ise doktora derecesini almıştır. 1997 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak atanmış, 2004 
yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doçent olmuştur. Eserlerinden 
bazıları şunlardır: “Amerikan Demokrasisi ve Bunun Getirdiği Problemler, 17. Yüzyıl 
Rasyonalizmi ve Bunun Devlet Teorisine Etkileri, Spinoza’nın Genel Felsefesi, 
Kanıtlanamayan Kanıtlamak Ronald Dworkin’in Hukuk Kuramı, Felsefe, Sosyoloji, 
Hukuk ve Devlet, Dworkin’in “Hakları Ciddiye Almak“ isimli eserini Türkçe’ye 
çevirmiştir. Ben sözü Sayın Türkbağ’a veriyorum, buyurun.

Doç. Dr. AHMET ULVİ TÜRKBAĞ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Hocamızın yaptığı konuşmanın üzerine benimki 
benzetmesi zor, ama tamamen ayrı bir şey olacak. Salondan bu değişikliğe kendilerini 
hazırlamalarını özellikle rica ediyorum, artı burada oldukları için de teşekkür ederek 
başlamak istiyorum.

Hukukun Ratio Essendi’si (Varlık Koşulu) Olarak Adalet

Adaletin Hukuktan Kovulması(!) 

Hukuka bakışımıza hakim olan ama genelde dillendirilmeyen güçlü bir kanıya 
sahibiz. Bu kanı çeşitli kademelerdeki saygın hukukçular tarafından paylaşıldığı kadar, 
meslekten olmayan kişilerce de belki biraz daha kaba biçimde benimsenmekte. Bu öyle 
güçlü ve yaygın bir inanç ya da görüş ki, ülkemizdeki herkesin hukuka bakışını, onu 
kavrayışını biçimlendiriyor, oluşturuyor hatta, daha doğrusu çarpıtıyor. İşte hukuk 
hayatımıza böylesi egemen olan bu kanının aynı zamanda hukukun altını oyduğunu, 
onu temelsiz ve mesnetsiz bir yapı gibi en ufak sarsıntı ya da sallantılara karşı dayanaksız 
kıldığını görmek herhalde üzücü olmakla birlikte gerçekçi bir saptama olsa gerektir. Bu 
anlayış: Açık ya da daha ziyade üstü örtülü biçimde adaletin olanaksızlığına, en 
azından hukuk uygulamamız açısından lüks olduğuna, hukukun farklı dinamik 
ve dengelerle işlediğine ilişkin sarsılmaz bir inançtır. Buna göre adalet en iyi halle 
pasta üzerindeki dekoratif malzeme gibi yalnızca sunum için gerekli ya da hoştur. 
İş yemeye geldiği zaman pastadan özenle çıkarılıp, fazla bulaştırılmadan bir kenara 
ayrılmalıdır. Görünümdeki mükemmelliğe ve sağladığı çekiciliğe rağmen, yenecek 
malzemeden yapılmadığı için kişilerde hayal kırıklığı yaratabilir! 

Felsefi terminolojiye girmeden gerçekçi yaklaşım denilebilecek bu anlayışın 
belirtiliği gibi, çok geniş bir ölçekte, meslekten olmayanlardan her alandaki hukuk 
uygulayıcılarına, oradan da hukuk kuramcılarına kadar pek çok farklı grubun 
benimsediği versiyonları vardır. Adliyede herhangi bir işini gördürürken küçük bir 
‘bahşiş’ veren yurttaş hukukun nasıl uygulandığına ilişkin bir fikir edinmiş olur ve 
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bunu yakınlarıyla paylaşır. Dava sırasında fakültedeki pratik çalışmalardan farklı bir 
uygulama ile karşılaşan stajyer kendisine öğretilen hukukla uygulamadaki hukukun, 
yani teori - pratik arasındaki ‘makas’ın açılığı karşısında kapıldığı hayreti henüz mezun 
olmayan arkadaşlarına engin bir deneyim olarak anlatırken onların da hukukun gerçeği 
hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Öte yandan hukukçu ağabeylerine, 
ablalarına yaşadığı şaşkınlığı biraz olsun belli edip nasihat almaya çalıştığında onların 
yarı müşfik yarı alaylı bakışları ile karşılaşır ve bunun sistemden değil de kendi 
toyluğundan kaynaklanan bir durum olduğunu çok geçmeden anlar.

Öte yandan gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymak isteyen kuramcılar, ampirik 
verilerle destekledikleri çalışmalarında adaletin, Platon’un Devlet’te sözünü ettiği 
‘yararlı yalan’dan öte bir gerçekliği ya da anlamı olmadığını, hem kuramsal hem de 
ampirik açıdan temellendirmeye çalışırlar: Adalet yoktur ya da ondan söz etmeye 
gerek yoktur çünkü zaten uygulanamayacak kadar geniş, elastik, üzerinde bir 
konsensüse, uzlaşmaya varılamayacak kadar belirsiz bir kavramdır. Adalet yoktur 
çünkü gerçekleştirilemeyecek kadar gerçek dışı, gerçeklikle uyuşmayan talepleri vardır. 
Toplumdaki gerçek kişiler, girdikleri gerçek ilişkilerde bu denli ideal davranamazlar, 
dahası onlardan böyle davranmaları da beklenemez. Adalet yoktur çünkü hakimler, 
savcılar, avukatlar ya da hukuk uygulamasındaki kişiler ‘homo ethicus’ benzeri ideal 
tipler değil normal, kanlı canlı insanlardır, zaafları, tutkuları, eksikleri vardır. Onlar 
umursamazlıkla, yanlışlıkla, cinsel dürtülerle, yarar kaygısıyla, siyasi nedenlerle vb. 
biçimde hareket ettiklerinden adaleti düşlemek hem gereksiz ve hem de çoğunlukla 
yanıltıcıdır. Adalet gerçek karar süreçleri ve nedenlerini örtmek, hukuk dışılık ve 
keyfiliğin daha rahat işlemesini sağlamak için kullanıldığından hatta, hukuka zararlı(!) 
olarak bile değerlendirilebilir. Onun için adaleti hukuktan olabildiğince uzaklaştırmalı, 
onun getirisi olacak somut içerikler birer birer ele alınıp, onlara ulaşılmaya ya da güvence 
altına alınmaya çalışılmalıdır. Örneğin ‘geciken adalet adaletsizliktir’ demek aslında 
hiçbir şey dememektir. Onun yerine medeni, ceza ya da idari yargılama hukuklarında 
davanın hatta, dava aşamasına gelmemiş her tür talep ya da usuli işlemin, yani bir bütün 
olarak prosedürlerin en çabuk biçimde sonuç almaya yönelik olarak düzenlenmesine 
çalışılmalıdır. Bu anlamda mahkemenin nihai karara daha çabuk varmasını sağlayacak 
tüm çabalar yukarıdaki maksimi tekrarlamaktan çok daha yararlıdır. 

Yukarıdaki düşünüş biçimleri meslekten olmayanları, uygulamacıları ve kuramcıları 
sayılan nedenlerle ve benzerleriyle adaletin hukuktan uzaklaştırılmasını savunmaya 
götürür. Bu görüş açısından adalet, bir ‘ideoloji’ olarak örtücü ya da her ideoloji gibi 
gerçekliği çarpıtıcı rol oynadığı için uzaklaştırılmalı açıkçası hukuki terminolojiden 
kovulmalıdır(!).  
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Özgürlük (Hak), Adalet ve Hukuk İlişkisi

Yukarıda ana hatları çizilen görüşün eleştirel yönüne değer verilmesi gerektiği 
kuşkusuzdur. Ancak vardığı sonuç (adaletin ret ve inkarı) hukuk açısından kabul 
edilemez bir noktayı ifade eder. Benim sunumum ise tam da bu kabul edilemezliğin 
nedenlerini, gerekçelerini ortaya koymaya çalışmaktan ibarettir. Bunun için de 
özgürlük dolayısıyla hak, adalet ve hukukun ilişkisinin ana hatlarıyla saptanması 
gerekir. Söz konusu ilişkiyi üç soruyu yanıtlayarak ortaya koymak anlaşılır olmak 
açısından oldukça iyi bir yöntemdir:

1. Neden insana hak tanıyoruz ya da tanımamız gerekir? Bunun cevabı       
özgürlükle ilgilidir. 

2. Bu haklar nasıl bir düzleme oturabilir? Bunun cevabı adaletli ilgilidir. 

3. Hakları en geniş biçimde uygulamak için neler yapabiliriz? Bunun cevabı da 
hukukla ilgilidir. 

Çok basit olarak, insan haklarının uygulanması konusunda fikir birliği içinde 
olduğumuzu, hepimizin insanların hak sahibi olması gerektiğini kabul ettiğini 
düşünüyorum. İyi, ama neden? Çağdaş hukukçulardan birinin bir benzetmesi var: 
“İnancını kaybetmiş rahipler gibi yalnızca prosedürleri, usulleri uyguluyoruz diyor”. 
Hatta bazen iyi biçimde de uyguluyoruz. Örneğin bir mahkemeden insan hakları 
açısından doğru olduğunu düşündüğümüz bir karar çıkıyor ve takdir topluyor. Ancak 
bu kararın çıkması sürecine katılanların tümünün bu prosedürleri bilinçli olarak ve 
benimseyerek uyguladıklarını söyleyebilir miyiz? İnsan hakları alanında çalışanların 
dahi bu alanın içeriğine inandıklarını, onun temel kabullerini (örneğin insanın 
değerini, onurunu, doğuştan ve eşit hak sahibi olduğunu, bu hakların kültürel, etnik 
dini farklılıkların ötesinde bulunduğunu ve güvenlik gerekçesiyle dahi çiğnenmemeleri 
gerektiğini vb.) içtenlikle benimsediklerini söyleyebilir miyiz?

 İlk sorunun teolojik gerekçelendirmeler dışında iki biçimde yanıtlanması mümkün: 
Her ikisi de Aydınlanma kökenli olduğundan insan denilen varlığın özelliklerinin 
saptanması üzerine inşa edilmiş durumdalar:

1. İnsanın (hayvanlarla paylaştığı) hissetme gibi bir özelliği var. Ben 
hissediyorum. Bana sert baksanız, inanın üzülüyorum. Bilmiyorum siz üzülür 
müsünüz? Artı, dışlasanız ben yine üzülüyorum. Fizik acılar da zaten hayvanlarla 
ortak. Dahası evinde hayvan besleyenler varsa hayvanların da benzer psikolojik acılar 
çektiğini bilirler. İşte acı duyabilen bir varlığa acı çektirmek korkunç bir şey, ahlak dışı. 
Açık bir ifadeyle bir taşı parçalamakla bir insanın kafasını parçalamak arasında net bir 
fark var. İnsan haklarının (tabi ki hayvanların haklarının da) birinci temellendirmesi 
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bu özelliğe dayanıyor. Siz karşınızdaki varlığın acıdan kıvrandığını görerek hiçbir 
şey hissetmiyorsanız, o zaman sizin insan haklarıyla ilgili söyleyeceğiniz pek 
fazla bir şey yok. 

Belki bu hak kavramını temellendirmek için fazla nesnel ya da bir o ölçüde romantik 
görünebilir, ama acı çeken taraf sizseniz(!) bu son derece somut bir ölçüt. Ancak 
hakkın temeli olarak acı duyabilen varlık gerekçesi bu noktada durmuyor. Bir 
adım daha ilerisi var: Yani insanın hayvanlarla paylaşmadığı bir yönü daha var; 
o da uzağı görebilmesi. Gelecekle ilgili hesaplar yapabilmesi. Belgesel izlerken 
görüyorum, arkasından kaplan gelen bir kokarca var diyelim. Hayvan son derece 
sakin, oysaki çok büyük bir tehlike içinde ve güncel, ama bunu bilemiyor, takdir 
edemiyor. Belki kurtuluyor, kazanıyor, genelde kaybediyor. Çünkü, zaten heyecanlı 
olması için belgeseller buna göre kurgulanıyor. Bu kokarca somut tehlikeyi benim 
kadar algılamadığı ya da algılayamadığı için hayatla ilgili bu kadar korkusu yok. Ben 
insan olarak daha derin kaygılara sahibim, zaman bakımından uzağı görebildiğim, 
tahminde bulunabildiğim için ileriye yönelik, geleceğe ilişkin de korkularım (tabi ki 
beklentilerim de) bulunuyor. Bu da insanın, hayvandan ayrıldığı akli yönüdür.

Tam da bu noktadan bir adım daha atarsak insan haklarıyla ilgili ikinci temellendirmenin 
alanına girmekteyiz. Özgürlük burada anahtar rol oynayan bir kavram. Eğer insan 
geleceği ilişkin değerlendirme yetisi ile kendi süreçleri üzerine düşünürse, bu 
aslında çok basit bir şey, hareketlerini daha bilinçli olarak gerçekleştirebilecek, kendi 
kendisinin efendisi olabilecektir. Kendi dışındaki fizik doğa üzerine düşündüğünde 
ise aynı hakimiyet söz konusu olacaktır. Böylece kendi süreçleri ile doğal süreçler 
üzerine tahminde bulunabilecek ve onları sınırlı da olsa istekleri doğrultusunda 
yönlendirebilecek yani özgür olabilecektir.

Böylece hayvanlardan daha çok ayrılacak, bireysel olarak da özgür olabilecektir. Bir 
örnek vermek gerekirse, salonda bir fare olduğunu varsayarsak, fare bu salona girdiği 
zaman bizim, ışıkların varlığından paniğe kapılacak, kaçmaya çalışacaktır. Fareler 
güdüsel olarak duvar diplerini takip ediyorlar. Ayrıca böceklerin tümü de saklanma 
güdüsüne sahip, farklı biçimde olmakla birlikte bizde de güdüler var. Yalnız duvarı takip 
eden bir farenin bizim tarafımızdan hareket tarzı anlaşılırsa, yani duvarı izleyeceğini 
biliyorsak, fareyi yakalamamız ya da öldürmemiz de bir o ölçüde kolaylaşacaktır. Yani 
fare kendini en güvende hissettiği anda duvar dibinde asında kendi sonuna doğru 
koşuyor olacaktır. Çünkü onu yakalamak üzere bekleyen birisi var. Ancak kendi 
süreçleri, güdüleri, tutkuları üzerine düşünebilse bu durma düşmez. İnsanlar kendi 
psikolojik ya da sosyal süreçleri üzerine düşünürlerse kendilerini aydınlatabilirler. Bu 
herkesin şahsen ve toplumun ortak olarak yapacağı bir şeydir. 



325

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

2. Bunu yapabilme, doğal nedensellik zincirinin dışına çıkabilme potansiyeline 
sahip olma,  yani özgür olabilme potansiyeline sahip olma insan onurunun 
kaynağı olarak görülmekte. Bu yönüyle insan diğer canlılardan ayrılıyor (doğal olarak 
bu onların hak sahibi olmadığı anlamına gelmiyor fakat hak türlerini farklılaştırıyor).  
Bu özelliği insanın bireysel, biricik (eşsiz) ve yaratıcı olma yönünü ifade ediyor. Ancak 
yaratıcı olabilmesi için insana özgürlük vermek zorundasınız yani insanlar özgür bir 
ortamda yaşamalı ki, bu potansiyellerini hayata geçirebilsinler. 

Kendi süreçleri üzerine düşünme ile ilgili bir örnek vermek istiyorum: Çocuk 
sahibi olan herkes çocuğunun en iyi, en güzel, en başarılı çocuk olduğunu (eğer bir 
ölçüde nesnel düşünebilirse onda var olduğuna inandığı özelliklerinden dolayı olması 
gerektiğini) hissediyor ve herkes bunu kabul ediyor. Bu güdüsel bir durum, özgür 
olmak için üzerine düşünmek gerekli. Diyelim 10 çocuk ve 10 ebeveyn var. Hepsi 
çocuklarının bir numara olduğunu, her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünüyorlar. 
Bu 10 çocuğun içinde biz, herhangi bir şey için bir çocuk seçeceksek olsak ya da bu 
çocuklara belli bir şeyleri dağıtıp paylaştıracak olsak, ebeveynleri tatmin etmek için, 
çocuklarıyla ilgili kararımızın doğru (haklı) olduğuna onları ikna etmek için nasıl bir 
çözüm bulabiliriz? 

İşte tam bu noktada adalet devreye giriyor, ama özgürlüğün ayrılmaz parçası 
olduğundan özgürlük tarafından desteklenmeli. Örneğe dönersek, bütün ebeveynler 
kendi çocuğu ancak hepsini aldığında mutlu oluyor. Ben hep üniversitede çalıştım 
orada ailelerle orta öğretim gibi muhatap olmuyorsunuz ama anne-babaya söylenecek 
şeyi biliyorum: “Çocuğunuz çok akıllı, ama fazla çalışmıyor”. Bunu söylediğiniz zaman 
bütün anne-babalar mutlu oluyor. “Çok yetenekli, bir çalışsa”, ama hiçbir gün çocuk o 
“bir”i yapmıyor. Acaba yapması mı esas yetenek, yapabilmesi mi? Üzerine düşünülmesi 
gereken bir konu.

Asıl soruya dönersek bunu isteyen insanları, kendi çocuğunun en çoğunu, en iyisini 
almasını isteyen ebeveynleri nasıl tatmin edeceksiniz? Bencilce bir güdü bu, bencillik 
realite. Ebeveynlerin kendi süreçleri üzerine düşünmesi ve çocuklarıyla ilgili daha 
nesnel düşünebilmesi ideal bir durum. Ancak bu noktada da sizin çocuk seçimi ya 
da paylaştırma kararınızı haklılaştıracak gerekçeniz olması şart. İşte burada hakkın 
kaynağı olan  özgür insan ilişkilerinin temeli olarak adalet gündeme geliyor. Çocukların 
hepsine en çoğunu vermek gerekiyor ve hepsine en çoğunu vermek, elinizdekini eşit 
bölmek anlamına geliyor. 10 şekeri iki çocuk arasında bölecekseniz, 5+5 böldüğünüz 
zaman hepsi en çoğunu alıyor. Ebeveynler tatmin olurlar mı? Daha önce değinildiği 
gibi kendi süreçleri üzerine düşünüp bir ölçüde nesnel olarak değerlendirebilirlerse 
tatmin olurlar, sübjektif olurlarsa mümkün değil. Kendi süreçleri üzerine düşünürlerse 
(refleksiyon), çocuk sevgisinin doğal bir süreç olduğunu, bunun içlerinden gelmekle 
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birlikte gerçeğin böyle olmadığını, yani hissettikleri gibi kendi çocuklarının olağanüstü 
olmadığını, çünkü kendilerinin de olağanüstü olmadıklarını, az çok fark olmakla 
birlikte herkes gibi olduklarını anlarlarsa o zaman o bölümlemeden, o paylaşmadan 
memnun olma ihtimalleri artar. Bu da daha tutarlı bir toplumsal yapı oluşturabilmek 
yani hukuktan beklenen toplumsal düzeni oluşturmak için temel teşkil ediyor.

Bir adım daha atalım; adalet olmazsa, özgürlük olmazsa hukuk olabilir mi? 
Hukuk olamaz dersem çok klasik, doğal hukukçu bir açıklama gibi görünecek onun için 
konuyu bu şekilde ifade etmek ya da ortaya koymak istemiyorum. Özgürlük (özgürlük 
hakkın gerekçesi, kaynağı olarak) ve adaletin (adalet hakkın dağıtımı, paylaşımıyla 
ilgili olarak) birbirlerinden ayrılmaksızın hukuka temel teşkil ettiğin yukarıdaki 
açıklamalara devamla ifade etmeye çalışacağım. Bu sunumun başlığı da bunu ileri 
sürmekte, Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi (Çev. İ. Kuçuradi, Ü. Gökberk, F. Akatlı, 
Türkiye Felsefe Kurumu, 3. Baskı) Ankara 1999, s. 4 dn:1) adlı esrinde özgürlük ahlak 
ilişkisini ortaya koyduğu bir ifadeden ilham almaktadır: “gerçi özgürlük ahlak yasasının 
ratio essendi’sidir, ama ahlak yasası da özgürlüğün ratio cognoscendi’sidir”. Kabaca 
özgürlük olmasa ahlak olmaz ama özgürlüğün içeriğini de ahlak belirler anlamına 
gelen bu saptama Kant’tan ya da felsefi tartışmalardan bağımsız olarak yaşamsal bir 
bağlantıyı dile getirmektedir. 

Kastettiğim şu: Adalet probleminin somut tartışılan türleri var (dağıtıcı, denkleştirici, 
düzeltici, sosyal, prosedürel adalet ya da hakkaniyet vb.). Hukukçuyu adalet üzerine 
düşündürmek istiyorsak adalet problemini bizim sınıflamamız, bunların ayrıntıları 
üzerine tartışmamız çok gerekli bir şeydir. Doğal olarak hiçbir itirazım yok, ama 
insanların adalet problemiyle ilgili temel olarak bütün eleştiriler içinde şunu 
algılamaları lazım: Adalet ağaçlarda yetişen, doğadan fışkıran ve bizim zamanla 
tahrip edip yok edebileceğimiz (!) bir doğal kaynak değildir. Adalet, bizim çok 
uğraşıp, çok düşünüp, çok çalışıp kendimizden feragat edip, fedakarlık edip hep 
birlikte -tek başımıza oluşturamayız adaleti- yapacağımız büyük bir eser, insan 
yapısı, insani bir anıttır. Bunu yaparken bir şeylerden yararlanabiliriz, üst ilkelerden, 
değerlerden ideolojilerden, bilimsel verilerden daha pek çok şeyden, ama sonucu 
insani olmak zorundadır. Bunu nasıl yapabiliriz? Toplumdaki eleştirilere yukarıda 
değindim, hepsinde de haklılık payı var, ama önemli olan şu: Grup olarak, tek 
olarak, devlet olarak fark etmez, hepimizin adaleti gerçekleştirmek, yani somut 
tek tek olayda insanlar arasında paylaşımda, nimet ve külfet dağılımında, cezayla 
suç arasında orantıda, her türlü ilişkide adaletli olmayı öncelikle istememiz ve 
gerçekleştirmek için çaba harcamamız gerekli.

 Eğer daha başlangıçta adaletli olmayı istemezsek zaten adaleti gerçekleştiremeyiz. 
Bu binayı ve bizim burada bulunuşumuzu düşünelim; biz burada çok geniş bir ekibin, 
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değerli düzenleyiciler dahil, hepsine çok teşekkür ediyorum, sizin, yani değerli 
katılımcıların bizim, sponsorların, herkesin, kendi gönlünden geçeni katmasıyla bir 
arada bulunabiliyoruz. Ben burada Pollyanna’nın ‘mutluluk oyunu’nu (The Glad 
Game) oynamak, yani her şeyi iyimser açıdan göstermek ya da ele almak istemiyorum, 
buna çalışmıyorum. Anlatmaya çalıştığım bunun tam aksi bencillik realiteyse, bencil 
olarak mutlu olmak istiyorsak, bencil olarak sürdürülebilir bir düzen kurmak 
istiyorsak bunun temeli adalet olmak zorundadır. Mitlere gönderme yapmayı çok 
sevmem, ama insanın psikolojisinin derinliklerini çok iyi ortaya koydukları için bir 
göndermede bulunmakla konumu tamamlayacağım: İnsan nesli ortaya çıktığında 
Zeus bakmış hiçbir özelliği yok(!) gücü yok, kalın bir postu yok, dişleri yok, pençeleri 
yok, uçamıyor, kaçamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Şekilsiz garip bir şey çünkü tüyleri 
de yok, onun için doğada iyice aykırı bir duruşu var. Demiş ki “bu doğanın içinde 
nasıl yaşamını sürdürecek?” O zaman Hermes’i görevlendirmiş. (Bugün hukukta 
Hermenötik dediğimiz Yorumbilim buradan kaynaklanıyor). Hermes’le bize, insan 
türüne şöyle bir armağan vermiş: Yaşayabilmemiz için adil olma olanağı bir özellik 
olarak vermiş. Eğer bunu kullanmazsak zaten yaşayamıyoruz. Efendim sabrınıza çok 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ’a çok teşekkür ediyoruz. 
Bu soyut bir kavramı, adalet gibi soyut bir kavramı somutlaştırarak bizlere vermeye 
çalıştığı için kendisini kutluyorum ve özellikle öğleden sonra, yemekten sonra bu kadar 
katılımcının bilgilenme gereksinimi duyarak buraya geldiğinden dolayı siz değerli 
katılımcıları da tekrar içenlikle kutluyorum. Gerçekten katılımın bu kadar yoğun 
olacağını ben hiç düşünmemiştim. Bu saatte böyle yaşamsal önemi olan, fakat soyut 
kavramlar olduğu için anlaşılması biraz güç olan kavramları öğrenmek için geldiğinizden 
dolayı baştan da söylemiştim; adalet, insan hakları ve hukuk öğretisini bilinmeden 
yaşama geçirilmesi olanaksız. Özellikle bunların öncelikle öğretisinin bilinmesinde 
yarar olduğu kanısındayım. Değerli konuşmacılar da bu öğretisini somutlaştırarak 
ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Biz de bu şekilde bilgilenmiş oluyoruz.

Konuşma sırası Sayın Yrd. Doç. Dr. Sevtap Metin’de. Ben kendisine söz vermeden 
önce özgeçmişini bana verildiği biçimde size açıklamak istiyorum. Sayın Yrd. Doç. Dr. 
Sevtap Metin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 
Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. Hukuksal argümantasyon teorisi, hukuki otorite 
kavramı, hukuki metnin yorumu, sözleşme hukuku, dağıtıcı adalet ilişkisi konuları 
üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Sayın Metin bize etik ve insan hakları boyutuyla 
patentlenen yaşam hakkında bilgi vereceklerdir. Sayın Metin, söz sizde buyurun. 

Yrd. Doç. Dr. SEVTAP METİN- Teşekkür ederim efendim. Bugün burada özellikle 
insanın genetik materyalinin patentlenmesi ile  ortaya çıkabilecek bazı etik problemler 
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üzerinde durmak istiyorum. Bunun hukuki cephesi daha farklı, eğer vaktim yetişirse 
ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemelerinden de bahsetmek isterim. Ama temel 
hedefim öncelikle insan genetik materyalinin patentlenmesi, bunu destekleyen ve 
bunun karşısındaki görüşler üzerinde durup,  biraz ışık tutmak ve çıkarımları size 
bırakmaktır. 

İçine henüz yeni girdiğimiz yüzyılın nitelendirmelerinden birisi de biyoteknoloji 
yüzyılı olacağıdır. Gerçekten de insan genom projesinin tamamlanmasının da 
ardından başta insan sağlığı gelmek üzere, insan doğası dahil,  hayatın birçok alanında 
köklü değişmeler beklenmektedir. Son 30 yıldır hızla gelişen bu teknoloji belli ki, 
önemli vaatlerde bulunmaktadır. Bu ilerlemeler sürecide insan genetik materyalinin 
patentlenmesine başlanılması, ne gibi problemler doğuruyor? Buna biraz küresel 
düzeyde baktığımızda aslında durumun, insanlığın şu ana kadarki sosyo-ekonomik ve 
politik güç dengelerinden farklı gelişmediğini görüyoruz. İnsan gen materyallerinin 
patentlenmesi olaylarında da yine kuzeyli zengin  devletler ve bunların  çok uluslu 
şirketleri, ekonomik yönden daha yoksul ama genetik malzeme açısından daha 
zengin güney yarım küre ülkelerinde ve yine bu ülkelerin genetik açıdan saf kalmayı 
başarmış nispeten izole yerli topluluklarının üzerinde bir çeşit keşfe başlamışlardır. 
Örneğin, Madagaskar’ın tropik bölgelerindeki Cezayir menekşesinin, kanser türünü 
iyileştirmede değerli bir malzeme olduğunu keşfeden Amerikan Eli Lilly  Eczacılık 
Şirketi bunun patentini almıştır ama Madagaskar halkının bundan bir gelir sağlayarak, 
zenginleştiğini söylemek güçtür. Keza Papua Yeni Gine halkının Hagagai Kabilesi, 
Amerikan Sağlık Enstitüsü’nden bir rahatsızlıkları dolayısıyla yardım talep ederler 
ve onlar da bu yardımı yapmak üzere  kan örneklerini toplarlar. Fakat  tesadüf eseri 
olarak bu kabile üyelerinin genetik karakterinin, belirli bir kanser türüne dirençli 
olduğu keşfedilir ve kendilerine hiçbir şey söylenmeden, Amerika’daki özel bir şirket 
tarafından DNA patentleri alınır. Daha sonra Papua Yeni Gineliler bu durumdan 
haberdar olunca dava açarlar ve patenti iptal ettirmeyi başarırlar. Benzer bir durum 
Panamalı Guaymi yerlisi bir kadının başına gelir. AIDS ve leukemia (lösemi) 
hastalıklarının tedavisinde  yararlı olabilecek nadir bir genetik özelliğe sahip olduğu 
keşfedilen Guaymi yerlisi bu kadının hücre kültüründen türemiş bir virüse verilen 
patent, büyük protestolara neden olunca Birleşik Devletler tarafından geri alınmak 
zorunda kalındı. Yani burada birey ve grup hakları bağlamında, özel hayata tecavüz 
ve mülkiyet hakkı ile ilgili problemler doğmaktadır. Üstelik bu sadece  izole yerli 
toplulukların ya da yoksul halkların, ulusların başına gelen bir şey de değildir.  İnsanın 
genetik malzemesinin materyalleştirilmesi ve bundan bilgi verilmeyişi, Amerikan 
vatandaşlarının da başına gelebilmektedir ve de bunun  en tipik örneklerinden bir 
tanesi  John Moore vakasıdır. Kanser tedavisi için Kaliforniya Üniversitesine müracaat 
eden John Moore’un kan ürünlerinin ve bileşenlerinin, kanseri iyileştirmede yararlı 
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olabileceği keşfedilince, doktorlar dalak hücrelerinden bir “Mo hücre hattı” yaratır. 
Ancak aydınlatılmış rıza görevini yerine getirmeyen  doktorlar hem bu hücre hattının 
araştırmalarda kullanıldığını hem de bunun 3 milyar dolarlık  ticari değerini Moore’dan 
saklayarak, Kaliforniya Hastanesi adına patent alınır. Durumu öğrenen Moore dava 
açar ama Amerikan Yüksek Mahkemesi ilginç bir karar verir. Aydınlatılmış rıza görevi 
doktorlar tarafından yerine getirilmemiştir ve bu açıdan John Moore haklı bulunur 
ama patentin üzerinde Kaliforniya Üniversitesinin sahip olduğu  ticari haklardaki 
iddiası olumlu yanıt bulmaz. Çünkü mahkemeye göre, onun bedeninden ayrılan 
bu genetik malzemeler artık bir anlamda Kaliforniya Üniversitesi Hastanesinin 
mülkiyetine geçmiştir. Böylece Moore’un mülkiyet iddiası kabul edilmezken, buna 
karşın hastanenin patent hakları ve bundan doğan ticari çıkarları korunur.

Gelişmeler bu şekilde olunca tabii ki genetik materyallerin patentlenmesinin 
aleyhindeki tezler de ortaya çıkmaktadır. Bunların başında da insan genetik 
malzemesinin patentlenmeye elverişli bir konuya sahip olmadığı gelmektedir. Patent 
Yasalarına baktığımızda bir konunun, bir buluşun patentlenmesi için aranan en temel 
koşullar; bir insan icadı olması, bir yenilik unsuru getirmesidir, yararlı olmasıdır. 
Bunun için de  patenti istenen konunun, doğanın değil insan dehasının ürünü olması 
gerekir. Makine, imalat, bazı yöntemler veya madde kompozisyonları patente konu 
olabilirken, doğal fenomenler patentlenemez. Bu açıdan insan genetik malzemeleri, 
yenilik unsurunu yerine getirmemektedir. Çünkü doğada, insan bedeninde zaten 
doğal olarak mevcuttur. Şöyle söyleyelim; Samuel Morse icat ettiği telgraf aletinden 
patent alabilir fakat sinyalleri alıp gönderen elektromanyetik dalgalara patent 
isteyemez. Pluton’un keşfi, koruma altına alınabilecek bir “yöntem” icadı değildir. Bu  
iddia “doğanın keşfi” ile “insan eliyle yapılmış yararlı teknolojiler” arasında bir ayırıma 
gitmektedir. Bu bağlamda da genetik olarak değiştirilmiş olsa dahi bu genetik tasarım 
ürünlerinin temelde insan icadı değil doğa ürünleri olduğu söylenmektedir. Yani 
temel itirazlardan biri, insanın genetik malzemesinin zaten hukuken de patentlenmeye 
elverişli bir konuya sahip bulunmadığıdır. 

Bunun ötesinde Unesco tarafından kabul edilen İnsan Genomu ve İnsan Hakları 
Deklarasyonu da genomun insanlığın ortak malı olduğu düsturu ile başlar. Bunun 
uzantısı ise  genetik araştırmalardan elde edilen sonuçların da tüm insanlığa ait olması 
gerektiği fikridir. Bu yüzden de gen patentlerinin, araştırmaları engelleyeceği kaygısı 
taşınmaktadır. Çünkü gen patentlerini bir diğer deyişle daha önceden patentleri alınmış 
genleri çalışmalarında kullanmak isteyen araştırmacılar, yüksek patent ücretlerini 
ödemek zorunda kaldığında ve bunlara güçleri yetmediğinde kendi araştırmalarına 
devam edemeyeceklerdir. Üstelik Patent, biyoteknoloji alanındaki ticari ilgi ve çıkarları 
gittikçe büyümekte olan bilim adamlarının bakış açısını da değiştirmektedir. Yani  



330

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

araştırmacıların giderek Gentek Endüstrisinin ticari yönden bir parçası haline gelmesi, 
araştırmalara olumsuz etkide bulunacak bir diğer nedendir. 

Bir diğer husus; gen patentlerinin, tıbbi bakıma ulaşmada  eşitsiz bir dağılım 
yaratabilecek negatif bir unsur özelliği olduğudur. Bunun yine en bildik örneklerinden 
birisi Myriad genetik şirketi tarafından patenti alınan göğüs kanseri genleri BRCA1 
ve BRCA2’dir. Genin ticari kullanımı üzerinde özel haklar elde edilmesi ile çok pahalı 
hale gelecek genetik kökenli tıbbi tanı ve tedavi testlerine, birçok yoksul yüksek 
maliyet nedeniyle  ulaşamayacaktır. Ayrıca şirketlerin testten elde edilebilecek 
yararları abartmaları olasılığına da kapıları açacaktır. Kadınların göğüs kanserine 
yakalanma korkusu ve BRCA1 ve BRCA2 testlerinin bir çözüm olarak sunulduğu 
reklâm kampanyalarını tasavvur etmek güç değildir. BRCA1, BRCA2 genlerini alan 
Myriad  Şirketi gibi şirketlerin  yürütecekleri reklam kampanyaları ile   ürünlerini 
pazarlarken marketi yanlış bilgilendirme eğilimi, bu tedavi yöntemlerinin olası yararları 
konusunda da kamuoyunun beklentilerini abartabilecektir. Bu nedenle de  tıbbi tanı 
ve tedavilerinin patent kapsamı dışında bırakılması gerektiği yolunda ciddi bir görüş 
vardır. 

Bir diğer itiraz noktasında ise insanın genetik malzemesinin patentlenmesinin 
tamamıyla insan onuruna aykırı olduğu söylenmektedir. Bilindiği üzere insan onuru 
kavramının üzerinde en çok duran filozof Emmanuel Kant’tır. O’nun kategorik 
emperatifi gereği  insan bir araç değil bizatihi bir amaçtır ve insana bir araç olarak 
davranılamaz. Oysa gen patentleri insanı pazarda fiyatı olan bir eşya düzeyine 
indirgemekte, onu ticarileştirmektedir ve bu ticarileştirme de insan onuruna aykırıdır. 
Üstelik bu insanın hayata bakışına, hayatın kutsallığına yönelik önemli bir tehdit olarak 
da nitelendirilmektedir.

Peki, bu görüşler “genler patentlenmesin” diyor. Şimdi bir de insan genlerinin 
patentlenmesinde bir sakınca bulunmadığı, hatta yararı olduğunu söyleyen  tezler 
neler ileri sürmekte? Birincisi; gen patentlerinin araştırmaları engellemek şöyle dursun 
gentek alanındaki araştırmaları geliştirmek için zorunluluğu üzerinde durulmaktadır. 
Bir kere çok pahalı olan bu endüstri alanında  daha ileriye giden araştırmaların 
gerçekleştirilebilmesi için  yapılan araştırma-geliştirme yatırımlarının bir şekilde 
geriye dönmesi gerekmektedir. İşte gen patentleri sayesinde sağlanan hukuki koruma 
bu masrafların geriye dönüşümünü sağlayacaktır. Bunun için araştırmaları geliştirme 
açısından bu patentlerin zaruri olduğu dile getirilmektedir. 

İnsan onuru yönünden getirilen itirazlara verilen cevap ise; insanın kendisine saygıyla 
ilgili hakların, gen patentleri yüzünden sekteye uğrayacağı iddiasının temelsizliğidir. 
Zira bu görüş gereği; kişilerin serbest iradeleriyle pazara girmeleri sağlandığı takdirde, 



331

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

genlerini kendi  istekleriyle pazarda alıp satmaları ne insanın kendine saygısını 
ne de onurunu ortadan kaldırmaz. Kaldı ki Kant’ın  insan onuru ve  kendine saygı 
kavramı fazla paternalistik bulunmaktadır. Örneğin, Kant insanın intihar etmesini de 
insan onuruna aykırı bulur oysa bazı durumlarda “insanın kendini serbest iradesiyle 
öldürmesi öyle insan onurunu da zedeleyen bir şey değildir. Burada önemli olan 
husus, bu kişilerin kendi mülkleri olan beden parçalarının serbest iradeyle ve rızaya 
dayalı olarak alınıp satılabilmesidir.

Nihayet biraz önce söylediğimiz genlerin patentlenmeye elverişli bir konuya 
sahip olmadığı görüşü ise aksi bakış açısından yine yerinde değildir. Gen patentleri, 
patentlenmenin koşulları arasındaki patentlenmeye elverişli bir konuya sahip olmak 
ve yenilik unsurunu pekala karşılayabilmektedir. Doğal fenomenler, insanda doğal 
durumda bulunan şeyler patentlenemez  ama insan genlerinin diziliminin yapılması 
ve buna bağlı olarak  gen tanı ve teşhis tedavi yöntemleri, doğanın saf bir keşfi 
değildir, insan icadıdır. İnsanın bir fikri emeğinin ürünüdür ve bunun da patentle 
ödüllendirilmesi gerekir. 

Nitekim Biyoteknolojik Yeniliklerin Hukuksal Korunmasına Dair Avrupa Birliği 
Direktifi’nin md.3/2’de; insan bedeninden ayrıştırılan genlerin patentlenmesinin yolu 
açılmaktadır. Maddenin ifadesine göre, doğal çevresinden koparılmış yahut teknik 
yöntemlerle üretilmiş biyolojik materyal, daha öncesinde doğada bulunsa dahi yenilik 
niteliğindeki bir icada konu olabilir. DNA/ gen patentlerinde, doğal durumda bulunan 
genler değil, bunun bedenden ayrıştırılması, izole edilmesi ve saflaştırılması gibi 
teknik usullere patent verilmektedir ve bu da pekala insan yaratıcılığının, dehasının 
ürünüdür. Kaldı ki, genetik tedaviler, genlerin değiştirilmesi, genetik müdahaleler bu 
bağlamda daha da fazla yenilik unsurunu taşımaktadır.  İşte özetlemeye çalıştığımız 
lehte ve aleyhteki argümanların ana başlıkları  bunlardır. 

Bir de patentlere genel olarak bakıp  patentin niçin  bir hakla taçlandırıldığı ve  patent 
hakkının ne olduğuna, özellikle bunun fikri zeminde meşrulaştırılmasına  kısaca 
değinmek isterim. Patent bir kere  bir icat ve yeniliğin, belirli bir zaman süresince, 
sahibinin tekelinde kullanılmasını sağlayan bir haktır. Genelde 20 yıl gibi belirli bir 
zaman süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, sahibine hem kullanım bakımından bir tekel 
hakkı vermekte hem üçüncü şahısları da bu buluşu imal etmekten, kullanmaktan, 
satmaktan engelleme hakkı bahşetmektedir. Böylece patentin amacı,  buluşları 
cesaretlendirerek yeni buluşların önünü açmak ve bunu yaparken de kâr elde etme 
saikıyle meşru bir ekonomik amaca  hizmet etmektir.

Bu bağlamda patentlerin meşrulaştırılmasında iki felsefi görüşün karşılaştığını 
görüyoruz. Bunlardan birincisi yararcı yani ütiliter temellendirmedir. Bu 
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temellendirmede, “niçin patent verilmeli?” sorusunun cevabı şudur: Buluş sahibine, 
buluşu üzerinde kâr elde etmesine olanak sağlayan bir sistem neticede hem toplumun 
hem de tüm insanlığın ortak yararına işleyecektir. Burada demek ki, bir yarar 
düşüncesinden hareket ediliyor. Bunun karşısında yer alan diğer  felsefi argüman ise 
John Locke’un meşhur doğal hak kuramı ve onun özel mülkiyeti meşrulaştıran  emek 
teorisidir. Yani doğanın ürünlerine insanın kendi fikri çabasıyla, emeğiyle yaptığı 
katkının onu kendisine mal etme konusunda bir hak yarattığı şeklindeki Locke’un 
ünlü  mülkiyet teorisi. Bu bağlamda patentler yararlı oluşundan ötürü değil, bir doğal 
hak olarak görülmektedir. Çünkü burada patentler, insan dehasının, yaratıcılığının ve 
çabasının bir ödülüdür diyerek bunu  meşrulaştıran Locke’un emek teorisidir. Ancak  
John Locke’un bu teorisinin özelde gen patentlerine uygulanıp uygulanamayacağı, 
bunları meşrulaştırmaya yetip yetmeyeceği de şüphelidir. O yüzden benim kişisel 
kanım da patentlerin ve de gen patentlerinin  daha çok yararcı temelde işlev gördüğü ve 
bunun daha ziyade ekonomik amaçlara hizmet eden bir araç olduğudur. Örneğin telif 
hakları gibi patent de sadece, daha doğrusu buluş sahibine verilen bir hak olsaydı, bunu 
doğal hakla temellendirmek  belki tartışılabilirdi. Oysa patentin sahibi pekala buluşu 
yapandan ayrı bir şirket, bir tüzel kişi olabildiğine göre  korunan yarar daha ziyade 
bu gerçek kişi değil de tüzel kişilerdir. Bu da doğal hak bağlamında meşrulaştırmayı 
kanımca güçleştirmektedir.

Hukuki düzenlemelerin  ayrıntısına geçmek, kalan  süre itibariyle mümkün 
görünmüyor fakat birkaç cümleyle şunu söyleyebilirim: Evet, ahlâki düzlemde mesele 
böyle olmakla birlikte hukuki bağlamda  Avrupa Patent Sözleşmesi ve Biyoteknolojik 
Yeniliklerin Korunmasına Dair Avrupa Direktifi bu hususları düzenleyerek gen 
patentlerinin önünü açmıştır. Bunun önünü açan ünlü kararlardan biri de 80’de 
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin  verdiği Ananda Chakrabarty 
vakası olmuştur. Burada bir bakterinin genetik yapısını, petrolü emme kapasitesine 
sahip olacak şekilde değiştiren Hintli Biyolog Chakrabarty’ye patent verilmiştir ve 
bu da insan biyolojik materyalleri dahil gen patentlerinin önünü açan, meşrulaştıran 
meşhur bir mahkeme kararıdır. Son olarak ülkemizde de  taslak halindeki yeni patent 
düzenlemesinin de Avrupa direktifine uygun olduğunu, bu hususları hukuki açıdan 
düzenlediğini söyleyebilirim. Etik açısından tartışmalı olan bu problem hukuki açıdan 
himaye görmektedir. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Metin’e bu açıklamalarından dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Sayın Metin’in açıkladığı konu gerçekten çok önemli, yaşamsal önemi 
bulunan bir konu. Çünkü tıbbi bir konu öncelikle, tıp bilimini ilgilendiren bir konu 
insan genlerinin patentlenmesi. Fakat bu genlerin patentlenmesi yıllardır Avrupa 
ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde uygulanıyor, ama hukuksal boyutu çok tartışılıyor, 
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ama ülkemizde bu hukuksal boyutunun tartışması çok çok yeni, çok az biliniyor ve 
özellikle böyle bir konuda Sayın Metin bize bu insan geninin patentlenmesinin hukuki 
boyutunu, özellikle insan hakları açısından değerlendirilmesini somut örnekler vererek 
yaptı ve bundan dolayı kendisine tekrar bir kere daha teşekkür ediyoruz.

Değerli katılımcılar, bu oturumumuzun son bölümüne geçiyoruz. Soru, yanıtlar 
ve katkı için 10 dakikalık süremiz var. Soru sormak isteyen arkadaşlar sorularını kısa 
sorarlarsa daha fazla arkadaşlar sorularını sorma olanağını bulurlar ve bir de soru 
sormak isteyen arkadaşlar soruyu sormadan önce kendilerini tanıtırsalar kayıtlara 
alınıyor. Onun için teşekkür ederim, buyurun.

AYDIN AYDIN- Önce sayın konuşmacılara teşekkür ediyorum. İnsan hakları üzerine 
çok konuşuluyor, ama çok soyut konuşuluyor ve kavram kargaşası da yaratılıyor. 
Özellikle Semih Hocanın bir cümlesini silmesini öneriyorum: “Adalet hiçbir şeydir” 
cümlesi. Buradan nereye gelmek istiyorum? Bu kavram kargaşası içerisinde Sayın 
Sevtap Metin’in de gen patentlenmesi giderek klon ikonları bunlar hepimizin aklını 
karıştıracak kadar karışık konular. Ben soyuttan somuta geçeceğim, onun için söz 
alıyorum. Egemenlik kavramında da kafalarımız karışık, ulus devletten öte ulus 
üstü kurumlar var. Örneğin, Avrupa Birliğine geçiş sürecinde egemenlik konusu ne 
olacak? Rahmetli Sulhi Dönmezer Hocamız bu konuyu irdelemişti. İnşallah onu 
arşivimizde özel bir konuşmadır, onu kamuoyuna takdim edeceğim. Şuna gelmek 
istiyorum; somuta, yani insan hakkı. Ben kişi, seçmen, yurttaş olarak en önemli insan 
hakkım seçme hakkım, seçilme ve seçme, seçme hakkımı kullanamıyorum. Artık 21. 
Yüzyılda elektronik çağda dün elektronik imza gündemde tartışıldı UYAP örneği, 
böyle çok önemli tartışmaların yaşandığı bir süreçte insan hakkı olarak seçme hakkımı 
kullanmak istiyorum. İcranın başı Cumhurbaşkanı ise ben seçeyim, başbakan ise ben 
seçeyim, İstanbullu, Siirtli, Rizeli bir seçmen olamadığıma göre Ankara’dan oy hakkımı 
kullanarak icranın başını seçmek istiyorum. Bu konuda kafa yoralım, ileri hedef olarak 
elektronik çağda çok önemli kararların elektronik ortamda anlık değerlendirmeyle 
seçime yönelik gündeme getirilmesini istiyorum, öneriyorum. Saygılar sunuyorum.

Staj. Av. SABRİ SAYAN- Öncelikle sayın konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. 
Sorum Semih Beye olacak. Yargıtay Başkanının geçenlerde bir açıklaması oldu. 
Hâkimlerin devletin varlığı ve bütünlüğü ve laik cumhuriyet konusunda tarafsız 
olamayacağına ilişkin bir açıklamaydı. Önümüze bir dava geldiğinde yargılamanın en 
başında o insanı asmayı kafamıza koymuşsak bu anlamda yargılamanın bir anlamı olur 
mu? Bu açıdan baktığımızda bağımsız yargı diye nitelediğimiz yargı ne derece görevini 
yerine getirecektir? Teşekkür ederim.

Staj. Av. AHMET TUNALTINÖZ- Bir sorum Gemalmaz Hocamıza, bir sorum 
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Türkbağ Hocamıza olacak. İlk sorum Gemalmaz Hocamıza şöyle olacak: Acaba 
hakları kurumsallaştırırsak yapı merkezi haline getirip aslında adalet için bir ihlal 
edici konuma geçmez mi? Türkbağ Hocamıza da şöyle bir sorum olacak: Adaleti hep 
beraber gerçekleştirmemiz konusunda çok güzel bir yaklaşımı var, ancak hepimiz 
birden yanılıyorsak ve adalet konusunda aslında adaletli olmayan bir şey üzerine kafa 
yorum da kabulleniyorsak bu durumda ne olacak? Teşekkürler.

SÜLEYMAN KOÇ- Emekli mühendisim. Başımdan geçen bir durum, ama 
kamuyu da ilgilendiren yönü olduğu için herhalde değinmemde bir sakınca yoktur 
zannediyorum. Diyelim ki, benim köyümde aşırı otlatmadan dolayı bir çevre kirliliği 
var ve ben buna muttali oldum, dava açtım. İdare mahkeme ehliyet ret dedi. Mali 
hukukçular bilirler, ben mühendis olduğum için bilmiyorum. Ankara’da oturuyorum. 
Doğanın tahribiyle, merayla mühendisin ne alakası var, ne ilgisi var diyerekten sonra 
bereket ki Danıştay bunu bozdu. Çünkü kamuyu da ilgilendiriyor. Çevre sorunu 
olayınca çevre olayları birbirini tetikler, Ankara’da suçsuz Süleyman kalır, dolayısıyla 
onu da ilgilendirir. Güzel geçti, tatlı sonla bağlandı. Fakat o dava sırasında idare, 
valilik savunmasını yaparken dedi ki “orası aşırı otlatılıyor, fakat bitişiğinde de aşırı 
otlatıldığı için biz orayı takdir edemezdik. Çünkü orası da zaten kapasitesiz, orası da 
aşırı otlatılıyor.” Ben tabii bunun üzerine belge, bilgi istedim Bilgilenme Yasasından. 
Baktım ki aynı durum, orada bazı köylerde aşırı otlatma var, bazı yerlerde fazla var. 
Hizmet kusurundan dolayı bir ayarlama olmuyor, bazı yerler aşırı otlatılıyor. Çevre 
kirliliği, erozyon oluyor. Dedim ki “Ben DSİ’de mühendisim, şurada baraj yapıyoruz. 
Barajın ekonomik ömrü 80 yıldan 30 yıla iniyor. Ben burada da zarar görüyorum şu 
erozyondan dolayı. Önceki olayın aynısıdır. Valilik burayı düzeltsin” Buraya da davacı 
oldum. Fakat bu defa deniliyor ki, “senin bir zararın yok, o senin köyün değil.” Bu aynı 
zamanda da bakıyorum mesela, toplantılara giriyorum, bir yerlere bakıyorum; toprak 
ve suyla ilgili hususlar insan hakları kapsamında değerlendiriliyor. Bu durumda kâr, 
zarar diye gene insanı ticaretleştirmek, yani kâr-zararla yaklaşılması doğru mudur? Bu 
çevre kirliliği insan hakları sorunu değil midir? Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim Sayın Koç. Soruları burada bitiriyoruz. 
Beş dakikalık zamanımız var. Son olarak sizin sorunuzu da alalım. 

FİKRİ BALCI- Ahmet Beye bir soru sormak istiyorum. Küreselleşme adıyla kurulan 
tek tip ekonomide insan hakları da tek tipe indirilmiştir. Bunların fikirleri dünya aleme 
iletilirken karşıtlarının sesi, soluğu kesilmiştir. Tek yanlı çalışan bu adaletsizliğin ve 
insan haklarına indirilen bu darbeyi bertaraf edecek kuralların getirilmesi üzerinde 
neden durulmaz? Örneğin, iletişim araçlarının sınırlanarak bu tek tip borazanının 
bozulması için niçin bir kişiye bir şey kurabilme hakkı tanınmaz da bütün kitle iletişim 
araçlarının hepsi tekellere toplanır? Hukukun bunları da gündeme getirmesi gerekmez 
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mi? Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Soruları bu şekilde kesmek zorundayız. Çok 
özür dilerim, zamanımız kalmadı, 4 dakika zamanımız kaldı. Onu da yanıtlar bölümüne 
ayırıyoruz. Değerli konuşmacılara soruları yanıtlamak üzere söz veriyorum. Buyurun 
Gemalmaz.

Prof. Dr. SEMİH GEMALMAZ- Yargıçları eleştirmiyorsunuz, orada böyle dikkatli 
dinlemek lazım. Sert konuşabiliriz, sert eleştirebiliriz, ama adresin neresi olduğuna 
bakalım. Yargıçları, savcıları, avukatları değil, yargıcın kararını eleştiriyorsunuz. Bu 
farklı bir şey, savcının yaptığı işlemi eleştiriyoruz. Dolayısıyla avukatın yaptığı işini 
iyi yapıp yapmadığını eleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle toptan kestirmeden 
gidip yargıç kafaya koymuş, onu asacak, bunu kesecek bu bir defa yargı fikrine aykırı 
bir şey, yargıçlardan önce ben karşı çıkarım. Türk yargıcına öyle genel bir yafta 
yapıştırılamaz. Türk yargıcını en çok eleştiren akademisyenlerin başında geliyorum bu 
ülkede, ama onun dengeyi bulacağız. Nesini eleştireceğiz? Mesela, hemen söyleyeyim; 
Sayın Başkan benim ilk sunuştaki eleştirel tonuma belki cevaben belki cevaben değil, 
ama şöyle bir laf araya sıkıştırdı: “Biraz da insaflı olmak lazım biliyor musunuz kaç bin 
dava var” O zaman döner dersiniz ki “bana ne kardeşim kaç bin dava varsa, gördüğün 
dava neyse onu iyi göreceksin” “Kaç bin dava var?” eleştirisini yönelten kişiye verilecek 
cevap bu değil, o cevap başbakana sorulur, siyasetçiye sorulur, adalet bakanının yakasına 
yapışılır. Ben vatandaşım, mahkemeden de insan haklarına uygun kararı beklerim. Karar 
buna uygun değilse de eleştiririm, hele hele bilim adamı olarak evleviyetle eleştiririm. 
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla demek ki, kestirmecilik yok, yargıyı, yargıcı bunlar 
korumamız, kollamamız, üstün tutmamız gereken müesseseler, üstelik Türkiye’de hele 
hele bugünlerde çok daha önemli bir şey var. Şu yargıçların, savcıların örgütlenme 
girişimini en temel insan hakkının tahrip edilmesi, kösteklenmesi gibi hepimizin karşı 
çıkması, ayağa kalkması gereken bir tabloyu da yaşıyoruz. Onu da ekleyelim, hepimiz 
meslektaşız. Bu arada bir eleştiri de buradan barolara gitsin, barolar daha yüksek sesli 
savunmalıyla yargıçların bu örgütlenme girişimini, bunu da söylememiz lazım.

İkinci şey, bu hakların kurumsallaşması bir tehlike oluşturur mu? Onu bir yere 
oturtmaya çalıştım, sorunuzu anlamaya çalıştım, gayret ettim. Şöyle bir şeyi 
kastediyorsanız, sabah da bir başka meslektaşla konuşuyorduk. Mesela, Türkiye’de 
hanımlar beyler insan haklarını devlet eliyle korumak ve kollamak gibi bir eğilim vardır. 
Türkiye’de bir ara insan haklarından sonra devlet bakanlığı kuruldu. Türkiye’de bu 
işin ilk savunucusu benim. Birçok akademisyen dostum da bana o zaman küsmüştür, 
kızmıştır. Orada danışmanlık da yaptım, çünkü onun doğru olduğuna inanıyordum. 
Başka örnekleri getirelim. Mesela, devlet eliyle yürütülen cezaevi izleme heyetleri. 
Mesela, valiliklerdeki insan hakları şikâyetlerini alma kurumları, yani hep devlet 
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unsurunu. Bunca yıllık hocalık deneyiminden sonra saç baş ağardıktan sonra devletin 
Türkiye’de bu işlere çok fazla karışması çok hayırlı sonuç vermiyor. Bunu görüyoruz. 
Kurumsallaşmayla eğer devletin sürece müdahil olması gibi bir şey anlaşılıyorsa 
doğrusu Ajda Pekkan’ın bir şarkısı var; “ne senle, ne sensiz” çok hayırlı olmuyor, 
ama devlet unsuru da işin içine katılmadığı zaman meseleyi halledemiyorsunuz. 
Onu da söyleyeyim, çok ilginç paradoksal unsurlar bunlar; yani Baskın Oran’ların, 
diğer aydınların davaların falan da aslında özü budur, hepsi budur. Devlet unsuru 
olmadığında o kurum, o unsur o birime yetki sağlayamıyorsunuz arkadaşlar, yani 
devlet öyle bir hasis ki bu yetki verme konusunda, illa kendi ajanı -ajanı kötü anlamda 
kullanmıyorum, idare hukuku anlamında- olacak işin içerisinde, onsuz yetki vermiyor. 
Onunla bile yetki verse de sağlam yetki vermiyor, cezaevinin kapısı açılamıyor falan 
gibi bir sorun var. Dolayısıyla sizinki çok eğer doğru algıladıysam son derece derin, 
tartışmalı ve ciddi bir mesele. 

Son şey zararla ilgili, burada zannediyorum siz zarar derken taraf meselesini, bu 
usulle alakalı bir durum. Fakat özellikle burada değerli idari yargıçlar da vardır, yüksek 
mahkeme yargıçları da vardır. Benden çok daha deneyimli avukatlar, öğretim üyeleri 
hocalarımız var. İlham Beyi hemen şurada görüyorum. İdare hukukunda bu zarar 
meselesi çok daha esnek, dolayısıyla idare mahkemelerinin “mağdura hak verme 
imkânını yaratması daha kolay”, ama bu önü sonsuz açık, her önüne gelenin her türlü 
davayı açabileceği anlamına gelmez. İnsan hakları hukukunda hanımlar, beyler son 
cümlem o olsun, son derece önemli, bunu ciddi ciddi okumuş yazmış adamlar da 
bilmiyorlar, çok önemli; ulusalüstü insan hakları hukukunda -ben insan haklarından 
söz etmiyorum, insan hakları hukukundan söz ediyorum- hukuk yollarına başvurmanız 
için “zarar görme şartı” aranmaz. Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurmak için sizin iç hukukta anladığınız anlamda zarar görme şartı aranmaz. 
Ayrıntıları için kitaplarımıza bakarsınız. Sağ olun Sayın Başkan.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim Sayın Gemalmaz bu güzel açıklamalarınız 
için. Buyurun.

Doç. Dr. AHMET ULVİ TÜRKBAĞ- Çok kısa ben sizin sorunuzla başlayayım. 
Tahmin ediyorum bana iki soru geldi algıladığım kadarıyla. Siz dediniz ki, adaleti hep 
birlikte toplumca, grupça gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ya hepimizin inandığı şey adil 
değilse? Dikkat ederseniz ben şöyle bir sıralama izledim: Özgürlük dolayısıyla hak, 
adalet ve hukuk. Adalet özgürlüklerin paylaşma yöntemi. Hiçbir zaman oybirliğine 
varabileceğimizi zannetmiyorum adalet açısından, eğer özgürlüklerimizi adalete göre 
paylaşırsak yanılanların yanında mutlaka yanılmayanlar olacaktır. Yanılmayanların 
hakları, yani özgürlükten onlara düşen pay kullanılarak doğru teoride inşallah 
bulunabilir. 



337

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Sizin sorunuz, uluslararası sermayenin var olduğu açık. İnkâr etmenin olanağı 
yok, her yere uzanıyor. Adaletin kapitalist bir ekonomide ulusal, uluslararası hiç 
fark etmez, kapitalist bir ekonomide gerçekleşme olanağı tartışmalıdır. Tıpkı başka 
ekonomilerde olduğu gibi. İnsanlık tarihinde birçok ekonomik sistem vardır. Onlarda 
adaletin gerçekleşmesi nasıl belli bir orana tabidiyse kapitalizmde de belli bir orana 
tabidir. Çok kısa çok basit bir örnek vereyim; ben maaşla geçinen bir insanım. Ben 
bir trafik suçu işlediğim zaman bana 250 bin YTL para cezası kesilirse benim için 
gerçekten bir ceza olur Ancak aynı suçu işleyen ve geliri ya da serveti benden çok fazla 
bir kişiye de kesilecek ceza aynı fiili işlemişse aynı miktardır ama onun için ne derece 
ceza olur? Bütün bunları görüp adaleti bunlarla birlikte düşünmemiz lazım. Adaleti 
sistemin içinde, onun verebilecekleri dahilinde savunabilirsiziniz ki bence sistemin 
içinde daha onun mantıksal sınırlarına varılıncaya kadar daha çok şey yapılabilir 
ya da sistemin dışında savunursunuz. Dersiniz ki, alternatif sistemlerde adalet çok 
farklı olacaktır. Ancak sistem sorgulamasının ya da mantıksal tıkanıklık iddialarının 
(kafamızı kuma sokmamak kaydıyla) sistem içinde yapılabilecekleri daha da ihmal 
etiği kanısındayım.

Efendim, çok teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Değerli katılımcılar, 
Sayın Gemalmaz yine önemli bir konunun altını çizdi sorulara yanıt verirken, gerçekten 
yargının sorunlarıyla ilgili ben söylemiştim ve çeşitli ortamlarda bu sorunlarını dile 
getiriyoruz. Amaç tabii yargı insan haklarını somutlaştırıp yaşama geçirdiğine göre 
yargının sorunlarının özellikle çözümlenmesi gerektiği kanısındayım ve gerçekten biz 
bunları söylemekle ve değerli bilim adamlarının da değişik ortamlarda bu yargının 
sorunlarının çözümlenmesi için gerekli yerlere iletilerini ulaştırsınlar diye gündeme 
getiriyoruz. Bugün Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Yargıtay Başkanlarının Adli Yıl 
Açılış Konuşmalarında 1982’den beri söylemlerinde yargı bağımsızlığı ve yargıçlık, 
savcılık güvencesi konusunda yapılması gerekenler açıklanıyor. Avrupa Konseyi 
ve Avrupa Birliği ilerleme raporlarında da  bunların biran önce yerine getirilmesi 
isteniliyor. Fakat Avrupa Birliği istiyor diye Ceza Yasaları, Ceza Yargılama Yasası kısa 
bir sürede temel yasalar ve özlenen bir biçimde olmadığı bir şekilde değiştiriliyor. 
Fakat temel konu olan yargı bağımsızlığı, yargıçlık ve savcılık güvencesinde yine 
Avrupa Birliğinin istediği bu istemler kesinlikle yerine getirilmediği gibi en küçük bir 
adım dahi atılmıyor ve Sayın Gemalmaz gene değindi, yine yargı bağımsızlığının temel 
ilkelerinden biri de değerli katılımcılar, yargıç ve savcıların örgütlenmesi sorunudur. 
Bu YARSAV adı altında Yargıç ve Savcılar Birliği kuruldu. Ne yazık ki, bu birliğin 
ortadan kaldırılması için çabalar sarf ediliyor. Ümit ediyorum siz değerli katılımcılar, 
değerli bilim adamları bunları değişik ortamlarda dile getirirsiniz ve tüm yurttaşlarımız 
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bu konuda aydınlanır. Yargı neden yavaş çalışıyor, bu konuları daha yakından bilir ve 
bunların gerçekleşmesi için tüm yurttaşlar çaba sarf eder diye düşünüyorum.

En somut bir örnek verip hemen bitirmek istiyorum değerli katılımcılar ve burada 
da özellikle felsefeci ve sosyolojici hocalarımı görüyorum ve onların özellikle 
dikkatini çekmek için söylüyorum: Türkiye’de bugün suç bilimiyle ilgili kriminoloji 
enstitülerinde ne de toplum bilimi sosyoloji enstitülerinde bir araştırma yapılmıyor. 
Örnek vermek istiyorum somut bir şekilde: Son yıllarda hepiniz belirli evlerde 
yaşıyorsunuz, evlerinizin kapısı hep çelik kapı oldu. Neden bu çelik kapı oldu ve 
bugün ben lojmanda oturuyorum. Yargıda da arkadaşlara söyledim. Dedim ki, hepiniz 
lojmanda oturuyorsunuz, yargı lojmanlarında, 24 saat polis bekliyor lojmanda, fakat 
tüm yargıda çalışanların yargıç ve savcılarının lojmanları 14. kat da olsa, 15. kat da olsa 
son bir yılda çelik kapı yapıldı. Neden yapıldı? Bunlar sorgulanmıyor ve bugün suç 
işleme oranının bence burada sosyoloji hocalarım var, bu konuları daha iyi bilirler, 
onların konularına girmek istemiyorum, bunun irdelenmesi gerekir. Türkiye’de bu kadar 
suçlar artıyor. Neden artıyor? Bu suçlar işlenmeden önce suç bilimi araştırmalarıyla 
bunlar önlenebilir mi ve bu kadar suç artması karşısında mevcut polis, savcı ve yargıçlar 
nasıl bu kadar işin altından kalkabilir? Bunların öncelikle sorgulanması gerektiğini 
düşünüyorum. Zamanınızı aldığım için tekrar özür diliyorum. 

Değerli katılımcılar, sayın konuşmacılar, sayın konuşmacıların bu güzel ayrıntılı 
açıklamalarından dolayı siz değerli katılımcılar da bu kadar geç saate kadar sabırla 
konuşmacıları ve beni dinlediğiniz için hepinizi içtenlikle kutluyorum, hepinize 
teşekkür ediyorum, esenlikler diliyorum ve oturumu burada kapatıyorum.

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı 
Sayın Vedat Ahsen Coşar’ı sahneye davet ediyorum.  

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

İKİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“ADALETİN İNKÂRI OLARAK AYRIMCILIK”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. TURGUT TARHANLI (Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı)

(SALON 2, 10 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Oturumu açmak üzere Oturum Başkanı Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’yı ve konuşmacılarımız Maltepe Üniversitesi 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Betül Çotuksöken’i, Av. Mukadder 
Yakupoğlu’nu ve Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Suavi Aydın’ı sahneye davet ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. TURGUT TARHANLI- Değerli konuklar, 
hanımefendiler, beyefendiler; hoş geldiniz. Bugünün bu başlık altındaki sonuncu 
oturumunu açıyorum. Sayın konuşmacıları bu oturumda yer alacak tekrardan 
tanıtmak istemiyorum, çünkü anons sırasında zaten kendilerine ilişkin bilgi edinmiş 
olmalısınız. Fakat oturumun başlığını bir kez daha vurgulamak isterim; “Adaletin 
İnkârı Olarak Ayrımcılık” Sanıyorum birçok yönüyle evrensel veya ulusal yönleriyle 
zengin bir tartışmanın olduğu ve tabii ki kuramsal ve uygulamalı tartışmaları da dikkate 
alabileceğimiz bir konu. Ben kısaca bu oturumun düzeni hakkında bilgi vermek 
isterim: Üç değerli konuşmacımız var. Her biri için azami 20’şer dakikalık bir sunuş 
süresi tanıyoruz. Bu yaklaşık bir saat civarında bir sunuş safhasından sonra sözü salona 
vermek görüş, tartışma ve sorularınız için daha sonradan yeniden konuşmacılara aynı 
sıra dahilinde de söz vermek programın çerçevesinde yer alıyor.

Ben hemen programda yer aldığı şekliyle sözü Sayın Prof. Betül Çotuksöken’e 
bırakıyorum. 

Çotuksöken hakkında kısa biyografik notu iletip, daha sonra ikinci konuşmacımıza 
geçmek istiyorum. Sayın Çotuksöken İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü mezunudur. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalında “Petrusa Belarus’un Ahlâk 
Anlayışı” konulu teziyle doktorasını tamamlamıştır. Şu sırada Maltepe Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığı 
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görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, kendileri Türkiye Felsefe Kurumu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İkinci Başkanlığı görevini de yürütmektedir. 22. Dünya Felsefe Kongresinde 
-ki, 2008 yılında içinde bulunduğumuz yıl Kore’de Seul’da yapılacak- Uluslararası 
Düzenleme Komitesi Üyeliğini de üstlenmiştir. Ayrıca, bazı eserlerini de sizlere 
sunmak isterim: Biraz önce andığım doktora tezinin yanı sıra “Metinlerle Ortaçağda 
Felsefe Saffet Babür’le birlikte, Felsefi Söylem Nedir, Ortaçağ Yazıları, Felsefeyi Anlamak, 
Felsefeyle Anlamak, Nermi Uygur’un Felsefe Dünyasından Kesitler, Kavramlara Felsefeyle 
Bakmak, Cumhuriyet Yönetiminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe 
seçilmiş metinlerle, Felsefe, Özne, Söylem, Radyoda Felsefe” başlıklarını taşımaktadır.

Buyurunuz efendim.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN 222h∗∗-Teşekkür ederim.

ADALETİN ENGELLENMESİ OLARAK AYIRIMCILIK223 

<<(…) bir ülkenin başarılı olup olmamasında en 

büyük etken o ülkenin kaynaklarının zenginliği

değil, siyasal kültürü, yani üyelerinin siyasal ve yurttaşlık bilinçleridir (…)>>224

Başlıkta yer alan ve şimdiye değin birbirinden farklı birçok tanımı yapılan “adalet” ve 
“ayırımcılık” kavramlarıyla ilgili olarak ilkin şu belirlemeyi yapabiliriz: Biri Eskiçağdan 
beri üzerinde durulan, sınırları çizilen ya da çizilmeye çalışılan bir terim/sözcük; bir 
diğeri ise, belki de yüzyılımıza kadar, insan hakları konusundaki çözümleyici açılımlar 
yapılıncaya kadar pek de farkına varılmayan bir “insanlık durumu”nu imliyor. Ancak 
herhangi bir         terimin/kavramın, bu arada ayırımcılığın yeni olması, çerçevelediği 
insanlık durumunun ya da durumlarının yeni olduğunu göstermez; çünkü kimi 
insanlık durumlarını bilgimiz, duyarlığımız arttıkça, bilincimiz keskinleştikçe fark 
ederiz. Bu saptamaya karşın, adalete ilişkin tartışmaların çok yoğun bir biçimde 
yapıldığı Eskiçağda, “eşitlik”e ilişkin saptamaların, açıklamaların  dolaylı olarak 
ayırımcılığı imlediği konusuna dikkati çekebiliriz. Değil Yunanlıların, Yunanlılarla 
barbarların da aralarında eşit olduğunu savunan Sofistlerin görüşleri, bu ileri sürüşün 
kanıtı durumundadır. 

Öyleyse adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, hatta tüm erdemlerin gerçekleşmesinin 
önündeki en büyük engeli oluşturan ayırımcılığın başlangıç noktası nedir? Bu soruya 
ek olarak, terime/kavrama ilişkin daha ayrıntılı bir yönelmeyle şu soruyu sorabiliriz: 
Ayırımcılık, varolan hakkında ya da varolana ilişkin hangi yaklaşımla başlar? Daha 
felsefi bir belirlemeyle, ayırımcılık insan-dünya-bilgi ilişkisinde neleri dikkate alır 

222	∗∗ Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, betulc@maltepe.edu.tr 
223	∗ Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 08-11.01.2008 (Sunulduğu tarih: 10.01.2008).  
224  John Rawls, Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması”, Çeviren: Gül Evrin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2003, s. 127. 
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ve/veya neleri göz ardı eder? Her şeyden önce bunu saptamamız gerekmektedir. Bu 
öyle bir yaklaşımdır ki onun  sonucunda ortaya çıkan durumu “ayırımcılık” etiketi/
çerçevesi altında daha belirgin kılarız. Benzer yaklaşımı “adalet” terimi/kavramı için 
de söz konusu edebiliriz. İnsan-dünya-bilgi ilişkisinde nasıl bir durum “adalet”, “adil”, 
“adil olmak”225 etiketi/çerçevesi altında belirgin bir duruma getirilebilir? 

Her şeyden önce burada vurgulanan, “adalet”in, “ayırımcılık”ın226 sınırlarının çizilmesi 
ve söz konusu terimlerin/sözcüklerin hangi insan-dünya ilişkisinde kullanıldığıdır. 
Bu kullanma, adı geçen terimlerin/sözcüklerin kavramsal bilgisini şart koşar. Asıl 
sorularımızı soralım: “Adalet nedir?”, “ayırımcılık nedir”? “Ayırımcılık, adaleti nasıl yok 
sayar?” ya da “nasıl ortadan kaldırır?” Şöyle bir soru daha sorabiliriz: “Ayırımcılığın 
olduğu yerde adalet olabilir mi?” Bu öyle bir ilişkidir ki biri varsa öteki yoktur yargısına 
varabiliriz. Başka bir deyişle, ayırımcılığın olduğu yerde adalet, adaletin olduğu yerde 
de başka koşulların yanı sıra ayırımcılık yoktur.

Adaleti eylemlerinde gösterenler adil insanlar ve yine adaleti yurttaşlarıyla olan 
ilişkisinde ve/veya yurttaşlarının aralarındaki ilişkilerde gerçekleşmesini sağlayan, 
bu bağlamda kolaylaştırıcılık işlevini üstlenmiş olan devlet ve devleti taşıyanlar 
(: insanlar, karar vericiler, kamu görevlileri) adil oldukları takdirde tüm toplum/
topluluk kamu haline gelmiş demektir. Adalet ve eşitlik bu bağlamda birbirlerini 
gereksinen değerlerdir. Bu değerler, insan eylemleriyle gerçeklik alanına geçirilirler 
ya da geçirilmezler; eylemlerin yöneticisi olurlar ya da olmazlar. Ancak bu noktada 
kamusal düzeni taşıyan hukuk düzeni ve bu düzene dayalı olarak kurgulanmış olan 
devlet, adaleti ve eşitliği ölçüt olarak benimsediği takdirde, daha somut olarak insan 
haklarına dayalı bir örgütlenme olarak kendini somutlaştırdığı takdirde ayırımcılığın 
olması da mümkün değildir. Böyle bir durumda bireyler/kişiler/yurttaşlar değişmez 
bir “öz”ün gerçekleşmesi olarak değil, açık bir varlık olarak algılanacak ve olanaklarını 
geliştirmek, gerçeklik alanına aktarmak üzere destekleneceklerdir.

Bu bağlamda üzerinde bulunduğumuz bilgi basamağıyla doğrudan bağlantılı olarak  
225  <<Adalet (kavram adı); adil (bu addan türeyen ve kimi kamu kurumlarını, tutumları, kişileri niteleyen sıfat); adil olmak (adalet kavra-

mına, adil olma düşüncesine sahip olmak, adil olmayı tutum ve davranışlarında gerçekleştirmek). Sıfat olarak “adil”, fiil olarak “adil olmak”, 
“adil olma”, “adaletli olma”nın taşıyıcısı kişi olarak insandır; ayrıca tüzel kişiliklerdir. Öteden beri bir erdem olarak da belirlenen adaletin, 
bütün kavram adları gibi dışdünyada birebir, her türlü tartışmayı, yanlış anlamayı bertaraf edecek türden karşılık geldiği bir durum, yapı, 
nesne yoktur. Adalet ancak topluluk ya da toplum içinde kişi-nesne (şeyler ve doğada yer alan diğer canlılar alanı); kişi-kişi; kişi-tüzel kişi 
(devlet, kurumlar, toplumsal örgütler v.b.) ilişkisinde “adil” sıfatı, “adil olmak” fiili içinde somutluk kazanır. İnsan toplum içinde ancak 
“birey” olur, “kişi” olur, “yurttaş” olur. Dolayısıyla “adalet” v.b. kavramlar ancak toplum içinde gerçeklik alanına geçerler; kimi ilişkilerde, 
davranış biçimlerinde, tavır takınmalarda gerçekleşirler. Tek insan ne adildir ne de değildir; yine tek insan ne ölçülüdür ne de değildir.>> 
Betül Çotuksöken, Kavramlara Felsefe İle Bakmak, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 1998, s. 144.

226  <<Ayırımcılık, değişmez olduğu sanılan ya da birkaç niteliğe/özelliğe dayalı olarak kurulmakta ve tüm dünyaya baştan saptanan belli açı-
lardan bakıldığında, değişmekte olanlar, değişenler ayrıntılı olarak görülememektedir. İnsanın hakları söz konusu olduğunda da; birey, kişi 
ve yurttaş olarak algılanamamakta; ayırımcılığı bir düşünme ve davranma ilkesi olarak somut bir içerikten yola çıkarak içselleştirmiş olan 
kişi, hakları koruyamamakta, böyle kişilerin oluşturduğu topluluk, salt grup/topluluk kültürü aracılığıyla dünyaya yönelmekte; bu türden 
bir anlayışla devleti, dar anlamda kamu düzenini kuranlar da kısa erimde başkalarının haklarını, uzun erimde de  -elbette- kendi haklarını 
koruyamamaktadırlar. Çünkü daha şimdiden şunu diyebiliriz: Keskinleştirilmiş grup haklarıyla dünyaya (: insnlara, çevreye, kurumlara, 
eşyaya) yönelen kimseler, uzun erimde tercihlerini barış ve adalet kültüründen değil, şiddet ve adaletsizlik kültüründen yana kullandıkları 
için, sözde hakları aracılığıyla kendilerini de yok etmeyi göze alıyorlar demektir.>> Betül Çotuksöken, Felsefe Söyleşileri III-IV, İstanbul, 
2006. s.
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oluşturulan uluslararası belgelere bakalım; uluslararası belgeler ne diyor? 10 Aralık 
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ilişkin dikkatli bir okuma, adaletin ve 
eşitliğin yaşama dünyasında belirleyici olmasının ya da mümkün olmasının olmazsa 
olmaz koşulunun ayırımcılığın önlenmesi olduğunu ileri sürdüğünü kolaylıkla 
anlayacaktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ilişkin dil çözümlemesi bunu açıkça 
göstermektedir. “Önsöz”de yer alan şu ilk cümle bu ileri sürüşün kanıtı durumundadır. 
Asıl amaç olan “dünya barışı”nın, onun da bir adım önünde olan özgürlüğün, adaletin 
temeli nelerdir? <<İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların 
eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususu>>dur.227 Evrensel Bildirge’de 
yer alan adalet, eşitlik, özgürlük kavramları çerçevesinde yapılan tüm belirlemeler 
ayırımcılığa ilişkin karşı çıkış niteliğinde bir duruşu sergilemektedir. Bildirgedeki 
“herkes”, “her fert”, “her birey”, “her şahıs”, “her kişi”, “hiç kimse” ifadeleri her türlü 
ayırımcılığa karşı olan bir dil kullanımıdır. Özellikle 2. ve 7. madde228 bu belirlemeyi 
çok daha açık seçik bir biçimde yapmaktadır. Tüm metinde adalete, açık seçik olarak 
adalete vurgu yapıldığı gibi, bu terimin geçtiği ilk yer, 9. madde, 12. madde ve 17. 
madde229 keyfilik üzerinden de adalete göndermede bulunulmaktadır. Dil kullanımına 
ilişkin benzer tutumu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde de görmekteyiz. Ayrıca, 
“Ayırımcılık Yasağı” 14. maddede230 yer almaktadır. Ayırımcılıkla ilgili olarak saptanan 
her ögenin, her tek insanın özne olarak algılanmadığı durumlarda ortaya çıktığına da 
dikkati çekmek gerekmektedir. 

Üzerinde durmamız gereken asıl metin, 18 Aralık 1979’da imzalanan Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, bu Sözleşmeye taraf 
olan Devletlerin <<Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve 

227 İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 527.
228 << Madde 2
1. Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark 

gözetilmeksizin işbu beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 
2. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan , gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke 

uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir 
ayrılık gözetilmeyecektir.>> Agy., s, 528.

<<Madde 7
Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu beyannameye aykırı her türlü 

ayırt edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.>> Agy., s. 
528.

229 Adaletin olmadığı yerde keyfiliğin olacağı açıktır. Adaleti, eşitliği, barışı amaçlayan ve insanlığın ideal konumuna göndermede bulunan 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi keyfiliğe de dikkati çekmektedir: 

<<Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.>> Agy., s. 529.
<<Madde 12
Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. 

Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.>> Agy., s. 529.
<<Madde 17
(…) Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.>> Agy., s. 530. 
230  <<Madde 14- Bu Sözleşmede öne sürülmüş olan hak ve özgürlüklerden yararlanma; cinsiyet, ırk, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, 

ulusal ya da toplumsal köken, bir ulusal azınlıktan olma, mülkiyet, doğum ve benzeri başka bir statü ayrımı gözetilmeksizin herkes için 
sağlanır.>> Agy., s. 539.
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hizmetine ve erkeklerle kadınların eşit haklara sahip olmaları gerektiğine inancını tekrar 
teyit ettiğini kaydederek>>231 belirlemesiyle başlıyor. Bu ilk paragrafta dikkatimizi 
çeken noktalar şunlardır: 

Devletler: 

• Temel insan haklarına

• İnsan itibar ve hizmetine

• Erkeklerle kadınların eşit haklara  sahip olmaları gerektiğine inancı teyit     ederler. 

Hangi devletler? Bu Sözleşmeye taraf olan devletler burada imlenmektedir. Devlete, 
devleti taşıyanlara yüklenen bir ödev burada söz konusudur. Ancak burada yer alan 
“inanç” sözcüğü yüklenen ödeve ilişkin yaptırım gücünü daha baştan azaltmaktadır. 
Bu, tartışılması gereken bir noktadır.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi,           İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göndermede bulunur: <<İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin, insanlara karşı ayırımcılığın kabul edilemezliği prensibini teyid 
ettiğini ve tüm insanların özgür doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduklarını 
ve bu Beyannamede böylece öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete dayalı 
olanlar dahil hiçbir ayırıma tabi kılınmaksızın herkes tarafından kullanılabileceğini 
beyan ettiğini kaydederek (…) Kadınlara karşı ayırımcılığın, hak eşitliği ve insan 
şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini ihlâl ettiğini, kadınların erkeklerle eşit olarak 
ülkelerinin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarına katılmalarını engellediğini, 
toplumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil ettiğini ve kadınların ülkeleri ve 
insanlık hizmetinde kullanabilecekleri olanaklarını geliştirmelerini zorlaştıracağını 
kaydederek (…) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: İşbu Sözleşmeye göre, 
“kadınlara karşı ayırım” deyimi kadınların, medeni durumlarına bakılmaksızın ve 
kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya 
diğer sahalardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve 
bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve 
cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet ve kısıtlama anlamına 
gelecektir.>>232

Ayırımcılık neleri engelliyor? 

• Hak eşitliğini

 • İnsan şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini

• İnsanların eşit olarak ülkelerinin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel  hayatlarına 
231  Agy., s. 585.
232  Agy., s. 585-587.  
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katılmalarını engelliyor ayrıca.

• Toplumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil ediyor. 

Adalet, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, uluslararası sözleşme ya da sözleşmeler 
yoluyla ve bunlara dayalı kamu/hukuk düzeniyle ancak gerçekleşebilir. Alışkanlık 
ya da gelenek yoluyla adaletin sağlanması rastlantısaldır temelde. 2. madde bunu 
açıkça göstermektedir. Bu bağlamda 5. madde233 çok önemlidir ve 10. maddenin 
c bölümü234 bu noktaya, gerçeklikte yaşanan toplumsal duruma, sorunlara işaret 
etmektedir. Öyleyse, insanlar arasındaki toplumsal ilişkiler ve bu ilişkilerin neredeyse 
“doğal” olduğu kabul edilen geleneklere, keyfiliğe dayalı olmasıyla, hukuka, başka 
deyişle, eşitliğe, adalete dayalı olması arasındaki farklı durum ayrıntılı bir biçimde 
dikkate alınmalıdır. Özcülüğe235 dayalı bir varlık/varolan anlayışıyla kendini gösteren 
ayırımcılığın olduğu yerde insanlara/bireylere/kişilere yönelen bir toplum/kamu 
düzeninde eşitlik ve adalet de yer alamayacaktır. Eşitliğin ve adaletin olmadığı yerde 
de çeşitli biçimleriyle ya da görünümleriyle başkalarının yanında mutlaka ayırımcılık 
ve keyfilik de var demektir.      

OTURUM BAŞKANI- Sayın Çotuksöken, çok teşekkür ederim. 

İkinci konuşmacımız programdaki sıra dahilinde Ankara Barosu avukatlarından 
Sayın Mukadder Yakupoğlu. Kendisinin avukatlık mesleğinin yanı sıra aynı zamanda 
iki yayınlanmış kitabı da bulunmaktadır. Bu kitapların adları “Varoluş Ahlak ve Ölüm ve 
Ahlak ve Şiddet” başlıklarını taşıyor. Sözü hemen kendilerine bırakıyorum.

Av. MUKADDER YAKUPOĞLU (Ankara Barosu)- Teşekkür ederim.

AYRIMCILIK ADALETİN GİZLİ DÜŞMANIDIR

Bu bildirinin konusu bütün insanlığı ve varolan bütün toplumları kapsamaktadır. 
Dolayısıyla hiçbir toplumu veya hiçbir hukuki kurumu tartışma konusu yapmamaktadır. 
Burada yargıç sözcüğü devletin yargılama sürecinde yetkili kıldığı tüm kişileri ve 

233  <<Madde 5
Taraf devletler aşağıdaki bütün uygun önlemleri alacaklardır:
Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların , geleneksel ve diğer bütün 

uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek,
Anneliğin sosyal bir görev olarak anlaşılmasını ve çocukların yetiştirilmesi ve gelişiminde kadın ve erkeğin ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören 

ve herhalükârda çocukların menfaatlerini her şeyden önce gözeten anlayışa dayanan bir aile eğitimini sağlamak.>> Agy., s. 588.
<<Madde 10
        (…) c- Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinden ve kademesinden kaldırılması ve bu amaca ulaşıl-

ması için muhtelit eğitimin ve diğer eğitim şekillerinin teşvik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul programlarının yeniden gözden 
geçirilmesi ve eğitim metodlarının bu amaca göre düzenlenmesi, (…)>> Agy., s. 589. Bu konuda Türkiye’nin özgün projesi olan “Ders 
Kitaplarında İnsan Hakları Projesi” anımsanabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Editörler: 
Betül Çotuksöken, Ayşe Erzan, Orhan Silier, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.   

234  ???
235  Özcülük, varolanaın tek bir özelliğiyle anlaşılmasına ilişkin ontolojik bakış. Örneğin, kadını yalnızca cinsiyetine ilişkin özelliği ya da 

özellikleriyle algılamak. Böyle bir yaklaşım, ayırımcılığın ontolojik temelini oluşturmaktadır.
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kurumları bir bütün olarak içermektedir. Sadece mahkeme kürsülerinde karar veren 
yargıcı kastetmemektedir. Bildiri hukuk, metafizik ve ahlakla ilgilidir. Zaten adaletli 
davranma ve karar verme konusu, metafizik bir varsayımın hukuki alana taşınma 
gayreti olarak değerlendirilebilir. 

Adalet Platon’cu anlamıyla bir ideadır. Adalet idealist insanların hedeflediği ve 
ulaşılması belki de imkânsız olan bir tasarımdır. Buna rağmen insanlar adaleti kafalarına 
takmışlardır ama insan yapısı adaletin gerçekleşmesine olanak verecek donanıma sahip 
değildir. İnsanlık tarihine baktığımız zaman insanların hep gerçekleştiremedikleri ve 
gerçekleştiremeyecekleri hayaller ve idealler peşinde koştuklarını görürüz.

Bugünkü konuşmamda adaletin en gizli düşmanı olan ayrımcılıktan söz etmek 
istiyorum. Ayrımcılık öyle bir ruh halidir ki kişi çoğunlukla bu duygunun etkisi altında 
olduğunu fark etmez. Bunun nedeni ayrımcılığın insanın kendini koruma güdüsünün 
bir uzantısı olmasıdır. İnsan bu dünyada tek başına varlığını sürdüremeyeceği 
düşüncesiyle hep bir grubun koruması altına girer. Bu grup aile olabilir, din, mezhep 
olabilir, devletin kurumları, ordu olabilir, şirket, parti, çete olabilir. Hiçbir yere ait 
olmayan insan Kafka’nın “Dava” romanındaki Bay K.’nın konumundadır. Belki 
de adaleti gerçekleştirebilecek donanımdaki insanı Kafka tarif etmiştir. Amerikalı 
filozof Rawls insanın adaletli davranabilmesi için kendi durumunu ve konumunu hiç 
bilmemesi gerekir, demektedir.  Adaleti gerçekleştirme konumunda olan yargıcın her 
kararı kendi konumunun farkında olduğu için az veya çok ayrımcılık içerecektir. 

İnsan yargıç olabilecek düzeyde midir? Buna yanıt verebilmek için iki hususu 
birbirinden ayırmalıyız. Bir egemenlik hakkı olarak yargıç olmak veya adaleti 
gerçekleştirme işlevini yüklenen bir kişi olarak yargıç olmak. Ulus devletlerin yargılama 
erki hep onun egemenlik hakkına dayanır. Bu nedenle yargıç ulusal egemenliği 
yargılama sürecine ve kararına taşımak zorundadır. Burada adaletin terazisinin bir 
kefesinde ulusun yüksek çıkarları vardır. Bu yüksek çıkarlar karşısında birey ve onun 
hakları korunamaz. Yargıç ulus devletin yargıcıdır. Yargıç iki birey arasındaki hukuki 
veya cezai nitelik taşıyan bir uyuşmazlıkta ulusun yüksek çıkarlarının neden olacağı 
bir ayrımcılıkla kararını vermek zorunda kalacaktır. Yargıç ulusuna hizmet etmek için 
bu görevdedir ve bu nedenle ulusuna ihanet edemez. Adalet ise ulusların üzerinde 
metafizik bir kavramdır, tasarımdır. Dayandığı felsefe insanın yüce bir varlık olduğudur. 
Adaletsiz bir eylem sonucu zayıf duruma düşen bu yüce varlık politik ve ekonomik 
çıkarların birbiriyle çatıştığı dünyanın dünyevi bir mahkemesine başvurmak zorunda 
kalır. Bu mahkeme insanın yüce bir varlık olduğu temeline dayanarak karar verecek bir 
güce sahip midir? Bu mahkeme gücünü metafizikten mi yoksa fizikten mi almaktadır. 
Hegel hukukun güçten başka bir şey olmadığını söyler. Güçlü olan kendi lehine olan 
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kuralını yasalaştırır. Yargıç bu yasaya göre kararını verecektir ve bu yasa güçlü ile güçsüz 
arasındaki ayırıma dayanarak yapılmıştır. O zaman yargıç yasaya göre karar vereceğine 
göre, güçlünün lehine karar verecektir. Güçsüzün lehine karar vermesine dayanak 
yapacağı bir yasa bulamayacaktır. Yasalar insanın yüce bir varlık olduğu temeline 
uygun olarak yapılmadığına göre, yasaların adaleti temel alması olanaksızdır. 

O halde yargılama sürecinde sürekli sözü edilen adaletin anlamı nedir? Bence adalet 
metafizik insanın bu dünyada attığı bir çığlıktır. İnsan sadece ekonomik ilişkilerin neden 
olduğu güç ilişkilerinin içinde tatmin olan bir varlık değildir. O hep sevgi ve saygının 
hakim olduğu adaletli bir dünya özlemiyle yanıp tutuşur. İşte yargılama erki bu dünyayı 
bozan kişilere ceza vermek üzerine kurulmuştur. Ama uygulamaya baktığımızda 
özetle hukuksal yargılama belgelere, cezai yargılama tanıklara dayanır. Belgeleri ve 
tanıkları güçlü ve çoğu zaman da haksız olan insanlar elde eder. Bu nedenle yargılama 
çoğu kez insanın manevi, metafizik özünü yaralar. Bunu önlemek insan denen zavallı 
varlığın elinde midir? Kant, Platon’un düalist felsefesini izleyerek numen dünyası ile 
fenomen dünyasını birbirinden ayırmıştır. Bilinen fenomen dünyası Darwin’ci görüşe 
hak verir şekilde güçlünün güçsüze egemen olduğu, onu kendi çıkarına kullandığı 
bir dünyadır. Böyle bir dünyada bazı üstün insanlar çıkıp güçsüzle güçlü arasındaki 
dengesizliği ortadan kaldıracak şekilde adaleti gökten bu dünyaya indirebilecekler 
midir? Kant ahlak yasalarını izleyen insanların böyle bir işe kalkıştıklarını düşünür. 
Yasaları uygulamak zorunda olan yargıç Kant’ın kategorik buyruklarını yerine getirme 
gücüne sahip midir? Tabii ki hayır. Çünkü yargıcın uygulayacağı yasalar güce dayanan 
çıkar ilişkilerinden doğan ve bu dünyaya ait yasalardır. Sezar’ın hakkı Sezar’adır. Bu 
fenomen dünyasıdır. Numen dünyası bilinemezdir ama hayal edilir. Bu Platon’un 
idealar dünyasıdır. 

Adalet hakkındaki bu genel girişten sonra ayırımcılık olgusuna geri dönüyorum. 
Yargılayan kişi kendi konumundan bağımsız karar verebilecek bir donanıma sahip 
olmadığını ama bunun için çaba gösterebileceğini biliyoruz. Ama hayat tecrübeleri 
göstermiştir ki, insan kendi için bir sığınak bulduğu zaman o konumunu terk etme 
cesaretini gösteremiyor. Hayata atılan bir insan her zaman kendini güvende hissedeceği 
bir sığınak peşinde koşar. Bütün dünyada yargıçların devlet koruması altında olduğunu 
görüyoruz. Kararları her zaman bir devlet yapısı içinde yer alan bir kuruma bağlı olarak 
veriyorlar. Ayırımsız mutlak adalet peşinde olmak için yargıcın devletin ötesinde özel bir 
yerde olması gerekir. Dünyada böyle bir yer yoktur. Dünyanın her tarafı ya bir devletin, 
ya da bir devletler birliğinin egemenliği altındadır. Adalet çoğu zaman bu egemenliğe 
karşı bir karar vermeyi gerektirir. Sınırlı yetkisi olsa da İnsan Hakları Mahkemesi böyle 
bir yetkiye sahiptir. Ama onun çok önemli bir zaafı vardır. Bir konunun kendisine 
gelmesi için iç hukuk yollarının tükenmesi gerekir. Bu tükenme işleminden sonra İnsan 
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Hakları Mahkemesi’ne başvuran kişi ortalama beş yıl kararı beklemektedir. Bir devletin 
egemenlik haklarını kullanmasından zarar gören kişi bu zararın kendisini tamamen 
tüketmesinden sonra bu Mahkemenin kararına kavuşmaktadır. Tablo insanlık için 
acı vericidir. Nietzsche’nin insanın aşılması gereken bir varlık olduğu düşüncesi en 
çok adalet söz konusu olduğunda kaçınılmaz bir gerçeklik kazanıyor. Ama insan olan 
bizlerin içinde böyle bir potansiyel var mı ? Kaç kişi Gandhi düzeyinde bir ahlaka 
sahip olabilir? Kaç kişi kendi konumunun neden olduğu ayırımcılığa karşı durabilir? 
Ayırımcılıkla savaşan kişi Darwin’in kuramına göre ayıklanma tehdidiyle karşı karşıya 
değil midir? Adalet için savaş hiçbir gruba ait olmamayı gerektirir ve bu da tek başına 
kalmaya yol açar. Tek başına kalmak ayıklanmayı kaçınılmaz hale getirir.

O halde adalet metafizik bir idea olarak kalmaya mahkumdur. İnsan türünün 
zayıflığının en belirgin göstergesi adaletli davranmamızın olanaksızlığıdır. Adalete 
kafayı takmak kurban olarak bu yaşamı terk etme sonucunu doğuracaktır. Adalet 
ancak bizim için yönümüzü belirlemede yardımcı olabilir. Gücümüz oranında adaletli 
olmak, belki de işin en doğrusudur. Yoksa ben her zaman adaletli davranırım iddiasında 
bulunmak iki yüzlü, çıkarcı davranışları örtmek için adalet kavramının kullanılması 
demektir.

Ayırımcı olmak bu dünyada hayatta kalmanın ilk koşuludur. Bu acı gerçekle yüzleşmek 
istemeyen kişiler bilinçsiz bir yolculuk sonunda en kinci ve en acımasız ayırımcılığın 
kucağına düşer. Kendimizi yükseklerde görmeyelim. Süslü sözlerin hakim olduğu 
yalancı hukuk kitaplarından sakınalım. Yüce adaleti değil en alçak gönüllü şekliyle 
küçücük haksızlıkları önlemek için çalışalım. O zaman belki de yönümüz adalete 
doğru olacaktır.

Ayrımcılık insan türünün aşamayacağı fiili bir durumdur. Gruplar, topluluklar, 
uluslar arasındaki her birleşme ve ayrılık yeni bir ayrımcılık tipini yaratacaktır. Avrupa 
Birliği sui generis bir ayırımcılık tipi yaratan bir birleşmedir. Bu ayırımcılık insanlık 
tarihinde özel bir yere sahiptir. Çünkü bu birlik sayıları yirmi yediye varan üye devlet 
arasında hiçbir ayırımcılık yapılmayacağı taahhüdüne dayanmaktadır. Böyle bir 
taahhüt gerçekçi midir, yoksa sadece batının o süslü sloganlarından biri midir? Diğer 
taraftan yirmi yedi devletin birliği karşısında diğer devletlerin Avrupa ayırımcılığına 
karşı durabilecek bir gücü var mıdır? Avrupa kendi üye devletlerini diğer devletlere 
karşı ayırımcı bir üstünlüğe sahip kılmak mı istemektedir?

Avrupa Birliği gibi çelişik değerler üzerine oturan bir oluşum ister istemez bitmez 
tükenmez sorulara neden olmaktadır. Ben burada konferansın konusu olan ayırımcılık 
açısından bu değerlere göz atmak istiyorum. Avrupa fenomeni insanlık tarihi içinde 
çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu fenomen insan türüne özgü bazı eksiklikleri 
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ortadan kaldırma iddiasındadır. Bu iddiaların başında insanı yüce bir varlık olan özüne 
kavuşturma projesi vardır. Avrupa Birliği meşruiyetini bu projeye dayandırmıştır. 
Zaten Birliğin yumuşak karnı da bu iddialı projedir. Ama gelişen olaylar ve Avrupa 
halklarının türden gelen ayırımcı yapısı bu projenin de sağlam bir temele oturmadığını 
göstermektedir. İşin en ilginç yönü insanlığın yüce bir varlık olduğu varsayımına dayanan 
aydınlanma felsefesinin beşiği olan Fransa’nın dünyada eşi benzeri görülmeyen ölçüde 
yoğun bir ayırımcılığın pençesine düşmesidir. Sarkozy’nin seçim başarısının temeli 
tamamen ayırımcılığa dayanmaktadır. Fransa ayırımcı politikasıyla Avrupa Birliği’nin 
kaçınılmaz sonunu hızlandırmaktadır. Birliğin kaçınılmaz sonu tamamen insan 
türünün ayırımcılığa dayanan temel yapısından kaynaklanacaktır. Bu ayırımcılığa karşı 
duran yaratıcı bireyler yani Kant’ın kategorik buyruklarını, Bergson’un açık ahlakını 
benimsemiş kişilerle yığınlaşmış Avrupa halkları karşı karşıya gelmiştir. Avrupa 
halklarının Avrupa’nın bütünleşme olgusunu yığınlaştırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Avrupa anayasasının halk oyuna sunulması sürecinde halkların yığınsal, ayırımcı 
düşünceleri öne çıkmış ve proje yarım kalmıştır. Yığınların saplantıları, sabit, bağnaz 
inançları demokrasi yoluyla egemen olmayı sürdürmektedir. Avrupa’nın düşünürleri 
yepyeni bir insanlık projesi için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar Avrupa’yı yöneten 
yığınlardır.

Son olarak ayırımcılık ile isyan arasındaki diyalektik ilişkiye değinmek istiyorum. 
İnsanların birbirlerini sürekli olarak ezmelerine yol açan ayırımcılık ezilen gruplarda 
bir öfke birikimine neden olur. Bu öfke adalet ideasıyla meşruiyet kazanır. Adalet 
duygusu bu öfkeli gruplarda ölümü göze alacak düzeyde bir isyanın psikolojik 
zeminini hazırlar. İsyanla ayırımcılık arasındaki diyalektik ilişki hukuk zeminine 
taşınır. Yasalar kendilerini haklı görenleri suçlu konumuna sokar. Böylece yasal olarak 
suçlu ama adalet duygusu açısından suçsuz olma durumuna gelen insanlar büyük bir 
grup oluşturmaya başlar. Bu grup kendi hukuk düzenini kurmak ister. Bu istek  isyan 
biçiminde somutlaşır. İsyan bir gruba uygulanan ayırımcılığı yok etme teşebbüsüdür. 

Görüldüğü üzere ayırımcılık insan türünün eksikliğinin ve zayıflığının doğrudan 
bir sonucudur. Normal düzeydeki bir insandan adaletli davranmasını ve onda adaletli 
yargılama yeterliliğinin var olduğunu varsaymak çok büyük bir hata olacaktır. Çoğu 
zaman hukuk düzeninin adaletli yargılamayı kendiliğinden olan bir gerçek gibi 
varsayması isyan duygusunu körüklemekte veya haksızlıkları doğal görme duygusunu 
geliştirmektedir. Hukuk düzenini doğa düzeninin bir yansıması olarak görme düşüncesi 
daha gerçekçi görünmektedir. İnsanlık Kant’çı anlamıyla ahlaki kategorileri yerine 
getiren bir hukuk düzenini sağlamaktan çok uzaktadır. Bunun için insanın aşılması 
gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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OTURUM BAŞKANI- Sayın Yakupoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ayrıca süreyi 
de özenle dikkate aldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. 

Son konuşmacımız Sayın Suavi Aydın, Hacettepe Üniversitesinde Antropoloji 
Bölümünde Doçent kendisi, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü 
bitirmiş ve aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını aynı üniversitenin 
antropoloji bölümünde tamamlamıştır. Aynı bölümde hâlâ Öğretim Üyesi olarak 
çalışmaktadır ve özellikle çalışma alanları arasında etnisite, milliyetçilik, devlet 
sorunsalı, etnotarih, yerel tarih ve yerleşim tarihi alanları öne çıkmaktadır. Çok sayıda 
makalesinin yanı sıra yayınlanmış çalışmaları arasında zikredilebilecek olanları ise 
şöyle aktarmak mümkün: Modernleşme ve Milliyetçilik, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve 
Türk Kimliği, Mardin Aşiret Cemaat Devlet -bu çalışma Kudret Emiroğlu, Oktay Özel 
ve Süha Ünsal’la birlikte hazırlanmış bir çalışma- Antropoloji Sözlüğü -yine Kudret 
Emiroğlu’yla birlikte gerçekleştirilmiş bir çalışma- Küçük Asya’nın Bin Yüzü, Ankara, 
tekrardan Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu ve E. Deniz Özsoy’la gerçekleştirilmiş bir 
çalışma. Sözü kendilerine veriyorum, buyurun.

Doç. Dr. SUAVİ AYDIN (Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü)- Teşekkür 
ederim. Ayrımcılık evrensel bir sorun malum. Tarihin başlangıcından beri bütün 
tabakalı ve sınıflı toplumlarda ayrımcılık sorunları yaşanmış ve ciddi trajedilere neden 
olmuştur. En başta şunu söylemek mümkün: Ayırımcılığı iktidar üretir ve üreyen bu 
ayrımcılık ayırımcılığa tabi tutulanlarca veri olarak alınıp bir çatışmanın temeli haline 
gelince ayırımcılığın somut sonuçlarını iki taraflı olarak görmeye başlarız. Dolayısıyla 
her türlü ayırımcılık “biz ve ötekiler” tanımlaması çerçevesinde ortaya çıkar. Öteki her 
zaman yabancıdır ve evden uzak tutulması gerekir. Dolayısıyla ev halkına dahil olması 
mümkün değildir. O zaman bir başka kavram devreye girmektedir; tolerans. Tolerans 
tahammül etmek, katlanmak demektir. Tolerans aynı zamanda bir dirençtir. Tolerans 
göstermek için sosyopsikolojik bir direnç oluşturmak zorunludur. Bu direnç hem 
ilişkileri belirler, hem de neyin hoş görülüp görülemeyeceğini belirler. Öteki, toplumsal 
hayat içindeki işlevleri ve rolleri bakımından vazgeçilmez oldukları alanlarda tahammül 
edilen, daha doğrusu bu koşullarda ilişkiye girilen kategorik bir toplumsal aktör haline 
gelir. Eski Yunanda ve Roma’da köleler böyleydi örneğin, bütün Hıristiyan ortaçağında 
Yahudilerin gördüğü bu muamele ve bu muamelenin modern zamanlardaki uzantıları 
da bu cümledendir. Dolayısıyla tolerans, yani başkasının varlığını hoş görmek, onu 
eşiti olarak görmemekle eş anlamlıdır. Hoş görmek bir yandan yukarıdan bir iktidar 
alanından bakmak, öte yandan bu iktidarın müsaade ettiği kadar toplumsal hayata 
katılabilmektir. Ötekiler bu sınırları aşmadıkları, zorlamadıkları ölçüde rahat ederler. 
Yaşamlarını kendi belirledikleri koşullarda sürdürebilirler. Örneğin, Yahudiler 
Diaspora’da bu sınırları zorlamadan kendilerine tanınmış rolleri kabul edip bu roller 
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üzerinden hayatlarını inşa ettikleri için yüzyıllarca yaşayabildiler.

Bu anlamda öteki olmak itaat etmek, tabi olmak, ayrımcılığı peşinen kabul etmektir. 
Pek çok topluluk bu şekilde yüzyıllarca yaşamış, ama bu hayat onları kapalı bir toplum 
haline getirmiştir. Bu kapalılık hali hem onlar hakkındaki bilinmezlikleri ve şüpheleri 
artırmış, hem de haklarında temelsiz pek çok söylentinin ve önyargının üretilip 
toplumsal bellekte yer etmesine yol açmıştır. Pek çok toplumun toplumsal belleğinde 
yer eden sinsi Yahudi imgesi örneğin, arkadan dolap çevirerek bir komplonun parçası 
olarak içinde yaşadıkları toplumu ele geçirmeye çalışan Yahudi imgesi böyle bir 
üretimin sonucudur. Keza, Türkiye’de Aleviler hakkında toplumsal bellekte yer etmiş 
pek çok temelsiz yargı da böyle bir sürecin ürünüdür. “Mum sündü âdeti” söylentisinin 
varlığı gibi. Çingeneler için de benzer yargılar yayılıp temel bir algı haline gelmiştir. 
Buna göre onlar hırsızdır, hafiftir, her türlü yeraltı işine açık ve uygundur. Ayrımcılığa 
tabi tutulan topluluklar ne derece içlerine kapanırsa, bu yargılar da o kadar pekişmekte 
ve yeniden üretilerek yine o toplulukların karşısına çıkmaktadır. 

Burdio’cu kavramlarla söylersek, bu topluluklara mensup bireylerin habitusu 
yapısalın koşullarına sıkışmıştır. Bu bireyler eyleyen haline gelemezler ya da Desorto’cu 
bir yaklaşımla toplumlar demokratikleşme sürecinde bu hükümlerin üzerini ne ölçüde 
örttüklerini düşünseler de bu toplumsal bellek öğesi her zaman bir vesileyle geri çıkıp 
gelmeye adaydır. Toplumsal hayat bu tür vesileleri yaratmaya her zaman hazırdır. Hele 
kaynakların kontrolü üzerindeki rekabetin bu ölçüde arttığı şu karmaşık toplumda 
bu koşullarda en çok zarar gören duygulardan birisi adalet duygusudur hiç şüphesiz. 
Bu tür önyargıların muhatabı olanlar bu yargıları kuranlar tarafından adalete uygun 
bulunmazlar. Çünkü onlar o toplumun insan sayılmak için varsaydıkları temel koşullar 
bakımından eksikli görülmektedir. Dolayısıyla, ayrımcılığa tabi tutulan için bu 
yaralayıcı bir hal alır. İçinde yaşadığı toplumun eşit bir parçası olamamak, hatta zaman 
zaman yeterince insan sayılmamak adalete olan inancı ve adalet beklentisini yaralar. 

Burdiocu bir kavramla bu onların kültürel ve simgesel sermayesi haline gelir. Bu 
yüzden bu topluluklar bir kurtarıcı beklerler ve kurtarıcı mitoslara sarılırlar. Bu 
mitosları şifrelerler, belirli ikonlarla yaşatırlar. Bu şifreler ve onların ikonları egemen 
toplum tarafından çoğu zaman yanlış biçimde okunur ve bu okuma yanlışı onların 
bu topluluklar hakkındaki şüphelerini güçlendirir. Yahudiler sabırla vaat edilmiş 
topraklarda kurtuluşu beklerken, Aleviler dünyaya önder imam kılığında geri dönecek 
Hz. Ali’yi beklerler. Adalet beklentisi o güne kadar ertelenmiştir.

Özetle, grupların öz tanımlamasıyla dışarıdan yani, büyük toplum ya da iktidar 
odakları tarafından yapılan tanımlanma arasındaki uyumsuzluk temelli ve süreğen bir 
kriz yaratmaktadır. Böyle bir krizin varlığı ayrımcılığa temel olacak bir ötekileştirmenin 
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açık bir göstergesidir. Başka bir deyişle ayrımcılık aslında bir kimlik sorunudur. Şu 
da açıktır: Ulus devletlerin ortaya çıkışıyla ayrımcılık sorunları boyut değiştirmiştir. 
Çünkü kimlik ve aidiyet artık siyasal alana dahil olmuştur. Daha önce ne vardı 
ve o vasatta ayrımcılık hangi toplumsal eklemlerde otaya çıkıyordu? Bu sorunun 
kestirmeden cevabını ararsak şöyle bir şey söylememiz mümkün: Ayrımcılık iktidarla 
ilişkili bir şey olduğuna göre yani, birilerinin diğerlerine ayrımcılık uygulayabilmeleri 
için ellerinde bir güç ya da hegemonyaları altına aldıkları bir toplumsal alan olması 
gerektiğine göre daha önceki ayrımcılık meselelerini de gene bu düzlemde aramamız 
gerekiyor. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğunu düşünelim. Osmanlı İmparatorluğu bir 
tarım devletiydi ve buradaki ilişkiler tarımsal artık üzerinden kuruluyordu. Dolayısıyla 
tarımsal artığın merkeze düzgün akışı sağlandığı sürece Osmanlı yönetenlerinin 
iktidarının yönetilenlerle pek bir işi yoktu, dolayısıyla onların kimliğiyle de bir derdi 
yoktu. Bütün mesele Osmanlı toplumsal yapısında itaat ve düzgün gelir akışına 
bağlanmıştır. Bunun dışındaki temel kimlik meselesi esas olarak Osmanlılık ile 
ötekiler arasında kurulmuştu, yani yönetenle yönetilen arasındaydı. Osmanlı olmak 
bir imtiyazdı, ama öte yandan bir teslim olma biçimiydi. Sultana teslim olmaktı, ama 
o teslim olmak bir ayrıcalık alanı yaratıyordu. Dolayısıyla bir şekilde Osmanlı olan 
diğerleriyle arasına keskin bir çizgi çiziyordu ve ayrımcılık bu çizgi üzerinde tezahür 
ediyordu.

Bunun dışında tabii İslam hukukuna dayanan bir devlet olması bakımından 
gayrimüslimle Müslüman arasında da bir ayrımcılığın varlığını söylememiz mümkün, 
ama şu ayrımla; örneğin, toplumsal hayatta görünür birtakım ayrımcılık örneklerini 
sıralamamız mümkün. Örneğin, gayrimüslimler ata binemezdi, belirli giysi ve 
başlıklarla gezmek zorundaydılar, kiliselerinde çan çalamazlardı, Tanzimat dönemine 
kadar yeni ibadethane yapamadılar, vesaire, ama öte yandan devletin bu insanların 
kimliğini değiştirmek ya da dinleri, inançları veya kimlikleri nedeniyle onlara karşı tavır 
almak gibi açık bir pozisyonu yoktu. Zaten bu gruplarla ilgili adalet işleri, hukuk işleri 
de o cemaatlere devredilmişti. Adalet parçalı bir yapı halinde işliyordu. Dolayısıyla 
bu anlamda bir ayrımcılıktan söz etmemiz mümkün değil, ama gerçekten kimlikler 
üzerinden ayrımcılığın kurulması ancak modern devleti beklemiştir. Bunu dememiz 
mümkün. Neden böyle bir şey ortaya çıktı? Çünkü kurucu ilkesi eşit ve kurucu 
yurttaşlık olan, yani meşruiyetini yurttaşa dayandıran bir devlet biçimi aynı zamanda 
bu yurttaşı da yaratmaya çalıştı. Yani aslında elinde hazır böyle yurttaş portföyü yoktu 
hiçbir ulus devletin kuruluş aşamasında ve bu yurttaşı yaratmak zorundaydı, ama öte 
yandan meşruiyetini de bu yurttaştan alıyordu, egemenlik hakkını da bu yurttaştan 
devralıyordu bu devlet formu ve kriz de bu noktada çıktı. 

Bunu genel olarak bir modernleşme sorunu içinde görmemiz mümkün. Bir kere 
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en başta modernleşme pek çok coğrafyanın daha önce tanımadığı ilişkileri yoğun bir 
hareketliliği ve cemaatleri aşan büyük örgütlenmelerin kırıcı hâkimiyetini getirdi. Bu 
örgütlerin başında da bu devlet biçimi, yani ulus devlet geliyor. Modernleşme dünyanın 
pek çok yerinde çeşitli coğrafyalara siyasal olarak ulus devlet kılığında girdi. Bu eski 
tahayyül dünyalarının büyük ölçüde tahribine yol açtı. Dolayısıyla kendimizi içine 
koyacak yeni bir kap aramaya başladık. Ulus devletleri kuranlar kendi hazır kaplarını 
işaret ettiler, ama insanların bu kaba sorunsuz ve gönüllü girdiklerini kabul etmek pek 
mümkün değildir. 

Bu işaret edilen kaba insanların girmesini sağlayacak kimlik bütünlüğe de kimlik 
politikası dememiz mümkün. Tarımcı imparatorluklar çağında yönetenlerin birincil 
işi biraz önce de değindiğim gibi kendi benimsedikleri, içinde yaşadıkları yada idealize 
ettikleri kimliği bütün topluma empoze etmek değildir, olamazdı da. Çünkü bu kimlik 
zaten ötekilerle araya sınır koyan, dolayısıyla egemenliği pekiştiren, bu yüzden de 
ötekilerin bu sınırı aşması karşısında o sınırın sıkı sıkıya korunmasını gerektiren bir 
kimlikti. O yüzden Osmanlı kimliği Türk’ü de, Kürt’ü de, Arnavut’u da, diğer bütün 
etnik kimlikleri de aşağılamakla kendini var ediyordu. Yani aslında Osmanlılık etnik 
olmayı aşan ve ikincilleştiren bir şeydi. Bunu Osmanlı diye nitelendirebileceğimiz her 
alanda görmemiz mümkün, mimaride, şiirde, diplomatikada, müzikte ve sınırı çizen 
toplumsal hayatın içindeki belirli kurumlar olarak bunları okumamız mümkün.

Esas olarak bu sınırın konulduğu bir toplumsal yapıdan söz ediyoruz, ama ulus 
devlet formuyla pek çok şey değişiyor. Bir kere coğrafi olarak daha önce bilmediğimiz 
bir devletin kendi egemenlik sahası addettiği alanı tek bir nokta bırakmaksızın 
devletleştirmesi gerçekleşti. Egemenlik iddiası mutlaklaştı. Böylece daha önce muğlak 
ve değişken egemenlik alanları ve bunların merkezin etkisini tedricen azaldığı alanlarda 
temsil eden uçlar yerini keskin sınırlarla belirlenmiş yeni bir nüfus alanına vatan 
olarak tanımlanan tek bir siyasi ve hukuki sistemin egemen olduğu bir alana bıraktı. 
Üstelik ulus devlet bu sınırın içinde yaşayan bütün halkın aynı ulusal kültür alanına 
ait bulunduğunu ve bu toprakların ana vatanı olduğunu iddia etmektedir. Artık bir 
devletin sınırından ötekine geçildiğinde sadece başka bir devletin egemenlik sahasına 
geçilmiyor, aynı zamanda o devletlerce tahayyül edilen bir kültürün sınırından bir 
başkasına da geçilmiş oluyor. Tahayyül edilen oluşmasına çalışılan buydu, ama 
gerçeklik hâlâ bize bu sınırlar içinde bile bir çeşitliliğin bulunduğunu göstermekteydi. 
Bu yüzden ulus devletleşme süreci devletin kendi öznesi olarak kabul ettiği antide 
lehine diğer kültürleri ve grupları dönüştürme çabası olarak okunabilir. Bunun için pek 
çok mekanizma devreye girmiştir ve biz bütün 19. ve 20. Yüzyıl tarihini bu kavramlar 
üzerinden yeniden okuyabiliriz. Bu yönde ayrıca devletin bütün aygıtları da seferber 
edilmişti. Dolayısıyla bu tekil ve türdeşleştirici kimliğe direnenler bu açıdan doğrudan 



353

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

bir ayrımcılığın da muhatabı oluyorlardır.

Neden böyle türdeş toplum tahayyülü kendisini dayatıyordu? En başta biraz önce 
de söylediğim gibi iktidar meşruiyetinin kaynağı değişmişti, halk egemenliği diye yeni 
bir kavram devreye girmişti ve eski rejimin itlafı ancak böyle bir meşruiyet kaynağıyla 
mümkündü. O zaman meşruiyetin kaynağı olan bu halkı tanımlama, daha doğrusu 
bu halkı bulmak, hatta yaratmak zorunda kaldı ulus devlet projeleri. Aydınlanma 
düşüncelerinin temel meselelerinden biri de buydu. Önce ansiklopedistler bu halka 
bir isim buldular “ulus” dediler. Ancak ulusu tanımlarken Fransız ihtilalinin ruhuna 
uygun bir çerçeveye dayandılar. Onlara göre ulus aynı uygarlığın parçası oldukları 
bilincinde olan eşit hak ve ödevlere sahip yurttaşların birliğiydi. 

Böylelikle bütün kültürel ve sınıfsal unsurlar geri plana itiliyor ve siyasal anlamda 
eşitliğe dayanan yeni bir toplum tanımlanıyordu. Bu toplumun dayanağı siyasal birliğe 
sahip bütünlüklü bir toprak parçası, yani vatandı. Didore ve Dalamber ulusu şöyle 
tanımladılar: “Belirli bir genişlikle ve sınırları belli bir ülkede oturan aynı yönetime tabi 
bulunan kalabalık halklar” Sie ise kavramı ortak bir yasaya bağlı olarak yaşayan ve aynı 
yasama gücü tarafından temsil edilen ortaklar birliği. Ancak 19. Yüzyıla geçildiğinde 
bizzat Fransız ihtilalini yaratanlar tarafından bu ulus fikrinin, bu ulus tanımının 
değiştirildiğini, dönüştürüldüğünü ve bir kültürle ilişkilendirilmeye başlandığını 
görüyoruz. 19. Yüzyılda bir Fransız saldırganlığı biçiminde tezahür eden olaylar tabii ki 
bu saldırganlığın muhatabı olan diğer topraklarda da belirli bir kimlik bilincini de ister 
istemez uyandırmıştı. Bunun ilk izlerini Almanlarda, arkasında İtalyanlarda gördük. 

Böylece ulus kavramı değişti ve içi başka türlü dolduruldu. Belirli bir coğrafyayı vatan 
yapmış, kültürel olarak tanımlanabilen ortak bir ruhu, manevi bir dünyası ve en önemlisi 
ortak bir dili olan toplum. Bu toplum tahayyül edildi, savaşarak bir araya getirildi ve 
ulus bir araya getirilen insan kalabalıkları içinde inşa edilmeye başlandı. Bu noktada 
temsil krizi de başladı. Bir taraftan belli bir vatan üzerinde yaşayan herkes temsil edilme 
hakkı kazanıyor, ancak temsil hakkı elinde olanlar belirli bir kimliğe zorlanıyor. Temsil 
edilenin kendi kimliğini koruma ya da seçme hakkı neredeyse bu koşullarda kalkmış 
oluyor, ama öte yandan kamusal alanın genişlemesi modernleşmenin bir sonucu olarak 
temsil alanlarını da yaygınlaştırmış, pek çok şeyi görünür kılmıştı. Böylelikle temsilin 
önem kazanması kişilerin ve kimliklerin de görünür ve rekabet halinde bulunmasına 
yol açtı. Genişlemiş kamusal alanda gerilim noktaları da belirginleşti böylece. Yeniden 
hegemonik hale gelen iktidarın yurttaş saydığı herkese dayattığı ortak ve türdeş kimlikle 
çoğul kimliklerin çatışması başladı. Bu çatışmanın yarattığı ilk sonuç ayırımcılık ve 
türdeş kimlik yönünde bir tür zorlama oldu. Bu ayrımcılığa maruz kalmaktan korkanlar 
asimile olmayı seçtiler, direnenler ise baskı altında kalmayı kabul etmiş oluyor ve 
yukarıda sıraladığımız politik araçların üzerinde kullanılmasına açık hale geliyorlardı.
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Bu ortak ve türdeş kimlik doğal olarak yukarıdan belirlenir ve tarihe seçici bir 
bakışla, incelikle inşa edilir ve devletin öznesi olarak kabul edilen ulusun bütün 
fertlerine, yani yurttaşlara benimsetilmek üzere seferber olunur. Toplumun bütün 
farklılıkları bu sınırları ve ötekileri belirlenmiş çerçeve içinde kamusal kurumlar 
üzerinden birleştirilir. Eğitim kurumları en uç noktalara kadar yayılır ve istendik 
yurttaşı yapmak üzere çalışmaya başlar. Kimliğin altyapısını kuran tarih için yeni bir 
akademik tarih yazılımı meydana getirilir. Kuramsal olarak eşit yurttaşların birliği ve 
kuruculuğu üzerine yükselen modern devlet giderek tek bir kimliğin ve onun tarih 
kurgusunun esas alındığı bir yurttaş tanımına doğru ilerler. Bu seçilmiş kimliğin tarihi 
yazılıdır örneğin artık, okullardaki tarih kitapları Orta Asya’dan Metehan’dan başlar ve 
Türklerin Türkiye Cumhuriyeti biçiminde örgütlendiği zamana kadar lineer biçimde 
yeniden inşa edilir ve Türk ve Sünni bir tarih ortaya çıkar. Bu tarih içinde düşmanlar da 
işaret edilir. Özellikle Cumhuriyet tarihinin iç ayaklanmalar bahsinde ya da Osmanlı 
İmparatorluğunun çöküş devrindeki isyanlar faslında tarih tarafını seçer ve potansiyel 
iç düşmanları işaret eder. Tanımlanan bu düşmanların çoğunun hâlâ bu topraklarda 
yaşıyor olması ise toplumsal belliği çok tehlikeli biçimde yönlendirir. Müdahale 
sadece mekânların anlamlandırılmasıyla ya da tarihin milli okunmasıyla kalmaz. 
Aynı zamanda bir tarım toplumunu yüzyıllar içinde örgütlenmiş sınırlı kamusal alanı 
genişler. Genişleyen bu kamusal alan ulusun ortaklıklarını vurgulayan, farklılıkları 
gözden ırak tutan ve olması istenmeyen kimlik öğelerinin özenle temizlendiği steril 
bir alan haline getirilmeye çalışılır. Bu alanlar insanların aidiyetlerinin temel çerçevesi 
haline gelen ulusa duydukları inancı ve güveni tazeleyen, ulusun ortak iradesinin ürünü 
olarak sunulan ve toplumsal hafızayı belli biçimde taze tutmaya çalışan, bu meyanda 
da ulusun insanın kendini gerçekleştirebileceği en yüksek nokta olarak kodlayan bir 
yüksek özne biçiminde algılanmasına hizmet ederek bu yapılarla yüz yüze kalan insanı 
ikincilleştiren bir mesaj yayıcısı olarak kendini gösterir. Bunların her biri insanlara 
“ortak kimliğe teslim ol” çağrısıdır aynı zamanda. 

Tek bir ortak kimliğe, ortak tarihe gönderme yapan ortak kimlik ister istemez etnik 
ve dinsel renkler taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarih etrafında birleştirilmeye çalışılan 
ulusla siyasal olmaktan ziyade kültürel bir tanımlamaya konu olacaktır. Kültürel olarak 
tanımlanmış bu bir ulus çerçevesi yurttaşı salt yurtta doğmuş ve doğal haklar sahibi bir 
kişi olarak değil, Türk olarak, Yunanlı olarak, Alman olarak tanımlamaya götürecektir. 
Dolayısıyla bu yolla meşruiyetle mensubiyet arasında dolaysız bir ilişki kurulmuş olur. 
Mensubiyetiniz sizi yurttaş yapar ya da eksik bırakır. Yine bütün 19. ve 20. Yüzyıl 
tarihini buradan okumak çekilen pek çok acının arkasında bu anlayışın yattığını teşhis 
etmek mümkündür.

Bu durum sokakta ta tezahürlerini bulur. Sokaktaki en yaygın tezahür örneğin, 
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Türkiye’de Türkçe dışında bir dil konuşanlara karşı gösterilen tahkirâne tavırdır. Bu 
tavrın yakın tarihinde “vatandaş Türkçe konuş” kampanyaların etkisini not etmek 
gerekir. Hele okula yeni başlamış çocukların anadilleri dışında bilmedikleri bir dille 
eğitilmeye çalışılması, hatta kendi dilini kullanmamaya zorlanmaları büyük travmatik 
sonuçlar doğurur. Sonra nüfus kâğıdınızla sizi ele veren memleketiniz büyük toplumun 
size kuşkuyla bakmasına yol açabilir. En yakın örneğini ben yaşadım. Bir akademik 
kadroya atanmak için başvuran, başvurusu kabul edilen, atanması için hiçbir yasal ve 
akademik bir engel bulunmayan, ancak daha sonra aylarca bu atama için rektör imzası 
bekleyen bir arkadaşın Nusaybinli olmasının bu durumda ne derece etkisi vardı acaba? 
Bir başka örneği de Siirt’te dinlemiştim. Siirtli, üstelik Kürt değil Arap bir halıcı tatil 
için rezervasyon yaptırıp Bursa’daki bir kaplıcaya gittiğini, ancak plakasındaki 56 
rakamının görülmesiyle “yer yok” denilerek geri çevrildiğini anlatmıştı. Bir başka 
örneği ben bizzat gene Mardin’de yaşadım. Üniversite sınavı için görevli olarak 
gittiğimiz Mardin’de sınavın ortasında il sınav yönetici yardımcısı bir anda ortadan 
kayboldu. Öğle saatlerinde polisin onu gözaltına aldığını öğrendik. Sınavdan sonra 
sınavın işleyişi konusunda bilgi vermek için emniyete gittik. Yöneticiyi sorguya alan 
komiserin nezarethane kapısında bana ilk sorduğu soru “nerelisiniz hocam?” oldu. 
Ankaralı olduğumu söyleyince komiser rahatladı ve benimle konuşabileceğini, ama 
buralı hiç kimseye güvenmediğini, bunların hepsinin PKK’lı olduğunu söyledi. Üstelik 
gözaltındaki bu yönetici Kürt değil, Arap’tı. Bu ayrımcılık elbette sadece Kürtlerle ya da 
doğulularla sınırlı değildi. Bir çocukluk arkadaşım vardı, adını Orhan bilirdik. Meğer 
asıl adı Ohannes’miş. Çocuk bizlerden ve bizim nezdimizde aslında bütün toplumdan 
kendisini saklıyordu. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, ancak bunun gündelik hayatta 
hemen herkesin yaşadığı ve yaşattığı bir durum olduğunu, bunun da kestirmeden açık 
bir ayrımcılık olduğunu inkâr etmek mümkün değil. 

Ancak ayrımcılığın hukuk alanında bulduğu karşılık daha da korkutucudur. Son 
örneklerimden birini Dağlıca baskınında PKK’nın eline düşen askerlerle ilgili davanın 
iddianamesinde gördük. Askeri savcı diğer askerler için 3-5 yıl arasında çeşitli hapis 
cezaları isterken Mardin doğumlu askerin Kürtçe bilmesi ve kaçırıldığı süre içinde 
halinden memnun görünmesi nedeniyle onun için müebbet hapis cezası istedi. 
Askerin Kürtçe bilmesinin iddianamede konu edilmesi bile hukuk sürecinde ne türden 
ayrımcılık örnekleriyle karşı karşıya olduğumuzun dramatik bir kanıtıdır. 

İkinci örneği Yargıtay Başkanının emeklilik konuşmasından verip bitiriyorum: 
“Hâkimler bağımsız, teminatlı ve tarafsız olmalıdır, ama hâkimin taraf olacağı olaylar 
da vardır. Hâkimler Türkiye Cumhuriyetinden yana taraftır. Hâkimler üniter devletten, 
bölünmez bütünlükten yana taraftır. Taraf olmuştur, olacaktır. Ay yıldızlı bayraktan 
yana taraftır.” Bu konuşma çok açık bir biçimde ötekiler üzerinden kurulmuş bir hukuk 
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nosyonunun ürünüdür ve ancak hukuksuzluk ve adaletsizlik doğurur. Zira hâkim 
sadece hukuktan taraf olmak durumundadır. Belirli bir süre sonra Türkiye anayasal 
mekanizmaları kullanarak federatif ya da daha adil merkezi bir yapıya geçmeye karar 
verirse, o zaman tanımlanan bu hâkim yapacaktır? Sınırları tarihsel olarak belirlenmiş 
değişebilir kavramlar ve hatta tanımları kişiden kişiye değişebilecek kavramlar 
üzerinden bir hukuk anlayışı tarif edilemez. Hele ki bu kavramların pek çoğunun 
anlaşılıp biçimi tarih içinde ayrımcılığa yol açan pek çok uygulamanın zeminini teşkil 
etmişse o zaman tarif edilen bu hâkim tipinin uygulayacağı hukuk bir önyargılar 
hukuku olmaktan öteye geçemez ve adalet dağıtmak bakımından çok sorunlu bir 
duruma işaret eder. 

Bu durumda sizin objektif olarak tanımlanmış bir suçu işleyip işlemediğiniz değil, 
bu kavramlar bakımından potansiyel bir suçlu olup olmamanız önem kazanacaktır. 
Bu potansiyel suçluluk halinin tanımlanması girişimi ise doğrudan doğruya bir 
ötekiler listesi gerektirir. Bu listeye dahil olanlar hukuk karşısında peşinen suçlu kabul 
edilebilecek bir ayrımcılığın muhatabıdır artık. Tıpkı bir askerin Kürtçe bilmesinin 
ona isnat edilen suçları işlemesi için yeterli karine kabul edilebilmesi gibi. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Belki sözü salona 
vermeden önce insan hakları standartlarıyla ilgili ve sayın konuşmacıların da kuramsal 
çerçevede işaret ettikleri hususa dair bir-iki noktaya işaret etmek isterim. Daha sonra 
sözü hemen salona bırakacağım. Bunu bir bildiri olarak mütalaa etmeyin, o sınırlar 
içerisinde olmayan bir husus. 

Sayın Aydın’ın kapanışa yakın temas ettiği husus Türkiye’deki hukukun uygulanmasına 
ilişkin şizofrenik bir duruma işaret eden bir veçheye de sahiptir. Türkiye’de yaklaşık 
70’li yılların başlarından itibaren günümüze değin Anayasa Mahkemesi tarafından 
ortaya konulan siyasi partilere dair kapatma davalarına baktığımız zaman bu kapatılan 
partinin siyasi meşrebiyle ilgili olmaksızın, ama büyük ölçüde Türkiye’deki bir etnik 
sorunla bağlantılı olarak tanımlanan kapatma gerekçelerine bağlıdır ki, yelpazesi çok 
geniştir ve siyasi meşrebi sadece belli bir alana daraltmış ya da kilitlemiş görülemez. 
Şöyle bir kriter, bir tanım ortaya koyar, o da şu: Türkiye’de dili, dini veya dini inancı 
veya kültürel mensubiyeti itibariyle veya sosyolojik bir tespit açısından ülkedeki halkın 
çoğunluğundan daha farklı bir dili kullanan veya sosyal birtakım ananeleri, örf ve adeti 
olan topluluklar yaşamaktadır. Bu bir sosyal tespittir, ancak sorun yasalar çerçevesinde 
mahkemenin ortaya koyduğu içtihadı ışığında şudur: Bu topluluğun bu farklılığının 
hukukçu da tanınmasının savunulması sorunudur. Böyle baktığınız zaman dolayısıyla 
oldukça şizofrenik bir durumda karşı karşıya kalıyoruz. Yani hukukta realizm, 
toplumun toplumsal ilişkiler ortamı içerisindeki karar alma süreçleri bağlamında 
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hukukun varlığını savunan bir anlayıştır ki, insan hakları hukukunun gelişiminde 
önemli bir katkısı olmuştur. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Türkiye’de sadece 
yasaların uygulanması değil, aslında ifade özgürlüğü bağlamında bir tartışmanın hele 
ki, siyasi partilerce dahi -ki, herhalde bir demokraside bu çok şaşırtıcı değildir- bu 
tartışmanın ortaya konulması bakımından hukukun tanıması mertebesinde ciddi bir 
gerçeklik sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu tabii insan hakları hukuku perspektifini 
çok zorlayan, çok yokuşa süren bir vaka maalesef, çünkü insan hakları hukukunun özü 
güçlendirme kavramında ya da uluslararası terminolojiyle impovarment kavramında 
yatıyor. Yani görece veya mutlak olarak zayıf olanın haklarıyla, konumunun hukuk 
aracılığıyla güçlendirilmesi sürecidir. Bu yaklaşım Türkiye’deki uygulama bakımından, 
ama öte yandan insan hakları hukukunun temel evrensel standartları bakımından 
çok zıt bir sonuca bizi ulaştırıyor. Güçlendirme kavramını, yani haklarıyla kişilerin 
konumunu güçlendirme kavramına hukuk nezdinde ve hukukun araçları, yolları, 
usulleri sayesinde nasıl hayatiyet kazandırabiliriz? 

Burada tabii ayrımcılığa dönüp baktığımız zaman ayrımcılığın hukuk bakımından 
belli temalar çerçevesinde ölçülmesi gerektiği bir standardı ifade eder. Hem Avrupa 
standardıdır, hem uluslararası standarttır. Kısaca söylemek gerekirse cinsiyet, ırk, 
renk, dil, din, siyasi ya da bir başka görüşün savunulması, ulusal ya da toplumsal 
köken veyahut bir ulusal azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü 
nedeniyle size karşı bir farklı muamelenin uygulanmış olması. Bu uluslararası ve Avrupa 
standardı ayrımcılığa ilişkin pozitif hukuk bağlamında, burada farklı muameleyi nasıl 
tanımlamak gerekir? Hukuk buna da cevap veriyor: Uygulanan hukuk veya uluslararası 
hukuk standartları çerçevesinde hukuku kastediyorum. O da şu: 1. Objektif ve makul 
olmayan bir farklı muamele, 2. Meşru bir amacın takibi, izlenmesi hedefine varmakla 
ilgisi olmayan bir farklı muamele, 3. Bir hakkın ya da özgürlüğün sınırlandırılması 
noktasında o sınırlandırmayı meşru kılacak meşruiyet ölçütüyle önlenmeye çalışılan 
tehdit arasında gerçekten meşru sayılamayacak bir nedenselliğin bulunmadığı bir 
farklı muamele.

Bu tabii, birçok uluslararası sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde -Sayın 
Çotuksöken bunların bir kısmına temas ettiler- yer alan bir anlayışı, bir standardı 
ifade ediyor. Türkiye hukukuna da bir ölçüde yansımış durumda, fakat yakın zamanda 
Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 12 sayılı protokol doğrudan doğruya 
ayrımcılık temasını esas alan ve maddi hukuk bakımından iki temel maddesinde 
buna yer veren bir anlayışla geliştirilmeye çalışıldı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 14. maddesindeki ayrımcılık yasağı ya da eşitlik hakkı yeterli kabul 
edilmiyordu. Gelişme nerede ortaya çıktı? Avrupa standardının geliştirilmesi için 
çaba gösterenler şöyle bir adım attılar: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. 
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maddesi sadece sözleşmede tanınmış veya protokollerde tanınmış hak ve özgürlükler 
bakımından bir ayrımcılığın önlenmesiyle ilgiliydi. Oysa 12 sayılı protokol hukuk 
bakımından tanınmış hakların saydığım nedenlerle, gerekçelerle sınırlandırılmasını 
önleyen, yani sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil, hukuk altını çizmek 
gerekirse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa hukukunun da ötesinde bir hak 
ve özgürlükler yelpazesini ortaya koydu. Ancak bu yeni standart, geliştirilmiş yeni 
standart ne ölçüde makbul karşılandı Avrupa Konseyi üyelerince?

47 Avrupa Konseyi üyesi var bugün ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine hepsi taraf. 
Bu protokolle, yani 12 sayılı protokolle bağlı, yani onu onaylamış Avrupa Konseyi üyesi 
sayısı 15, 47’de 15, Türkiye de buna dahil değil. O hangi 15 diye de sormak gerekir. 
Kısaca adlarını sayacağım, dolayısıyla biraz belki Avrupa mekânında da ayrımcılık 
konusunun reel politika veya hukuk ilişkileri bağlamındaki ortaya çıkardığı sonucu 
görebiliriz. Onaylamış ve bu protokolle yükümlülük altına girmiş Avrupa Konseyi 
üyeleri: Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Finlandiya, 
Gürcistan, Lüksemburg, Kanada, Hollanda, Romanya, San Marino, Sırbistan, eski 
Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ve Ukrayna. Yani Avrupa’nın bir anlamda güneyi 
veya Avrupa’nın bir anlamda belki ötekisi, dolayısıyla tehdidin nereden kaynaklandığı 
ve nasıl doğduğu sorunlarını zannediyorum bu bağlamda da düşünmemiz gerekir. 
Türkiye bunlar arasında değil, bu da altını çizmek gerekirse şayet ilginçtir. 

Bu noktada bir başka hususun daha vurgulanması gerektiği kanısındayım, o da şu: 
Ayrımcılık ve adalet ilişkileri bağlamında insan hakları hukukunun klasik anlamda, 
yani tarih boyunca oluşmuş hakların ve özgürlüklerin korunmasına yönelik tehdidin 
kaynağı itibariyle devlet aygıtlarının veya devlet aygıtları bünyesinde yetki kullanan 
kişilerin bu hak ve özgürlüklere yönelik bir gölge düşürmesi veya ihlale yönelik 
işlemleri, eylemleri gibi dikey ihlallerle sınırlı değil, ama yatay ihlaller, yatay ve dolaylı 
ihlaller konusu da çok büyük değer taşır. Sayın Aydın’ın altını çizdiği mesele tipik yatay 
ihlaller örneğidir, yani devlet yetkisine sahip olmayan kişilerle yine aynı konumdaki 
kişiler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan ayrımcılık meselesi, plakaya bakarak otele 
kabul etmemek veya lokantaya kabul almamak teninizin rengine bakarak, vesaire gibi 
böyle bir müdahaleyi de gerektiriyor.

Ayrımcılık hukukunun belki de asıl önem taşıyan hususu hele ki, bu camia bakımından 
daha da bence önem taşıyor bu çatı altında, çünkü bir hukuk kurumu Ankara Barosu 
Hukuk Kurultayında o da şu: Hukukun bugüne kadarki geleneksel uygulama maddi 
hukuk anlamında ve usul hukuku anlamında uygulama kriterlerini değiştirmiştir. 
Örneğin, ispat külfeti iddiada bulunanın üzerinde olan bir aslında husustur. Bir iddiada 
bulunuyorsanız o iddianızı kanıtlamak, bir ithamda bulunuyorsanız onu kanıtlamak 
durumundasınızdır. Oysaki ayrımcılık hukuku insan hakları hukukunun o güçlendirme 
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kavramının ışığında ispat külfetini ayrımcılık yaptığı iddiasında bulunulan kişi ya da 
kurumun üzerinde tutar. Yani siz mesela, verdiğiniz o örnekte o otel sahibine karşı 
mağdur olduğunu iddia eden kişi “bana karşı ayrımcılık yapıldı, otelde yer olmasına 
rağmen bana şu nedenle otelde yer verilmedi” iddiasında bulunduğu zaman otel 
sahibinin ayrımcılık yapmadığını kanıtlaması gerekir. Uluslararası ve Avrupa standardı, 
Avrupa standardı derken hem Avrupa Konseyi hem Avrupa Birliği standardı budur, 
uluslararası standartta budur, ama bunu uygulayabilmeniz için hukukunuzda da bu 
referansları verebileceğiniz kaynak düzenlemelerin olması lazım. Fakat Türkiye’de 
pozitif hukukunda Türkiye’nin Anayasadaki 10. maddenin genel hükmü dışında bir 
tek yerde ayrımcılıkla ilgili pozitif hukuki düzenleme vardır. O da İş Kanununun 
5. maddesidir, başkaca da yoktur. Genellikle bu konuya ilişkin tartışmalarda karşı 
karşıya kaldığımız buna ilişkin gerekçe ise şudur: Çünkü Türkiye’de ayrımcılık yoktur. 
Bundan kasıt eğer Güney Afrika Cumhuriyeti bağlamında bir Apartheid rejimi ise 
evet, belki böyle bir uygulamanın olmadığını söylememiz mümkündür. Fakat o zaman 
gayrimenkul mülkiyeti üzerindeki özellikle cemaat vakıflarıyla ilgili uygulamalar nasıl 
açıklanabilecektir veyahut bazı ifade özgürlüğü vakalarının etnik mensubiyete göre farklı 
yorumlara tabi tutulabilmesi konusundaki yargı uygulaması nasıl açıklanabilecektir. 
Kısacası ayrımcılık hukuku aslında bütün hak ve özgürlükleri yatay kesen bir konudur. 
Dolayısıyla bütün hak ve özgürlükleri ilgilendirebilir. Hangi ayrımcılıkla ilgiliyse, 
cinsel, dinsel, vesaire, dolayısıyla ben bu hususların altını çizdikten sonra kısaca sözü 
salona bırakmak istiyorum.

ŞEBNEM ÖZKAN- Sayın Aydın, doğrusunu isterseniz bir antropolog olarak 
etkin olduğunuz konumunuzdaki görüşlerinizi çok büyük bir merakla bekliyordum. 
Ancak bazı konularda ciddi düş kırıklığı yaşadığımı bildirmek istiyorum. Lütfen 
açıklamalarımda sorun varsa bilimsel anlamda hemen tekzip ediniz, ancak çok gerilere 
gitmeden size iki noktayı hatırlatmak istiyorum. Öncelikle Kalahari kunglarının 
“bölgelerinin” Avrupalılarca bölgelerinin işgal edildiği dönemde Avrupalıların verdiği 
bir tanımlamadır; “buşmen-çalı adam” Kendi ifadelerine göre onlar “Kung”dur. 
Birkaç hayvanın yanı sıra bir-iki yerli, yani kung öldürmek Avrupa kültüründe bir av 
geleneğidir. Çok daha yakınlara geleceğim ve size 19. Yüzyılın son ikinci döneminde 
en azından geçerli olan bir İngiliz Yasasından söz etmek istiyorum. O da Terran Olee’s 
Doktrinidir; Boş Arazi Yasası. Kaptan Cook Avustralya’ya doğru yola çıktığında başka 
görünür mesajlarının yanında bir de yanında Terran Olee’s Doktrinden aldığı bir 
yetki vardır. İlgili yasa gidilen bölgede kuşaklar boyu burada ikamet ediliyor olunsa da 
kişilerin, yani topluluğun yazıya geçmemesi ve bulundukları toprakları tapu benzeri 
bir belgeyle kendilerine ait olduklarını kanıtlayamamaları durumunda boş arazi olarak 
kabul eder ve böyle bir bölge o dönemin “gelişmiş” Avrupa toplumlarına göre boş 
arazidir ve insanlık yararına kullanılabilir. Bu doktrinden yola çıkarak ilgili toplumlar, 
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burada Avustralya’da öncelikle bölgede ciddi bir savaş gerçekleştirmişlerdir, ama 
bununla yetinmeyip önce ökümenenin, yani güvenilir sosyal bölgenin Avrupa’da zararlı 
görülen kişileri ağır hükümlülerden başlayarak buraya yöneltmişlerdir. Burada yapılan 
uygulamaların çok ciddi sonuçları vardır. Çit belgeselini örneğin anımsatmak isterim, 
bu arada Osmanlı İmparatorluğuna bakarsak bakınız; bir kısım aydın çevremizin 
tarihimizle yüzleşmek anlamında bazı bilgileri çok farklı yorumladıkları kanısındayım. 
Şöyle ki, kötü emsal emsal olmaz örneğini bir kez daha hatırladığımı bu noktada yine 
vurgulamak istiyorum. Ancak Osmanlı İmparatorluğunda da bir öteki kavramı vardır. 
Ancak öncelikle size Sibel Özbudun’un Kültür Erlerinde ötekinin tarihçesine ilişkin, 
yani Avrupa toplumlarının gittikleri coğrafi bölgelerdeki karşılaştıkları insan dışında 
grotesk tabloları hatırlatmak isterim. İnsana özgü temel bir nitelikten yoksun olan, 
dilden yoksun olan varlıklar olarak tasarımlanıyordu Avrupa kültüründe bu varlıklar, 
kişiler, topluluk üyeleri ve Osmanlı İmparatorluğunun yakın dönem tarihine bakıldığı 
zaman kuşkusuz gayrimüslimler kavramı vardır, azınlıklar vardır. Ancak bakınız; 
balkanlarda yönetim politikasında dil, din konusunda herhangi bir müdahale yoktur. 

Çok özür dilerim, burada amacım asla bir bildiri sunmak değil, ama birtakım 
gerçeklikler böyle uluslararası bir zeminde çok büyük önem kazanıyor. Açıkça şunu 
vurgulamak istiyorum ki, Osmanlı Kreoli diye bir kavram yoktur, ama Fransız Kreoli, 
İngiliz Kreolleri yaşanmıştır. Bu anlamda o dönemki politikalar çerçevesinde farklı bir 
konumu olduğu kanısındayım. Siz böyle düşünmüyor musunuz? Teşekkürler.

Av. ZÜBEYDE KAMALAK- Öncelikle program düzenleyicilerine ve sizlere teşekkür 
ediyorum. Sayın Prof. Dr. Çotuksöken Hocamız “ayrımcılıkla keyfilik aynı tutulabilir” 
dediler. Daha sonraki Sedan Sözleşmesinden bahsedildi. Sedan Sözleşmesi ise her türlü 
ayrımcılığı yasaklayan bir sözleşme kadınlar lehine tabii, ancak 12 sayılı protokolden 
bahsetti yine Oturum Başkanımız. Burada da yasaklanıyor. Fakat görüyoruz ki, bu 
zayıflar lehine olmuyor. Sanki tam tersine zayıfların aleyhineymiş gibi bu ayrımcılığın 
yasaklanması keyfiyete yol açıyormuş gibi düşündüm. Acaba pozitif ayrımcılıkla bu 
ayrımcılığı çözebilir miyiz? Teşekkür ediyorum.

Staj. Av. ZELİHA DERELİ- Sayın Yakupoğlu tarafından cevaplandırılmak 
üzere sorumu yöneltmek istiyorum. Sayın Yakupoğlu Avrupa Birliğinin suigeneris 
ayrımcılığa yol açan bir birlik olduğu yönündeki fikirlerini ileri sürdü ve bu kapsamda 
Avrupa Birliğinin üye olmayan devletlere üye ülkeler lehine uyguladığı ayrımcılık 
politikasını bir yana bırakırsak aslında kendi üyeleri arasında da bir ayrımcılığın 
varlığından bahsedildi. Bu noktada Avrupa Topluluğu kurumsal hukuku çerçevesinde 
Avrupa Topluluğu kurumlarının özellikle karar alma mekanizmaları incelendiğinde 
daha çok bir uzlaşma kültürünün hâkim olduğu dikkatleri çekmektedir. Dolayısıyla 
Sayın Yakupoğlu’nun Avrupa Birliğinin suigeneris ayrımcılığa yol açan bir birlik olduğu 
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yönündeki fikirlerini biraz daha açmasını ve bununla tam olarak neyi kastettiğini 
belirtmesini istiyorum. Teşekkür ederim.

ÖZCAN- Sayın Başkan, umarım bana kısa bir fırsat verirsiniz. Sayın Aydın o kadar 
hızlı genellemeler yaptı ki, vatana ihanet suçlamasıyla neredeyse sonuçlanmış bir 
davayı Kürt olanlara suç işleme özgürlüğü tanıyacak şekle getirdi. Kusura bakmayın. 
Böyle bir özgürlük kimsenin, hiçbir etnik grubun olamaz. (Alkışlar)

İki, ben dosyayı bilmiyorum, hukukçu bilmediği dosya hakkında konuşmaz. Siz bir 
dosyadan söz ediyorsunuz. Basına sızmış üç adet doğruluk derecesinin ne olduğunu 
sağlam bir şekilde bilen hukukçu var mı? Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Bu kadar hızlı 
bir genelleme yapıldı ki, 1648’ten beri kapitalist dünya sisteminde iki model var. Ya 
egemen devlet modeli var sömürge olmamaya çalışan yahut sömürge var. Egemen 
devlet modelinin maalesef bulduğu tek formül ulus devlet, siz de anlattınız. Alternatif 
bir ulus devlet ya da benzer bir egemen devlet öneriniz var mı? Bugün bu sorun devam 
ediyor, çünkü küresel kapitalizm bizleri sömürge durumunu getirmekte her gün. Buna 
ilişkin ben gerçekten merak ediyorum, bir öneriniz varsa ben de kendime göre politik 
bir görüş açısı edinmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.

HAKAN ATAMAN (İnsan Hakları Gündemi Derneği Genel Sekreteri ve 
Uluslararası Af Örgütü Kurucu Üyesi)- Pek çok açıdan biliyoruz ki, bugün Avrupa 
bölgesinde yürütülen kampanyalar ve yasal düzenlemeler var. Bunların önemli bir 
kısmı iş ve istihdam alanında oldu ve pek çok araştırmada ayrımcılığın sadece doğrudan 
değil dolaylı ve genellikle de görünen şeklinin dolaylı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 
da en son yapılan bir tespite göre ne kadar fazla yasa ve ne kadar fazla uluslararası 
hukuk hazırlanırsa bu iş o kadar sinsileşiyor ve bu yüzden de sosyal bilimlere çok fazla 
önem düşüyor. Benim merak ettiğim bir insan hakları savunucusu olarak acaba bugüne 
kadar Türkiye’de yapılmış kapsamlı bir araştırma var mı? Özellikle de akademisyenler 
açısından ve Suavi Aydın’ın özellikle bu konuda bir çalışması oldu mu ya da antropoloji 
ve sosyoloji bölümlerinin özellikle bu konuyla ilgili yapılmış kapsamlı bir araştırması 
ve birisi mevcut mu? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkürler, sanıyorum başkaca yok, ama burada da 
sözü konuşmacılara bırakmak zorundayım. Aynı sıra içerisinde Sayın Çotuksöken 
buyurunuz ve lütfen süreyi de dikkate alırsanız.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- Teşekkür ederim. Çok kısa olacak benim 
yanıtım; keyfilikle tabii bağlantısı var ayrımcılığın, ama keyfilik sadece ayrımcılıkla 
eşdeğerdir ya da ayrımcılık olarak kendini gösterir diyemeyiz. Çok çeşitli görünümleri 
var, ama ayırımcı bir tutum takınan kişi kesinlikle buna ussal bir temel, çok dikkatli 
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düşünürsek, eleştirirsek, kişi kendisini eleştirirse ussal bir şey, rasyonel bir gerekçe 
getiremez. Otele almayan plakasına bakıp veya cinsiyetine bakıp “sen bu kadar okula 
gidebilirsin, bundan sonrasına gidemezsin” ya da “sen balerin olamazsın” inançlarla, 
günlük alışkanlıklarla, törelerle, vesaireyle bütün bu alışkanlıklarla insanlara bir 
şekilde farklı muamele yapmaya kalkanlar bunu hiçbir zaman rasyonalize edemezler 
ve gerçekten de bu anlamda keyfidirler. Pozitif ayrımcılık sözünün içeriğini anlıyorum, 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarih sahnesine kadınların çıkması, 
kendilerini kabul ettirmeleri, eşdeğer görülmeleri çok çok uzun zaman almıştır, hâlâ 
da dünyanın her tarafında böyle olduğunu, eşdeğer kabul gördüklerini söyleyemeyiz. 
İçinde bulunduğumuz ülke de dahil olmak üzere daha çok sorunumuz var bu anlamda, 
ancak destek verme anlamında ayırımcılık keşfe burada demesek, ama insanları açık 
birer varlık olarak olanakları bakımından çok olanaklarını gerçekleştirme konusunda 
onlara destek vermek bakımından son derece önemli ve değerli özneler olarak görüp 
öyle muamele etmemiz gerekir ve bu konularda da gerçekten araştırmacılara sosyolojik 
ve sosyal antropolojik araştırmalar özellikle yapılmalıdır. Ne türlü bir tutum, tavır 
takınma içerisindeyiz? Bunların çok iyi belirlenmesi gerekiyor, bunun için de cesaret 
lazım tabii. Teşekkür ederim.

Av. MUKADDER YAKUPOĞLU- Sorunun cevabını şöyle açabilirim: Avrupa 
Birliği sözde bir yüksek standartlara sahipmiş gibi dünyada böyle bir hava yaratmış 
durumda. Avrupa Birliğine girmek isteyen ülkeleri böyle bir beğenmeme ve ayrımcı 
bir tavırla, yani “sen şunu şunu, olmadı bunu bunu sağla, olmadı bunu bunu sağla” bu 
şekilde böyle bir insanın bir insanı aşağılaması gibi diğer ülkeleri, Avrupa Birliğine ait 
olmayan ülkeleri bu şekilde bir tipik kişinin kişiyi aşağılaması şeklindeki bir devletlerin 
aşağılaması, devletler birliğinin aşağılaması şeklinde bir ayrımcılık içerisindedir. Diğer 
taraftan da bazı kararlarda konseyin oybirliği, komisyonun görüşleri birtakım şeyler var. 
Onların çok karmaşık bir süreçleri var. O karmaşık süreçleri çok iyi takip edemeyecek 
ülkeler, o tür oyunların içerisine çok fazla giremeyecek ülkeler mutlaka ayırıma tabi 
tutuluyor. Çünkü o kadroları yok onların, yeni gelen ülkelerin o kadroları yok. O 
ülkelere karşı da gizli ayrımcılık, zaten benim konuşmam sadece gizli ayrımcılıkla ilgili, 
çünkü açık olan herkes onu fark ediyor. Fark edilen şey hiç önemli değil benim için, 
benim için önemli olan gizli şey, nasıl petrol aranır gibi gizli kalan iki insan arasındaki 
ilişkileri ben takip ederim. Kesinlikle birbirini bir şekilde aşağılama vardır. İnsan öz 
olarak iyi bir varlık değildir, onun için hayvanlarla dostluk kurarlar. İnsan iyi değildir, 
insan sürekli olarak bir şekilde edindiği bir altyapıyla diğerini bir şekilde aşağılar, bir 
tek sözcükle aşağılar, bir davranışla, bir bakışla aşağılar. Bunu Avrupa Birliği suigeneris 
bir şekilde, yani Avrupa Birliğinden önce hiç böyle bir aşağılanma şeyi yok yani, 
insanın insanı aşağılaması gibi. Eskiden devlet güçlüdür, askeri güçlüdür, gider işgal 
eder. Osmanlı da öyleydi, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu da öyleydi, o şekilde 
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bir şey vardı. Bunun şu anki özel durumu bu komplike bir hale gelmiş devlet boyutuna 
çıkmış vaziyette bu, yani insanlar arasındaki bu devam eden şey daha çok kurumlaşmış 
vaziyettedir. Avrupa Birliği bu insanın aşağılık tarafını kurumlaştırmıştır. Benim 
açacağım konu bu. Teşekkür ederim.

Doç. Dr. SUAVİ AYDIN- Sağ olun. Öncelikle anlamadığım şey şu: Benim 
söylemediklerimden yola çıkarak bunları bilmediğim ya da düşünmediğim 
nasıl söylenebilir ya da çıkarılabilir? Ben sizin söylediklerinizden bahsetmedim, 
bahsetmeme hakkım da var. Çünkü bana bir konu verildi ve kendi meşrebimce buraya 
uygun bulduğum bir şey hazırladım, geldim.

İkincisi antropolog olarak, benim antropolog olmam doğrudan doğruya beni yine 
bir ayrımcılığın nesnesi haline getirdi. Çünkü bir antropolog olarak sadece kunklarla, 
busmenlerle, Güney Amerika’daki batılıların uygulamalarıyla uğraşmam gerekmiyor. 
Müsaade ederseniz modern devletle, kendi ülkemle de uğraşabileyim. Bana mesleki 
ayrımcılık yapmayın. Size bunu söyleyeceğim. 

İkincisi, arkadaki beyefendi “başka bir model var mı?” şeklinde sordular. Vallahi 
bu model üzerinde yıllardır insanlar konuşuyorlar ve özellikle Almanya’da “yeni 
demokratik devlet modeli, katılımcı devlet modeli ne olmalıdır?” sorusunun cevabı 
üzerine bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Buradaki müracaat noktası ne olabilir? Ben burada 
söyledim, konuşurken andım. Aydınlanmacıların yola çıktıkları andaki ulus tanımı 
mesela çok ışık veren bir ulus tanımıdır. Etnik bir göndermesi yoktur, kültürel bir 
göndermesi yoktur, bir ülkede eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşamaya vurgu yapar. Bu 
çok önemlidir. Buraya dönüp bakmak çok faydalı, çok yararlıdır. Dolayısıyla şu andaki 
modeli eleştirmek demek burada bir çözümsüzlük alanı var demek de değildir. Çünkü 
insanlar bunun üzerine konuşuyorlar, düşünüyorlar, tartışıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar 
ve hayatı, toplumu, dünyayı dikotomiler -yani emperyalistler ve direnenler- üzerinden 
kurmamak lazım. Ben sadece şunu söyleyeyim; emperyalizme ya da o tür iştahlara 
açılmamış bir devlet yoktur Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere, yani Türkiye 
Cumhuriyetinin Kafkasya’da, Azerbaycan’da, şurada burada neler yaptığını da herkes 
çok iyi biliyor. O yüzden bu tür dikotomiler kurmayalım. Bu konuda bu açıdan masum 
bir devlet bulamayız çünkü. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Süre doldu. Daha sonra dışarıda görüşmek mümkün efendim. 
Ben tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum ve sizlere de katkılarınız, katılımlarınız için 
çok teşekkürler. Oturumu kapatıyorum efendim.

SUNUCU- Katılımcılara plaketlerini vermek üzere Oğuz Büyüktan’ı sahneye davet 
ediyoum. (Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“HUKUK OLUŞTURMADAKİ YENİ GELİŞMELER”

Oturum Başkanı: Prof. DR. CAHİT CAN (Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)

(SALON 2, 11 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayının ve “Adalet Işığında 
Hukuk” Oturumlarının son gününün ilk başlığı “Hukuk Oluşturmadaki Yeni 
Gelişmeler” Oturum Başkanı Prof. Dr. Cahit Can, konuşmacılar Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Saadet Arıkan, Prof. Dr. Imer Flores, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tevfik 
Özcan.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. CAHİT CAN- Değerli konuşmacılarımız, değerli 
konuklarımız, değerli katılımcılar; hoş geldiniz. Size önce konuşmacıları tanıtacağım. 
Yalnız konuşmacılarımızdan birini tanıtamayacağım, çünkü gelemeyecek ve onun 
konuşmasını ekrandan izleyeceğiz. Fakat kim olduğuna ilişkin birazcık bilgi vereyim 
Sayın Prof. Flores’in, Meksika Uluslararası Üniversitesi UNAN’da görev yapmaktadır, 
yüksek lisansını Harvard Üniversitesinde, doktora eğitimini ise Meksika Ulusal 
Üniversitesi UNAN’da tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında hukuk ve politika, 
Angloamerikan ve Latin Amerikan hukuk düşüncesinin gelişimi, demokrasi ve insan 
hakları bulunmaktadır.

İkinci konuşmacımız Sayın Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan, konuşmasının başlığı 
“Neoliberalizmden Sonra Hukuk Devleti” Kendisini biraz tanıtayım: 1981 yılından 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, 1983 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Ana Bilim Dalına 
araştırma görevlisi olarak atandı. 1984 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990 
yılında doktor, 1998 yılında doçent unvanını aldı. Hâlâ İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı ve Türk Hukuk Tarihi Ana 
Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Yayınlarından bazıları şunlardır. 
John Look’ta Devlet ve Hukuk, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, Hukuk Dışı 
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Mekanizmalar ve İlkel Hukuk, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Hukuk ve Toplum.

Üçüncü konuşmacımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayşe Saadet Arıkan “Somut Norm 
Oluşturmada Düzenleyici Etki Analizleri” üzerine konuşacak. Kendisini biraz 
tanıyalım. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, 1978-1982 
yıllarında ceza hâkimliği, 1982-1989 yılları arasında 7. Hukuk Dairesinde Yargıtay 
tetkik hâkimliği yaptı. 1989-1998 Adalet Bakanlığı AT Koordinasyonu Dairesinde 
tetkik hâkim olarak çalıştı. 2000-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı AB Genel 
Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2005-Ocak 2007 tarihleri arasında yerli ve yabancı 
üniversitelerde ders ve konferanslar verdi. Ocak 2007’den itibaren Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent unvanıyla tam zamanlı öğretim üyesi olarak 
göreve başladı. AT, AB hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, bilişim ve hukuk, tüketici 
hakları, insan hakları sözleşmeleri, tahkim ve yabancı yatırımlar, proje hazırlama, proje 
yönetimi, koordinasyonu ve izleme çalışma alanları arasındadır. 

Gelememesi nedeniyle Sayın Flores’in konuşmasını sanıyorum bu ekrandan 
izleyeceğiz. Konuşmalar diğer arkadaşlar için de hatırlatıyorum, 20’şer dakikayla 
sınırlıdır. Konuşmaların ardından konuşmacılara soracak olduğunuz soruları isim 
belirterek yöneltebilirsiniz.

Prof. Dr. IMER B. FLORES***- Teşekkür ederim.

Yasama Basireti*: Adaletin Işığında Yasa Koyucuların (ve Yargıçların) 
Akılcılıkları**

I. GİRİŞ

Adalete, adlandırmak için (per antonomasia) yasal değerinin ve mükemmellik için 
(per excellence) siyasi/sosyal ve etik/ahlaki kıymetinin hak ettiği yeri vermek ki 
bence bu, bu Kongre’nin “Adaletin Işığında Hukuk” başlıklı bölümünün öncelikli 
amacıdır, bu konuda var olan bazı (yanlış) anlamalara yeniden değinilmesini, bunların 
yeniden giydirilmesini akla getirir ve bununla hukuk görevlileri, hukuk uygulayıcıları, 
ayrıca avukat ve vatandaşlar, ama en çok da yasa koyucular ve yargıçların ilişkileri 
konusunda var olan bazı (yanlış) anlamaların yeniden değerlendirilmesini ve bunların 
düzeltilmesini gerektirir. Bu bağlamda benim amacım: adaletle ilgili çeşitli fikirlere 
genel olarak değinmek236; yasa koyucuların ve yargıçların birbirleriyle ister istemez 

236 *Legisprudence: Yasamayla ilgili hukuki bir teori (ç.n.)
** “XXI. Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler”, Ankara, Türkiye, 8-11 Ocak 2008’de gerçekleştirilen Uluslararası 

Hukuk Kurultayı’nın “Adaletin Işığında Hukuk” bölümünün “Hukuk Oluşturmadaki Yeni Süreçler” alt bölümü için hazırlanan bildirinin 
gözden geçirilmiş nüshası.

*** Profesör – Araştırmacı, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (Meksika) (E-posta: imer@servidor.unam.mx).
 Imer B. Flores, “Assessing Democracy and Rule of Law: Access to Justice”, Aleksander Peczenik (ed.), Proceedings of the 21st IVR World 

Congress [21. Dünya IVR Kongresi Bildirileri], Lund (İsveç), 12-17 Ağustos, 2003, Kısım I: Adalet, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004, syf. 
146-154 (Archiv für Rechts- und Socialphilosophie (ARSP), Beiheft Nr. 95).
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yarış halinde, hatta çatışma halinde oldukları görüşüne karşı çıkmak237; ve yasa 
oluşturmada geçerli olan birtakım yeni gelişmelerden bahsetmektir238. Dolayısıyla 
çalışmam, müstakil üç önemli kısımdan oluşmaktadır:   

İlkinde, esas olarak iki fikre değineceğim: öncelikle, bir görüşe göre tamamıyla öznel 
bulunan ve (geçerli) bir bilimsel sav olarak görülmeyen “adaletten” bahsedeceğim; daha 
sonra ise, bir başka görüşe göre tamamıyla öznel bulunmayan ve böyle kabul edilen 
ama yasa koyucularca yürürlüğe konan yasaların ya da yasaya saygılı davranışların 
yargıçlarca uygulanarak önemsiz bir uygulamaya dönüştürüldüğünü savunan 
görüşe değineceğim. Diğer taraftan, doğru anlaşılması koşuluyla “adaletin” öncelikle 
nesnel olması gerektiğini (ya da en azından onu bundan alıkoyacak hiçbir şeyin 
olmadığını) ve daha sonra bunun, yargıçların ya da sadece yasaya saygılı davranışın 
önemsiz bir uygulaması düzeyine düşürülemeyeceğini iddia edeceğim. Meydan 
okumak isteyeceğim, ama sınırlı yer yüzünden değinip geçeceğim bir diğer fikir ise: 
“adaletin” diğer (hukuki) değerlerle ( [hukuki] kesinlik ve güvenlik gibi) kesinlikle 
bir çatışma içerisinde olarak değerlendirilmesidir. Oysa doğru anlaşıldığı takdirde 
“adaletin”, (hukuki) kesinlik ve güvenliği de içermek üzere tüm (hukuki) değerlerin 
gerçekleştirilmesinden oluştuğu görülür.

İkinci kısımda yasa koyucuların ve yargıçların birbiriyle ister istemez yarışma ve 
çatışma halinde oldukları fikrine karşı çıkacağım: buradaki ima sadece adalet konusunda 
yasa koyucular ve yargıçlar arasında birbiriyle çatışan görüşlerin olduğu değil, aynı 
zamanda çatışmanın yasamanın lehine çözümlenmesi gerektiği varsayımıdır. Aksine 
ben, yasa koyucuların ve yargıçların birbiriyle ister istemez yarışma ve çatışma halinde 
olmadıklarını; dolayısıyla iş birliği ve uyumun, adaletin (yasama ya da yargı açısından) 
en iyi (ahlaki) şekilde gerçekleştirilmesinde hem yasa koyucular, hem de yargıçların 
rollerinin ve akılcılıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını öne süreceğim.239

Üçüncü ve son kısımdaysa, yasa oluşturma konusunda var olan bazı yeni gelişmelere 

237  Imer B. Flores, “The Living Tree Constitutionalism: Fixity and Flexibility” (yazar dosyası); “Hercules, Ulysses and Omphale. The Battle 
for Constitutionalism: Legislation and Adjudication (yazar dosyası); ve “The Living Tree: Fixity and Flexibility. A General Theory of 
( Judicial Review in a) Constitutional Democracy?” (yazar dosyası).

238  Imer B. Flores, “The Quest for Legisprudence: Constitutionalism v. Legalism”, Luc J. Wintgens (ed.), The Theory and Practice of Legis-
lation: Essays on Legisprudence, Aldershot: Ashgate, 2005, syf. 26-52; ve, “Legisprudence: The Forms and Limits of Legislation”, Problema. 
Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 1, 2007, syf. 247-266. (İki eski nüsha mevcuttur: “Legisprudence: The Forms and Limits of 
Legislation”, José Juan Moreso (ed.) Proceedings of the 22nd IVR World Congress [22. Dünya IVR Kongresi Bildirileri] Granada 2005. Sayı I: 
Legal Theory / Teoría del derecho [Hukuk Teorisi]. Legal Positivism and Conceptual Analysis / Positivismo jurídico y análisis conceptual, Stutt-
gart, Franz Steiner Verlag, 2007, syf. 194-202 (Archiv für Rechts- und Socialphilosophie (ARSP), Beiheft Nr. 106); ve “Lon L. Fuller’s Implicit 
Laws of Lawmaking: The Forms and Limits of Legislation”, De Legibus. Review of the Harvard Law School Association of Mexico [Meksika 
Harvard Hukuk Okulu Derneği Dergisi], Sayı. V, No. 5, 2006, syf. 83-103.)

239  Wilfrid J. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review. The Living Tree, Cambridge: Cambridge University Press, 2007; “A 
Common Law Theory of Judicial Review”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 1, 2007, syf. 117-139; ve, “Constitutions 
as Living Trees: An Idiot Defends”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence [Kanada Hukuk ve İçtihat Dergisi], Sayı. 43, 2005, syf. 207-
247; ve, Jeremy Waldron, “The Core of the Case Against Judicial Review”, Yale Law Journal [Yale Hukuk Dergisi], Sayı. 115, 2006, syf. 
1346-1406. 
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değineceğim. Bunların arasında önemli olan iki tanesi: Öncelikle, yasama basiretinin 
ortaya çıkmasından (ya da yeniden ortaya çıkmasından) bahsedeceğim. Bu ifade, yarım 
asırdan daha uzun bir zaman önce yasamaya (yeni) bir teorik yaklaşımı ya da (yeni) 
bir yasama teorisini betimlemek ya da nitelemek için oluşturuldu. Burada sadece yasal 
oyun alanı derecelendirilmiyor, ayrıca yasamanın hukuk çalışmalarının merkezine, 
yargının yanına tekrar yerleşmesi sağlanıyor240. İkinci önemli durum ise, yasamanın 
akılcılığının, hukuki tartışmaların önünde ortaya çıkmasıdır (ya da yeniden ortaya 
çıkmasıdır).241

II. ADALETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Bu bölüme başlamadan önce adaletin sadece çok önemli bir yasal değer ve üst düzey 
bir siyasi/sosyal, etik/ahlaki kıymet olmadığını, ayrıca adaletin kendi içinde bir amaç 
olduğunu ve hukukun da bu amaca erişmekte kullanılan araç olduğunu hatırlatmama 
izin verin.

Bir yandan, adaletin adlandırmak için bir yasal değer olarak ve mükemmellik için 
bir siyasi/sosyal ve etik/ahlaki kıymet olarak önceliğinin tehdit altında olmadığını 
belirtmek gerekir. Geleneksel iddia samimi bir şekilde şöyledir: salus populi, suprema 
lex est (“toplumun iyiliği en üst hukuktur”); ancak, buna verilen cevap da açıktır: iustitia 
fundamentum, regnorum (“adalet gerekçelendirilmiştir ve hükmünü sürmektedir”) ya 
da iustitia est omnium domina ac regina virtutum.242 John RAWLS’ın izinden gidersek 
adaletin, herhangi bir iyi algısına dayanmadan gerekçelendirildiğini ve kendi içinde 
bir amaç olup diğer tüm amaçlardan önce gelerek ve onlara nazaran düzenleyici olarak 
hükmünü sürdüğünü kabul edebiliriz.243

240  Julius Cohen, “Towards Realism in Legisprudence”, The Yale Law Journal [Yale Hukuk Dergisi], Sayı. 59, 1950, syf. 886-897; ve “Le-
gisprudence: Problems and Agenda”, Hofstra Law Review, Sayı. 11, 1983, syf. 1163-1183; ve Luc J. Wintgens, “Rationality in Legislation. 
Legal Theory as Legisprudence: An Introduction” ve “Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence”, Luc J. Wintgens 
(ed.), Legisprudence: A New Theoretical Asyfroach to Legislation, Oxford, Hart Publishing, 2002, syf. 1-7, ve 9-39; ve, “Introduction” ve 
“Legisprudence as a New Theory of Legislation”, The Theory and Practice of Legislation…, alıntı. not 3, syf. 3-25.

241 Eduardo García Máynez, Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica, México, Imprenta Universitaria, 1953; 
Lon L. Fuller, The Morality of Law, 2. baskı, New Haven, Yale University Press, 1969, syf. 39 (ilk baskı: 1964); ve, “Implicit Elements 
in Made Law”, The Anatomy of Law, New York, Frederick A. Praeger, 1968, syf. 91-110; Norberto Bobbio, “Le bon législateur”, Hubert 
Hubien (ed.), Le raisonnment juridique/Legal Reasoning/Die jurisdiche argumentation, Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1971, syf. 
243-249; ve, Manuel Atienza, “Sociología jurídica y ciencia de la legislación” R. Bergalli (ed.), El derecho y sus realidades. Investigación y 
enseñanza de la sociología jurídica, Barcelona: SYFU, 1989; “Contribución a la teoría de la legislación”, Doxa, Sayı. 6, 1989, syf. 385-403; 
“Para una teoría de la argumentación jurídica”, Doxa, Sayı. 8, 1990, syf. 39-61; “Razón práctica y legislación”, Revista Mexicana de Estudios 
Parlamentarios, Sayı. 3, 1991, syf. 9-31; Contribución a la teoría de la legislación, Madrid: Tecnos, 1997; Las razones del derecho. Teorías de 
la argumentación jurídica, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997; ve “Reasoning and Legislation” The Theory and Practice 
of Legislation…, alıntı. not 3, syf. 297-317. ayrıca Imer B. Flores, Eduardo García Máynez (1908-1993), México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, syf. 50-59.

242  Louis Le Fur ve ark., Los fines del derecho. Bien común, justicia y seguridad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981. 
Imer B. Flores, “La definición del derecho”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Sayı. XLVI, Nos. 209-210, septiembre-diciembre, 
1996, syf. 69-123. Aynı eser, syf. 81-83.  ayrıca John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971, 
§ 1, syf. 3-4; ve Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, New York: Cambridge University Press, 1982.  Imer B. Flores, “El 
liberalismo igualitario de John Rawls”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, No. 1, julio-diciembre 1999, 
syf. 85-122.

243   John Rawls, A Theory of Justice, alıntı. not 7, § 1, syf. 3-6.  also Tom Campbell, Justice, New Jersey: Humanities Press International, 
1988; ve, Brian Bix, “Justice”,  Jurisprudence: Theory and Context, 3. baskı, London: Sweet & Maxwell, 2003, syf. 103-117.
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Diğer yandan, Roma’da ius (“hukuk”) teriminin basitçe ars boni et aequi şeklinde 
tanımlandığını; iustitia (“adalet”) teriminin klasik ifadesinin ise JÜSTİNYEN 
Enstitüleri’nde: constans et perpetua voluntas, ius suum cuique tribuendi şeklinde yer 
aldığını belirtmek gerekir. Bu adalet tanımı, iki kısımdan oluşan bir kural öne sürer: 
1) “belirli ve sürekli amaç” ve 2) “herkese uygun olanı vermek”. Geleneksel olarak 
yazarlar özellikle birinci kısma odaklanmış, ikinci kısmı ise neredeyse tamamıyla göz 
ardı etmişlerdir.244  

Ancak herkes için “uygun olanın” ne olduğu hala açık uçlu bir sorudur çünkü bu çok 
geniş bir ifadedir. Gerçekte ya da sonuç olarak “uygun olan” ne demektir? Örneğin 
RWALS adaletin, “toplumun temel kurumlarında hak ve görevlerin belirlenmesine ve 
sosyal işbirliğinin faydalarının ve yüklerinin uygun şekilde dağıtılmasına imkan sağlayan”  
bir prensipler düzeneği olduğunu belirtir.245 Ancak belirlenecek ve dağıtılacak olan bu 
hak ve görevler ile fayda ve yükler nelerdir? Ayrıca, farklı ahlaki ve siyasi bakış açılarına 
göre bir kişi için “uygun olan” başka bir anlama gelebilir. Örneğin David MILLER, 
üç bağımsız ve üç prensipte özetlenebilecek adalet dağıtımından bahseder: haklarına 
göre; hissesine göre, ihtiyaçlarına göre” ve benzer şekilde Michael WALZER de üç 
dağıtımsal prensip belirler: “özgür değişim”, “hisse”, “ihtiyaç” ve sonuç olarak farklı 
“adalet alanlarının” olduğuna işaret eder.246

Herkes adaletin, tanımı gereği insanlara “uygun olanı” vermesi gerektiği konusunda 
hemfikirdir; ancak, kendileri için “uygun olanın” ne olduğu konusunda çok az bir fikir 
birliği söz konusudur. Özetle, tek bir adalet kavramı vardır, ama yazarların sayısı kadar 
çok adalet algısı vardır: kimi bir prensibe diğerine kıyasla daha çok vurgu yapar247 (örn. 
eşitliğin yerine özgürlük ya da tam tersi248), hatta kimi prensiplerin yerine alternatifler 
sunar (refahın eşitliliğinin uygulanması yerine yazarlar, yeterlik (Amartya SEN), fırsat 
(G.A.COHEN ve John E. ROEMER) ve kaynak (Ronald Dworkın) eşitliliğini 
uygulamaktadır.249

244   Imer B. Flores, “La definición del derecho”, alıntı. not 7, syf. 81-83
245  John Rawls, A Theory of Justice, alıntı. not 7, § 1, syf. 4. (Vurgu bana aittir.)
246  David Miller, Social Justice, Oxford: Clarendon Press, 1976, syf. 27, ve Principles of Social Justice, Cambridge, Massachusetts ve London, 

England: Harvard University Press, 1999.  Michael Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York:Basik Books, 
1983, syf. 21-26.  ayrıca David Mıller ve Michael Walzer (editörler), Pluralism, Justice and Equality, Oxford: Oxford University Press, 
1995. 

247  Özgürlük ya da eşitlik, dağıtım/devlet müdahalesi ya da mülkiyet hakları, adalet ya da etkinlik hakkında bazı tartışmalar için: John 
Rawls, A Theory of Justice, alıntı. not 7, ve Ronald DWORKIN, Taking Rights Seriously, Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 1977, Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, supra not 2, Amartya Sen, “Rawls versus Bentham: An Axiomatic Examination of 
the Pure Distribution Problem”, Theory and Decision, No. 4, 1974.

248  Ronald DWORKIN, A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985, syf. 188: “Ne yazık ki, özgürlük ve 
eşitlik sıklıkla birbiriyle çatışır: bazen eşitliğin geliştirilmesine imkan veren etkin yöntemler özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirirken; bazen 
de özgürlüğün geliştirilmesi eşitliğe zarar verici sonuçlara yol açabilir.”

249   Amartya Sen, Inequality Reexamined, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992; G.A. Cohen “On the Currency on 
Egalitarian Justice”, Ethics, No. 99, July, 1989; ve If You’re and Egalitarian, How Come You’re So Rich?, Cambridge Massachusetts ve London, 
England: Harvard University Press, 2000; John E. Roemer, Equality of Osyfortunity, Cambridge Massachusetts ve London, England: 
Harvard University Press, 1998; ve Ronald DWORKIN, “What is Equality? Parts 1 and 2”, Philosophy and Public Affairs, 1981, ve Sovereign 
Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge Massachusetts ve London, England: Harvard University Press, 2000.
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Açık uçlu ifadesine rağmen, adalet tanımının ikinci kısmı kendi içinde bir zayıflık 
değil, güçtür: adalet boş ve katı (anlamsız) bir kavram değil, zengin ve esnek (anlamlı) 
bir kavramdır; vakalarda mekandan mekana ve zamandan zamana uyarlanabilir ve 
değişebilir. Dahası, adalet belirli bir nokta belirleyen ilk kısımdır; (yasa koyucu ya 
da yargıç gibi meşru bir otorite tarafından) “belirlenen” bir adalet kriteri, “sürekli” 
olmalıdır (birbirine benzer vakalarda benzer bir şekilde, farklı vakalarda ise farklı bir 
şekilde uygulanmalıdır).

Devam etmeden önce, ARISTO’nun Nichomachean Etiği’nin “V. Kitabı’nı” “Adalet” 
ve “Adaletsizliğin” incelemesine adadığını hatırlamak gerekir:250

Adalet sözcüğünü kullanan herkesin bununla, insanlarını adil şeyler yapmaya 
yönelten, adilce davranmalarına sebep olan ve adil olanı isteyen ahlaki fıtratı kastettiğini; 
benzer şekilde adaletsizlik sözcüğünü kullanarak da insanın adaletsizce davranmasına 
ve adaletsiz olanı istemesine sebep olan fıtratı kastettiklerini görüyoruz.

Ancak Aristo bu terimlerin “çeşitli anlamda kullanıldıklarını, ama bunları iki anlamlı 
kullanımlarının birbiriyle yakından ilişkili olduğu için iki anlamlılığın fark edilmediğini” 
görmüştür. Bunun üzerine Aristo kendini, “adil” ve “adil olmayan” terimlerinin iki 
farklı anlamını birbirinden ayırarak iki anlamlılığı ortaya koymaya adamıştır:251 

Bir kişinin kaç anlamda “adil olmadığının” söylenebileceğini görelim. Burada “adil 
olmayan” terimi hem yasaya uymayan kişi için kullanılıyor, hem de kendisi için uygun 
olandan daha fazlasını alan, hakkaniyetsiz, kişi için kullanılıyor. Buradan yasaya uyan 
ve hak gözeten kişilerin her ikisinin de adil olacağı görülebilir. Dolayısıyla “adil” yasal 
olan ve eşit ya da hakkaniyetli olan anlamına gelirken; “adil olmayan” yasadışı olan ve 
eşit ya da hakkaniyetsiz olan anlamına gelir.

Dolayısıyla, ilk anlamıyla “adil” hukuka uygun, “adil olmayan” ise yasadışı demekken; 
ikinci anlamıyla “adil” eşit ya da hakkaniyetli, “adil olmayan” ise eşit olmayan ya da 
adaletsiz demektir. Bu görüşleri göz önünde bulundurarak, daha önce ana hatları 
çizilmiş olan iki fikre değinebiliriz:

(1) “Adalet”; bir değer yargısı ifade eden ve eşit ve hakkaniyetli anlamında kullanılan 
Aristo yaklaşımındaki adil kavramı, tam anlamıyla öznel ve (geçerli) bir bilimsel sav 
olmaktan uzak bulunmaktadır.

Bildiğiniz gibi bu görüşün esas destekçisi, herhangi bir sosyal düzen için (kapitalist, 
sosyalist, demokratik, aristokratik) bir gerekçelendirme sağladığı için adaletin açık 

250  Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, 1129a ( Clarence Morrıs (ed.), The Great Legal Philosophers. Selected Readings in Jurisprudence, 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959, syf. 16).

251  Aynı eser.
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uçlu tanımını eleştirmesinin yanında, bunu bir değerlemeye (değer yargısı) ihtiyaç 
duyduğu için göreceli ve öznel olmasından dolayı kınayan Hans KELSEN’dir.252 Ahlaki 
değerleri ifade eden noktalar kendisi tarafından, hukukun bilimsel betimlenmesiyle (ki 
kendisinin “hukukun saf teorisi” bunu sağlamayı amaçlamaktadır) uyumsuz oldukları 
için şiddetle eleştirilmiştir.253 

Aslında hukuk pozitivistler, hukuk ve ahlak arasında (ya da hukukla adalet arasında) 
muhakkak kavramsal bir ilişkinin olması gerekmediğini belirtir (ayırma tezi) ve çoğu 
zaman bir değer septisizmi muhafaza eder (değerlerin nesnel olmasının imkansızlığı 
değerlendirilir). Bu tarz bir septisizm, hukuki gerçekçilerin kural septisizmi için bir 
analogdur (kuralların nesnel olmasının imkansızlığı değerlendirilir).

Ayrıca madem ki H.L.A. HART254, oluşturulmasında ve uygulanmasında öznel 
unsurlar olsa da kuralların, insan davranışlarını yönetmekte ya da bunlara kılavuzluk 
etmekte nesnel olduklarını/olmaları gerektiğini analitik olarak belirlemekte başarılı 
olmuştur; onu, değerlerin (adalet gibi prensipler de dahil olmak üzere) oluşturulma 
ve uygulamalarındaki öznel unsurlara rağmen, kendilerinin nesnel olmaları gerektiğini 
ifade eden yargısında takip etmemek için bir sebep bulamıyorum. İkinci durumdaki 
ayrımı gerçekleştiremeyen analitik hukuk felsefecileri, birinciyi de tehlikeye atmaktadır. 
Bunun bir vakada mümkün olup, diğerinde geçersiz olacağını nasıl iddia edebilirler? 
Diğer yandan ben analitik arkadaşlarıma daha çok (daha az değil) analitik olmalarını 
ve “benim/senin için adalet” ile “kendi içinde adalet” arasındaki ayrımı görmelerini 
tavsiye ediyorum: bunlardan birincisi öznel bir değerlendirmeyken, ikincisi nesnel bir 
değerdir.255

Şu örneğe bir bakın: Bir hükümetin, bir yasama kararı yoluyla, kamu yararı için, mülkü 
meşru sahiplerinden alıp onlara uygun bir tazminat ödemek suretiyle istimlak ettiğini 
düşünün. Mülk sahiplerinden biri, hükümet başka bir komşudan mülk alabilecekken, 
kendi mülkünün bir parçasını vermek zorunda olmasının adaletsizlik olduğuna 
inanmakta haklı olabilir; ancak bunlar öznel değerlendirmelerdir. Ama aynı mülk 
sahibi, hükümetin kamu yararı için gerçekleştirdiği alımları gerekçelendiremediği ya da 
kendisine uygun bir tazminat ödemediği durumlarda (özellikle hükümet, komşusuna 
ödeme yapmaya istekli olduğunda) bunu, adaletsizlik olarak yargılamakta kesinlikle 
haklıdır ve haklı olmalıdır; ancak bunlar nesnel değerlendirmelerdir.

252  Hans Kelsen, “What is Justice?” in What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science, Berkeley, University of California Press, 
1971, syf. 1-24.

253  Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, çeviri Max Knight, Berkeley, University of California Press, 1967, syf. 1. ayrıca  Brian Bix, “Hans 
Kelsen’s Pure Theory of Law”, in Jurisprudence…, alıntı. not 7, syf. 56.

254   H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2. baskı, Oxford: Oxford University Press, 1994, syf. 124-154.
255   Eduardo García Máynez, El problema filosófico-jurídico de la validez del derecho, México: Imprenta Mundial, 1935, syf. 37.  ayrıca Imer 

B. Flores, Eduardo García Máynez…, alıntı. not 6, syf. 30-41.
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Kısacası, “adalet”, doğru anlaşılmak kaydıyla, nesnel bir değer ya da kıymettir ve 
öyle olmalıdır (ya da en azından onun böyle olmasına engel olan hiçbir şey yoktur). 
Açıklamama izin verin; bu, hukukun muhakkak surette adil ya da nesnel olduğu anlamına 
gelmez; ancak hukuk, muhakkak ki adaletin nesnel bir şekilde gerçekleştirilmesine 
yatkındır (yatkın olmalıdır).

(2) Aristo’nun kullanımına göre yasal olana atıfta bulunan adillik bağlamında “adalet”, 
tamamıyla öznel olarak görülmez ve öyle kabul edilir; ancak bunun, yasa koyucuların 
hukuk olarak uygulamaya koydukları her şeyi ya da sadece yasaya saygılı davranışı 
değerlendiren yargıçlar tarafından eleştirel olmayan bir uygulamaya indirgendiği 
görülmektedir.

ARISTO’nun kendi deyişiyle256:

Yine yasayı ihlal eden kişinin adil olmadığını, yasaya saygılı olanınsa adil olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan yasal olan her şeyin adil olduğu açıktır; zira neyin 
yasal olduğu, meclis ve bizim adalet kuralları olarak adlandırdığımız çeşitli meclis 
kararları ile belirlenmiştir. Bu durumda, diğer tüm değişik hukuk bildirileri ya 
herkesin ortak çıkarına, ya da mükemmellik temelinde ya da benzer başka bir biçimde 
belirlenen yönetici sınıfın çıkarına hizmet eder. Yani, “adil” olmanın anlamlarından 
biri, siyasi toplumun mutluluğunu üreten ve koruyan ya da bu mutluluğun tamamlayıcı 
parçalarını oluşturan her şeye atfedilebilir. 

Bir sorun olduğu açık. Adalet düşüncesi, sadece meclisin neyi yasal ve herkesin 
çıkarlarına uygun olarak gördüğü kabulüne değil; ayrıca, meclisin halkın gerçek 
temsilcisi olduğu ve bir demokraside, hatta bir cumhuriyette kendini yönetme ilkesinin 
meşru bir biçimi olduğu varsayımına da dayanmaktadır.257   

İstimlak örneğini tekrar ele alın. Hükümetin, yasama yoluyla kamu yararı için 
gerçekleştirdiği alımları gerekçelendiremediğini ya da uygun bir tazminat ödemediğini 
düşünün. Bu gerçekten yasal mıdır? Ya da bu gerçekten herkesin ortak çıkarına uygun 
mudur? Dahası bu, gerçekten ihtiyaç duyulan yargıçlar tarafından gerçekleştirilen 
eleştirel olmayan bir uygulama mıdır? Ya da bu gerçekten gerek duyulan, eleştirel 
olmayan ve yasaya saygılı bir davranış mıdır? Bu bağlamda, hukuk ve adalet eleştirel 
olmayan bir yaklaşımı mı zorunlu kılmaktadır?

256  Aristotle, Nicomachean Ethics, alıntı. not 15, Book V, 1129b (syf. 16-17).
257  Halihazırda, hukukun sadece yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet etme ihtimalini göz ardı ediyoruz; zira bu, (bir demokrasi ya da cumhu-

riyetteki) kendi kendini yönetme fikrine aykırıdır.  Jeremy Waldron, “Dirty Little Secret”, Columbia Law Review, Sayı. 98, 1998, syf. 522: 
“İçtihat ile, özgür insanlarda kendi kendilerini, kendilerinin yaptıkları yasalar altında yönetme ilhamını oluşturmaya başlamak”.  Jean-
Jacques Rousseau, “On the Social Contract” The Basic Political Writings, çeviri Donald A. Cress, Indianapolis: Hackett, 1987; ve Immanuel 
Kant, “The Metaphysics of Morals”  Hans Reıss (ed.), Political Writings, çeviri H.B. Nisbet, Cambridge, Cambridge University Press, 
1970, syf. 131-175.
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Kısacası, doğru anlaşılması kaydıyla “adalet”, yargıçların ya da yasaya uygun 
davranışın eleştirel olmayan bir uygulamasına indirgenemez. İzah etmeme izin verin, 
hukuk ve adalete yönelik eleştirel (dolayısıyla değerlendirmeci) ama yine de nesnel 
bir yaklaşıma ihtiyaç vardır: RAWLS’ın “refleksiyon dengesi”, ya da hatta HART’ın 
“eleştirel yansıtıcı tutumu” gibi bir şey.258 

Bu noktaya kadar, ( (1) ve (2)’nin bir sonucu olarak) “adaletin”, bir yandan meclisin 
gerekçelendirilmiş siyasi bir kararı olarak açıkça öznel olan yasa oluşturma ya da yasa 
koyma şeklinde; diğer yandan, mahkemelerin meclis tarafından karar verilen her şeye 
saygılı olmaları koşuluyla meşru olan teknik bir karar olarak ya da mahkemelerin 
bunlardan, muhtemelen öznel bir yasa oluşturma ya da yasa koyma sebebiyle “yargısal 
yasama” ya da “yargının haksız iktisabı” biçimi altında ayrılması (hatta yargı takdirini 
kullanması) olarak eleştirel olmayan yasa uygulama ya da yasa bulma şeklinde çelişkili 
bir biçimde algılandığı açıkça görülmüş olmalıdır.259 Aksine “adaletin”, hem yasa 
koyucular, hem de yargıçlar tarafından hem yasa oluşturma ya da yasa koyma, hem 
de yasa uygulama ya da yasa bulma konularında eleştirel ve nesnel bir konu olarak 
anlaşılması gerekir.      

III. YARGIÇLARIN KARŞISINDA YASA KOYUCULARIN ROLÜ

Bu bölüme, yasa koyucuların ve yargıçların ister istemez birbirleriyle yarış ve hatta 
çatışma halinde oldukları, ayrıca bu ikisinin adalet konusunda birbiriyle çatışan 
görüşlere sahip oldukları ve bu çatışmanın tereddüt etmeksizin yasamanın lehine 
çözülmesi gerektiği görüştüğüne itiraz edeceğimi hatırlatarak başlamama izin verin. 
Ben ayrıca, yasa koyucuların ve yargıçların birbiriyle ister istemez yarışma ve çatışma 
halinde olmadıklarını; dolayısıyla iş birliği ve uyumun, adaletin en iyi (ahlaki) 
şekilde gerçekleştirilmesinde hem yasa koyucular, hem de yargıçların rollerinin ve 
akılcılıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını da öne süreceğim.

Yasa koyucuların ve yargıçların birbirleriyle ister istemez yarışma ve çatışma içinde 
oldukları, adalet konusunda birbiriyle çatışan görüşlere sahip oldukları ve meclislerin 
mahkemelere hakim oldukları şeklindeki görüşler, yasamanın muhtemelen herhangi 
bir siyasi (ve öznel) kararının sadece bunun seçilmiş temsili (ve nesnel) niteliği ile 

258  John Rawls, A Theory of Justice, alıntı. not 7, syf. 20-21 ve 48-51; ve, H.L.A. Hart, The Concept of Law, alıntı. not 19, syf. 57. Başka bir 
yerde HART’ın kendisi ve öğrencileri tarafından geliştirilen eleştirel olmadan “eleştirel yansıtıcı tutumunu” eleştirmiş ancak iç bakış açısını 
kabul etmenin ve eleştirel yansıtıcı bir tutumun (en azından onun gibi bir şeyin) onaylamıştım. Imer B. Flores, “In the Dark Side of the 
Conventionality Thesis?”, in Enrique Villanueva (ed.), Studies in Social, Political and Legal Philosophy. Philosophy of Law and of Politics, 
Amsterdam, Rodopi, 2002, syf. 155-156. 

259   H.L.A. Hart, “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”, Essays in Jurisprudence and 
Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, syf. 128; ve, Lon L. Fuller, “The Case of the Speluncean Explorers”, Harvard Law Review, 
Sayı. 112, No. 8, 1999, syf. 1858.  ayrıca Oliver Wendell Holmes Jr.  “Southern Pacific v. Jensen”, 244 U.S. 205, 221 (1917): “Yargıçların 
yasa yaptıklarını ve yapmaları gerektiğini tereddütsüz kabul ediyorum, ama ancak onlar bunu sadece çatlaklar için yapabilirler; “kitlesel ve 
moleküler önergeler” onların yetkisinde değildir.”; ve, H.L.A. Hart, The Concept of Law, alıntı. not 19, syf. 204: “Yasalar, somut vakalara 
uygulanabilmek için yorumlanmak durumundadır; ve gerçekçi çalışmalar ile, yargı sürecinin doğasını muğlaklaştıran mitler ortadan kaldı-
rıldığında, yasanın açık dilinin (kimilerinin yasama dediği eylem için) yaratıcılık için geniş bir alan ortaya koyacağı açıktır.”
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gerekçelendirildiği; yargının muhtemelen teknik (ve nesnel) bir kararının ise ancak 
mahkemenin (seçilmiş ya da temsili olmayan (dolayısıyla öznel) doğası sebebiyle), 
meclis tarafından daha önceden karara bağlanan hususlara saygılı olması koşuluyla 
meşru olacağı fikrinden kaynaklanmaktadır. Ancak mahkeme, meclisin görüşlerinden 
ayrıldığında ya da takdir yetkisini kullandığında gayrimeşru bir biçimde yasama rolünü 
üstlenmiş gibi görünür. Belli ki, meclis ve mahkeme arasında bir çatışma olduğunda, 
meclis (sadece seçilmiş temsili doğası nedeniyle)  diğerine hakim olmalıdır; James 
MADISON’un260 ilkesi dikkate alınırsa: “Cumhuriyetçi bir hükümette, yasama 
makamı muhakkak ki baskın olacaktır.”

Ancak, seçimlerin varlığı ya da seçilmiş olmak kendi başına, temsili (hatta 
demokratik) olmak için ne gerekli, ne de yeterlidir. Jean-Jacques ROUSSEAU’nun 
eleştirisini unutmayın:261

Egemenlik neden yabancılaştırılamıyorsa, aynı sebepten temsil de edilemez. O, esas 
olarak genel iradeden oluşur ve irade, temsil edilebilir değildir. O ya kendisidir, ya başka 
bir şey; bunun bir ortası yoktur. Dolayısıyla halkın vekilleri, onların ne temsilcileridirler, 
ne de temsilcileri olabilirler; onlar sadece halkın görevlileridir. Onlar hiçbir şeyde tam 
olarak sonuca varamazlar. Halkın kendisinin onaylamadığı her yasa geçersizdir, hatta 
bu yasa bile değildir. İngiliz halkı kendinin özgür olduğuna inanır (metinde aynen). Bu 
büyük bir yanlıştır; bu halk sadece meclis üyelerinin seçimi esnasında özgürdür. Onlar 
bir kere seçilince, halk da köleleşir; bu koca bir hiçtir. 

Yargıçlar seçilmiş olsaydı (ki bazıları seçilmiştir), yasa koyucunun lehine olan 
varsayım zayıflayacaktı. Dahası, yargıçlar halk tarafından doğrudan seçilmeseler de, 
bir “temsili” görevli (yürütme ya da yasama sorumlusu) vasıtasıyla dolaylı olarak halk 
tarafından tayin edilen “temsili” bir görevli olarak ve hatta çoğunluğun isteklerine karşı 
azınlığı koruyan bir güç olarak görülebilir.262

Ayrıca, yasa koyucular siyasi kararlarından dolayı sorumlu tutulurken (ya da 
tutulabilirken), yargıçlar prima facie (ilk bakışta) teknik kararlarından siyasi olarak 
sorumlu değildir. Yargıçlar sorumlu tutulsalardı (ki bazıları sorumlu tutulur) yasa 
koyucuların lehine olan varsayım daha da zayıflardı.

Dolayısıyla, seçilmiş temsili ve siyasi olarak hesap verebilir olmalarının “yanlış 
zarureti” nedeniyle yasa koyucuların, çatışma halinde yargıçlara hakim durumda 

260  James Madison, “No. 51”, Alexander HAMILTON ve ark., The Federalist Papers, New York: Mentor, 1961, syf. 322.
261  Jean-Jacques Rousseau, “On the Social Contract”, alıntı. not 22, Book III, Chapter XV, syf. 198.
262   Ronald DWORKIN, Taking Rights Seriously, 2. baskı, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978; ve, “Introduction: The 

Moral Reading and the Majoritarian Premise”, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1996, syf. 1-38; ve, John Hart Ely, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, Massachu-
setts: Harvard University Press, 1980.
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olması gerektiği görüşünü destekleyen kati bir sebep yoktur.263 Ayrıca, aynı ister 
istemez yarışma ve çatışma içinde olma görüşü de yanlıştır ve yanlışlanabilir, bu 
görüşün işbirliği ve uyum fikriyle değiştirilmesi gerekmektedir, FULLER’ın da ifade 
ettiği gibi, “Açık yasama hatalarının ya da kusurlarının düzeltilmesi, yasama iradesini 
etkisizleştirmez; aksine bu iradeyi daha da etkin kılar.”264  

Bahsettiklerimizle karşılaştırmak açısından Duncan KENNEDY’nin, yarışma ve 
çatışmanın bir noktaya kadar hukuk ve siyaset teorilerinin arasındaki, halihazırda 
görünür olan ayrılığı güçlendiren “büyük ayrılıktan” (yargı ve yasama, yasayı uygulama 
ve yasa oluşturma, yasa bulma ve yasa koyma, yargıçlar ve yasa koyucular, mahkemeler 
ve meclisler, vb arasındaki ayrımdan) kaynaklandığı fikrini hatırlamamız gerekir.265

Dolayısıyla, hukukun uygulanması ya da yasanın bulunması ile mahkemelerde 
yargıçların hüküm vermeleri hukukun görev alanına girerken; meclislerde yasa 
koyucuların yasa oluşturarak ya da yasa koyarak gerçekleştirdikleri yasama, siyasetin 
etki alanına girer. Garip bir şekilde, yargıda siyasi (ya da ideolojik) unsur yok sayılır 
ve hafife alınırken; yasamada siyasi (ya da ideolojik) unsur olduğu gibi kabul edilir ve 
abartılır. Aynı şekilde, yargı tamamıyla nesnel ve siyasi unsurdan olabildiğince uzak 
kabul edilirken; yasama bütünüyle öznel ve siyasi unsurla olabildiğince iç içe görülür.

Ayrıca, “yargı, mahkemelerde yapılanlardır; yasama ise mecliste yapılanlar” şeklinde 
bir iddia vardır, “ancak bir meclisin yargıda bulunması ve bir mahkemenin de yasa 
yapması tam anlamıyla mümkündür.”266 FULLER’ın belirttiği üzere, “yasama ve yargı 
işlevlerinin (bugün olduğu gibi ele alındığı haliyle) arasındaki ayrım, nispeten modern 
bir gelişmedir.”267 Aslında kendisinin de hatırlattığı gibi, “İngiliz Parlamentosu aslında 
öncelikle yargısal ya da <yasa bulan> bir kurumdu ve ancak yavaş yavaş açıkça yasama 
gücü iddiasında bulunmaya başladı.268 FULLER aslında şu görüşleri de gün ışığına 
çıkarmaktadır:269

Bu, hukuk biliminin keskin bir şekilde ayrılığa düştüğü bir noktadır. Hala tam 
olarak terk edilmemiş olan eski görüş, mahkemelerin yasa yapmadıklarını, ancak onu 
ortaya çıkardıklarını ya da fark ettiklerini ifade etmektedir. Buna karşı çıkan görüş 
ise mahkemelerin de en az meclisler kadar yasa yaptıklarını, ancak aradaki tek farkın 
meclislerin işin başında genel bir kural oluşturmaları, mahkemelerinse bir karara 
bağlanması beklenen uyuşmazlıklar adına her davada bir karara vardıkça, yavaş yavaş 

263   Roberto Mangabiera Unger, False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, New York; Cambridge 
University Press, 1987.

264  Lon L. Fuller, “The Case of the Speluncean Explorers”, alıntı. not 24, syf. 1859.
265   Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication ( fin de siècle), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, syf. 23-38.
266  Aynı eser, syf. 26.
267  Lon L. Fuller, The Anatomy of Law, alıntı. not 6, syf. 32.
268  Aynı eser, syf. 89-90.
269  Aynı eser, syf. 135.
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genel kuralları oluşturmaları olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca, “yasama yaparken meclislerin yasa (oluşturdukları ya da) koydukları, 
mahkemelerinse yargıda bulunurken yasayı uyguladıkları (ya da buldukları)” 
belirtilmektedir.270 Yasa koyma süreci, öznel ve siyasi olan değer yargılarında ısrar 
eder. Öyleyse, muhtemelen, seçilmiş ve hesap verebilir yetkililer olan yasa koyucular 
yasamayla ilgilenmeli; sadece prima facie seçilmemiş oldukları ve hesap vermekle 
yükümlü olmadıkları içinse yargıçlar yasa yapmaktan kaçınmalıdırlar. Yasa bulma 
süreci, değer yargılarından bağımsız, anlama ve gerçeğe dayalı, nesnel, hukuki (ya da 
siyasi olmayan) soruları içerir. Dolayısıyla, seçilmemiş olan ve hesap vermekle yükümlü 
olmayan yetkililer olarak yargıçlar yargıda bulunurken, hukuk uzmanı olmayan yasa 
koyucular bundan kaçınmalıdırlar. KENNEDY’nin dikkat çektiği üzere:271

Yasa koyma ve yasayı uygulama arasındaki zıtlık tanımlandığında yasama/yargı 
ayrılığı hiçbir orta yola imkan tanımaz gibi görünür. Ancak, hukuk yorumunun bu 
daha geniş boyutuna geldiğimizde, yargının hem oluşturmayı, hem de uygulamayı 
içerdiği görülür. Ancak, yargısal yasa oluşturmanın “yargısal yasama” olması gerektiği 
ya da aslında öyle olduğu ve dolayısıyla duruma aykırı olduğu düşünülemez…

KENNEDY’ye göre bu sorunu ele almak için en az dört farklı strateji vardır: 1) bir 
orta yolun olma ihtimalinin inkar edilmesi ya da en azından görmezden gelinmesi; 
“yargısal yasama” biçiminde yasayı uygulama olmayan şey yasa oluşturmadır 
(HART); 2) A) her hukuki işlemin hem oluşturma, hem de uygulamayı gerektirdiğini 
göstererek (KELSEN) ve/veya B) uygulamanın ideolojik, siyasi ya da öznel unsurdan 
ayrılmasının mümkün olmadığını göstererek (UNGER) yasa oluşturma ve yasayı 
uygulama arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak; 3) ayrımı, mahkemelerin genel kural 
olarak yasayı uyguladıkları, istisna olarak da yasa oluşturdukları boyutuna indirgemek 
(HOLMES, 1897) ve 4) yargının ideolojik ve siyasi karakterini ortaya koyarken 
nesnellik ihtiyacından ödün vermeyen ve yargılama ile yasama arasında bir fark olduğu 
gerçeğini göz ardı etmeyen bir “bağdaşım” ve “uyum” yöntemi ile yasa uygulama ve yasa 
oluşturma arasında geçerli bir orta yol oluşturmak (FULLER ve DWORKIN).272

Benim görüşüme göre arada gerçekleşen yargısal yasamanın akla uygunluğu 
sebebiyle 1) ve 3)’e itiraz etmek ve yasama ve yargı sürecinin yaratıcı-uygulayıcı ve 

270  Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication…, alıntı. not 30, syf. 26.
271 Aynı eser, syf. 28. 
272  H.L.A. Hart, The Concept of Law, alıntı. not 19; Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, çeviri Bonnie Litschewski 

Paulson ve Stanley L. Paulson, Oxford: Oxford University Press, 1992; Roberto Mangabeira Unger, Knowledge and Politics, New York: The 
Free Press, 1975; ve Law in Modern Society. Toward a Criticism of Social Theory, New York: The Free Press, 1976; Oliver Wendell Holmes 
Jr., “The Path of Law”, Harvard Law Review, Sayı. 110, No. 5, 1997, syf. 991-1009; Lon L. Fuller, “The Forms and Limits of Adjudication”, 
Harvard Law Review, Sayı. 92, No. 2, 1978, syf. 357-409; ve Ronald DWORKIN, A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1985; ve Law’s Empire, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986.



376

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

siyasi-ideolojik bir şekilde nitelendirilmesinin mümkün olması ama illa ki de öznel 
olmasının gerekmemesi sebebiyle 2A)’yı tamamıyla, 2B)’yi ise kısmen kabul etmek ve 
siyasi-ideolojik olsa da yasamanın da, yargının da bir ürün olarak nesnel olabilmesinden 
ve bu çalışmanın amacı bağlamında “adalete” uygun olmasından dolayı 4)’ü kabul 
etmek gereklidir.

Bu ifadeler hala muğlak olduğu için, yasama ve yargının hem yaratıcı-uygulayıcı, 
hem de siyasi-ideolojik, aynı zamanda da nesnel olmasının hangi sonuçlara yol 
açtığını daha açık hale getirmeme izin verin. Bir yandan bu durum, farklı özgürlük 
derecelerinde farklı hukuk işlemlerini ve yasa koyucu ve yargıç için (birincinin (yeni) 
yasa oluşturması, ikincinin de (var olan) yasayı yorumlaması sürecini) kısıtlayıcı Kelsen 
tarzı bir “çerçeve”273 koymayı274 ve ayrıca farklı hukuki ürünleri (yasa koyucularca 
oluşturulan genel ve soyut bir kural, yargıçlarca oluşturulan özel ve somut bir kural 
[hatta gelecekte karşılaşılacak davalar için konulan bir kriter ya da emsal] ) ima eder.275 
Diğer yandan, bu durumun nesnelliğinin eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi 
gerekir; böylece, hem yargının, hem de yasamanın nesnel olabilmek için yerine 
getirmek zorunda oldukları kriterlere odaklanmamız gerekir.

IV. YASAMA (VE YARGININ) AKILCILIĞI  

Üçüncü ve sonuncu kısımda, yasa koymada önemli olan iki yeni gelişmeye 
değineceğim: Bir yandan yasama basiretinin (bu ifade, yarım asırdan daha uzun bir 
zaman önce sadece yasal oyun alanını derecelendirilmeyen, ayrıca yasamayı hukuk 
çalışmalarının merkezine, yargının yanına tekrar yerleştiren, yasamaya (yeni) bir 
teorik yaklaşımı ya da (yeni) bir yasama teorisini betimlemek ya da nitelemek için 
oluşturulmuştur) ortaya çıkışına (ya da yeniden ortaya çıkışına) değinirken; diğer 
yandan, sonuç olarak yasa koyucuların akılcılıklarının hukuki tartışmaların en önünde 
yerini almasından (ya da yeniden yer almasından) bahsedeceğim.

1. Yasama Teorisi

Yasamanın nesnel olabilmesi için eleştirel ve bilimsel bir sorgulamaya ve aynı şekilde 
yeterli bir teorik yaklaşıma ya da yasama teorisine (kısacası “Yasama basiretine”) 
ihtiyacı vardır. Bu (yeni) teorik yaklaşım ya da teori, sadece yasa koyucuların ve 

273   Duncan Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology”, Journal of Legal Education, Sayı. 36, 1986, syf. 
518-562.  ayrıca Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, alıntı. not 37, syf. 80-81.

274  Lon L. Fuller, The Morality of Law, alıntı. not 6, syf. 84: “eğer bir mahkeme bir yasayı, yasa koyucunun düşünmediği bir şekilde, bir 
silaha dönüştürürse bu “yasa yapmaktır”, “yorumlamak” değil, yasa çıktığında onu henüz icat edilmemiş bir silaha dönüştürmek de daha da 
açıkça budur.”  ayrıca Ronald DWORKIN, Law’s Empire, alıntı. not 37, syf. 366: “Bu iddiayı açıkça samimiyetsiz olarak niteleyip görmezden 
gelemeyiz; aksi takdirde yorumlama değil, yaratma olan şeyi maskelemiş oluruz.” Justice in Robes, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, 2006, syf. 15: “Her hukukçu (eğitim ve deneyim neticesinde) bir yorumlamanın ne zaman yaratma değil de yorumlama 
olduğunu anlayacak kendine ait bir görü geliştirmiştir.” 

275   Imer B. Flores, “Apuntes para una teoría --y práctica-- del derecho judicial: Algunas reflexiones críticas sobre técnica jurídica”, Reforma 
judicial. Revista Mexicana de Justicia, No. 7, enero-junio, 2006, syf. 3-25.  ayrıca Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, 
alıntı. not 37, syf. 70, ve “The Law as a Specific Social Technique” in What is Justice?..., alıntı. not 17, syf. 244-246.
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meclislerin çalışmalarını değil, aynı zamanda nesnel biçim ve sınırlarını da içermek 
üzere yasa koyma işlemini de içerir. Bu yüzden, yasamanın akılcılığına odaklanmak 
açıkça sine que non bir gerekliliktir.

Sonuç olarak, 1) taslaktan nihai ürüne kadar her şeye ve (taslak hazırlama ve 
yürürlüğe koyma yoluyla) bir yasayı tasarlama ve hazırlamadan, (bozulmaya 
uğrama ya da yürürlükten kalkmada gecikme sebebiyle) onun ölümüne kadar tüm 
süreci kapsayan yasa oluşturma (yasamanın kendisi ve yasalar) işlemine ve 2) yasa 
koyucuların temsilciler olarak Meclis’e ya da Parlamento’ya seçildikleri seçimlerin 
düzenlenmesinden başlayıp bütünüyle ve/veya komiteler ve hatta alt-komiteler 
vasıtasıyla yasamanın örgütlenmesiyle devam edip bunların (ve diğerlerinin) yasa 
oluştururken “yasaya uygun olarak” ne yaptıkları ve yapmadıklarıyla bitirerek yasa 
koyuculara ve meclislere odaklanılmalıdır.

2. Yasamanın Akılcılığı

Çelişkili olarak, en azından hukuk açısından bakıldığında, hükümetin en tehlikesiz 
bölümü daha çok (ve belki de daha iyi) incelenmekteyken, en tehlikeli bölümü daha 
az (ve muhtemelen daha kötü) incelenmektedir.276 Bu konuda çok az istisna vardır; 
biz bunların arasında Norberto Bobbıo, Lon L. Fuller  ve ayrıca Manuel Atıenza.
vakalarını inceleyeceğiz. 

1971’de Brüksel’de gerçekleştirilen “Yasal Akıl Yürütme” konulu IVR Dünya 
Kongresi’nde Bobbıo, bon législateur (iyi yasa koyucu) kavramı üzerine bir bildiri 
sunmuştur. Bu çalışmada Bobbio, (iyi) bir yasa koyucunun zorunlu olan ve olmayan 
niteliklerini birbirinden ayırmıştır.277 Bobbio “zorunlu nitelikleri” şöyle ifade etmiştir: 
yasa koyucunun ihlal edemeyeceği, varlığına ihtiyaç duyulan, istisnası olmayan 
yasaklar (emirler gibi); “zorunlu olmayan nitelikleri” ise: belirli şartlar altında yasa 
koyucuya istisnaları olan (ve gerekli olmayan) yasaklar getirebilenlerdir (yönergeler 
gibi). Dolayısıyla Bobbio’ya göre zorunlu olan nitelikler şunlardır: 1) adalet: 
birbirine benzeyen durumlarda eşit, benzemeyen durumlarda ise farklı davranmak; 
2) bağdaşım: (mantıksal) zıtlıkların olmaması; 3) akılcılık: resmi mantıksal ya da 
asıl anlamıyla zweckrationalität --a la Max Weber; ve 4) gereksiz fazlalığın olmaması: 
tekrar ya da gereksiz yinelemenin olmaması. Zorunlu olmayan nitelikler ise şunlardan 
oluşur: 1) ihtimam: yasa oluşturma sürecinde titizlik; 2) sistematik: ifade düzeninin 
yöntemsel olması; ve 3) detaylı: spesifik durumların belirlenmesinde tamlık. Sonuç 
olarak Bobbio, adil, tutarlı, akılcı ve gereksiz fazlalıklardan uzak bir yasa koyucuyu 

276 Alexander HAMILTON’ın şu sözünü unutmayın: “Yargı… Anayasa’nın siyasi hakları için daima en düşük tehlike olacaktır” Alexander 
HAMILTON ve ark. The Federalist Papers, alıntı. not 25, syf. 465.  Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the 
Bar of Politics, New Haven: Yale University Press, 1962; ve A. Michael Froomkin, “Climbing the Most Dangerous Branch of Government: 
Legisprudence and the New Legal Process”, Texas Law Review, No. 66, 1988, syf. 1071-1098. 

277   Norberto Bobbio, “Le bon législateur”, alıntı. not 6, syf. 243-249
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tanımlarken, bu yasa koyucunun aynı zamanda titiz, sistematik ve detaylarla ilgilenen 
biri olacağını varsayar.

Diğer yandan FULLER, “yasa oluşturmada var olan zımni yasaların” ya da “hukukun 
iç ahlakının” varlığını savunmuştur; dolayısıyla, bir yasa koyucunun nesnel bir şekilde 
yapabileceklerinin belli bir sınırı vardır.278 Bu konuda ifade edilen sekiz prensip şunlardır: 
1) genellik: yasa, sadece genel ve soyut durumlar oluşturarak değil, aynı zamanda 
herkes için iyi olanı ya da herkesin çıkarına uygun olanı da geliştirerek genel olmalıdır; 
2) açıklık: yasa, muhatapları tarafından bilinecek şekilde yürürlüğe konmalıdır; 3) 
geriye yönelik olmama: yasalar ex post facto (yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 
vuku bulan durumlara) uygulanmalı ve sadece özel durumlarda geriye yönelik olarak 
işleyebilmelidir; 4) netlik: kendilerine uyulabilmesi için yasalar net ve kesin olmalıdır; 
5) zıt olmamalıdır: yasalar tutarlı olmalı, (mantıksal) zıtlıklardan ve tutarsızlıklardan 
muaf olmalıdır; 6) olabilirlik: yasalar imkansız olan bir şeyi emretmemeli ve aynı 
şekilde (sadece) sembolik bir etkiye sahip olmamalıdır; 7) süreklilik: yasalar sadece 
oluşturulurken değil, uygulanırken de genel olmalıdır ve aynı şekilde yasa çok sık 
değiştirilmemeli ya da kararsız bir tutumla uygulanmamalıdır; ve 8) uygunluk: yasalar 
oluşturulma amaçlarına uygun şekilde uygulanmalı ve ilan edilen yasa ile uygulanan 
arasında bir ayrılığın olması önlenmelidir.

ATIENZA’ya göre (yasamaya kıyasla yargıda aynı olan279) hukuki akılcılığın beş türü 
vardır. 1) Dilbilimsel akılcılık: belirsizlik ve muğlaklıktan kaynaklanacak sorunların (en 
azından bir ölçüde) önlenebilmesi için yasa net ve kesin olmalıdır (RI); 2) Sistematik 
akılcılık: yasalar sadece geçerli ve genel, soyut, tarafsız ve sürekli değil, ayrıca tutarlı, 
gereksiz fazlalıklardan arınmış, zıtlıklardan muaf, ileriye yönelik ya da geriye işleyemez 
ve halka açık olmalıdır; böylece çelişkiler, fazlalıklar ve boşluklardan kaçınılacağı gibi, 
hukukun bir sistem olarak bütünlüğü de geliştirilmiş olur (R2); Teleolojik akılcılık: 
yasalar sonuca yönelik olarak etkili olmalıdır ve dolayısıyla yasalar, imkansız ya da 
sadece sembolik olan bir şey oluşturamazlar; 4) Pragmatik akılcılık: yasalar sadece 
sonuca yönelik olarak faydalı olmamalı, ayrıca çatışma durumunda sosyal olarak etkili 
ya da ekonomik olarak da etkin olmalıdır (R4); ve 5) Etik akılcılık: yasalar adil, yani 
hakkaniyetli olmalıdır; dolayısıyla yasalar, temel prensip ve haklara yönelik ne bir 
adaletsizliğe, ne de ihlale izin verebilirler (R5).

Bu bağlamda, (iyi) bir yasa koyucu sadece dilimizin çetrefilli olduğu durumları; 
mevcut hukuk sistemimizin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki detaylarını; ilgi, amaç 
ve değerler şemamızın ayrıntılarını; muhtemel sonuç ve etkilerin yarar ve zararlarını; 
ve adaletin her bir ince ayrıntısını bilmez (bilmek zorunda olmaz), ayrıca bu beş farklı 

278   Lon L. Fuller, The Morality of Law, alıntı. not 6, syf. 33-94.
279   Manuel Atienza, “Para una teoría de la argumentación jurídica”, alıntı. not 6, syf. 39-40.
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hukuki akılcılık türünü de buna dahil eder.

V. SONUÇ

Çalışmama son verirken Waluchow’un bir ifadesini280 alıntılamama (daha doğrusu 
tekrar ifade etmeme) izin verin: 

Bunların ışığı altında bakıldığında, yargıçların ve yasa koyucuların birbirleriyle kimin 
daha cesur olduğu ya da kimin daha iyi bir ahlaki görüşe sahip olduğu hakkında bir 
yarış içinde olduklarını düşünmeye gerek yoktur. Aksine, her ikisi de kendilerine özgü 
yollarla, kendilerine özgü bakış açısıyla, kendilerine özgü karar bağlamlarıyla ahlaken 
hassas ve aydınlatılmış olan hukukun üstünlüğüne erişilmesine katkı sağlamaktadır… 
[ve “adalet” konulu bu çalışmanın amacına uygun olarak…] yargı denetimi, … 
demokratik iradeye aykırı bir uygulama olarak değil, demokratik sürece dahil olan 
bir zemin olmak üzere mahkemeler ve meclisler arasında gerçekleşecek “diyaloga” bir 
zemin hazırlar.

Son olarak, “Fiat iustitia, et pereat mundus” (“Dünya yıkılsa da, adalet gerçekleşsin) 
şeklindeki Latince deyişte ifade edildiği şekliyle adalete yönelik eleştirel olmayan bir 
yaklaşımın yerine, “Fiat iustitia ruat caelum” (Cennet yıkılsa da, adalet gerçekleşsin) 
şeklinde ifade edilen eleştirel bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu iddia etmeme izin 
verin.281 Sonuç olarak, yasa koyucu ve yargıç arasında bir çatışma olmasına gerek 
yoktur; zira, her ikisi de Dworkın’in belirttiği üzere282, adaletin en iyi (ahlaki) şekilde 
gerçekleştirilmesi için aynı nesnel kriterlere uymaktadır (uymalıdır):

Meclisimizin adaletin gerektirdiklerini kabul edeceğini ve böylece adalet ve 
yasama egemenliği arasında uygulamada hiçbir çatışmanın olmayacağını; prensip 
farklılıklarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi ve böylece yerel önceliklerin, hukuk 
vasıtasıyla prensiplerin doğal bir akışını arzulayan yargıca engel oluşturmaması 
için hukuk dairelerinin profesyonel ve halkın anlayışına uygun bir şekilde yeniden 
düzenleneceğini umut etmekteyiz.  (Alkışlar)

Prof. Dr. IMER FLORES283**- Thank you.

280  Wilfrid J. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review…, alıntı. not 4, syf. 269-270.
281  Aslen her iki deyiş de analog anlamlara sahiptir; yani, “ne pahasına olursa olsun ya da nasıl bir sonuç verirse versin, adalet uygulanmalıdır”. 

Günümüzde birinci deyiş, saçma ve çelişkili sonuçlara yol açsa da hukuk kurallarının ne pahasına olursa olsun korunmasını isteyen hukuk 
görüşü ya da uygulamasını eleştirmek için kullanılmaktayken; ikincisi, pragmatik ya da faydacı olarak algılanılmasından korkmadan adaletin 
gerçekleştirilmesini övmektedir. 

282  Ronald DWORKIN, Law’s Empire, alıntı. not 37, syf. 406.
283 ** Professor-Researcher, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (México) (E.mail: imer@servidor.unam.mx).
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Legisprudence: The Rationality of Legislators
--and Judges-- in the Light of Justice284*

I. Introduction

Putting justice in its place as the legal value per antonomasia and the political/social 
and ethical/moral virtue per excellence, which I will claim is the primary aim of the 
“Law in the Light of Justice” section of this Congress, implies readdressing --and 
redressing-- some (mis)conceptions about it and requires reassessing --and restoring-- 
some (mis)interpretations on its relationship to legal officials and operators, as well as 
lawyers and citizens, but specially to legislators and judges. In that sense, I intend: to 
confront several ideas related to justice, in general;285 to contest the idea that legislators 
and judges are necessarily in competition and as such in conflict, in particular;286 and, 
to consider some of the new developments in make law.287 Accordingly, my paper has 
three major substantive parts:

In the first one, I will confront mainly two ideas: first, “justice”, in one sense, is 
estimated as totally subjective and as such neglected as a (valid) scientific claim; 
and, second, “justice”, in another sense, is evaluated as not wholly subjective and as 
such accepted but it seems to be reduced to an uncritical application by judges to 
whatever was enacted as law by the legislators or law-abiding conduct. In contrast, I 
will claim: that “justice”, if correctly understood, first, must be objective --or at least 
nothing precludes it from being; and, second, cannot be reduced to either an uncritical 
application by judges or mere law-abiding conduct. There is yet other idea I will like 
to challenge but due to limited space here I only mentioned it: “justice” is valuated as 
necessarily in conflict with other (legal) values such as (legal) certainty and security, 
but, if correctly understood, “justice” comprises the realization of all (legal) values, 
including (legal) certainty and security.

In the second part, I will contest the idea that legislators and judges are necessarily in 

284 * Revised version of the paper prepared for the “New Developments in Make Law” subsection of the “Law in the Light of Justice” section 
of the International Law Congress 2008 “Justice: Basic Problems and Recent Developments at the Beginning of XXI Century”, in Ankara, 
Turkey, January 8-11, 2008.

285  Vid. Imer B. Flores, “Assessing Democracy and Rule of Law: Access to Justice”, in Aleksander Peczenik (ed.), Proceedings of the 21st IVR 
World Congress, Lund (Sweden), 12-17 August, 2003, Part I: Justice, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004, pp. 146-154 (Archiv für Rechts- und 
Socialphilosophie (ARSP), Beiheft Nr. 95).

286  Vid. Imer B. Flores, “Th e Living Tree Constitutionalism: Fixity and Flexibility” (on fi le with the author); “Hercules, Ulysses and Omp-“The Living Tree Constitutionalism: Fixity and Flexibility” (on file with the author); “Hercules, Ulysses and Omp-“Hercules, Ulysses and Omp-
hale. The Battle for Constitutionalism: Legislation and Adjudication” (on file with the author); and “The Living Tree: Fixity and Flexibility. 
A General Theory of ( Judicial Review in a) Constitutional Democracy?” (on file with the author). 

287  Vid. Imer B. Flores, “The Quest for Legisprudence: Constitutionalism v. Legalism”, in Luc J. Wintgens (ed.), The Theory and Practice of 
Legislation: Essays on Legisprudence, Aldershot: Ashgate, 2005, pp. 26-52; and, “Legisprudence: The Forms and Limits of Legislation”, Prob-
lema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 1, 2007, pp. 247-266. (There are two previous versions: “Legisprudence: The Forms and 
Limits of Legislation”, in José Juan Moreso (ed.) Proceedings of the 22nd IVR World Congress Granada 2005. Volume I: Legal Theory / Teoría 
del derecho. Legal Positivism and Conceptual Analysis / Positivismo jurídico y análisis conceptual, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2007, pp. 194-
202 (Archiv für Rechts- und Socialphilosophie (ARSP), Beiheft Nr. 106); and “Lon L. Fuller’s Implicit Laws of Lawmaking: The Forms and 
Limits of Legislation”, De Legibus. Review of the Harvard Law School Association of Mexico, Vol. V, No. 5, 2006, pp. 83-103.)
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competition and conflict: the implication is not only the existence of conflictive views 
on justice between legislators and judges but also the assumption according to which 
the conflict must be solved in favor of the legislative view; and, on the contrary, I will 
contend that legislators and judges are not necessarily in competition and conflict; 
and, hence, collaboration and cooperation, provides a better understanding of the role 
and rationality of both legislators and judges towards the realization of justice in its 
best (moral) light, which can be either the legislative perspective or the judiciary point 
of view.288

In the third and last part, I will consider some of the new developments in make-
law, being the two more important ones: on the one hand, the appearance --or 
reappearance-- of legisprudence, i.e. a term coined more than half century ago to 
describe and even to prescribe a (new) theoretical approach to or theory of legislation, 
which implies not only leveling the legal playing field but also reintegrating legislation 
to the center of legal studies next to adjudication;289 and, on the other hand, as a 
consequence, the emergence --or reemergence-- of the rationality of legislation to the 
forefront of legal discussion.290

II. The Realization of Justice

Let me start this part by recalling that it is a common place to affirm not only that 
justice is the major legal value and the superior political/social and ethical/moral virtue 
but also that justice is an end in itself and law the mean to that end. 

On the one hand, it is worth mentioning that the primacy of justice as the legal 
value per antonomasia or the political/social and ethical/moral virtue per excellence 
is not unchallenged. The traditional claim is forthright salus populi, suprema lex est 

288  Cfr. Wilfrid J. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review. The Living Tree, Cambridge: Cambridge University Press, 2007; “A 
Common Law Theory of Judicial Review”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 1, 2007, pp. 117-139; and, “Constitutions 
as Living Trees: An Idiot Defends”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 43, 2005, pp. 207-247; and, Jeremy Waldron, “The 
Core of the Case Against Judicial Review”, Yale Law Journal, Vol. 115, 2006, pp. 1346-1406.

289  Cfr. Julius Cohen, “Towards Realism in Legisprudence”, The Yale Law Journal, Vol. 59, 1950, pp. 886-897; and “Legisprudence: Problems 
and Agenda”, Hofstra Law Review, Vol. 11, 1983, pp. 1163-1183; and Luc J. Wintgens, “Rationality in Legislation. Legal Theory as Legisp-
rudence: An Introduction” and “Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence”, in Luc J. Wintgens (ed.), Legispruden-
ce: A New Theoretical Approach to Legislation, Oxford, Hart Publishing, 2002, pp. 1-7, and 9-39; and, “Introduction” and “Legisprudence as 
a New Theory of Legislation”, in The Theory and Practice of Legislation…, cit. note 3, pp. 3-25.

290  Vid. Eduardo García Máynez, Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica, México, Imprenta Universita-
ria, 1953; Lon L. Fuller, The Morality of Law, 2a ed., New Haven, Yale University Press, 1969, p. 39 (published originally: 1964); and, 
“Implicit Elements in Made Law”, in The Anatomy of Law, New York, Frederick A. Praeger, 1968, pp. 91-110; Norberto Bobbio, “Le bon 
législateur”, in Hubert Hubien (ed.), Le raisonnment juridique/Legal Reasoning/Die jurisdiche argumentation, Bruxelles, Établissements 
Émile Bruylant, 1971, pp. 243-249; and, Manuel Atienza, “Sociología jurídica y ciencia de la legislación” in R. Bergalli (ed.), El derecho y 
sus realidades. Investigación y enseñanza de la sociología jurídica, Barcelona: PPU, 1989; “Contribución a la teoría de la legislación”, Doxa, Vol. 
6, 1989, pp. 385-403; “Para una teoría de la argumentación jurídica”, Doxa, Vol. 8, 1990, pp. 39-61; “Razón práctica y legislación”, Revista 
Mexicana de Estudios Parlamentarios, Vol. 3, 1991, pp. 9-31; Contribución a la teoría de la legislación, Madrid: Tecnos, 1997; Las razones 
del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997; and “Reasoning and Legislation” in 
The Theory and Practice of Legislation…, cit. note 3, pp. 297-317. Vid. also Imer B. Flores, Eduardo García Máynez (1908-1993), México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 50-59.
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(i.e. “public good is the supreme law”), but the reply is also straightforward iustitia 
fundamentum, regnorum (i.e. “justice is justified and reigning”) --or alternatively iustitia 
est omnium domina ac regina virtutum.291 Following John Rawls we can affirm that 
justice is justified, in a way that does not depend on any particular vision of the good, 
and reigning, an end in itself given prior to all other ends and regulative with respect 
to them.292

On the other hand, it is worth noting that in Rome ius, (i.e. “law”), was defined simply 
as ars boni et aequi, whereas iustitia, (i.e. “justice”), was given its classic formulation in 
the Institutes of Justinian: constans et perpetua voluntas, ius suum cuique tribuendi. This 
definition of justice implies a formula with two parts: 1) “set and constant purpose” 
and 2) “give everyone its due”. Traditionally, authors had focused almost exclusively in 
the first part, ignoring almost entirely the second.293 

However, what is ‘due’ to each one is still an open-ended question, because it is simply 
too broad: What does ‘due’ actually --or eventually-- means? For example, Rawls 
considers that justice is a set of principles that “provide a way of assigning rights and 
duties in the basic institutions of society and they define the appropriate distribution 
of the benefits and burdens of social cooperation.”294 But which are those rights and 
duties, benefits and burdens to be assigned or distributed? Furthermore, for someone 
else ‘due’ might mean another thing in accordance with differing moral and political 
outlooks. For instance, David Miller identifies three independent “interpretations of 
justice which may be summarized in three principles: to each according to his rights; 
to each according to his deserts; to each according to his needs”, and similarly Michael 
Walzer pinpoints three distributive principles: “free exchange”, “desert”, and “need” 
and, as a consequence, points out the existence of the different “spheres of justice”.295

While everyone agrees that justice is by definition giving people what its ‘due’, there 
appears to be little agreement concerning what it is ‘due’ to them. In sum, there is one 
concept of justice but as many conceptions of justice as authors are: some emphasize 

291 Vid. Louis Le Fur et al., Los fines del derecho. Bien común, justicia y seguridad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981. 
Cfr. Imer B. Flores, “La definición del derecho”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Vol. XLVI, Nos. 209-210, septiembre-
diciembre, 1996, pp. 69-123. Ibid., pp. 81-83. Vid. also John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 1971, § 1, pp. 3-4; and Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, New York: Cambridge University Press, 1982. Cfr. Imer 
B. Flores, “El liberalismo igualitario de John Rawls”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, No. 1, julio-
diciembre 1999, pp. 85-122.

292  Vid. John Rawls, A Theory of Justice, cit. note 7, § 1, pp. 3-6. Vid. also Tom Campbell, Justice, New Jersey: Humanities Press International, 
1988; and, Brian Bix, “Justice”, in Jurisprudence: Theory and Context, 3rd ed, London: Sweet & Maxwell, 2003, pp. 103-117.

293  Vid. Imer B. Flores, “La definición del derecho”, cit. note 7, pp. 81-83.
294  John Rawls, A Theory of Justice, cit. note 7, § 1, p. 4. (The emphasis is mine.)
295 David Miller, Social Justice, Oxford: Clarendon Press, 1976, p. 27, and Principles of Social Justice, Cambridge, Massachusetts and London, 

England: Harvard University Press, 1999. Cfr. Michael Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York:Basik 
Books, 1983, pp. 21-26. Vid. also David Miller and Michael Walzer (eds.), Pluralism, Justice and Equality, Oxford: Oxford University 
Press, 1995. 
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one principle over another,296 e.g. liberty over equality and vice versa;297 and others 
even one version of a principle over an alternative or alternatives, v.gr. instead of 
enforcing equality of welfare authors are implementing equality of capabilities 
(Amartya Sen), opportunities (G.A. Cohen and John E. Roemer), and resources 
(Ronald Dworkin).298

Notwithstanding, its open-ended formulation, the second part of the definition 
of justice is not a weakness but strength in itself: justice it is not an empty or rigid 
(meaningless) concept but a rich and flexible (meaningful) one, adaptable and revisable 
from place-to-place and time-to-time in case-by-case scenarios. What’s more it is the 
first part that provides a fixed point, once a criteria of justice is ‘set’, i.e. established by a 
legitimate authority such as a legislator or a judge, it must be “constant”, i.e. applied to 
like cases in a similar fashion and to dislike cases in a different one.

Before proceeding it is necessary to recall that Aristotle devoted the “Book V” of 
the Nichomachean Ethics to the analysis of “Justice” and “Injustice”:299

Now we observe that everybody means by Justice that moral disposition which 
renders men apt to do just things, and which causes them to act justly and to wish 
what is just; and similarly by Injustice that disposition which makes men act unjustly 
and wish what is unjust.

However, he realized that the terms were “used in several senses, but as their 
equivocal uses are closely connected, the equivocation is not detected” and proceeded 
two detect himself the equivocation by distinguishing between two different senses of 
“just” and “unjust”:300

Let us then ascertain in how many senses a man is said to be “unjust”. Now the term 
“unjust” is held to apply both to the man who breaks the law and the man who takes 
more than his due, the unfair man. Hence it is clear that the law-abiding man and the 
fair man will both be just. “The just” therefore means that which is lawful and that 

296  For some of the debates on liberty or equality, distribution/state intervention or property rights, justice or efficiency: cfr. John Rawls, 
A Theory of Justice, cit. note 7, and Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1977, 
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, supra note 2, Amartya Sen, “Rawls versus Bentham: An Axiomatic Examination of the Pure 
Distribution Problem”, Theory and Decision, No. 4, 1974.

297  Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985, p. 188: “Unfortunately, liberty and 
equality often conflict: sometimes the only effective means to promote equality require some limitation of liberty, and sometimes the 
consequences of promoting liberty are detrimental to equality.”

298  Vid. Amartya Sen, Inequality Reexamined, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992; G.A. Cohen “On the Currency 
on Egalitarian Justice”, Ethics, No. 99, July, 1989; and If You’re and Egalitarian, How Come You’re So Rich?, Cambridge Massachusetts and 
London, England: Harvard University Press, 2000; John E. Roemer, Equality of Opportunity, Cambridge Massachusetts and London, 
England: Harvard University Press, 1998; and Ronald Dworkin, “What is Equality? Parts 1 and 2”, Philosophy and Public Affairs, 1981, 
and Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 2000.

299  Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, 1129a (in Clarence Morris (ed.), The Great Legal Philosophers. Selected Readings in Jurispruden-
ce, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959, p. 16).

300 Id.
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which is equal or fair, and “the unjust” means that which is illegal and that which is 
unequal or unfair.

Accordingly, in the first sense “just” means that which is lawful and “unjust” that 
which is illegal; and in the second one “just” means that which is equal or fair and 
“unjust” that which is unequal or unfair. With these remarks in mind, we can proceed 
to confront the two ideas already sketched:

(1) “Justice”, in the Aristotelian use of just that refers to equal and fair, which imply 
a value judgment, is estimated as totally subjective and neglected as a (valid) scientific 
claim.

As you know, the main advocate of this position is Hans Kelsen, who not only 
censured the open-ended formulation of justice for providing a justification for any 
social order --capitalist or socialist, democratic or aristocratic-- but also condemned it 
for requiring a valuation, i.e. a value judgment, and for being relative and subjective.301 
Both points, which imply moral judgments, were severely criticized by him for being 
inconsistent with a scientific description of law, as the one his “pure theory of law” was 
aimed to provide.302

Actually, legal positivists by definition maintain that there is no necessary conceptual 
relation between law and morality --or for that purpose between law and justice-- (the 
so-called separation thesis) and retain for the most part a form of value-skepticism, i.e. 
the impossibility of considering values as objective. This sort of skepticism is analogous 
to the rule-skepticism of the legal realists, i.e. the impossibility of considering rules as 
objective. 

Moreover, if H.L.A. Hart303 was successful in responding analytically that, despite 
the existence of subjective elements in its creation and application, rules are and must 
be objective to govern or guide human conduct, I do not see a reason why we cannot 
following him sustain that, despite the presence of subjective elements in creation and 
application, values, including principles such as justice, are and must be objective also. 
By failing to apply the distinction in the second case, analytical legal philosophers are 
compromising the first one as well. How come they can affirm that it is possible in one 
case and not in the next one? On the contrary, I will like to advise my analytical friends 
to be more --no less-- analytical by introducing a distinction between “justice for me/
you” and “justice in itself ”: the former being a subjective appraisal, whilst the latter an 

301 Vid. Hans Kelsen, “What is Justice?” in What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science, Berkeley, University of California 
Press, 1971, pp. 1-24.

302  Vid. Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, trans. Max Knight, Berkeley, University of California Press, 1967, p. 1. Vid. also Brian Bix, 
“Hans Kelsen’s Pure Theory of Law”, in Jurisprudence…, cit. note 7, p. 56.

303 Cfr. H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 124-154.
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objective value.304

Consider the following example. Imagine that the government, via a legislative 
decree, exercises its eminent domain in taking property from legitimate owners on 
behalf of the public good and in paying them a fair compensation. One owner may be 
right in believing it to be an injustice for him/her to have to give a piece of his/her land, 
when the government could be taking property from another neighbor, but those are 
subjective appreciations. However, the very same owner is and must be certainly right 
in judging it to be an injustice in itself if the government fails to justify the takings on 
behalf of the public good or to pay him/her a fair compensation, especially if willing 
to pay it to his/her neighbor, but those are objective evaluations. 

In a few words, “justice”, if correctly understood, is and must be an objective value or 
virtue --or at least nothing precludes it from being so. Let me clarify, this is not to say 
that law is necessary just or objective, but that law necessarily tends --and must tend-- 
toward the realization of justice in an objective way.

(2) “Justice”, in the Aristotelian use of just that refers to lawful, is evaluated as not 
wholly subjective and accepted but it seems to be reduced to an uncritical application 
by judges of whatever was enacted as law by the legislators or mere law-abiding 
conduct. 

In Aristotle’s own terms:305

Again, we saw that the law-breaker is unjust and the law-abiding man just. It is 
therefore clear that all lawful things are just in one sense of the word, for what is lawful 
is decided by legislature and the several decisions of the legislature we call rules of 
justice. Now all the various pronouncements of the law aim either at the common 
interest of all, or at the interest of a ruling class determined either by the excellence or 
in some similar way; so that in one of its senses the term “just” is applied to anything 
that produces and preserves the happiness, or the component parts of the happiness, 
of the political community.

There is clearly a problem. This notion of justice is based not only on the assumption 
that whatever the legislature decides is lawful and in the common interest of all but 
also on the presumption that the legislature is truly representative of the people and a 
legitimate form of self-government in a democracy or even in a republic.306

304 Vid. Eduardo García Máynez, El problema filosófico-jurídico de la validez del derecho, México: Imprenta Mundial, 1935, p. 37. Vid. also 
Imer B. Flores, Eduardo García Máynez…, cit. note 6, pp. 30-41.

305 Aristotle, Nicomachean Ethics, cit. note 15, Book V, 1129b (pp. 16-17).
306 We are already disregarding the possibility of law being only on the interest only of the ruling class, since that is incompatible with the 

idea of self-government (in a democracy or republic). Vid. Jeremy Waldron, “Dirty Little Secret”, Columbia Law Review, Vol. 98, 1998, 
p. 522: “[T]o start the construction of a jurisprudence appropriate to the aspiration of a free people to govern themselves under laws that 
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Consider the takings example again. Imagine that the government, via the legislative 
decree, fails to justify the takings on behalf of the public good or to pay him/her a 
fair compensation. Was it really lawful? Or was it really in the common interest of 
all? Furthermore, is it truly an uncritical application by judges needed? Or is it truly 
an uncritical law-abiding conduct required? In that sense, do law and justice entail an 
uncritical approach?

In a nutshell, “justice”, if correctly understood, cannot be reduced either to an 
uncritical application by judges or law-abiding conduct. Let me elucidate, a critical 
--and hence an evaluative-- but still objective approach to law and justice is necessary: 
“something like” Rawls’ “reflective equilibrium” --or even “something like” Hart’s 
“critical reflective attitude”.307

By now, it must be clear that “justice” --as a result of (1) and (2)-- has been paradoxically 
deemed, on the one hand, as an openly subjective matter of law creation or make-law, 
considering it to be a justified political decision by the legislatures; and, on the other 
hand, as an uncritically objective matter of law application or find-law, contemplating 
it to be a legitimate technical decision as long as the courts are deferential to whatever 
was decided by the legislature and whenever they have to depart from it --or even 
exercise its discretion-- as a presumably subjective matter of law creation or make-
law, under the form of “judicial legislation” or “judicial usurpation”.308 To the contrary 
“justice” has to be esteemed as a critical and objective matter of both law creation or 
make-law and law application or find-law, by both legislators and judges.

III. The Role of Legislators vis-à-vis Judges

Let me start this part by remembering that I will contest not only the idea that 
legislators and judges are necessarily in competition and as such in conflict but also the 
implication that they hold conflictive views on justice and the supposition according to 
which the conflict must be solved without hesitation in favor of the legislative view. 

they themselves have made”. Cfr. Jean-Jacques Rousseau, “On the Social Contract” in The Basic Political Writings, trans. Donald A. Cress, 
Indianapolis: Hackett, 1987; and Immanuel Kant, “The Metaphysics of Morals” in Hans Reiss (ed.), Political Writings, trans. H.B. Nisbet, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp. 131-175.

307  Vid. John Rawls, A Theory of Justice, cit. note 7, pp. 20-21 and 48-51; and, H.L.A. Hart, The Concept of Law, cit. note 19, p. 57. Elsewhere 
I have criticized Hart’s “critical reflective attitude” as developed uncritically by him and his disciples but endorsed the necessity of adop-
ting the internal point of view and the neediness for a critical reflective attitude --or at least “something like” it. Vid. Imer B. Flores, “In the 
Dark Side of the Conventionality Thesis?”, in Enrique Villanueva (ed.), Studies in Social, Political and Legal Philosophy. Philosophy of Law 
and of Politics, Amsterdam, Rodopi, 2002, pp. 155-156.

308 Vid. H.L.A. Hart, “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”, in Essays in Jurisprudence and 
Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 128; and, Lon L. Fuller, “The Case of the Speluncean Explorers”, Harvard Law Review, 
Vol. 112, No. 8, 1999, p. 1858. Vid. also Oliver Wendell Holmes Jr. in “Southern Pacific v. Jensen”, 244 U.S. 205, 221 (1917): “I recognize 
without hesitation that judges do and must legislate, but they can do so only interstitially; they are confined from ‘molar to molecular mo-
tions’”; and, H.L.A. Hart, The Concept of Law, cit. note 19, p. 204: “Laws require interpretation if they are to be applied to concrete cases, 
and once the myths which obscure the nature of the judicial processes are dispelled by realistic study, it is patent… that the open texture of 
law leaves a vast field for a creative activity which some call legislative.”
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Let me also advance that I will contend that legislators and judges are not necessarily 
in competition nor in conflict and hence collaboration and cooperation provide 
a better understanding of the role and the rationality of both legislators and judges 
towards the realization of justice in its best (moral) light.

The ideas that legislators and judges are necessarily in competition and in conflict, 
holding conflictive views on justice, and legislatures prevailing over courts, derive from 
the notion that presumably any political --and subjective-- decision of the legislative is 
justified due merely to its elective-representative --and objective-- character; whereas 
a probably technical --and objective-- decision of the judiciary is legitimated as long 
as the court is deferential to whatever was previously decided by the legislature, due 
to their non-elective and non-representative --and subjective-- nature. But, whenever 
the court has to depart from the legislature or exercise its discretion it appears to be 
assuming illegitimately the legislative role. Apparently, in case of conflict between the 
legislature and the court, the former ought to prevail over the latter, due merely to 
its elective-representative nature, following James Madison’s maxim: “In republican 
government, the legislative authority necessarily predominates.”309

However, the mere existence of elections or the fact of being elected is neither a 
necessary nor a sufficient condition for being representative --and even democratic. 
Keep in mind Jean-Jacques Rousseau’s criticism:310 

Sovereignty cannot be represented for the same reason that it cannot be alienated. It 
consists essentially in the general will, and the will does not allow of being represented. 
It is either itself or something else; there is nothing in between. The deputies of the 
people, therefore, neither are nor can be its representatives; they are merely its agents. 
They cannot conclude anything definitively. Any law that the populace has not ratified 
in person is null; it is not a law at all. The English people believes (sic) itself to be free. 
It is greatly mistaken; it is free only during the election of the members of parliament. 
Once they are elected, the populace is enslaved; it is nothing.

If judges were elected --and some actually are-- the assumption in favor of the 
legislator will fade. Furthermore judges despite the fact of not being elected directly 
by the people can still be consider as a “representative” agent designated indirectly by 
them through a “representative” agent --such as the executive or the legislative-- and 
even protective of the minorities against the will of the majorities.311

309  James Madison, “No. 51”, in Alexander Hamilton et al., The Federalist Papers, New York: Mentor, 1961, p. 322.
310  Jean-Jacques Rousseau, “On the Social Contract”, cit. note 22, Book III, Chapter XV, p. 198.
311  Vid. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 2nd ed., Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978; and, “Introduction: 

The Moral Reading and the Majoritarian Premise”, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge, Massac-
husetts: Harvard University Press, 1996, pp. 1-38; and, John Hart Ely, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1980.
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Likewise, whereas legislators are --or can be-- held accountable for their political 
decisions, judges are prima facie politically unaccountable for their technical decisions. 
If judges were held accountable --and some actually are-- the presumption in favor of 
the legislator will also faint. 

Hence, there is no conclusive reason for the supposition that the legislative view 
ought to prevail in case of conflict over judges, due to the “false necessity” of their 
elective-representative and politically accountable position.312 What’s more the very 
same idea of necessarily being in competition and in conflict is false or falsifiable, 
and must be replaced by the notion of collaboration and cooperation, as Fuller 
suggested: “The correction of obvious legislative errors or oversights is not to supplant 
the legislative will, but to make that will effective.”313

In order to contrast our account it is necessary to recall, following Duncan Kennedy, 
that the notion of competition and conflict derives to some extent of the “great 
dichotomies” of both legal and political theory, such as the distinctions adjudication 
and legislation, law-application and law-creation, find-law and make-law, judges and 
legislators, courts and legislatures, and so on, which reinforce the apparent separation 
between law and politics.314 

Accordingly, it is affirmed that adjudication as law application or find-law by judges 
in courts belongs to the jurisdiction of law and legislation as law creation or make-
law by legislators in legislatures corresponds to the domination of politics. Curiously, 
in adjudication the political --or ideological-- element is denied and underestimated, 
while in legislation the political --or ideological-- element is taken for granted and 
overestimated. Equally, adjudication appears to be totally objective and the political 
element absolutely minimized, whilst legislation seems to be wholly subjective and 
the political element completely maximized.

Furthermore, it is alleged that “adjudication is what courts do and legislation 
is what legislatures do” “But it is perfectly possible for a legislature to adjudicate 
and for a court to legislate”.315 As Fuller highlighted: “[T]he distinction between 
legislative and judicial functions, today taken for granted, is a comparatively modern 
development”.316 In fact, as he recalls: “The English Parliament in its origin was 
primarily an adjudicative or «law-finding» body, and it only gradually began openly 

312  Cfr. Roberto Mangabiera Unger, False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, New York; Cambridge 
University Press, 1987.

313  Lon L. Fuller, “The Case of the Speluncean Explorers”, cit. note 24, p. 1859.
314  Vid. Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication ( fin de siècle), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, pp. 23-38.
315  Ibid., p. 26.
316  Lon L. Fuller, The Anatomy of Law, cit. note 6, p. 32.
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to assert legislative powers”.317 And, actually, brings to light:318

This is a point on which legal scholarship has diverged sharply. The old view, still 
not entirely abandoned, maintained that the courts do not make law at all, but merely 
discover or discern it. The opposing view is that the courts just as truly make law as do 
legislatures; the only difference is that the legislature lays down in advance a general 
rule, whereas the courts develop general rules gradually in the course of a case-by-case 
decision of controversies as they are presented for decision.

It is also announced that “what legislatures do when they legislate is [create or] make 
law, and what courts do when they adjudicate is apply [or find] law”.319 The law-making 
process insists on value judgments, which are subjective and political. Then, arguably, 
legislators as elected and accountable officials should do it and judges abstain from 
legislating simply because they are prima facie not elected and unaccountable. The law-
finding process involves questions that are independent to value judgments, questions 
of meaning and of fact, which are objective and legal --or non-political. Thus, legal 
professionals as non-elected and unaccountable officials should do it and legislators 
refrain from adjudicating because they are not legal professionals. As Kennedy 
spotlights:320 

When identified with the contrast between law making and law application, the 
legislation/adjudication dichotomy seems to admit of no middle term. But as soon as we 
shift to this broader notion of legal interpretation, it follows that adjudication involves 
both making and applying. But it does not follow, and is controverted, that judicial law 
making must be or is in fact “judicial legislation” and therefore abhorrent...

According to him, there are at least four different strategies for dealing with the 
problem: 1) deny or at least ignore the possibility of a middle term, what is not law-
application is law-creation, in the form of “judicial legislation” (Hart); 2) collapse 
the distinction between law-creating and law-applying: A) by demonstrating that any 
legal process entails both creation and application (Kelsen), and/or B) by illustrating 
that application cannot be insulated from the ideological, political or subjective 
element (Unger); 3) curtail the distinction to the extent that the court interstitially 
applies law, as a general rule, and creates law, as an exception (Holmes, 1897); and 
4) propose a genuine middle term between law-application and law-creation: the 
method of “coherence” or “fit”, which concedes the ideological and political character 
of adjudication without giving up the exigency of objectivity and maintaining that 

317  Ibid., pp. 89-90.
318  Ibid., p. 135.
319  Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication…, cit. note 30, p. 26.
320  Ibid., p. 28.
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there is some sort of distinction between judging and legislating (Fuller and 
Dworkin).321

In my opinion, it is necessary: to reject 1) and 3), i.e. the plausibility of an interstitial 
judicial legislation; to accept 2A) totally and 2B) partially, i.e. the possibility of 
a creative-applicative and political-ideological characterization of the process of 
legislation and adjudication, but not necessarily subjective; and, to admit 4), i.e. that 
despite being political-ideological, both legislation and adjudication as a product can 
be objective --and for the purpose of this paper according to “justice”.

Since the implications are still implicit, let me try to make explicit what follows from 
the fact that both legislation and adjudication are creative-applicative and political-
ideological, but still objective. On one side, it implies not only different legal processes 
with distinctive degrees of freedom and constraint within a kelsenian “frame”322 for 
the legislator and the judge to the extent that the former can invent (new) law and the 
latter must interpret the (existing) law;323 but also different legal products: a general 
and abstract rule created by the legislators, and a particular and concrete rule --and 
even a criteria or precedent for judging future cases-- created by the judges.324 On the 
other, it requires a critical assessment of its objective character, and hence we need to 
focus in the criterion that both adjudication and legislation must meet in order to be 
objective.

IV. The Rationality of Legislation --and Adjudication

In the third and last part, I will consider some of the new developments in make-
law, being the two more important ones: on the one hand, the appearance --or 
reappearance-- of legisprudence, i.e. a term coined more than half century ago as a 
(new) theoretical approach to or theory of legislation, which implies not only leveling 
the legal playing field but also reintegrating legislation to the center of legal studies 

321  H.L.A. Hart, The Concept of Law, cit. note 19; Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, trans. Bonnie Litschewski Paul-
son and Stanley L. Paulson, Oxford: Oxford University Press, 1992; Roberto Mangabeira Unger, Knowledge and Politics, New York: The 
Free Press, 1975; and Law in Modern Society. Toward a Criticism of Social Theory, New York: The Free Press, 1976; Oliver Wendell Holmes 
Jr., “The Path of Law”, Harvard Law Review, Vol. 110, No. 5, 1997, pp. 991-1009; Lon L. Fuller, “The Forms and Limits of Adjudication”, 
Harvard Law Review, Vol. 92, No. 2, 1978, pp. 357-409; and Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1985; and Law’s Empire, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986.

322  Vid. Duncan Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology”, Journal of Legal Education, Vol. 36, 1986, 
pp. 518-562. Vid. also Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, cit. note 37, pp. 80-81.

323  Vid. Lon L. Fuller, The Morality of Law, cit. note 6, p. 84: “If a court applies the statute to a weapon its draftsman had not thought of, 
then it would be «legislating», not «interpreting», as even more obviously it would be if it were to apply the statute to a weapon not yet 
invented when the statute was passed.” Vid. also Ronald Dworkin, Law’s Empire, cit. note 37, p. 366: “We cannot just dismiss that claim as 
obviously disingenuous, as masking what is really invention rather than interpretation.” Justice in Robes, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, 2006, p. 15: “Any lawyer has built up, through education, training, and experience, his own sense of when an interpretati-
on fits well enough to count as an interpretation rather than as an invention.”

324  Vid. Imer B. Flores, “Apuntes para una teoría --y práctica-- del derecho judicial: Algunas reflexiones críticas sobre técnica jurídica”, 
Reforma judicial. Revista Mexicana de Justicia, No. 7, enero-junio, 2006, pp. 3-25. Vid. also Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal 
Theory, cit. note 37, p. 70, and “The Law as a Specific Social Technique” in What is Justice?..., cit. note 17, pp. 244-246.
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next to adjudication; and, on the other hand, as a consequence, the emergence --or 
reemergence-- of the rationality of legislators to the forefront of legal discussion.

1. The Theory of Legislation

In order to guarantee that legislation is objective it must be subject of a critical 
and scientific inquiry, and as such an adequate theoretical approach to or theory of 
legislation, i.e. “Legisprudence”, for short, is needed. This (new) theoretical approach 
or theory implies the study not only of legislators and legislatures but also of law-
making, including its objective forms and limits. For that purpose, the focus on the 
rationality of legislation is simply sine qua non.

Consequently, it must focus: 1) on lawmaking --legislation itself and statutes-- 
covering everything from a draft to a final product and the whole process from the 
conception and gestation of a statute --through its drafting and implementation-- to 
its death --either by fleeting derogation or lingering desuetude; and 2) on legislators 
and legislatures, beginning with the regulation of elections through which legislators 
as representatives are voted into the Congress or Parliament, continuing with 
the organization of the legislature at large and/or through committees and even 
subcommittees, and finishing with the supervision of what they --and others-- might 
do and not do “lawfully” in the way of lawmaking.

2. The Rationality of Legislation

Paradoxically, the least dangerous branch of government is the more --and arguably 
better-- examined, meanwhile the most dangerous one is the less --and presumably 
worse-- studied, at least from the legal perspective.325 There are few exceptions; among 
those, we will consider the cases of Norberto Bobbio and Lon L. Fuller, as well as 
that of Manuel Atienza.

On the one hand, Bobbio, in the proceedings of the IVR World Congress on “Legal 
Reasoning” celebrated in Brussels, in 1971, published an article on the image of the 
bon législateur. In that paper, he distinguished between essential and non-essential 
attributes of a (good) legislator.326 He stipulated that ‘essential attributes’ are those 
necessary prohibitions that the legislator cannot violate, without exceptions (as 
imperatives); and, ‘non-essential attributes’ are those contingent --not necessary-- that 
may under certain conditions institute prohibitions to the legislator with exceptions (as 

325  Bear in mind Alexander Hamilton’s dictum: “[T]he judiciary… will always be the least dangerous to the political rights of the Cons-
titution” in Alexander Hamilton et al. The Federalist Papers, cit. note 25, p. 465. Cfr. Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The 
Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven: Yale University Press, 1962; and A. Michael Froomkin, “Climbing the Most Dangerous 
Branch of Government: Legisprudence and the New Legal Process”, Texas Law Review, No. 66, 1988, pp. 1071-1098.

326  Vid. Norberto Bobbio, “Le bon législateur”, cit. note 6, pp. 243-249.
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directives). Therefore, he established that the former --essential attributes-- included 
the following: 1) justice: equal treatment to that alike and different treatment to those 
unlike; 2) coherence: no (logical) contradictions; 3) rationality: in the formal-logical 
or intrinsic sense of zweckrationalität --a la Max Weber; and 4) non-redundancy: no 
repetition or unnecessary reiteration. Whereas, the latter --non-essential attributes-- 
comprise the subsequent: 1) rigorous: scrupulous in the process of law-making; 2) 
systematic: methodical in the order of exposition; and 3) exhaustive: completeness 
in the determination of specific cases. In consequence, he assumes a necessary just, 
coherent, rational, and non-redundant legislator, and presumes a contingent rigorous, 
systematic and exhaustive legislator.

On the other hand, Fuller advocated for the existence of the “implicit laws of law-
making” or “internal morality of law”, that is certain limitations to what a legislator can 
objectively do.327 The eight principles comprise: 1) generality: laws must be general 
not only by creating general and abstract cases but also by promoting the common 
good or interest; 2) publicity: laws must be promulgated in order to be known by its 
subjects; 3) non-retroactivity: laws must be applied ex post facto, i.e. to facts that occur 
after entering into force --and only under special circumstances applied retroactively; 
4) clarity: laws must clear and precise in order to be followed; 5) non-contradictory: 
laws must be coherent and without (logical) contradictions or inconsistencies; 6) 
possibility: laws must not command something impossible and as such must not be 
given a (merely) symbolic effect; 7) constancy: laws must be general not only in their 
creation but also in their application, and as such laws should not be changed too 
frequently or will be inconstantly enforced; and 8) congruency: laws must be applied 
according to the purpose for which they were created and preventing any discrepancy 
between the law as declared and actually administered.

Following Atienza, we can reach the conclusion that the legal rationality, which by 
the by is the same in adjudication than in legislation,328 integrates five different types: 
1) Linguistic rationality: laws must be clear and precise to avoid --at least to some 
extent-- the problems of ambiguity and vagueness (R1); 2) Systematic rationality: laws 
must be not only valid, and as such general, abstract, impersonal and permanent but 
also coherent, non-redundant, non-contradictory, prospective or non-retroactive, and 
public to avoid the problems of antinomies, redundancies and gaps, at the same time 
of promoting the completeness of law as a system (R2); 3) Teleological rationality: 
laws must be efficacious serving as a mean to a end and as a consequence they cannot 
establish something impossible or merely symbolic (R3); 4) Pragmatic rationality: 
laws must be not only efficacious but also, in case of conflict, must be socially effective 

327  Vid. Lon L. Fuller, The Morality of Law, cit. note 6, pp. 33-94.
328  Vid. Manuel Atienza, “Para una teoría de la argumentación jurídica”, cit. note 6, pp. 39-40.
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or economically efficient (R4); and 5) Ethical rationality: laws must be just, i.e. fair, and 
as a consequence cannot admit an injustice nor the violation to basic principles and 
rights (R5). 

In that sense, a (good) legislator not only knows --and must know-- the intricacies 
of our language; the details of our existing legal system, its past, present and future; 
the minutiae of our scheme of interest, purposes and values; the ins and outs of their 
possible consequences and effects; and, the niceties of every single principle of justice; 
but also integrates these five different types of legal rationality.

V. Conclusion

To conclude, let me quote --or more precisely paraphrase-- Waluchow:329

Seen in this light, judges and legislators need not be seen to be in competition with 
each other over who has more courage or the better moral vision. On the contrary, 
they can each be seen to contribute, in their own unique ways, from their own unique 
perspectives, and within their unique contexts of decision, to the achievement of a 
morally sensitive and enlightened rule of law… [and for the purposes of this paper of 
“justice”…] judicial review sets the stage for a “dialogue” between the courts and the 
legislature… not as an imposition that thwarts the democratic will but as one stage in 
the democratic process. 

Finally, let me claim that instead of an uncritical approach to justice embodied in 
the Latin adagio “Fiat iustitia, et pereat mundus” (i.e. “Let justice be done, though the 
world perish”) we need a critical attitude “Fiat iustitia ruat caelum” (i.e. “Let justice be 
done even if the heaven falls”).330 As a result there is no necessary conflict between 
the legislator and the judge, since both meet --and must meet-- the same objective 
criterions towards the realization of justice in its best (moral) light, as Dworkin 
anticipated:331

We hope that our legislature will recognize what justice requires so that no practical 
conflict remains between justice and legislative supremacy; we hope that departments 
of law will be rearranged, in professional and public understanding, to map true 
distinctions of principle, so that local priority presents no impediment to a judge 
seeking a natural flow of principle throughout the law.

329  Wilfrid J. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review…, cit. note 4, pp. 269-270.
330  Originally the two adagios have analogous meanings, i.e. something like “justice must be done at any price or regardless of consequences”. 

Nowadays the former is used to criticize a legal opinion or practice that wants to preserve law maxims at any price despite having an absurd 
or contradictory consequence, whereas the latter is used to eulogize the realization of justice despite appearing to be outweighed by a 
pragmatic or utilitarian consideration.

331  Ronald Dworkin, Law’s Empire, cit. note 37, p. 406.
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 OTURUM BAŞKANI- Nasıl susturacağımızı bilemediğimiz sayın konuşmacıyı 
saygıyla dinledik. Çok enteresan şeyler söyledi. “Adaletin Işığında Yasa Koyucunun 
ve Yargıçların Aklilikleri” konusunu taşıyor ve bu arada bir de bugüne kadar hukuk 
literatüründe hiç rastlamadığım türden bir sözcük üretmiş, “legis prudence” diye 
çok ilginç ve bu legis prudence’nin özelliklerinin neler olması gerektiğini bize uzun 
uzun anlattılar eksik olmasınlar. Bu kısma geçmeden önce adaletin niteliğine ilişkin 
olarak vermiş olduğu bilgiler hiçbirimizin yabancısı olmadığımız konular, tabii 
Aristo’dan başlayarak dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalete ilişkin kimi özelliklerden 
söz ettikten sonra hukuka uygunluk ölçütünün belirli olabileceğini adaletin yasalaşma 
oluşturulurken başvurulacak ölçütler dışında bir de uygulamada hukuka uygunluk 
ölçütünün alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca yasalaştırma yaparken adil bir 
kanunlaştırmaya ulaşabilmenin ölçütlerinin neler olduğuna ilişkin bazı görüşleri var. 
Genelliğin sağlanması, halka açık olmanın sağlanması gibi biz de nitekim İsviçre’den 
Medeni Kanunumuzu alırken halkçılık ilkesinin önemi üzerinde durmuştuk. Atatürk’ün 
devrimci kadrosu ve İsviçre Medeni Kanununun halkçı bir niteliği olduğu göz önünde 
tutularak iktibasın oradan yapılacağı belirtilmişti. Türkiye’ye atıfta bulunmaksızın 
bunun da altını çiziyor. Ben korsan bir konuşmacı olarak daha fazla bilgi vermeyeyim, 
teşekkür ederim.

Sevgili arkadaşımız Mehmet Tevfik Özcan hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 
Başka verdim, bir daha okumayayım, Tevfik Özcan hâlâ İstanbul Üniversitesinde 
Öğretim Üyesidir. Kendisinin çok ilginç olduğunu düşündüğüm bildirisini bekliyoruz. 
Bu bildiri “Neoliberalizmden Sonra Hukuk Devleti” başlığını taşıyor.

Doç. Dr. MEHMET TEVFİK ÖZCAN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Sayın izleyiciler, bazı görüşlerimi arz etmeden önce göstereceğiniz sabır için şimdiden 
teşekkür ediyorum. Çünkü ucu ve sınırları belli olmayan bir probleme başlık atmak 
aslında kolay tüketilir olmayan ve gerçekten de gelişmekte olan bir alanı ifade 
etmekte. Muhtemelen de kişisel bakış açımın yansıdığı bir görüş açısını size sunmaya 
çalışacağım.

NEOLİBERALİZMDEN SONRA HUKUK DEVLETİ

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan332•

Neoliberalizmden sonra hukuk devletindeki değişim aslında (Neoliberalizm 
çağında postmodernitenin kültürün her alanında yarattığı yapı bozum) özelliklerine) 
paralel olanların âdeta hukuk ve siyaset alanında ortaya çıkmasının fotoğrafıdır. Tabii 
postmodern sanatın yapı bozumculuğu, sanatçıların ilginç tasarımları yönünden 

332 • Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi öğretim üyesi. E-posta: mtozcan@istanbul.edu.tr Konuya 
ilişkin daha geniş bir değerlendirme için yakın zamanda yayınlamış olduğum kitaba (Özcan 2008) bakılabilir.
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önümüze birtakım yeni estetik deneyimleri getirebilir; ama bu daha geniş bir 
çerçeveden bakıldığına, George Bush’un (Baba Bush’un) ifade ettiği haliyle yeni bir 
dünya düzeni getirmekte ve bizi yoksullukla zenginliğin, hakla haksızlığın yeniden 
tanımlandığı yepyeni -iyi diyemeyeceğim buna- ve alışık olmadığımız bir dünyaya 
taşımaktadır. 

Öncelikle hukuk devletinin geleneksel anlayışta nasıl algılandığına bakalım. Hukuk 
devleti aslında daha ziyade anayasa hukukçularının uğraştığı, hatta hukukla tarif edilmiş 
bir düzeni olan ülkede anayasal sistemin bütününün ruhunu ifade eden bir şekilde 
teşhis edilmektedir. Burada insanların olağan koşullarda, uyuşmazlıklarını çözmek için 
uyuşmazlık öncesinde kurulmuş ve hukuk kurallarıyla görev ve yetkileri belirlenmiş 
yargı organlarına müracaat etmesi, siyasal iktidarın kendini hukukla bağlı sayması ve 
salt siyasal özellikli, başka bir ifadeyle kuvvet kullanmaya dayalı gereçlere minimal 
ölçüde başvurması, dolayısıyla da insanların güç kullanabilme ya da iktidarı paylaşma 
kapasitelerinin son zamanda moda olmuş deyimle (kişi olarak günümüz modasındaki 
kullanımını sevmediğim), belli bir “yönetişim” düzeni içinde yürütülmesini ifade eder. 
Buna hukuk devleti diyorsak aslında gündelik hayatın problemlerinin depolitikleşmesi, 
hatta bu sorunlarla ilgili olan politikanın da depolitikleşmesi anlamına gelir ki, siyasal 
takdir hakkı ya da siyasal karar alma sürecinin dışına çıkarak tarafları bağlayan, 
taraflara meşruluğu anlatılabilen bir uyuşmazlık çözümü sisteminin ya da toplumsal 
bir modelinin bunun düşünsel esaslarıyla beraber paylaşılması anlamına gelir.

1895’lerde meşhur İngiliz Anayasa hukukçusu Albert Venn Dicey (1915) hukuk 
devletini üç ilkeyle özetledi: Her türlü cezai ve hukuki yaptırımın uygulanmasına 
konu olan ya da bunu gerektiren uyuşmazlıklarda önceden kurulmuş mahkemelerin 
ve yargılama usullerinin bunları çözmek için kullanılabilmesi, mertebe ve konumu ne 
olursa olsun her insanın kanun önünde eşitliği ve nihayet toplumsal ilişkiler alanına 
bir “hukuk ruhu”nun (legal spirit) egemen olması. İngiliz sisteminin özellikleri ile 
sunulması dikkate alınarak, hatta Dicey’nin iddiasına göre, hukuk devleti sadece bir 
İngiliz icadıdır, başka ülkelerde olmaz. Dicey hukuk devleti ile teşhis ettiği İngiliz 
sistemini özellikle Fransız sistemiyle karşılaştırılmıştır. Fransız droit administratif, siyasal 
iktidara son kararı verme imkânını daima tanıdığı için (ki, eleştirilen sistemin merkezi 
kurumu Conseil d’Etat bugün hâlâ yerini korumaktadır) Fransa’nın hukuk devleti 
sayılamayacağını belirtmiştir. İlginçtir, biz Türkiye’de hukuk devleti tartışmalarını 
da aslında Fransız veya daha sonra gelişmiş olan Alman literatürü üzerinden yaptık. 
Bana göre, ya da Dicey eğer haklıysa, biz konuyu sürekli yanlış bir yerden sürekli 
tartışmış oluyoruz. Lord Bingham (2007), -halihazırda İngiltere’nin Baş Yargıcı- 
2007’de Cambridge Üniversitesi Dergisi’nde yayınlanan bir makalesinde Dicey’in) üç 
unsurundan kaynaklanan özellikleri de içine alacak şekilde, hukuk devletine ait sekiz 
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adet bileşeni sıralamıştır (ben bunları tek tek saymayacağım). Bunların bütününde 
baktığımızda çok yeni olan, 1980 sonrasında uluslararası ölçekte birinci yasama içinde 
ağırlığı artan uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığı ve insan haklarına özel bir vurgu 
yapıldığı dikkati çekmektedir. Bir kısmı da Dicey’de örtük olarak yer alan prosedüral 
veya hak aramayla ilgili güvencelerin detaylandırılmış ifadesi olmasıdır. Örneğin, 
hukuka ilişkin uyuşmazlıklar engelleyici bir ekonomik maliyetle çözülmemeli, diğer 
bir deyişle insanları mahkemeye gitmekten kaçınacak düzeyde engellenmemeli 
engellememeli gibi Dicey’nin ölçütlerini daha ileri şekide açımlandıran unsurlar taşıyor. 
Tabii, hemen bir görüş ifade etmek lazım; belki ispatlanmamış bir görüş gibi de kabul 
edilebilir, ama ben bu çerçeveden hareket ediyorum. Serbest rekabetçi kapitalizmle 
hukuk devleti arasında özellikle liberal hukuk devleti arasında ileri derecede homolog 
bir özellik dikkati çekmektedir. 

Burada hukukun rolü prosedüral gereçlerle sınırlıdır. Benden önce bildirisi okunan 
Flores’in (aynı konuda başka çalışmalar da yapılmıştır) rasyonel yasa yapma yaklaşımını 
incelemesi anlamlı olmakla birlikte, hukuk devletinin hareket noktasını oluşturan 
liberal yasama politikası yasamanın tasarruflu şekilde kullanılmasını önermektedir. 
Farklı siyasal nüanslar taşıyan düşüncelere sahip olmakla birlikte, hepsi de İngiltere’de 
yaşamış bulunan Edmund Burke (1790), Herbert Spencer (1885) ve A. V. Dicey 
(1915: 193 et seq.) gibi önemli liberaller, mülkiyet ve sözleşme özgürlüğünün sınırlarını  
tanımayan Fransa eksenli siyasal istemleri ve bununla uyumlu yasama politikalarını 
eleştirmişlerdir. Bu anlamda, liberal yazarlar  mahkemelerin hukukun  ne olduğunu 
ifade etmelerinin ötesinde, yasama organının kural koyması yoluyla hukuk düzeninin 
tesisini liberalizme aykırı saymışlardır. Ben buna katıldığım için söylemiyorum, ama 
pür bir liberal yaklaşım tutarlı bir şekilde böyle düşünmeyi gerektirir. Beğenelim 
veya beğenmeyelim, hukuk devleti pratiği liberalizmin egemen olduğu politik yaşam 
koşullarında gelişmiştir. Dicey’nin bir ölçüt olarak ifade ettiği üzere, hukuk devleti 
için Anayasa hukuku da dahil mutlaka yargısal yasamanın hukukun tamamında önde 
olması gereklidir. Birçoğumuz, özellikle Türkiye’deki hukuk çevreleri, Fransız ya da 
Alman mantığıyla baktığınız için İngiltere’yi âdeta anayasasız bir devlet gibi görmek 
hatasına düşeriz. Hayır, anayasası vardır, sadece, anayasası tek bir metin değildir, aksine 
bu ülke anayasasını oluşturan ve normatif açıdan bağlayıcı hukuksal metinlere sahiptir. 
Tabii, böyle bir düzeni sürdürebilmek için gene İngiliz örneğini izleyecek olursak, 
öncelikle devletin merkezileşmesi gerekir ki, İngiltere’de 11. asırda bunun sağlandığını 
görüyoruz. İkinci olarak da yönetişim konusunda bir geleneğin başladığını görmek 
zorundayız. 

Türk hukukçuları, genelde Magna Carta sonrasında (İngiltere’de) gerçekleşen hukuk 
devleti konusundaki gelişmeler hakkında ileri derecede malumat sahibi değildir. 19. 
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Asrın başında bir kavram olarak Almanlar, rechtsstaat terimini hukuk devletini ifade 
etmek için kullanmaya başladılar. Bu açıdan, hukuk devleti, sanki Alman icadı gibi 
görünüyordu, oysa Magna Carta sonrasında ciddi şekilde hukuk devleti tartışmaları 
yapıldığını görüyoruz (McIlwain, 1917; Fortescue, 1926). Mesela, I. Edward  III. 
Henry ve III. Edward gibi İngiliz kralları çok sayıda yasa çıkardılar. ki, bu yasaların 
sayısı, Kıta Avrupa’sı sisteminde kullanılanlardan fazlaydı) ama krallar bunları Drakon 
tarzı yasaya dönüştüremediler. Çünkü ülkede “yasalar hukukun ifadeye kavuşturulmuş 
halidir” şeklinde bir görüş açısının ortaya çıkışına kaynaklık eden bir politik ve hukuksal 
tartışma yaşandı. Bunlar 13. ve14. Asırda yapılan tartışmalardı. Oysa, bugün biz 
Anayasa Mahkemesi kararını Anayasa değiştirerek bertaraf etmekten söz eden yasama 
organıyla karşılaşıyoruz. Türkiye, nedense türban konusunda başlayan anlamsız 
tartışmadan hareketle bu probleme takıldı; aslında alelacele düşünülen bu çözüm 
hukuk devleti sistemine de, yasama organında egemen olduğu izlenimi yaratılan liberal 
ideolojiye de aykırıdır. Genel olarak ele alındığında, rasyonel yasa yapma ucu daha 
açık şekilde, sosyalist ülke deneyimli bir hukuk felsefecisi olan Wroblewski (1979) 
(tarafından) incelenmişti. Öyle bakılıyorsa, o başka bir görüş açısı, ancak liberal bir 
görüş açısından bakılıyorsa, yasayla hukuk değiştirilemez.

Burada Locke’un liberal toplum modelinin esas olduğunu gene siyasal planda 
görmekteyiz, ama zannedilmesin ki Locke sınırları çizilmemiş bir özgürlükçülüğü 
savunmaktadır. Locke (1966), yaşam, özgürlük ve mülkiyeti “akıllı varlıklar” olarak tüm 
insanlar için  doğuştan hak sayarken; 1689 restorasyonundan sonra, kandisi1697’de 
Ticaret Komisyonu üyesi iken, işçi sınıfının erdemden yoksun olduğunu, o yüzden 
akıllı sayılamayacağını ve yurttaş sayılmaması gerektiğini ifade ediyordu (Macpherson, 
1968: 206-207). İşçi sınıfının yurttaş durumuna gelmesi, (buna İngilizce deyimle 
naturalisation denilmektedir) İngiltere’de 1842’den sonra, işçi sınıfının politik baskı 
unsuru haline gelmesiyle başlayan süreçte gerçekleşmiştir. 1840’ta Henry Mayhew 
(1861) isimli bir yazar tarafından kaleme alınmış bir sosyoloji kitabı, işçi sınıfından 
bir hayvan türünü tarif eder gibi, “sokak göçebeleri” olarak bahseder. Nüfus kuramcısı 
Malthus’un yakın  arkadaşı olan Townsend gibi Mayhew’den daha kıdemli liberal 
felsefeciler, hatta Jeremy Bentham (Dicey, 1905:302 et seq.) veya yüzyılın son yarısında 
yaşamış iyi kalpli liberal John Stuart Mill (1891) çalışan sınıflara oy hakkı tanınmasına 
karşı çıkarken, bir şekilde aynı yaklaşımı sergilemekteydi. Hatta çok yakın tarihte 
ederini kaleme almış olan Hannah Arent (1994. 435) işçilerden “animal laborans” diye 
söz eder. Böylece, emek sarf eden hayvan; son derece ayrımcı olan bu algılama liberal 
modelin kesinlikle işçi sınıfını dışladığını göstermektedir. Özellikle 1830 itibariyle 
İngiltere’de oy hakkının genişlemesi tartışmasının başladığı, ama işçi sınıfının bu 
hakkı elde etmesinin çok uzun bir süre sonra yaşama geçtiği dikkate alınmalıdır. Aynı 
algılamayı “plebyen kamusallık”ı kamusallığın sona ermesiyle ilişkilendirerek ifade 
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eden Habermas’da (2004:100-102) görmekteyiz.

Liberalizmle uyumlu olan hukuk devleti, onu prosedüral güvencelerle donatılmış 
hukuk güvenliğinden ibaret şekilde ele alır. Prosedüral hukuk devletinin kendi içinde 
tutarlı bir sistemi var, ama bu sistem çalışan sınıfların toplumsal ağırlığının artışı ve 
kapitalizmin serbest rekabetten tekelciliğe evrilmesiyle -1840’tan itibaren- çöküşe 
geçti. 1840’tan itibaren işçi sınıfının varlığı toplumu bireyler toplumu olmaktan çıkardı 
(Dicey, 1905; Thompson. 2004); toplum) kitle toplumuna dönüştü. 1896’da Le Bon 
kitle toplumu üzerine meşhur tezini ortaya attığında böylesi bir toplumun rasyonel değil, 
duyguya göre davrandığını ifade etti. Bu çok doğrudur. Politikacıların varlıklarını zora 
soktuğu toplumsal sınıfların veya toplum kesimlerinin oyunu alabilmesinin temelinde 
yatan, duygulara hitap eden propaganda sürecini başarıyla yönetebilmeleridir. Eğer 
bu başarabilmişse, başarının temelinde yatan medyanın gücünün ya da başkaca zihin 
inşa etme metotlarının kullanımıdır. Belirttiğim gibi, Le Bon (1896) bu durumu on 
dokuzuncu yüzyılın sonunda fark etmişti, ancak sürecin bazı ön belirtileri mevcuttu. 
İşçi sınıfının halihazır politik sürece katılması, “rasyonel” bireyin liberalizmin önceden 
belirlenmiş sınırlarının dışında siyasal istemlerin ortaya çıkışına neden oluyordu. 
Liberal devletin ve bununla uyumlu prosedüral hukuk devletinin verili sınırlarını aşan 
istemlere tepkisi salt siyasal şiddet yoluma baş vurmaktı. Mesela 1819’da), İngiltere’de 
piknik yapan işçilerin süvariler tarafından kılıçla biçilmesi suretiyle icra edilen Pateloo 
Katliamı yaşandı. Sebep, işçilerin barışçı bir piknik görüntüsü altında örgütlenme 
için çaba göstermeleriydi. 1820’yi izleyen yıllarda Güneydoğu İngiltere’de Swing 
ayaklanması çıkmıştır; Swing bir sosyal haydutluk türü, yani iyi kalpli haydut türüydü. 
Keza, Luddist hareket makine kırmayla kendini dışa vururken, harekete katılanlar 
teknoloji karşıtı ilkel insanlar diye nitelendirilmişti. Oysa Luddism ahlâkın yeniden 
gündeme getirilmesi, yani insanların açlıklarının toplumun ahlakını düzelterek 
önlenmesi için çaba gösterilmesiydi. Luddistler, zam yapmış fırını basıyor, ekmekleri 
zamsız olarak, eski fiyatından satıyor ve parasını fırıncıya veriyorlardı. Luddism o denli 
ahlaki bir hareketti ki, İşçi sınıfının kilisenin va’z ettiği ahlaki norm ve değerlerin kesin 
izleyicisi olduğunu ifade etmeliyiz.  Bu süreç, hukuk devletini tamamlayan liberalizmin 
gücünü yitirmesine ve sonuçta hukuk devletinin değişimine kaynaklık etti. 

Bizim politikanın gündelik dilinde “sosyal demokrasi” veya “refah devleti” olarak ifade 
ettiğimiz, Sayın Ökçesiz’in yayına hazırladığı kitapta, özellikle kendi yazısında “içerikli 
hukuk devleti” dediği, “maddi hukuk devleti” söz konusu hale gelmiştir  (Huber, 1998:63-
64; Ökçesiz, 1998:25). Hukuktan talep edilen güvencelerin alanı artık prosedüral 
güvencelerle sınırlı değildir; bununla birlikte hukukun maddi (substantive) içeriğinin 
de güvence oluşturması beklenmektedir. Çalışan sınıfların istemlerine ek olarak, bu 
kez 1870 dünya bunalımının  sonucu olan ekonomiyle ilgili ciddi bir sorun gelişmeyi 
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destekledi. Almanya’nın baştan itibaren milli birliğini kurarken refah devleti yönünde 
politikayla başlaması ve bu dünyada da tekelci kapitalizmin 1890’da egemen olması 
gelişmenin önemli dinamiklerindendir. Serbest rekabet hızla ortadan kalmaktaydı 
ve tekelci kapitalizm artık düzenleyici devleti gerekli kılıyordu. İngiltere’de mesela, 
Hobson (2003) 1910’da emperyalizmi savunan kitabında mealen,  “biz koruyucu 
buyruk politikasına gitmemiz lazım. Aksi halde İşçi sınıfıyla bir uzlaşma sağlayamayız” 
demekteydi. Dünya savaşıyla devam edecek süreç, çıkacak savaşta ülkesi adına askerlik 
yapmaya çağrılacak olan işçilerin yurttaş yapılmasını da sağladı. İşçi sınıfına oy hakkı 
tanıyan politik düzenlemeler ve bir hukuksal kategori olarak vatandaşlığı (nationality) 
teorileştiren çalışmalar bu dönemde yaşama geçirildi. Maddi hukuk devleti çalışan 
sınıfların istemlerini yatıştırmak için liberalizmden taviz vermenin zorunluluk haline 
gelmesinin sonucudur. Bu, hukukun liberal içeriğini değiştirmemiş, liberal ilkeleri 
-prosedüral hukuk devletinin aksine- yasama yoluyla çalışan sınıflar lehine ihdas edilen 
hakların gerisinde bir rezerve dönüştürmek şeklini almıştır.

Yakından baktığımızda, refah devleti yönündeki gelişme 1980’e kadar geldi. Problem 
kapitalizmin krizini aşmaktı, yoksa iyilikseverlik değil. Meşhur besin azlığıyla nüfusun 
artışı arasındaki Malthus sarmalı Keynes’in sonra, John Kenneth Galbraith’in (1987) 
ifade ettiği şekliyle, talep yetersizliğiyle (aslında besin yok değil, besin bol, ama besin 
satın alınamıyor) nüfus sarmalına dönüştü; ki, bu sarmalı yeniden düzene sokmak için 
Keynes’in istihdamı artırmak amacıyla önerdiği politikalar yaşama geçirildi. Bütün bu 
değişime rağmen hukukun içindeki ilk baştan itibaren mevcut olan liberal çekirdek 
tasfiye edilmedi. Mesela, Theodore Roosevelt aynı politikayı Amerika’da uyguladı. 
Kendisinin hatıratında yazdığına göre liberalizm iyiydi, ama liberal ekonomistler 
Amerika’yı âdeta prensliklerin alanına çevirmişlerdi (Howland, 1921: 84). Roosevelt’e 
göre, kapitalistlerin çıkarcılıklarından başka bir görünür özellikleri yoktu. Mesela, 
Hobson da, liberalizmin iyi, ama halihazır durumda olağanüstü koşullar yaşandığından 
bu durumu atlatmak için liberalizmi gevşetmek gerektiğini belirtiyordu. 

Bazı dönemsel ayrılmalar olsa da, refah devleti 1980’e kadar gelişerek devam etti. 
Ancak günümüz neoliberalizmine kaynaklık eden 19. yüzyıl liberalizmine dönüşü 
savunan görüş açısı ifade edilmeyi sürdürdü. 1930’lardan beri Avusturya Okulu 
liberallerinin bu yöndeki görüş açısı 1944’de Yayınlanan Friedrich Hayek’in (2004)  
meşhur Kölelik Yolu’nu kitabıyla sistematik özellik kazandı. 1962’de Milton Friedman 
Kapitalizm ve Özgürlük’ü kaleme aldı (Friedman, 1982). O da aynı 19. Yüzyıl 
liberalizminin savunusunu yaptı; refah devleti tercihi koşullarında paternalist devletin 
öne geçtiğini ve bunun da ekonomideki kaynakların etkin kullanımını önlediğini 
belirtti. Her ne kadar buradaki görüş açısı İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından dünyaya dayatılmak istendiyse de, bu Keynesçiliğin 
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1980’e kadar terk edilemeyişi nedeniyle istenildiği şekilde yaşama geçirilemedi. 
1947’den itibaren dünyanın en güçlüsü Amerika Birleşik Devletleri önce Bretton 
Woods kararları ile bütün dünya paralarının dolara göre şekilleneceği, 35 doların 
bir ons altına eşdeğer olduğu bir düzenlemeye öncülük etti. Bretton Woods sistemi 
1970’lerin petrol kriziyle çökünce Amerika Birleşik Devletleri sistemi kendisi terk etti; 
ancak bununla bağlantılı olan GATT ve anti damping uygulamaları yönünde politikaya 
hız verdi. Sanırım, çoğumuz GATT’ı (Gümrük Tarifeleri Genel Sözleşmesi) biliyoruz; 
bunda esas amaç korumacı gümrük politikalarını engellemek ve dünya ticaretini 
liberalleştirmekti. Ancak 1980’e kadar hiçbir zaman koruyucu gümrük politikaları tam 
anlamıyla engelleyemedi. Çünkü Keynesci ekonomi politikası terk edilirse sosyalizm 
tekrar yayılabilirdi. 1980’de Sovyet sisteminin çökeceği görüldükten sonra, politika 
Keynesciliğin terki ve 19. yüzyıl liberalizmine dönüş yönünde yeniden tadil edilmeye 
başlandı. Bu yöndeki tartışmalar zaten masada durmaktaydı; 1963-1967 Kennedy 
Raundu, 1974-1979’da Tokyo Raundu ve 1986-1993’deki meşhur Uruguay Raundu 
bu tartışmanın aşamalarıdır. Uruguay Raundu’ndaki uzun bir müzakere, Çok Taraflı 
Yatırım Anlaşması” (MAI) taslağını çıkardı ve dünya ekonomisini tamamen çok 
uluslu şirketlere açan sekiz büyük anlaşma yapıldı ( Jackson and Sykes, 1997). MAI 
görüşmeleri hala tamamlanamamış olsa da, dünya ekonomisindeki serbest rekabet ve 
devletlerin kamusal düzenleyiciliği bu sekiz adet sözleşmeyle sona erdirildi. Dünya 
Ticaret Örgütü’nü küresel ölçekte bir düzenleyici organa dönüştüren anlaşmalar 
refah devletinin koşullarını küresel ölçekte rtadan kaldırdı. Yine bunun yanında, aynı 
sonuçları pekiştiren, küresel ölçekte 1 700 adet iki taraflı (bilateral) ticaret anlaşması 
yapıldı. Bu anlaşmalar çokuluslu şirketlerin kapitalizmin merkez ülkelerinin çıkarlarını 
arttıracak şekilde, “en fazla kayrılan ulus” kaydı taşımakta ve 2000’lerin başı itibariyle 
174 ülkenin durumunu etkilemektedir (Schneiderman, 2000). 

Sonuçta dünya sisteminde şöyle bir tablo doğdu: Çokuluslu şirketler kendi 
devletlerinin koydukları hukuklarla bağlı olmak istemediler. Bu Amerika’da zaten 
mevcut bir durumdu. 20. Asrın başında mesela, New York Menkul Kıymetler Borsası 
(NYSE) kendi kurallarını kendi koyuyordu. Sonra buna NASDAQ eklendi, şimdi çok 
önemli bir endekse sahip. Mesela, bugün 1980 sonrasında dünyanın bütün kredi kartı 
işlemleri VISA ve Master Card tarafından düzenleniyor; devletler bu konuda karar 
veremiyor. Bütün kredi piyasası Bern Kulübü denilen bir bankacılar lobisi tarafından 
kararlaştırılıyor. De Beers şirketi dünya elmas piyasasında geçerli olacak olan hukuku 
belirliyor; bunu yaparken de Yahudi hukukunu uygulamaya koyacak kadar engelsiz 
bir iktidara sahip (Snyder. 2003). Savunucularının bilerek veya bilmeyerek göklere 
çıkardığı küreselleşme, dünya genelinde yasa yapmanın kimliğini değiştirdi. Artık 
pro bono publico (halkın iyiliği için) ilkesinin önde olduğu yasama politikasının 
ekonominin de dahil olduğu toplumsal alanların bütününde esas alınması sona ermiş 
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bulunmaktadır. Bunun yerine, gelişmekte olan, çokuluslu şirketlerin kendi çıkarları 
yönünde kural koyması ve bunlara yönelik kamusal müdahalelerin hem küresel, hem 
de ulusal ölçekte sona ermesidir. Mesela, Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümet dışı 
iki kuruluş olan American Law Institute ve Uniform Law Commissioners (bunların 
kuruluşları 1906’ya kadar geri gidiyor) Birörnek Ticaret Kodu’nu hazırladı. Amerikan 
yasama organı Ticaret Kanununu hiçbir zaman hazırlamadı. Bugün Amerika’daki 
Ticaret Kanunu diye uygulananlar bu kuruluşların hazırladığıdır. Küresel ölçekte 
etkili hale gelen bu gelişmeye bir dizi milletlerarası yargı kurumu ya da yarı-yargısal 
uyuşmazlık çözümü mekanizmaları ilave edildi; ancak bunların hiç birisi çokuluslu 
şirketlerin çıkarlarını frenlemekte etkili değildir. Şundan dolayı etkili değil; bu etki 
gücü sistemi inşa edenlerin iktidarlarına dokunduğunda etkisiz kılınacak bir yol 
bulunuyor. Bütün bu özel hukuk eksenli sistemin adına international soft law ya da 
modern ius mercatoria, Türkçe ifadesiyle “modern ticaret hukuku” denilmektedir.

Tabloyu daha derinlemesine analiz ettiğimizde başkaca çarpıcı olguları görme 
olanağına kavuşuruz. Sistem, yirmi yıldan biraz daha uzun süren tarihi içinde gerek 
ülkelerin iç yaşamlarında, gerekse da küresel ölçekte mevcut olan ekonomik eşitsizlikleri 
devasa ölçülere ulaştırmıştır. Zygmunt Bauman’ın (1998) çalışmasına dayanarak, daha 
önce başka bir yerde zikrettiğim, 1996 ve 1998 yıllarına ait saptamalara göz atabiliriz. 
1996’da 358 dolar milyarderinin toplam serveti dünya nüfusunun yüzde 45’inin, yani 
2.3 milyar insanın gelirine eşittir. Bu tablonun üzerinden, 10 yıldan fazla süre geçmiş 
olarak, durum günümüzde daha dramatik hale gelmiştir. 2000 yılında konuyu Von 
Werlhof (2000) isimli bir yazar inceledi (ki makale New York’da bulunan Fernand 
Braudel Institute’e ait bir yayında yayınlanmıştır); buna göre, 500 çokuluslu şirket, 
2000 itibariyle dünyanın yatırımların yüzde 80’ine hâkimdir. Sadece 500 çok uluslu 
şirketi içine alan bir yönetişim ağı, hukukun ne olduğunu belirlemektedir. Dünya 
ekonomisini “düzenleyen” soft (yumuşak)  bir hukuk, hukukun genel ilkeleri içinde 
tarif ettiğimiz  türden objektiflik ve bağlayıcılığa sahip değil ve yasama organları 
bunu bertaraf edemiyor. “Kuralsızlaştırma” (deregulation) adıyla, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Reagan döneminde başlamış olan, ancak pratikte kuralların daha içinden 
çıkılmaz şekilde şirketlerce yapıldığı bu sistemi  dönemin maliye bakanı  Lord Young, 
1996’da İngiltere’ye getirdi (Black, 1997). Orada Enterprise and Deregulation Unit adı 
altında bir dizi şirketlerin temsilcilerinin etkili olduğu organdan oluşan bir kuruluşu 
inşa ettiler. Bu kuruluş esnasında, öncelikle ekonomiyi kamusal hedefler yönünden 
düzenleyen hükümet kontrolündeki organlar tasfiye edildi. İşadamları ve hükümet 
görevlilerinden oluşan bu karma kurul, büyük şirketlerin kendi çıkarları yönünde  
Whitehall’u (İngiliz hükümetinin hazine ve maliye daireleri) yönlendirmesini temin 
etti. Bu yapılaşmanın gerekçesi deregülasyon (kuralsızlaştırma) yoluyla ekonomi 
bürokrasisini ortadan kaldırmak ve sistemi basitleştirmekti. Fakat şu an İngiltere’de 
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bu deregülasyon sonrası işverenlerin kendi yaptığı regülasyonların içinden çıkılamaz 
karmaşıklıktaki sistemsizliği dikkati çekmektedir. Üstelik ekonomi alanında hiçbir 
kamusal hedef önem taşımıyor ve çalışan sınıfların içinde bulunduğu koşullar bu 
alandaki politikaların belirlenmesinde dikkate alınmıyor. Türkiye’de de aynı masal 
yıllardır okunuyor ve belirtilenlerin adeta bire bir kopyası olan politikalar aynı acı 
sonuçlarıyla yaşanmaktadır. 

Şirketlerin yönetişimine dayanan sistem, iddia edildiğinin aksine hiçbir etkili 
denetim mekanizması kurabilmiş değildir. Örneğin, İngiltere’de 1996 yılı civarında 
sigorta şirketleri tarafından işletilen emeklilik fonları denetime alındı. Bu fonların 
sadece yüzde yedisinin hukuka uygun işletildiği saptanabildi, ancak yaptırım 
uygulamak yerine best advice denilen etkisiz bir nasihatte bulunuldu. Bu arada 1980’li 
ve 1990’lı yıllarda İngiltere’de, Japonya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birer 
defa emeklilik fonlarının tamamını batırılıp bütün emekliler aç bırakıldı. Bu durumun 
sosyal sigortaların tasfiye edildiği koşullarda gerçekleştiği dikkate alındığında, sigorta 
bedelleri batırılan emeklilerin şimdilerde hayatta olanlarının maaşlarının olmadığı 
kolayca anlaşılır. Bir başka yazar (Emadi-Coffin, 2002) şöyle bir saptama yapıyor: 
küresel alanda etkili olan toplam 500 yatırımcı ve 37 000 çokuluslu şirket var. Bunlarda 
100 bin kişi civarında Sheraton Oteli  gibi fiyakalı otellerin daimi müşterisi olabilen 
eli çantalı yuppie’si var. Bunlar askere gitmiyorlar, ama kendilerini samuray gibi 
hissediyorlar. Mesela, yazar dikkat etmiş; havaalanlarında en fazla Sun Tzu’nun “Savaş 
Sanatı” kitabı satılıyor; ama satın alanların hiçbiri asker filan değil. Hepsi yuppie olan 
bu okurlar kendilerini Yıldız Savaşları dizisinde Kaptan Kirk gibi hissediyorlar; onlar 
için dünya farklı bölgeleri ve kültürleriyle karların ençoklulaştırılması için seyrüsefer 
yapılan bir uzay. Bu arada hem kendi beceri ve kariyerlerini bu faaliyete bağlamışlar, 
hem de birer samuray gibi patronlarına “sadakat” içindeler. Bu arada ticaret etiği 
(business ethics) üzerine sistematik yayınlanan yapan bazı “ciddi” dergiler var; 
ancak bunların hiçbir değeri yok, sadece sistemden beslenen birtakım aydınlara veya 
üniversite mensuplarına oyalanacak işler yaratıyor. Çünkü, çokuluslu şirketlerin karar 
sürecine egemen olduğu bu ortamda, çıkarcılık ve bencillik dışında dikkate alınabilir 
hiçbir ilke mevcut değil. 

Son olarak, Bauman’ın belirttiği gibi, dünya küreselleşti, ama yoksullar daha fazla 
kendi küçük yaşama alanlarına hapsolmakta; sermaye için  söz konusu olan globalisation, 
çalışan sınıflar yönünden localisation veya glocolisation, anlamına gelmekte.  Bauman’ın 
1990’ların ortasında bulguladığı ve küresellik içindeki yerelleşmeyi ifade eden glocal 
kavramı (Türkçe’de küyerel olarak karşılanmıştır) halk kitlelerinin cemaatleştirilen 
yaşamı ile de uyum içindedir. Dünkü oturumlardan birinde, istemeden benim de 
katıldığım bir tartışmada dikkatimi çektiği üzere, kendileri ayrıcalıklı burslarla dış 
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dünya deneyimi edinen bir kısım aydınların mensup oldukları ulusları veya ülkeleri 
ulus altı birimlere veya yerelliklere ayrıştırmak için olağanüstü çaba göstermeleri 
dikkat çekicidir. Ancak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, büyükler kendi 
ülkelerini hiçbir zaman ulus altı birimlere ayrıştırmayı istemiyorlar. Mesela, 26 Ekim 
2001’de (11 Eylülden hemen sonra) Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkardığı Patriot 
Act, (hem) Amerikan milliyetçiliğini, hem de Amerikan Devletinin siyasal ve hukuksal 
temellerini güçlendirmeye yöneliktir. Keza, Avrupa Birliği zenginlerin yoksullarla eşit 
olmamak istemleri nedeniyle tek devlet haline gelemedi. Bu konuda en fazla sorun 
çıkaranlar Hollanda gibi zengin ülkeler; çünkü Avrupa tek devlet olursa, bu zenginlerin 
kaynaklarını yoksullarla paylaşmayı gerektirebilecektir. Romanya’daki para verilen 
çingene yurttaşlarla “özgür doğmuş” İngiliz ya da soyu Clovis’e dayanan bir Fransız 
kendini aynı görmek istemiyor ve son tahlilde kendi ulus devletlerini korumayı tercih 
ediyor.

Bugün uluslararası yumuşak hukuk (international soft law) denilen hukuku 
denetleyen hiçbir mahkeme sistemi mevcut değildir. Dünya Ticaret Örgütünün 
yönetim organı, ya da uyuşmazlık çözüm mekanizmaları gibi birtakım kurulları var 
(Zangl, 2005). Bunların oyun kurallarını şirketlerin lehine belirlemeleri bir tarafa, 
bu kuralları dahi en fazla ihlal eden ve şikâyete uğrayanlar gelişmiş ülkeler. Yine, bu 
şikayetlerden sonuç alındığı durumlar pek seyrek. Yakın zamanda Amerika’yla Avrupa 
arasındaki demir ve şarap savaşını hatırlayın; kesinlikle kurallara en ziyade riayetsizlik 
eden gelişmiş ülkeler dikkate alındığında, küreselleşme denilenin gelişmenin uygun bir 
yargı mekanizmasıyla prosedüral adaleti yaşama geçiremediği dikkati çekiyor. Bu arada, 
küresel bir organ olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dahil, emek örgütlerinin 
tamamı -tek istisna olan Güney Kore hariç- bütün dünyada zayıflamış ve tümüyle yok 
olmanın eşiğine gelmiştir. Sermayenin egemen olduğu global alanda “yumuşak hukuk” 
gelişirken, çalışan sınıfları ilgilendiren hukuksal güvenceler gerilemekte ve tam tersi 
yönde sertleşmektedir. Dolayısıyla hukuk devleti 1980’e kadar dünyanın her tarafında 
siyasal sisteme katılanların sayısını artırarak geldi. Küreselleşmeyle beraber, tam tersi 
yönde alt sınıfların katılımının gerilediği yeni siyasal gelişme yaşanmaktadır. Bu arada, 
yukarıda işaret ettiğim gibi, cumhuriyetçi bir yurttaşlık fikrine sahip olmayan cemaatler 
yeni bir “cumhuriyetçilik” gibi sunulmaktadır. Bunlar, sadece geleneksel özellikli dinsel 
cemaatlere yeniden yaşam kazandırmakla kalmıyor, bununla birlikte etnik, toplumsal 
cinsiyete ilişkin, kültürel veya dinlence ve hobi etrafında toplanmışı gruplaşmaları 
ihtiva ediyor. Michael Walzer (1998) bu cemaatçiliği savunurken, bireyin köksüzleştiği, 
ancak bencilliğin had safhada olduğu Amerikan toplumunun bireyine, işten çıktıktan 
sonra kilisenin yardım örgütüne giderek oradaki işlerde gönüllü çalışmasının gayet 
güzel olacağını anlatmaya çalışıyor. Bütün dünyada, özellikle de azgelişmiş ülkelerde 
sayısı katlanarak artan yoksulların sorunlarının böylesi avuntularla giderilemeyeceğini 
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uzun uzun anlatmak bile gereksizdir.  

Böyle bir dünya sistemi içinde en önemli gereç neoliberalizmden sonra yasamanın 
özelleştirilmesi. Uzun süre önce, hukuk sosyologu William Evan (1964) “Public and 
Private Legal Systems” başlıklı bir makale yazmış ve şirketlerin kendi özel hukuklarını 
yarattıklarını, ancak son tahlilde kamu tarafından yarartılan ve uygulanan hukuka tabi 
olduklarını ifade etmişti. Bu 1980’lere kadar anlaşılır bir şeydi; çünkü özel şirketler 
şirketler, devletin hukuku tarafından denetlenebilmekteydi. 1980 sonrasındaki 
neoliberalizmin egemenliği, kuralsızlaştırma yoluyla sosyal devletin tasfiyesi ve 19. 
yüzyıl gece bekçisi devletine ve prosedürel hukuk devletine dönüş çabası olarak 
(kendini) açığa vurdu. Bu kez, kamusal bir düzenlemeye tabi olmayan şirketler Evan’ın 
ifade ettiği türden özel hukuklarını küresel ölçekte uygulayacaklardı. Kamusallığın 
özel alandaki çıkar ilişkileri tarafından yenilgiye uğratılması şeklinde karşımıza dikilen 
neoliberal dönem, hukuk devleti içinde en önemli unsuru oluşturan yargı organlarının 
işlevini temelden değiştirmektedir. Bu koşullarda, hukuk devletini arzulayanlar 
bununsa bile, gelişimin doğrultusu büyük balığın küçük balığı yuttuğu türden bir 
ekonomik güç merkezlerinin istikrar kanmayan ilişkisidir. 

Sonuç olarak, her ne kadar, yoğun bir propaganda bombardımanı küreselleşmenin 
nimetlerini anlatsa ve gerisindeki çıkar ilişkilerini gizleyerek hukuk devletini istemini 
yüceltiyor görünse de, onun altını tamamen oymuştur. Zira, 19. yüzyıl türünden bir 
liberal hukuk devletinin koşulları günümüzde hiç mevcut değildir; diğer taraftan 
sosyal devlet tasfiye edildiği için, zaten maddi hukuk devletinden de söz edilemez. 
Ekonomik iktidarın kamu yaşamını bu derece yok ettiği veya kendine bağladığı, 
siyasal zorlamanın -Irak Savaşı’ndaki milyonlara varan ölüm olaylarında görüldüğü 
gibi- gemlenemez şekilde ortaya döküldüğü ve hukuksal iktidarın ortadan kalktığı 
koşullarda, hukuk devleti sadece eskiden yaşanmış, ancak heyecan uyandırmayan bir 
öyküyü anlatmaktadır.
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       d- DEA ve Türkiye-AB Müzakere Süreci

DEĞERLENDİRME
KAYNAKLAR
ÖZET

Çağdaş ülkelerde Düzenleyici Etki Analizi (DEA), sadece iyi düzenleme yapmak 
açısından değil, uluslararası ilişkilerde başarılı bir duruş sergileme konusunda da 
yaygın bir yöntem olarak kullanılmaktadır. İyi yönetişim ilkesi ile de paralel olarak, 
toplumun tüm sektörleri (vatandaşlar,iş dünyası, sivil toplum örgütleri-STÖ-, 
kamu, hatta medya), DEA nin, saydam danışmalarda bulunma usulü sayesinde, 
kendi görüşlerinin bilinmesini sağlama şansına sahip olmaktadırlar. DEA taraflara, 
görüşlerini ve politikalarını  oluştururken, olası tedbirin yarar ve maliyetini belirleme 
imkanı vermektedir.

Bu makalede DEA, OECD nin rehber ilkeleri  ve AB nin deneyiminin ışığı altında 
incelenmekte ve Türkiye’nin bu konudaki oldukça yeni deneyimi  makalenin odak 
noktasını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler : Düzenleyici Etki Analizi/Değerlendirmesi, Düzenleme, 
Mevzuat, Daha İyi Düzenleme, İyi Yönetişim

ABSTRACT

In contemprary states Regulatory Impact Analysis (RIA) has been widely used 
as a tool not only to issue better regulation but also to adopt a successful stand in 
international relations. In line with the principle of good governance, all the sectors of 
society (citizens,business,the institutions of the society –NGOs-government, even 
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media) has the chance to make their view known through the process of transparent 
consultation of RIA.

RIA provides the parties the opportunity to measure the cost and benefit of the likely 
measure in the process of conceiveing their views and policies.

In this article RIA has been elaborated firstly within the light of OECD guiding 
principles and relevant EU experience, then Turkey’s recent experience with the 
principle has become the focus of the article.

Key Words: Regulatory Impact Analysis/Assessment, Regulation, Legislation, 
Better Regulation, Good Governance

GİRİŞ

Günümüzün çağdaş devletlerinin amaçları; ülkede demokratik bir ortam yaratmak 
ve herşeyin temeli olan bu demokratik alt yapı üzerinde, ekonomik ve sosyal refahı 
arttırmak olarak özetlenebilir. Biraz daha somutlaştırmak gerekirse; temsili ve katılımcı 
demokrasiyi gerçekleştirmek, hukuk devleti ve insan hakları ilkelerini gözetmek 
,demokratik ortam yaratmak açısından sine qua non sayılmaktadır. Diğer taraftan 
ekonomik ve sosyal refah açısından; istikrarın sağlanması, istihdamın arttırılması, 
rekabet düzeninin gözetilmesi, eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, fırsat eşitliği, 
yeniliğin/girişimciliğin/buluşların teşvik edilmesi, sağlık, güvenlik çevre konularında 
yüksek standartların getirilmesi ekonomik ve sosyal refahı arttırmak açısından önem 
taşıyan hedeflerdir.

Bu hedeflere ulaşmada düzenlemeler yapmak  daima önemli bir araç olmuştur. Ama 
bazan teknolojideki, sosyal ve ekonomik hayattaki, hatta demokrasi anlayışındaki 
gelişmeler nedeniyle, düzenlemelerin kendisinin, yukarda sözü edilen hedeflere 
ulaşmada engel oluşturduğu görüldüğü gibi; hiç düzenleme olmaması, gereğinden 
fazla düzenleme olması, mükerrer düzenleme, düzenlemenin türünü seçimdeki 
isabetsizlik, bürokrasi yaratacak nitelikte kazuistik düzenleme, düzenlemeye gerek 
yokken kural vazetme sorun yaratan örnekler arasında olmuştur.

İşte bu nedenlerle ülkeler, düzenlemelerini ve düzenleme yapma usullerini, 
düzenleme yapan kurumsal yapılarını gözden geçirme ve yenileme ihtiyacı 
hissetmişlerdir. Kuşkusuz bu saptamada bir yenilik olduğundan  bahsetmek pek de 
isabetli olmayacaktır.

Yeni olan, 1995 li yıllardan itibaren özellikle OECD334 tarafından önerilen ve1990 

334  Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
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ların ikinci yarısından itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayan bir yöntemdir. 
Somut norm yaratılmasında Düzenleyici Etki Analizi (DEA)335 ismini taşıyan bu 
yöntemle, düzenlemelerdeki kalitenin arttırılması ve düzenleme yapılmasında maliyet 
etkinliğinin sağlanması amaçlanmaktadır

Kısaca vurgulamak gerekirse DEA, bir sorunun çözümü için yeni bir norm vazetmek 
veya etmemek yaklaşımı dahil, diğer tüm alternatiflerin neler olduğunu, bunların 
bütçeye, diğer mevzuata, sosyal-ekonomik ve ticari hayata , rekabet düzenine, çevreye 
ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan, verilere ve 
bilgiye dayalı ön değerlendirmeyi ifade eden bir yöntemdir. Bu yöntem, yukarda ifade 
edildiği gibi eski düzenlemelerin gözden geçirilmesinde de kullanılmaktadır.

Bu yeni yöntemin irdelendiği bu tebliğde; kavram üzerinde durulduktan sonra, bu 
kavramın dünyada, özellikle OECD ve AB336 düzeyinde nasıl şekillendiği incelenmiş, 
ayrıca Türkiye’nin bu konudaki mevzuat ve uygulamasına değinildikten sonra, DEA 
yönteminin uygulanmasının pratik yararlarını ve önerileri içeren bir değerlendirmeye 
yer verilmiştir.

I- KAVRAM, TANIM ve KAPSAMI

Düzenlemelerdeki kalitenin attırılması ve düzenleme yapılmasında maliyet 
etkinliğinin sağlanmasını amaçlayan Düzenleyici Etki Analizi, İngilizce bir kavram 
olan ‘Regulatory Impact Assesment/Analysis’ ifadesinin tercümesi ile dilimize girmiştir. 
‘Düzenleyici’ kelimesi ile ifade edilen ‘regulatory’ Latince :kural, kural koyucu anlamına 
gelen ‘regula’337 kökünden türetilmiştir.Bu kelimenin atıfta bulunduğu kural- düzenleme 
ise; kanun, tüzük, yönetmelik gibi bağlayıcı kuralları içeren ‘mevzuat’ kelimesinden daha 
geniş bir anlamı ifade etmektedir. Dolayısı ile düzenleme, mevzuatın yanı sıra; meslek 
kuralları, rehber ilkeler, genelgeler, tebliğ, sirküler gibi kuralları da içermektedir.

Analiz sonunda, sorunun çözümü için bağlayıcı mevzuat türlerinden biri 
önerilebileceği gibi, rehber ilkeler, genelgeler türünden bağlayıcı olmayan kurallara 
atıf veya hiçbir şey yapılmaması gibi bir sonuca da varılabileceğinden; mevzuat 
kelimesine nazaran  daha kapsamlı bir kelime olan ‘düzenleme’ye atfen ‘düzenleyici’ 
kelimesi genellikle tercih edilmektedir.

DEA, düzenleme yaparken herşeyden önce ,amaçları belirlemede yardımcı bir 
yöntemdir. Düzenleme ile yeni bir politikanın belirlenmesi ya da değiştirilmesi söz 
konusu ise bunların etkilerinin analizinde veya uygulama için alternatifler varsa 

335  Bundan sonra DEA kısaltması ile ifade edilecektir.
336  Avrupa Birliği
337  Collins Latin Dictionary and Grammer, Harper Collins Publisher, New York 2005.
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bunların tespitinde bir çerçeve oluşturmaktadır. DEA , bu haliyle her tür düzenlemeyi 
kapsadığı gibi , etki irdelemesi açısından da ekonomik, sosyal, çevresel, hukuki, 
rekabet düzeni etkilerini içericek şekilde yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, bu 
etkilerin kamudaki sonuçları, özel sektör üzerindeki (KOBİ 338 ler dahil) sonuçları da 
özenle dikkate alınması gereken konular arasında olup, DEA incelemesinin kapsamı 
içindedir. Bu etkilerin ölçülebilmesi, düzenlemelerden etkilenecek olan kamu ve özel 
sektör kişilerinin, tüketicilerin, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmasını, 
onlarla sistematik danışmalarda339 bulunulmasını gerektirmektedir.

İyi düzenleme yapmanın bir yöntemi olan DEA, bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, 
yapılacaksa türünün ve içeriğinin ne olacağının belirlenmesinde bir yöntem olarak , 
aslında politika oluşturma sürecinin bir parçasıdır. Bu nedenle düzenleme yapılmadan 
önce, düzenleme döngüsünün en erken aşamasında, daha henüz taslak ortaya 
çıkmadan yapılmak gerekir. Bu haliyle bu yöntemin, karar alıcı tarafından suistimal 
edilerek; halihazırda alınmış bir kararı, tasarı aşamasına getirilmiş bir düzenlemeyi 
haklı çıkarmak üzere bir araç olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkılmaktadır.

II-DÜNYADA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

1-OECD Bünyesindeki Çalışmalar ve Ülkeler Üzerindeki Etkisi

DEA yöntemini oldukça erken dönemlerde kullanmaya başlayan ülkeler olmakla 
birlikte340, bu aracın kullanımının yaygınlaşması OECD’nin 1995 yılında hazırladığı 
Tavsiye Kararı ile olmuştur.341 OECD, düzenleme yapma süreci içinde ülkelerin 
önce kaliteli düzenleme yapmaları için dikkate almaları gereken ilkeleri, referans 
ilkeler şeklinde düzenlemiş, daha sonra bunları uygulamada dikkat edilmesi gereken 
disiplinler ve usulleri de gözeterek yeniden derlemiş ve yayımlamıştır.342

 Bunun üzerine OECD üyesi ülkeler, gönüllülük esası çerçevesinde OECD’den, 
ülkelerindeki düzenleme yapma kalitesinin ,tavsiyeleri de içerecek şekilde  incelenmesi 
isteminde bulunmaya başlamışlardır.343 Ülke incelemeleri, DEA açısından  iyi örnek 

338  Küçük ve Orta Boy İşletmeler
339  Bu gereklilik, iyi yönetişim= good governance ilkesinin de bir parçasıdır. İyi yönetişim, alınacak kararlardan etkilenecek kesimlerin karar 

alma sürecine katılımını gerektiren bir kavramdır. Bu konudaki ilkeler Birleşmiş Milletler tarafından 1997 yılında, ‘UNDP Governance and 
Sustainable Human Development’ programında saptanmış ve benimsenmiştir. Bkz.http://mirror.undp.org/magnet/policy/default.htm ( 10. 
1. 2008). Tanımdan da anlaşılacagı üzere, ‘yönetimin’ tek yönlü işleyişine karşın ‘yönetişim’, etkileyen ve etkilenenin birlikte hareketini ge-
rektirmektedir. Bu sürecin işlemesi herşeyden önce; yönetimin saydamlığını, açıklığını  ve etkilenen kesimlerle danışmalarda bulunmasını 
ve bu danışmaların sonucunu da dikkate almasını elzem kılmaktadır. İyi yönetişim ilkesine dayalı demokrasilerde, hükümetler tüm yasal ve 
idari tasarufları şekillendirirken sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün görüşüne değer verdiğinden,DEA yönteminin uygulanmasında 
da zorluk çekmemişlerdir.

340  ABD 1975, Danimarka 1966, İngiltere ve Hollanda 1985 gibi.  A Comparative Analysis of Regulatory Impact Assessment in ten EU Countries, 
A Report Prepared for the EU Directors of Better Regulation Group, Dublin May 2004. 

341  OECD, A Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation, March 2005, Paris.
342   OECD , Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, Paris 1995
343  Türkiye açısından bu inceleme, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde 2000 yılında başlatılmış ve ilgili rapor 2002 yılında bastırıl-
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oluşturacak uygulamaların yer aldığı 280 sayfalık bir raporda derlenmiştir344. Bu 
çalışmanın sonunda OECD, DEA nın tasarlanması ve uygulanması aşamalarında 
gözetilmesi gereken on ilkeyi belirleyerek yayımlamıştır.345 

OECD Konseyi tarafından benimsenen ve ülkemizdeki çalışmalarda da dikkate 
alındığı gözlenen  tüm bu ilkeleri; Kaliteli Düzenlemenin Taşıması Gereken Özellikler, 
DEA İçin OECD İlkeleri ve DEA Uygulamalarından En İyi Sonucu Alabilmek 
İçin Dikkat Edilmesi Gereken OECD İlkeleri başlıkları altında  saymakta yarar 
bulunmaktadır.

A- Kaliteli Düzenlemenin Taşıması Gereken Özellikler

OECD’nin 1995 Tavsiye Kararına göre ,kaliteli düzenlemenin taşıması gereken sekiz 
önemli özellik bulunmaktadır. Bu çerçevede:

 1- İyi düzenlemenin, çok net bir şekilde belirlenmiş politika hedeflerine yönelik 
hazırlanmış olması ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayıcı araçları da etkin bir şekilde 
içermesi gerekir. 

2- İyi düzenlemenin yasal dayanağı açık ve net olmalı ve eğer bir araştırmaya dayalı 
olarak vazediliyorsa bu araştırmanın verileri sağlıklı temellere oturmalıdır.

3- İyi düzenleme maliyetinin üzerinde bir yarar sağlamalıdır. Bu yararın , toplumun 
ilgili kesimleri arasında dağılımı gözetilmeli, aynı zamanda bu düzenlemenin 
ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alınmalıdır.

4- İyi düzenlemenin , piyasaya olumsuz etkisi ve maliyeti en az düzeyde olmak 
gerekir.

5- İyi düzenleme, hedefe yönelik yaklaşımı ve piyasa odaklı teşvikleri ile yeniliği/
buluşları geliştirici nitelik taşımalıdır.

6- İyi düzenleme, açık, basit ve kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır.

7- İyi düzenleme, diğer mevzuat/düzenlemeler ve politikalarla  uyumlu olmalıdır.

8- İyi düzenleme, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabeti, ticareti ve yatırımları teşvik 
edici nitelikte olmalıdır.346

mıştır. Bkz. OECD Reviews of Regulatory Reform: TURKEY, Crucial Support for Economic Recovery, Paris 2002. Raporun Türkçesi ayrıca 
Başbakanlık tarafından yayımlanmış ve  basbakanlik.gov.tr  adresinde yayımlanmıştır.

344  OECD,  Regulatory Impact Analysis – Best Practices in OECD Countries , Paris 1997
345  Ibid. box 3, s.215. 
346  OECD, Guiding Principles, op.cit., s.6.
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B- DEA İçin OECD İlkeleri

Yukarda ifade edilen özellikleri taşıyıcı nitelikte iyi, kaliteli düzenleme yapılabilmesi 
için önerilen DEA yöntemi açısından saptanan on ilkeyi , OECD aşağıdaki şekilde 
vurgulamaktadır:

1- Sorun ve amaçlar iyi tanımlandı mı?

2- Kamusal müdehale gerekli mi?

3- Sorunun çözümü için hiç bir şey yapmamak da dahil başka alternatifler var mı?

4- Düzenlemenin yasal temeli var mı , hukuk devleti ilkesi, diğer ulusal ve onaylanmış 
uluslararası düzenlemelerin gerekleri gözetiliyor mu?

5- Düzenleme için en uygun yer/kurum hangisi ?

6- Düzenlemenin yararı maliyetini karşılıyor mu?

7- Bu maliyet ve yarar toplumun ilgili kesimlerine nasıl bir etki yapıyor, burada 
şeffaflık var mı, adil bir dağılım var mı?

8- Düzenlemeden etkilenecek kesimlere, -iyi yönetişim ilkesinin de bir gereği olarak- 
görüşlerini bildirme fırsatı verildi mi?

9- Düzenleme net, tutarlı, kapsamlı , erişebilir nitelikte mi?

10- Uygulama nasıl sağlanacak, alt yapı tedbirleri alındı mı?347

C- DEA Uygulamalarından En İyi Sonucu Alabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken 
OECD İlkeleri:

1- DEA, bu yöntemi uygulayacak olanların kararlılığını ifade edecek şekilde, 
siyaseten en üst düzeydeki kişi ve kurum tarafından desteklenmeli ve uygulanması 
gözetilmelidir.

2- DEA için sorumlulukların açıkça belirlendiği ve paylaştırıldığı bir mekanizma 
oluşturulmalıdır. Merkezi bir otorite , bu paylaşımı ve uygulanmasını koordine edebilir, 
denetleyebilir.

3- DEA nden beklenen en iyi sonucu alabilmek için, bu yöntemi uygulayacak 
uzmanların sürekli eğitimden geçirilmesi dikkate alınmalıdır.

347  OECD , Reference Checklist for Regulatory Decision Making, http://www.oecd.org/dataoecd/20/10/35220214.pdf  (10. 1. 2008) 
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4- Maliyet- yarar analizi, genel olarak tüm düzenlemeler için aranması gereken 
prensip olmakla birlikte, bunun hangi analiz yöntemleri ile yapılacağı konusunda esnek 
bir yaklaşım benimsemek mümkündür. Bu konuda tutarlılık sağlanması amacıyla bir 
rehber çıkarılması önerilebilir.

5- DEA , veriye dayalı olarak yapılan bir analiz olduğu için sağlıklı bir veri derleme 
stratejisi geliştirilmeli ve bu strateji özenle uygulanmalıdır.

6- DEA , önemli etkiler doğuracak düzenlemeler söz konusu olduğunda, 
düzenlemenin türüne bakılmaksızın muhakkak uygulanmalıdır.

7- DEA, politika belirleme sürecinin doğal ve olağan bir parçası haline 
getirilmelidir.

8- DEA’nin ortaya koyduğu sonuçlar,etkiler, alternatifler muhakkak etkin bir şekilde 
duyurulmalıdır.

9- Düzenlemeden etkilenecek ilgili tüm çevrelerin, en geniş kapsamda ve uygun 
zaman    fırsatı da verilerek, görüşleri alınmalıdır, onlarla danışmalarda bulunulmalıdır. 
Bu danışma prosedürünü birden çok kez uygulama gereği doğduğunda bunun da 
gözetilmesi gerekir.

10- DEA, sadece yeni düzenlemeler yaparken değil mevcut düzenlemelerin gözden 
geçirilmesi aşamasında da uygulanması gereken bir yöntemdir.348 

1997-2005 yılları arasında toplam 22 ülkenin349, düzenlemelerde reform için 
sistemlerinin incelenmesini OECD ye açtıkları ve  yukarda sözü edilen  ilkeleri 
uygulamalarında hayata geçirmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir. OECD bu 
çalışmaları ile AB deki DEA perspektifini de etkilemiştir.

2- AB  Düzeyindeki Çalışmalar 

AB nde bu konudaki gelişmeler, Mart 2000 tarihli Lizbon Zirve Kararı ile 
tetiklenmiştir. Karar; ekonomik, çevresel ve sosyal konularda bir strateji oluşturmuş 
ve AB nin tüm dünyada daha rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı bir ekonomi haline 
gelmesini, ekonomik açıdan öncelikli  bir hedef olarak belirlemiştir.350 Bu hedeflerin 
2000-2010 yılları arasındaki dönemi kapsayan 10 yıllık bir süre içinde gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır. 

348  OECD, Regulatory Impact Analysis, op. cit, s.215
349  Kanada,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya, Türkiye, ABD, Macaristan, İrlanda, 

İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Norveç, Romanya, İsviçre, Birleşik Krallık.
350  Lisbon European Council , Presidency Conclusions 23-24 March 2000, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/press-

Data/en/ec/00100-r1.en0.htm ,(10.1.2008)



414

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Bu amaçlara ulaşmada iyi düzenlemeler yapılması gereğinin farkında olan Komisyon351 
, Kurucu Andlaşmalarda doğrudan DEA ne atıfta bulunan özel bir hüküm olmamakla 
birlikte; orantılılık, ikame yetki (subsidiarite), çevre ile ilgili konulardaki ilkelerden de 
yola çıkarak, 2000 yılında Mandelkern’in başkanlığındaki bir heyeti bu konuda rapor 
hazırlamak üzere görevlendirmiştir.

Mandelkern Raporunda352 iyi düzenleme yapabilmek için gerekli olan dört ana 
unsurun altı çizilmiştir.353 Bunlar:

1- Bu konudaki kararlılık ve uygun kaynakların varlığı,

2- Bu yaklaşımın düzenlemenin tüm aşamaları için ( başlangıç, tasarım,mevzuat 
haline gelme, uygulama, gözden geçirme döngüleri) geçerli olması,

3- Uygun yöntemlerin kullanılması. Ki bunların arasında DEA, sadeleştirme, parça 
parça olanları bütünleştirme, ilgili kesimlerle danışmalarda bulunma, değişebilme 
kültürünü teşvik,

4- Gerekli idari ve kurumsal yapıya sahip olmak olarak vurgulanmıştır.  

Rapor, DEA ni ;sorunların çözümünde alternatifleri ve bunların etkilerini (avantaj-
dezavantajlarını) verilere dayalı olarak cevaplandırmaya çalışan bir yöntem olarak 
tanımlamıştır. Etkiler ölçümlenirken; iş dünyası, çevre, sosyal gruplar, kamu özellikle 
sayılmış, bu yöntemle iş dünyası temsilcilerinin, STO’ların, KOBİ’lerin düzenlemeleri 
hazırlayanlarla birlikte çalışma imkanı bulacağı vurgulanmıştır. 

Topluluk düzeyinde yapılacak düzenlemeler açısından ise aşağıdaki önerilerde 
bulunulmuştur:

 -Komisyon iyi düzenleme konusunda ilkeler tespit etmelidir,

 -Komisyon ayrıca bir sistem oluşturarak, Topluluk tasarrufları ile  ilgili taslaklar 
açısından önce bir tarama yapıp daha sonra ayrıntılı DEA yapmalıdır,

351  Aslında bu hususta Komisyona getirilmiş bir yükümlülük de bulunmaktadır. Zira 1992 yılında AB(Maastricht) Andlaşması hazırlandığın-
da, Komisyonca hazırlanacak düzenleme taslakları ile ilgili Deklarasyonda; bu taslakların ilgili taraflara ve üye devletlerin kamu kurumlarına 
yarar ve maliyetinin Komisyonca dikkate alınacağı ifade edilmiştir. 

Bkz.  http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0102000038.
352  Mandelkern Report on Better Regulation- Final Report- 13 November 2001, http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/docu-

ments/mandelkern_report.pdf ,(10.1.2008)
353  Aslında iyi düzenleme yapma konusu AB içinde, 2000 tarihinden önce , İç Pazarda düzenlemelerle ilgili basitleştirme/yalınlaştırma  

amaçlı bir pilot proje (SLIM Projesi) kapsamında, 1996 yılında ele alınmakla birlikte , bir strateji olarak benimseme 2001 yılından sonra 
gerçekleşmiştir. Bkz. Commission of the European Communities, Simpler Legislation for the Internal Market, COM (1996) 204. Aslında bu 
belgede Komisyon, düzenlemelerde basitleştirme –yalınlaştırma amacıyla, yukarda Mandelkern Raporunda ifade edilen araçlardan sadeleş-
tirme, bütünleştirme- konsolidasyon-,yürürlükten kalkanları ayıklama gibi araçları önermiştir. Ayrıca bkz. Edward Donelan, Overview of the 
Importance and Impact of Better Regulation, Sigma Conference Series, 19-21 April 2006 Ankara, DPT, s.4-6
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 -Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyonun DEA konusunda aralarında bir 
koordinasyon oluşturmalıdır,

 -Konsey ve Avrupa Parlamentosu , bir Topluluk tasarruf türü olan Tüzük 
tasasrılarının DEA yapılmamışsa, bunların incelenmelerini ,acil haller dışında 
gündeme almamalıdır,

 -Her üç organ, bu konudaki uzman eğitimine özen göstermelidir,

-2003 yılından itibaren Komisyon; Parlamento ve Konseye , düzenli olarak Daha İyi 
Düzenleme raporu sunmalıdır, 

-Üye devletler ise, 2002 yılından itibaren Tüzük önerileri hakkındaki görüşlerini 
kendi ülkeleri açısından yaptıkları DEA ile birlikte Komisyon ve diğer üye devletlere 
bildirmelidir.

Mandelkern Raporu, bu önerilerin hepsinin hayata geçirilmesi nedeniyle başarılı 
raporlar arasında yer alır.

OECD nin yukarda ifade edilen ilkelerini de gözeten AB nde benzer ilkeler Komisyon 
tarafından 2002 yılında saptanmış354, bu ilkeler daha sonra 2005 yılında gözden 
geçirilmiştir.355 Komisyon 2008 in bahar döneminde yeni bir gözden geçirme daha 
yapmayı planlamıştır.356 Komisyon, DEA ile ilgili sistemini daha iyiye götürebilmek 
açısından Komisyon dışındaki uzmanlara da degerlendirme raporu hazırlatmaktadır.357 
DEA için oluşturulan yapısal mekanizma içinde 2006 yılında faaliyete geçen  DEA 
Kurulu yer almaktadır. Komisyon un üst düzey yetkililerinin görev yaptığı Kurul, DEA 
için tavsiyelerde bulunmakta, ayrıca metedoloji ve kalite kontrolü yapmaktadır. 

Komisyonun daha iyi düzenleme ve DEA yaklaşımı, iç çalışma usulünde de ifadesini 
bulmuştur. Zira bu iki konudaki faaliyetleri, ‘better regulation’ ve ‘impact assessment’ 
web sayfaları üzerinden kamu oyuna sergilenmektedir.358 

Komisyon, 2003 yılından 2007 sonuna kadar 284 Topluluk tasarrufunun DEA ni 
yapmıştır. 2008 yılında en az 180 DEA yapması beklenmektedir.359

354  Commission of the European Communities, Impact Assessment Communication 2002(276) final
355  Commission of the European Communities, Impact Assessment Guidelines, SEC (2005) 791
356  Commission of the European Communities ,Second Strategic Review for Better Regulation, 30.1. 2008 COM (2008) 32 final, s. 5 ve 10. 

Yapılan tüm DEA leri Komisyon un Better Regulation sayfasında , açıklık ilkesi gereği yayımlanmaktadır. Aynı sayfada ayrıca, hakkında 
DEA çalışması yapılan  öneri düzeyindeki düzenleme listeleri de yayımlanmaktadır.

357  Bu konudaki son rapor için bkz. Commission of the European Communities ,Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, 
Final Report, April 2007.

358  Bkz. http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm.
359  Ibid. s. 4 ve 6.
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AB , DEA ni sadece Topluluk içi tasarruflar açısından düşünmemektedir. DTÖ360 gibi 
uluslararası kuruluşlardaki konumu , uluslararası andlaşmalardaki yaklaşımı açısından 
da DEA nin veri ve metodlarından yararlanmaktadır. 

 Diğer taraftan, AB ye üye olması muhtemel ülkelerin tam üyeliğinin AB üzerindeki 
etkilerinin incelendiği raporlarda da DEA yönteminin kullanıldığı görülmektedir. 
Bunlardan Türkiye hakkında 2004 yılında hazırlanan raporda, Türkiye’nin 2003 
yılındaki verileri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve  AB bütçesinin 
2014 yılına kadar bağlanmış olması nedeniyle , tam üyeliğin ancak bu tarihten sonra 
degerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte konu;- Türkiye’nin stratejik 
konumunun Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası üzerine etkisi,-Türkiye’nin 
ekonomisinin AB ekonomisi ve Parasal Birlik üzerine etkisi,-İç Pazar, -Tarım ve 
Hayvancılık, -Bölgesel ve Yapısal Politikalar, -Adalet ve İç İşleri, -AB kurumları ve 
bütçesi açısından irdelenmiştir. Raporda üyeliğin, heriki taraf açısından da birtakım 
zorluklar getireceği ancak bütün bunların iyi yönetiminin gerçekleşmesi halinde heriki 
taraf açısından da fırsatlar vadettiği belirtilmiştir.361

Benzer şekilde AB ve ABD, aralarındaki ekonomik ilişileri geliştirmek amacıyla 30 
Nisan 2007 tarihinde imzaladıkları çerçeve karar bağlamında DEA konusunda da 
bazı ilkeler belirlemişlerdir. İki taraf , aralarındaki ticaret ve yatırımı etkileyebilecek 
nitelikteki yasal düzenlemelerini ve düzenleme taslaklarını birbirlerine iletme; bu 
konuda yapacakları DEA değerlendirmelerinde, birbirlerinin yatırımları, ticareti, iş 
dünyası, tüketicileri nasıl etkilenebilir bu hususları da dikkate alma ve bunu gözeten 
metodolojiler kullanma, ayrıca tüm bu raporları şeffaflığı gözeterek birbirleri ile 
paylaşma taahhüdünde bulunmuşlardır.362 

III- TÜRKİYE’de DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

1- OECD nin Türkiye Raporu ve Önerileri

Ülkemizde de bu konunun gündeme gelmesi, yukarda da değinildiği üzere 2000 
yılında OECD ile yapılan protokol çerçevesinde ,OECD uzmanlar grubunun hazırladığı 
rapor çerçevesinde olmuştur. Türkiye’de  ekonomik iyileşmeyi de destekleyici şekilde 
daha iyi düzenleme nasıl yapılabilir sorusu, raporun ana konusunu oluşturmuştur.363

360  Dünya Ticaret Örgütü.
361  Commission of the European Communities, Issues Arising Turkey’s Membership Perspective, COM (2004) 656 final, 6.10.2004 Brussels, 

s.1-53.
362  Review of the Application of EU and US Regulatory Impact Assessment Guideline on the Analysis on International Trade and Investment, Joint 

Draft Report for Comment prepared by US Office of Management and EC Commission, Washington DC/ Brussels, 8 November 2007, 
s.1-25.

363  OECD Reviews of Regulatory Reform: TURKEY, Crucial Support for Economic Recovery, Paris 2002.
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Türkiye’nin bu konudaki hem genel durumu, hem de sektörel (enerji, gaz 
ulaşım,telekomünikasyon, rekabet gibi) konuları incelendikten sonra,Raporda 10 
önemli tavsiyede bulunulmuştur. Bu öneriler hem daha iyi düzenleme yapmanın 
koşulları olarak, hem de DEA için getirilen öneriler niteliğindedir. 

Bu önerileri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 

Politik düzeyde en üst seviyede  bir reform çerçevesi oluşturulmalıdır. Bu çerçeve; 
düzenlemelerde reform politikasının amaçlarını, ilkelerini ve uygulama çerçevesini 
belirlemelidir.

Kabinedeki bir Bakanın buna sahip çıkması ve koordinasyonu sağlaması önerilir.

Düzenlemelerde reform çalışmaları için Bakana yardımcı teknik bir izleme grubu 
oluşturulması yararlı olur.

Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından yapılan hukuka uygunluk denetiminin daha net hale getirilmesi önerilir.

Yasal düzenlemeler ve taslaklar konusunda OECD ilkelerine dayalı DEA yapılmalı, 
bu analizin yapılmadığı mevzuat öneriler Bakan veya Bakanlar Kurulu tarafından geri 
çevrilmelidir.

Düzenleme yapmada saydamlık arttırılarak, ilgili çevrelerin görüşlerinin alınması, 
danışmalarda bulunulması bir zorunluluk haline getirilmelidir.

Yasal düzenleme konusunda en uygun mevzuat alternatifleri veya diğer düzenleme 
türleri daima gözönünde bulundurulmalıdır.

Eski düzenlemeler, amaçlarını gerçekleştirme konusunda hala verimli ve etkin olup 
olmadıkları açısından, zaman zaman gözden geçirilmelidir.

İş dünyasının ekonomik faaliyetlerini yürütebilmeleri açısından getirilen ve büyük 
bürokrasi yaratan idari yükümlülükler azaltılmalıdır.

Düzenleme gereklerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve uygulanmasını 
sağlayıcı, alt yapı tedbirleri dahil tüm tedbirler alınmalıdır.364

 2- OECD nin Türkiye Raporundan Sonraki Gelişmeler

A- Yasal Düzenlemeler

364  Ibid. s. 70-73.
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a- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Düzenleyici Etki Analizi konusunda ülkemizde hazırlanan ilk yasal düzenleme, 
Parlamentoda 15.7.2004 tarihinde kabul edilen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun olmuştur.

DEA ,Kanunun özellikle düzenlediği bir konu olmaktan çok; kamu yönetiminin 
kuruluş ve işleyişinde esas alınacak 12 temel ilke sayılırken altı çizilen bir ilke olarak 
vurgulanmıştır.365 Kanun, bu ilkenin gözetilmemesinin sonucu konusunda bir kural, 
yaptırım öngörmemiştir. Bu kanunda DEA ,sadece yeni düzenlemeler açısından değil, 
yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilecekse bu konuda da kullanılması gereken bir 
yöntem olarak vurgulanmıştır. Kanunun ilgili maddede terminoloji olarak , daha geniş 
bir anlamı olan ‘düzenleme’ kavramını tercih ettiği de görülmektedir.

Kanun daha sonra Anayasanın 104. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından, 
yeniden görüşülmek üzere Meclise geri gönderilmiş, ancak Hükümet tarafından 
gündeme alınmadığı için yasalaşmamıştır. Bu nedenle aşağıda değinilecek olan ve 2006 
yılında Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, bu konuyu  
sadece ‘yönetmelik’ düzeyinde ele alan ilk ve tek ‘mevzuat’ türünden düzenlemedir. 
Bu Yönetmeliğin DEA açısından uygulanma ayrıntıları ise daha sonra , 3 Nisan 2007 
tarihinde yayımlanan bir Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmiştir.

b- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

aa- Yönetmeliğin Genel Olarak Kapsamı

OECD nin yukarda sözü edilen raporunda Türkiye için getirdiği öneriler 
doğrultusunda ilk tasarruf, 2005 yılının sonunda hazırlanan bir Yönetmelik olmuştur. 
Başbakanlık tarafından hazırlanan ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik366 ismini taşıyan düzenleme, Bakanlar Kurulu Kararı ile vazedilmiş bir 
yönetmeliktir.

Yönetmelik, iyi düzenleme yapma konusunda ,OECD tavsiyelerine paralel olarak 
esasa ve usule ilişkin kurallar getirmiştir.

Bu çerçevede mevzuat ve diğer düzenleme taslakları hazırlanırken taslaklarda:

Üst hukuk normlarına ve düzenleme amaçlarına aykırı olamayacağı,

365    Bkz. MADDE 5. - Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde esas alınacak temel ilkeler şunlardır: a) Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, idarenin bütünlüğü esastır. b) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, 

katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güven ile hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. c) Yapılacak yeni düzenlemeler ve kurulacak birimler için düzenleyici etki 

analizi yapılır. d)...

366  Yönetmelik için bkz. 17.2.2006 tarihli Resmi Gazete. Yönetmelik, toplam 28 madde ve dört Ekden oluşmuştur.
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Yargı kararlarının göz önünde bulundurulacağı,

Düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa 
mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılacağı veya anılan hükümlerden ihtiyaç 
duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümlerin yürürlükten kaldırılacağı,

Kapsam maddesinin, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta 
düzenleneceği,

Madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenip, ayraç içinde açıklayıcı 
hükümlere yer verilmeyeceği hususlarının altı çizilmiştir.

Şekle ve usule ilişkin konular arasında ise: kim hazırlar, şekil nasıl olmalıdır (ad,madde, 
başlık, kısım , bölüm, atıf ; gerekçe, dil vs.),görüş alma usulü nedir, Başbakanlığa 
gönderme usulü nedir gibi sorulara cevap oluşturacak nitelikte düzenlemelere yer 
verilmiştir.

bb- Yönetmeliğin DEA Konusunu Düzenleme Şekli

DEA  tanımı Yönetmelikte; bir  düzenleme ‘taslağının bütçeye, mevzuata, sosyal, 
ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek 
üzere hazırlanan ön değerlendirme’ olarak ifade edilmiştir.

Yönetmelik kapsam bakımından, yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon 
YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve kanun hükmünde kararname (KHK) 
taslakları için düzenleyici etki analizi yapılmasını zorunlu görmektedir. Ancak böyle 
bir zorunluluktan bahsedilmekle birlikte, buna uyulmamasının tek yaptırımı taslağın, 
Başbakanlık tarafından ilgili kuruma iade edilmesi şeklinde düzenlenmiştir.367 Bazı 
Avrupa ülkelerinde DEA eksikliği ya da yetersizliği açısından bu iade yetkisinin 
Parlamentoya da verildiği görülmektedir368 ki demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından 
son derece yerinde bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.

DEA kapsamına, uluslararası antlaşmaların girip girmediği konusu Anayasanın 
90. Maddesi çerçevesinde irdelenmek gerekir. Antlaşma sonuçta bir onay kanunu 
ile iç hukuka aktarıldığından, bu kanun için yapılacak olan DEA nin gerçek konusu 
Antlaşmanın kendisi olacaktır. İkinci fıkrada sözü edilen türden antlaşmalar açısından 
ise, kişi hallerini etkilemeleri veya Maliye bakımından bir yük getirip getirmedikleri 
hususları açısından yapılacak incelemenin aslında DEA niteliğinde olması 

367  Bkz. Yönetmelik 25. Madde.
368  Örneğin DEA yöntemini bir zorunluluk olarak 2001 yılında düzenleyen Polonya hem Bakanlar Kuruluna, hem de Parlamentosuna bu 

yetkiyi vermiştir. Bkz. A Comparative Analysis of Regulatory Impact Assessment in ten EU Countries, A Report Prepared for the EU Directors 
of Better Regulation Group, Dublin May 2004, s. 44-45.
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kaçınılmazdır. Ancak bu sonuca yorum yolu ile ulaşmak yerine , açıkça düzenlenmesi 
belirginlik sağlayacaktır. 

Diğer taraftan hazırlanmakta olan uluslararası antlaşmaların hazırlık toplantılarında 
sergilenecek ülke tutumu da bir ölçüde, o tutumun fayda ve maliyet analizini, arka 
planda uzmanlarla tartışarak bu toplantılara katılmayı, ülke tavrını bu çerçevede 
sergilemeyi  gerektirmektedir. Bu konuda yöntem eksikliği veya bunu etkin bir şekilde 
uygulama zafiyeti, daha sonra  ülkenin çıkarlarının yeteri kadar korunamadığı duygu 
ve değerlendirmelerine yol açmaktadır. Günümüzde uluslararası ilişiler de arka 
planda ,saydamlığı ve katılımcılığı, karşılıklı danışmaları gerektirmektedir. Bu nedenle 
DEA’nin kapsamının yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Etkisinin 10 milyon YTL altında olacağı düşünülen kanun ve KHK ler ile diğer 
düzenlemeler hakkında DEA yapılıp yapılmayacağı konusunda takdir yetkisi 
Başbakanlığa bırakılmıştır. Yine aynı şekilde milli güvenliği ilgilendiren konularla , 
bütçe ve kesin hesap kanunu taslakları da DEA nin kapsamı dışında bırakılan konular 
arasındadır.

DEA’nin kim tarafından hazırlanacağı konusunda ise bunun, düzenleme konusunda 
teklif getiren bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu olduğu ifade edilmiştir.

Yönetmelik OECD ilkelerine paralel biçimde, DEA nde yer alması gereken hususları 
aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

1- Düzenlemenin hazırlanmasını gerekli kılan sebeplerin neler olduğu, düzenlemenin 
türünün doğru seçilip seçilmediği,

2- Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin neler olduğu, faydaların 
maliyetleri haklı çıkarıp çıkarmadığı,

3- Düzenlemenin bütçeye ek malî yük getirip getirmediği, getiriyorsa yaklaşık 
maliyetin ne olduğu,

4- Düzenlemenin yeni bir teşkilat kurulmasını veya kadro ihdasını öngörüp 
öngörmediği ve bunların gerekli olup olmadığı,

5- Düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere 
etkilerinin neler olacağı,

6- Düzenlemenin kırtasiyeciliği ve bürokratik formaliteleri artıran yönlerinin 
bulunup bulunmadığı,
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7- Düzenleme yapılırken ilgili tarafların görüşlerini beyan etme fırsatı bulup 
bulmadığı,

8- Düzenlemenin uygulanabilir olup olmadığı, düzenlemeye uyumun nasıl 
sağlanacağı, uygulamanın nasıl takip edileceği,

9- Düzenleme ile yetki ve sorumluluk verilen idarenin doğru seçilip seçilmediği 

10- Düzenlemenin etkilerinin nasıl ölçüldüğü ,DEA yapılırken dikkate alınması 
gereken konular arasındadır.369

Yönetmeliğin DEA ne ilişkin hükümleri 17.2 2007 tarihinden bu yana yürürlükte 
bulunmaktadır. Hernekadar bu sürenin, idari alt yapının tamamlanamaması nedeniyle  
bir yıl daha ertelenmesi düşünülmüşse de370 , daha sonra bu düşünceden vazgeçildiği 
Başbakanlık yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. 

B- Uygulama

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de DEA uygulaması, her şeyden önce bu 
konuda: 

-Rehber ilkelerin belirlenmesini, 

-Bu uygulamayı yapacak olan idari kapasitenin oluşturulmasını , bu konuda yaygın 
bir eğitim programı hazırlanarak ,DEA nin düzenleme hazırlarken olağan bir yöntem 
haline getirilmesini , bunun  pilot projelerle desteklenmesini

-Aynı yaklaşımın ve felsefenin , danışmalar sırasında veriye dayalı görüş belirtebilmeleri 
açısından ,STO371 ve özel sektörde de benimsenmesini gerektirmektedir.

İyi Yönetişim ve DEA Danışmaları372 :

 a- Uygulama İçin Rehber İlkeler

Başbakanlık hem OECD ilkelerini, hem de AB nin bu ilkelerden yola çıkarak 
kendisi için özel olarak geliştirdiği ilkeleri gözeterek ,Türkiye için DEA Rehberi 
oluşturmuştur.373 

369  Yönetmelik, Ek 1
370  Başbakanlık AB Genel Sekreterliği, AB ve Müzakere Süreci, Ankara 2007,s. 16.
 
371  STÖ=Sivil Toplum Örgütü
372  Şekil için bkz. John Graham, Bruce Amos, Tim Plumptre, Principles for Good Governance in the 21st Century, Institute on Governance, 

Ottawa August 2003, s.1
373  Bu rehber 3 Nisan 2007 tarihli R.G de yayımlanan 2007/6 sayılı Genelge eki olarak yayımlanmıştır. Büyük oranda AB nin 2005 İlke 

Kararı ile ilgili Guideline ve  Manuel’in tercümesi niteliğindedir.
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Aşağıda önemi nedeniyle,Rehberin bu konudaki temel ilkelerine  aynen yer 
verilmiştir:

1. PROBLEMİN TESPİTİ

Bu bölümde problemin tespiti için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

1.1. Problemin tanımı

 Problemin doğru tanımı yapılmadan, etkin bir çözüm yolunun bulunması da 
mümkün değildir. Problemin doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için, onun önemi 
ve büyüklüğü konusunda gerekli bilgi verilmeli; eğer mümkünse, rakamsal veriler 
kullanılmalıdır. Aynı zamanda, mevcut durumun devamında yeni problemlerin ortaya 
çıkma ihtimali ve bunların sonuçları ortaya konulmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, bu muhtemel problemin bir 

defalık mı yoksa tekrar eden bir problem mi olduğu açıklanmalıdır.

Ortaya konulan problem, mümkün olduğunca, uzman raporları, alan araştırması 
verileri ve benzerleri tarafından desteklenmelidir.

1.2. Problemin taraflarının tespiti

Daha ilk başlangıçta problemin, hangi vatandaş kesimi/grubu, iş dünyası, ekonomik 
sektörler ve benzerlerini etkilediği tespit edilmelidir.

1.3. Problem alanı ile ilgili olarak mevcut hükümet politikaları ve yasal düzenlemelerin 
tespiti

Problem ile ilgili hususların bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gereklidir. Bunun 
için problem alanı ile ilgili olarak mevcut hükümet politikasının (konsept, strateji, 
ulusal program) olup olmadığı tespit edilmeli ve açıklanmalıdır. Ayrıca, yürürlükteki 
düzenleme ve politikanın, problemin çözümüne yönelik bir düzenleme öngörüp 
görmediği ve buna rağmen, sorunun muhtemel nedenleri de açıklanmalıdır. Mevcut 
düzenleme, sadece maddeleri saymak şeklinde değil, kısaca açıklanmalıdır. İlaveten, 
mevcut hükümet politikası veya ilgili düzenlemenin uygulanmasından sorumlu 
kurumlar belirtilmelidir.

Eğer mevcut düzenlemeler yeterli değilse, bunun gerekçeleri ortaya konulmalıdır. 
Yürürlükteki düzenleme, uygulamada sosyal gerçeklere yeterince uymuyorsa, 
etkinsizlik düzenlemenin yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu yetersizlik de 
ortaya konulmalıdır.

1.4. Düzenleme yapma zorunluluğunun gerekçesinin ortaya konulması
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Problemin varlığı, tek başına, merkezi bir düzenleme yapılması anlamına 
gelmemektedir. Bu nedenle, daha başlangıçta problemin çözümü için devlet 
müdahalesinin yeterli gerekçeleri ortaya konulmalıdır. Bu müdahale için en önemli 
gerekçeler, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya çevre kirliliği gibi nedenlerdir. 

2. HEDEFLERİN TESPİTİ 

Bu bölümde problemin çözümü ile ulaşılmak istenen amaç, mümkün olduğunca açık 
bir şekilde tespit edilmeli ve ortaya konulmalıdır. Hedefler, bunlara ulaşmak ve onları 
gerçekleştirmek için kullanılan araçlarla karıştırılmamalıdır. Hiçbir şekilde hedefler, 
çözüm yöntemi ve metodunu önceden belirlememelidir. Eğer mümkünse, hedefler 
daima rakamsal verilerle gösterilmelidir.

-Hedefler tespit edilen problemin kendisi ve nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde 
tespit edilmelidir.

-Hedefler hiyerarşik düzen içerisinde ve mümkün olduğunca detaylı olmalıdır. 
Bunun için hedefler net, ölçülebilir, kabul gören, gerçekçi ve gerçekleştirilecek zaman 
dilimi belli olacak şekilde belirlenmelidir.

-Hedefler hükümetin diğer politika ve hedefleri ile uyumlu olmalıdır.

3. ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ TESPİTİ

Bu bölümde, tespiti ve tanımı yapılan problemin çözümü için en az üç olmak üzere 
çok sayıda alternatif çözüm yolu geliştirilmelidir. Aynı zamanda, “hiçbir şey yapmama” 
seçeneği de dahil bütün “düzenleme yapmama karakteri”ne sahip çözüm yöntemleri 
seçenekler arasında yer almalıdır.

-Hedefleri gerçekleştirecek politika alternatifleri geliştirilmelidir.

-En uygun politika alternatiflerinin üzerinde düşünmeli, düzenleyici ve düzenleme 
dışı alternatifler değerlendirilmelidir.

-Seçenekler etkinlik, verimlilik ve uyumluluk ilkelerine göre ölçülerek teknik ve diğer 
sınırlamalara göre azaltılmaya çalışılmalıdır.

-Daha derin analiz için, potansiyel olarak geçerli olabilecek seçeneklerin kısa bir 
listesi oluşturulmalıdır.

 Bu bölüm, yalnızca daha üst düzeydeki yasal normun (örneğin AB Direktifi), 
analizi yapılan düzenlemenin şeklini ve kapsamını önceden belirlediği durumlarda 
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değerlendirme dışı bırakılabilir.

3.1. Bütün alternatif çözüm seçeneklerinin belirlenmesi

Tespiti yapılan hedeflere ulaşmak için, alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi 
sırasında  ilgili tüm grupların görüşü alınmalıdır. Çözüm önerileri hiçbir şekilde 
düzenleme (yasa taslağı) seçeneği ile sınırlı tutulmayıp, düzenleme ve pazar 
mekanizmalarının alternatif çözüm yolları da göz önüne alınmalıdır. 

Düzenlemelere alternatif çözüm yolları, özellikle şu üç yöntemden oluşmaktadır:

Kuruluşların görev alanına giren konuların kendileri tarafından düzenlenmesi:

Bir sektörde faaliyet gösteren kuruluşların oluşturduğu “üst kuruluşların” bu alanla 
ilgili kuralları kendilerinin koyduğu ve bu kurallara uyumun sağlanması ile uygulama 
sorumluluğunun kendilerine ait olduğu durumdur. Örgütlenmiş bir grubun faaliyet 
alanında, kendi işleyiş kurallarını koyduğu durum tipik bir örnektir. Bu durumda 
kamu kurumları danışmanlık görevi yürütmelidir.

Bu yaklaşımın avantajı, düzenlemeyi yapanların düzenlenecek veya düzenlenmiş 
alanı iyi bilmeleri ve düzenlemeleri değişen şartlara uyumlu hale getirme hususunda 
sahip oldukları esnekliktir. Dezavantajı ise; toplumun veya diğer bir grubun aleyhine 
bir grubun kendi ekonomik çıkarlarını ön plana alması, muhtemel rakiplerinin pazara 
girmelerini zorlaştırması veya engelleyebilmesi, ekonomik rekabeti sınırlandırması ve 
fiyatları dondurması gibi ihtimallerdir. Bu yöntemin uygulanmasında karşılaşılan en 
önemli sorunlardan biri, kurallara uyum konusunda karşılaşılan denetim sorunudur.

Bu yöntem, özellikle kamu güvenliği ve sağlığı gibi güçlü kamu bağı olmayan 
alanlarla, problem çıkma ihtimalinin düşük olduğu alanlarda, problemin anlık sonuçlar 
doğurmadığı veya problemin pazarın iç dinamikleri ile çözülebileceği durumlarda 
uygulanabilir.

Ortak Düzenleme:

Özel sektörün kendisinin düzenlemeleri yürürlüğe koyduğu ve bunların 
uygulanmasını sağladığı, fakat bunun için gerekli yasal yapıyı kamu yönetiminin 
oluşturduğu durumdur. Bu durumda, kanun uyulması zorunlu ilkeleri koyar fakat 
aynı zamanda bu standartların zamana uyumunu sağlamak için belirli bir esnekliği 
ilgili alanda faaliyet gösteren üst kuruluşlara bırakır. Devlet düzenleme yetkisini, 
standartlara uyumun sağlanması ve uygulama düzenlemelerini çıkarma yetkisini 
doğrudan ilgili sektör kuruluşlarının oluşturduğu üst kuruluşa devretmektedir.
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Kanuni düzenlemeler:

Bu düzenlemeler, kişilerin yapacakları işlemlerde izleyecekleri yöntemi detaylı 
olarak ortaya koyan ve onların davranışlarını değiştirmek isteyen düzenlemelerdir. 
Bunlar, yanlış uygulamaları araştırmak ve açığa çıkarmak için devletin izleme ve 
denetimini zorunlu kılmaktadır. Yürürlüğe konulmuş kuralların ihlali halinde cezalar 
öngörmektedir. Bu yöntemin avantajı, çoğu durumda, kurallar açık ve anlaşılabilir 
olduğu ve cezalar öngörüldüğü için uygulamada etkinliğin sağlanmasıdır. Dezavantajı 
ise, değişen şartlara uyum hususunda var olan düşük esnekliktir.

Bu düzenleme yöntemi; yüksek risklerin yaşandığı, potansiyel problemin etkilerinin 
geniş olduğu, kurallara tam uyum ile standart uygulamanın istendiği ve sektörün 
oluşturduğu üst kuruluşların etkisinin zayıf olduğu durumlarda başvurulması gereken 
yöntemdir.

Düzenleme yapmama yönteminin diğer alternatif araçları;

-”Hiçbir şey yapmama seçeneği”; herhangi bir düzenleme yapmaktan kaçınma 
ve problemin zaman içinde kendiliğinden (pazar mekanizmasının etkisi ile) 
çözümleneceği yöntemdir,

-Bilgilendirme ve eğitim kampanyaları,

-Hizmet sözleşmeleri,

-Zorunlu denetimler.

3.2. En uyumsuz alternatiflerin elenmesi

Karşılaşılan ve incelenen problemle ilgili olarak ortaya konulan alternatif çözüm 
önerilerinin içinden, açıkça hedefe en uzak olanlar ayıklanmalıdır. Fakat, tespit edilen 
hedefin gerçekleştirilmesine kısmen de olsa katkı sağlayacak olanlar reddedilmemelidir. 
Aynı zamanda, üst norma uymayan alternatif çözüm önerileri (örneğin Avrupa Birliği 
konunun özellikle kanunla düzenleneceğini kabul etmişse, düzenleme dışı alternatifler 
ayıklanır.) göz önüne alınmamalıdır.

17 Şubat 2006 tarihli “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 
24 üncü maddesi uyarınca;

- Geliştirilen alternatif seçeneklerin muhtemel toplam etkisi, 10 milyon YTL’nin 
üzerinde değilse, DEA Rehberinin dördüncü adımını oluşturan ayrıntılı etki analizini 
yapmadan diğer adımlara geçilmelidir. Ayrıntılı etki analizi yapılmadan gerçekleştirilen 
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bu DEA’ya “Kısmi Etki Analizi” denilmektedir.

- Alternatif seçeneklerin muhtemel toplam etkisi 10 Milyon YTL’nin üzerinde 
ise, Rehberin ayrıntılı etki analizi öngören dördüncü maddesi dahil bütün adımları 
uygulanmalıdır. Bu şekilde yapılan DEA’ya da “Tam Düzenleyici Etki Analizi” 
denilmektedir.

4. ETKİLERİN ANALİZİ

Bu bölüm, çözüm önerisinden kaynaklanan maliyet ve faydaların tespitini amaçlar 
ve bir önceki aşamada geliştirilen çözüm önerilerinin detaylı bir şekilde maliyet ve 
faydalarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini kapsar. Amaç, en uygun ve maliyet-
duyarlı seçeneğin tespiti olmalıdır. Prensip olarak çözüm (seçenek), muhtemel faydanın 
maliyetlerden daha fazla olduğu durumda kabul edilmeli ve benimsenmelidir.

Yapılacak olan analizin derinliği birinci olarak kapsama bağlıdır. Analizin başarısı, 
konunun genişliği ve alanla ilgili bilginin alınabilirliğine bağlıdır. Açıkçası, bütün 
etkilerin parasallaştırılması mümkün değildir. Bununla beraber, mümkün olan en 
fazla etki parasallaştırılmalı veya en azından onun değeri tahmin edilmelidir. Bu 
doğrultuda;

-Analizi yapanlar kendilerini yalnızca ekonomik alanla sınırlandırmayıp, aynı 
zamanda sosyal ve çevresel etkileri de değerlendirmelidir. 

-Doğrudan ve dolaylı çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler analiz edilmelidir.

-Etkiler, mümkün ise rakamsal ve parasal olarak da analiz edilmelidir.

-Politika seçiminde, düzenlemelere uyumda karşılaşılabilecek engeller dahil, riskler 
ve belirsizlikler de göz önüne alınmalıdır.

4.1.Düzenlemeden etkilenen grupların ve alanların tespiti

Çözüm önerisinin, belirli bir sosyal grup, ekonomik sektörler, büyüklüklerine 
göre sektörler ve idari birimler üzerinde doğuracağı etkinin yanında, bütün toplum 
üzerindeki etkisinin de ölçülmesi gereklidir.

4.2. Fayda ve maliyet değerlendirmeleri

Fayda ve maliyetlerin, toplumun belirli bir kesimine olan etkisini göstermek için 
bunlar bir araya toplanmalı ve toplum için ne anlama geldiği gösterilmelidir.

Fayda ve maliyetler, doğrudan ve dolaylı olarak ve zaman bakımından da bir defalık 
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ve devamlı şeklinde ayrıştırılmalıdır. Ayrıca, gelecekte karşılaşılacak etkilerin bu günkü 
değerleri belirlenmeli ve bu değerler göz önüne alınmalıdır. Fayda ve maliyetlerin 
zaman olarak ölçümü önemlidir. Eğer mümkünse etkiler yıllık olarak ölçülmelidir.

4.2.1. Ekonomik etkiler

Düzenlemelerin ekonomik etkileri aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmelidir.

Kamu yönetimine olan etkiler: Bütçeye, destekleyici yatırımlara ve uygulama 
maliyetlerine olan etkilerdir.

İş dünyasına olan etkiler: Bilgi verme ve ödeme yapma zorunluluğu, zorunluluğun 
bildirilmesi, bir konuda kayıt olma ve kurma zorunluluğu, artan girdi fiyatları, üretim, 
ulaşım ve pazarlamada yaşanan değişim, arz kaynakları, yeni üretimlerin pazara 
uygulanması, ürün ve hizmetlerin kısıtlı olarak alınması ve artan riskler üzerine olan 
etkilerdir.

Tüketiciler üzerine olan etkiler: Ürün, hizmet ve paranın maliyeti, mal ve hizmetlerden 
elde edilen fayda, yeni ürünün pazara uyarlanması, talep, toplum için diğer maliyetler, 
ekonomik büyüme üzerine olan etkilerdir.

KOBİ’ler üzerine olan etkiler: Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)’lerin 
gelişimi, istihdam kapasiteleri ve benzeri konular üzerine olan etkilerdir.

Rekabet üzerine olan etki: Firmaların pozisyonlarını güçlendirici veya baskın 
bir duruma getirip getirmediği, firmaların sayısını azaltıcı veya artırıcı etki 
yapıp yapmadığı, rekabetin sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı, rekabet düzeyinin 
güçlendirilip güçlendirilmediği değerlendirilmelidir. Bu süreç rekabet otoritesi ile 
birlikte yürütülmelidir.

4.2.2. Sosyal etkiler

Sosyal eşitsizliklerin artması, iş güvenliğinde azalma, işsizlik artışı, sağlık, güvenlik 
ve tüketici hakları (suç ve terörizm dahil), eğitim, öğretim, kültür, istihdam düzeyleri 
ya da iş kalitesi, cinsiyet eşitliği, sosyal dışlanma ve fakirlik, yaralanma ve hastalıklar ve 
benzerleri üzerine muhtemel etkiler.

4.2.3. Çevresel etkiler

Hava, su ve toprak kirliliği, arazi kullanımı değişikliği, biyo-çeşitlilik kayıpları ve 
iklim değişikliği üzerine muhtemel etkiler.
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5- ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Problemin çözümü için önerilen alternatiflerin yapılan etki değerlendirmesi 
sonuçlarına göre, hükümetin mevcut politika, stratejileri ile bu konudaki düzenlemeler 
de göz önünde bulundurularak, avantajları ve dezavantajlarının ortaya konulduğu ve 
faydalı olacağı değerlendiriliyor ise tercih sıralamasının yapıldığı kısımdır. 

Burada:

-Her bir alternatifin olumlu ve olumsuz tarafları değerlendirilmelidir.

-Faydalı ise, toplam ve ayrı ayrı bütün maliyetler gösterilmelidir.

-Alanlarına göre alternatifler arasında karşılaştırma yapılmalıdır.

-Eğer mümkün ve yararlı ise, tercih edilen seçenek tespit edilmelidir.

6. DANIŞMA VE KATILIM

İlgililerle bilgi alışverişinde bulunma, düzenleyici etkinin ölçülmesi için temel 
oluşturmaktadır. Düzenleyici Etki Analizi metodu, önerilen düzenlemenin muhtemel 
etkilerinin masa başında ölçülemeyeceği inancına sahiptir. Geniş halk kitlelerine 
danışma, aynı zamanda kamu yönetim sürecinin şeffaflığı ve açıklığı prensipleri ile de 
uyumludur. Ayrıca, hazırlık sürecinin şeffaflığı, yolsuzlukla mücadele etmek adına da 
yararlıdır.

Danışma;

-Konunun farklı açılardan değerlendirilmesi ve diğer çözüm yollarının tespitine,

-Düzenleyiciler tarafından yapılan Düzenleyici Etki Analizinin bağımsız kontrolüne 
ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşılma riskinin azaltılmasına,

-Düzenlemenin ortak hazırlanmasına imkan sağladığı için gönüllü uyuma katkı 
sağlar.

Ayrıca, önerilen düzenlemenin etkilerinin değerlendirilmesinde danışma, 
tahminlerin daha gerçekçi olmasını sağlar.

Yukarıda sayılan faydalarından dolayı, danışma süreci mevzuat hazırlama ve karar 
oluşturma sürecinin daha ilk safhalarında başlatılmalıdır. Problemin tespiti aşamasında 
başlatılacak danışma, problemin doğru olarak tespiti ve aciliyeti ile kapsamının tam 
olarak anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
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Danışma, sürece katılan kişi ve grupların eleştiri ve önerileri dahil, onların 
görüşlerinden ne kadar yararlanıldığını gösteren, bütün katılımcıların görüşlerinin 
detaylı olarak değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmalıdır.

6.1. Danışılacak kişi ve grupların tespiti

Öncelikle danışma sürecine katılacak kişi ve kuruluşlar tespit edilmeli, ancak 
danışma bunlarla sınırlı tutulmayıp, ilgili sivil toplum ve kamu kuruluşları da bu sürece 
katılmalıdır.

6.2. Danışma yöntemleri

Problem ve onunla ilgili soruları ihtiva eden yazı ve belgeler, görüşüne başvurulan 
kişi ve gruplara gönderilmelidir. Aynı zamanda, bu kişi ve gruplara görüşlerini 
hazırlayabilecekleri yeterli süre verilmelidir.

Danışma yazılı (görüş verme, soruları cevaplandırma) veya sözlü şekilde (bakanlıklar 
arası toplantılar, kamuya açık toplantılar, seçilmiş kişilerin görüşünü alma, kamuoyu 
araştırması) yapılabilir.

6.3. Son genel danışma

Düzenleme sürecini mümkün olduğunca şeffaflaştırabilmek için, DEA raporu 
ile ilgili olarak tarafların yapmış olduğu öneri ve eleştirilerin, raporun yetkililere 
sunulmasından önce bir internet sayfasında yayımlanması yararlı olacaktır. Bir diğer 
yöntem de bu konuda kamuya açık bir toplantının düzenlenmesidir.

7. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Bu bölüm, çözüm önerisi olarak ortaya konulmuş bütün alternatiflerle ilgili olarak 
her biri için ayrı ayrı veya sadece tercih edilen öneri ile ilgili olarak yapılır.

7.1. Uygulama

Seçilmiş olan çözüm önerisi ile ilgili olarak uygulama metodunun açıklanması 
gereklidir.

Bu çerçevede;

-Düzenlemenin uygulanmasından sorumlu olacak idari birimin tespiti yapılmalıdır.

-Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile bunun muhatabı olanların yapması gerekenler 
açıkça ortaya konulmalıdır. Örneğin, bazı formların doldurulması gibi.
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-Düzenlemenin uygulanmasında görev alacak ve sorumlu olacak bütün kamu 
birimleri bir liste halinde belirlenmelidir (gerekli olan kaynaklar dahil).

-Çözümün yönetimi için gerekli olan bilgi taraflara verilmelidir.

-Düzenlemenin muhatapları olan bireylerin devletten bilgi almaları için, buna ilişkin 
yöntem belirlenmelidir.

Genel olarak, düzenlemeler bireylerin ve girişimcilerin davranışlarını belirli bir 
şekilde değiştirmeyi gerektirir. Ancak, çoğu zaman, bazı gruplar bu değişime gönüllü 
değildirler. Bu nedenle, düzenlemenin uygulanmasına yardımcı olmak için, ihlal 
edilmesi halinde cezalandırma dahil, belirli prosedürün oluşturulması gereklidir. Bu 
prosedür ve cezalar kanuna dayanmalı, açık ve net olarak tanımlanmalıdır.

Yeni düzenlemeler için bu bölüm aşağıdaki ana prensipleri içermelidir;

-Düzenlemeler açısından düzenlemeye uyumun sağlanması için mekanizmaların 
açıklanması gerekir (yargılama, ceza, tazminat hükümleri, lisanslama, kayıt),

-Yürürlüğe konulmuş olan kuralların ihlalinin nasıl tespit edileceğine dair araçların 
açıklanması gerekir (örneğin teftiş ve denetim mekanizmaları),

-Kuralların ihlali halinde uygulanacak cezalar tespit edilmelidir.

7.2. Düzenlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Çok iyi hazırlanmış olmasına rağmen hiçbir düzenleme mükemmel değildir. Teknoloji 
ve piyasa sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bunun için bütün düzenlemeler zaman 
zaman tespit edilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti açısından gözden 
geçirilmelidir. Bu nedenle, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren belirli bir 
zaman dilimi içerisinde gözden geçirmenin yapılacağına dair bir karar verilmelidir. Bu 
gözden geçirmede dikkat edilecek hususlar;

-Düzenlemenin yürürlüğe konulmasına neden olan sorun halâ varlığını sürdürmekte 
midir?

-Getirilen kurallar, tespit edilen hedefleri karşılıyor mu?

-Düzenlemenin etkileri beklentilerle uyumlu mu?

-Beklenmedik problem ve etkilerle karşılaşıldı mı?

-Problem beklentilere uygun olarak çözülüyor mu? Bu güne kadarki tecrübe, problem 
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çözümünün etkinleştirilmesini gerektiriyor mu?

Bu gözden geçirme daima konunun tarafları ile işbirliği halinde 
gerçekleştirilmelidir.

8. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ RAPORU

Bütün bu sürecin sonucunda ortaya çıkan ürün, DEA raporu olacaktır. Bu raporun 
uzunluğu ve derinliği problemin karmaşıklığı, yapılan analizlerin yoğunluğu, 
gerçekleştirilen danışmaların sayısı ve genişliğine bağlıdır. Rapor, sonuçları ihtiva 
eden ve kısaca açıklayan bir giriş kısmı içermelidir. Ayrıca, çözüm önerilerinin bir 
değerlendirmesi, alternatif çözüm önerilerinden en uygun bir veya iki önerinin 
gerekçeleri ile değerlendirilmesi ve danışma sürecinde görüşüne başvurulan kişi ve 
grupların isim listesinden oluşmalıdır.

Son olarak, raporla ilgili sonradan ortaya çıkabilecek soruları cevaplandırmak üzere 
görevli bir kişinin ismi raporda yer almalıdır. 

Kısaca:

-Düzenleyici Etki  Analizi için yapılan işler bir rapor halinde özetlenmelidir.

-Tahmin ve belirsizlikler açıklanmalıdır.

-Basit ve teknik olmayan bir dil kullanılmalıdır.

-Belirlenen ve aşağıda açıklanan format kullanılmalıdır.

-Teknik detaylar ve destekleyici bilgiler eklere konulmalıdır.

Hazırlanacak DEA Raporu ilgili bakanlık veya kurum tarafından Başbakanlıkta 
oluşturulan Daha İyi Düzenleme Birimine sunulur. Anılan birimce DEA Raporuna 
ilişkin değerlendirmenin sonucu ilgili bakanlığa veya kuruma bildirilir. Daha sonra 
söz konusu bakanlık veya kurum, bu Rehber doğrultusunda son şeklini vereceği DEA 
Raporu sonucuna göre yapılması gereken düzenleme çalışmalarını başlatır.

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ RAPORU FORMATI

Bütün kamu yönetimi birimleri arasında uyumluluğun sağlanabilmesi açısından 
son raporun hazırlanmasında aşağıdaki format kullanılmalıdır. Format genel olarak 
Düzenleyici Etki Analizi yöntemini izlemektedir. DEA’nın aşamalarının anlatıldığı 
bölümlerde, varsayımlar, belirsizlikler ve güvenilir veri eksiklikleri özellikle işaret 
edilmelidir. Sonuçlara ulaşılmasında temel alınan verilere (uzman çalışmaları, raporlar, 
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istatistikler, veriler, ilgililerin görüşleri) çeşitli bölümlerde atıflar yapılmalıdır.

Bakanlıklarda ve diğer  kurumlarda oluşturulan Düzenleyici Etki Analizi birimleri, 
DEA Rehberinde belirtilen önemli noktaların karşılanıp karşılanmadığının kontrolünü 
yapmalıdır.

Düzenleyici Etki Analizi çalışması sonucunda, düzenleme taslağı hazırlamama veya 
bunun ertelenmesi kararına ulaşılsa bile, mümkün olduğunca bu format izlenmelidir. 
Bu aynı zamanda, okuyucuların varılan kararın arkasındaki gerekçeleri öğrenmelerine 
imkan sağlayacaktır. 

DEA Raporu, sade ve anlaşılabilir bir dille yazılmalı ve normal koşullarda 30 sayfayı 
geçmemelidir. Destekleyici her tür bilgi ve dokuman raporun eklerinde verilmelidir.

DEA Raporu aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Çalışmayı Koordine Eden Birim: Bu başlık altında Düzenleyici Etki Analizi 
çalışmasını koordine eden kurum veya kuruluşun ismi yazılmalıdır.

Çalışmaya Katılan Diğer Birimler: Bu bölümde çalışmaya katılan diğer birimlerin 
isimleri belirtilmelidir.

Kısa Özet: Bu bölüm bir sayfadan fazla olmamalı, sade bir dille yazılmalı ve aşağıdaki 
hususları içermelidir;

-Problemin kısa tanımı,

-Öngörülen temel hedefler,

-Ana hatlarıyla geliştirilen seçenekler,

-Ulaşılan sonuç.

Birinci Bölüm: İzlenen Prosedür ve İlgili Taraflara Danışma

Bu bölümde;

-DEA sürecinde izlenen prosedür ve zaman çizelgesi, 

-Danışılan kurum, kuruluş ve diğer taraflar ile bunlardan alınan cevapların sayısı, 

-Alınan görüşlerin genel yapısı (tarafların ayrıntılı görüşleri, bu kısımla ilgili 
oluşturulacak ekte belirtilmelidir) 

belirtilmelidir.

İkinci Bölüm: Problemin Tanımı

Bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevaplardan oluşur:

-Çözümlenmesi gereken problem nedir?
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-Problemin temel nedenleri nelerdir?

-Etkilenen gruplar kimlerdir, hangi şekilde etkilenmektedirler ve hangi oranda ve 
yoğunlukta etkilenmektedirler?

-Mevcut durumun devamı halinde problem nasıl gelişecektir?

-Problem alanı ile ilgili olarak mevcut hükümet politikaları ve yasal düzenlemeler var 
mıdır? 

-Problemin çözümü için merkezi veya yerel düzeyde bir müdahale gerekli midir?

Üçüncü Bölüm: Hedefler

Bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevaplardan oluşur:

-Genel politika hedefleri nelerdir? Daha özel ve uygulama hedefleri nelerdir?

-Bu hedefler hükümetin genel stratejisi, politikaları ve hedefleri ile uyumlu mudur?

Dördüncü Bölüm: Alternatif çözüm yolları

Bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevaplardan oluşur:

-Tespit edilen problemin çözümü için muhtemel seçenekler nelerdir? (Düzenleme 
yapmama seçeneği her zaman seçenekler arasında olmalıdır.)

-İlk aşamada hangi seçenekler devre dışı bırakılmıştır ve bunun gerekçeleri nelerdir? 
(Etkinlik oranının düşük olması, verimsizlik ve diğer politika ve stratejiler ile 
uyumsuzluk gibi)  Ayrıca, ilgili gruplar tarafından desteklenip de devre dışı 
bırakılan seçeneklerin gerekçelerinin iyi hazırlanması gereklidir.

Beşinci Bölüm: Etkilerin Analizi

Bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevaplardan oluşur:

-Azaltılmış seçeneklerin her birinin muhtemel ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 
nelerdir?

-Dolaylı ve doğrudan etkiler ile olumlu ve olumsuz etkiler nelerdir?

-Belirsizlikler ortaya konulmalı ve parametrelerde yapılacak değişiklikler sonucu 
etkiler nasıl değişecektir, belirtilmelidir.

-Hangi etkiler zamanla değişecek ve bu değişim nasıl olacaktır?

-Hangi sosyal grup, ekonomik sektör veya bölgeler bu düzenlemeden 
etkilenecektir?

Altıncı Bölüm: Seçeneklerin Karşılaştırılması

Bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevaplardan oluşur:



434

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

-Azaltılmış seçeneklerin her birinin olumsuz ve olumlu etkileri nasıl ölçülmüştür?

-Değerlendirme sonuçları nedir?

-Her bir seçeneğin doğuracağı anlaşmazlıklar ve sinerji nedir?

-Mümkünse, her bir seçenek, değerlendirme kriterlerine göre sıralandırılmalıdır.

-Mümkünse ve faydalı olacağı düşünülüyorsa, tercih edilen seçenek belirtilmelidir.

Yedinci Bölüm: Uygulama, İzleme ve Değerlendirme 

Bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevaplardan oluşur:

-Tespit edilen hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde temel kriterler nelerdir?

-Muhtemel denetim ve değerlendirmeler için geniş ve kapsamlı program nedir?

-Düzenlemenin uygulanmasından sorumlu olacak idari birim tespit edilmiş midir?

-Düzenlemenin muhatapları olan bireylerin devletten bilgi almaları için, buna ilişkin 
yöntem belirlenmiş midir? 

-Kuralların ihlali halinde uygulanacak cezalar nelerdir?

-Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren belirli bir zaman dilimi içerisinde 
gözden geçirme planlanmakta mıdır?

b- Kamuda İdari Kapasitenin Oluşturulması, Eğitim ve Pilot Proje Uygulamaları

Kamuda DEA açısından koordinasyonu,Başbakanlıkta oluşturulan Daha İyi 
Düzenleme Grubunun sağlayacağı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu incelemeyi 
yapabilme yetkisini haiz uzmanlardan oluşan bir idari kapasite oluşturmaları 
öngörülmüştür. Uygulamada genellikle Kurumların, yasal düzenlemelerin taslaklarını 
hazırlamakla yetkili birimlerinin bu konuyu da yürütme eğiliminde olduğu 
görülmektedir.374

DEA ,yukarda OECD ve AB ilke kararlarına dayalı Rehber ilkelerinden de anlaşılacağı 
üzere; ilgili olduğu alanın ana uzmanlık konusunun dışında ayrıca hukuk, iktisat, 
istatistik, maliye, ekonomi gibi konularda değişik analiz tekniklerini375 kullanarak 
ölçme yapabilme ve bir sonuç çıkarabilme yeteneğini gerektirmektedir. Bu nedenle 

374  DEA konusuna görece olarak yeni başlamış bazı AB ülkelerinde, Maliye Bakanlığının ilgili birimi mali
 analizler açısından bizzat eğitim düzenleyerek veya bu konuyu koordine eden Babakanlık ofisinde , merkezi düzeyde sağlanan eğitim çalış-

malarına uzman göndererek katkıda bulunmaktadır. Bkz. Tom Ferris RIA Policy Co-ordination and Monitoring Aspects, Sigma Conference 
Series, 19-21 April 2006 Ankara, DPT, s.3.

375  Bu tekniklerin arasında fayda –maliyet analizi, maliyet etkinliği analizi,risk analizi,maliyet değerlendirmesi, fayda değerlendirmesi gibi 
yöntemler bulunmaktadır. Bkz. Halime Sebahat Karaosmanoğlu, Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye Uygulaması, DPT  Yayını no 2691 
,Ankara 2006, s.21. Ayrıca fokus grup, panel,yapılandırılmış görüşme, model kamuoyu yoklaması, yazılı bildirim ve yorum gibi danışma ve 
görüş alma teknikleri açısından bkz. Mario Martelli, Regulatory Impact Assessment, Sigma –OECD-EU Conference Series, 19-21 April 
Ankara, s.7-9, DPT .
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hem OECD, hem AB bu alandaki sürekli eğitimin önemini ayrıca  vurgulamaktadır. 

Türkiye’de kamudaki eğitim çalışmaları Başbakanlık, DPT376,ABGS377nin organize 
ettiği, OECD ve AB uzmanları ile AB üyesi ülkelerin uzmanlarının katıldığı seminer, 
konferans ve çalıştay (workshop) çalışmaları şeklinde gerçekleşmektedir.

Tüm bu çalışmaların ışığı altında, en isabetli normun yaratılması konusunda 
benimsenen bu yeni yöntemin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla, eğitim çalışmaları 
ile oluşturulan bilgi birikimi pilot projelerle de test edilmektedir. Bunlardan ilki 
kamuda, değişik kuruluşlarda yer alan test laboratuarlarının378 yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili olarak yapılan DEA projesidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 
gibi bakanlıklarda, yeni düzenlemeler açısından DEA çalışmalarına başlandığı 
belirtilmaklae birlikte, kamu kurumlarının web sayfalarının tasarımlarında bu konuya 
özel başlıkların henüz düzenlenmediği görülmektedir. Oysa yukarda da vurgulandığı 
üzere ilgili kesimlerle danışmalarda bulunarak görüş derlemenin araçları arasında 
internetin etkin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.

c- Özel Sektörde DEA , Eğitim ve Pilot Proje Uygulamaları

İyi düzenlemenin rekabet,ekonomi, ticaret ve sosyal konular üzerindeki etkilerinin 
önemi nedeniyle, DEA yöntemine özel sektör de büyük değer vermektedir. Bu değer 
hem özel sektör içinde konunun iyi bilinmesini gerektirmekte, hem de ulusal ve 
uluslararası gelişmelerin sektör üzerindeki maliyet-yarar incelemesini iyi yapabilmeyi 
gerektirmektedir. Tüm bu değerlendirme kapasitesi kuşkusuz, kamu ile yapılacak 
danışma prosedüründe özel sektörün argümanlarının veriye dayalı olarak belirtilmesini 
sağlayacağından hem sektör, hem de kamu açısından hedefe ulaşmada verimliliği 
arttıracak, iyi yönetişim ilkesinin olumlu bir örneğini oluşturacaktır.

Bu gerekçelerden hareketle bilgilendirme379 ve eğitim tabanlı pilot proje 
uygulamalarına380 başlayan İKV, bu amacı (kamu-özel ) heriki hedef kitleyi de içerecek 
şekilde gerçekleştirici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Başlangıç aşamasında ve sonrasında eğitim çalışmaları DEA etinliğinin sürdürülebilir 
kılınması açısından önemli olmakla birlikte, İş dünyasının kendi içinde sektör 
temsilcilerinden oluşan bir DEA Kurulu oluşturması; iyi düzenleme sürecine ve 
danışmaların etkin götürülmesine büyük katkı sağlayacaktır381. Böyle bir yapılanma 

376  DPT= Devlet Planlama Teşkilatı
377  ABGS= AB Genel Sekreterliği
378  Başbakanlık; DEA Pilot Projesi, Türkiye’de Test Laboratuarlarının Yeniden Düzenlenmesi , Danışma Dokümanı, Ocak 2007, Ankara. 

http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/danismadokuman/danismadokuman.doc (10.1.2008).
379  İktisadi  Kalkınma Vakfı; DEA Rehberi No. 192, İstanbul 2006.
380  Bkz. IKV; AB Uyum Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Arttırılması Projesi, Mayıs 2007-Nisan 2008,  http://www.

ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1627, (10.1.2008).
381  Böyle bir yapılanma İsveç’te, İsveç Sanayi ve Ticaret için Daha İyi Düzenlemeler Kurulu ile gerçeleştirilmiştir. Bkz. Cesar Cordoba, DEA 
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Türkiye-AB müzakere sürecinde iş dünyasının yapması gereken sektörel analizler 
açısından da önem taşımaktadır. Bu yaklaşım Türkiye’nin AB karşısında, geçiş 
dönemi talepleri ve istisna talepleri açısından sektörlerin  verilerine dayalı pozisyonlar 
oluşturmasına katkı sağlayacaktır.

d- DEA ve Türkiye-AB Müzakere Süreci

Türkiye AB arasındaki Ortaklık ilişkisi 3 Ekim 2005 tarihli Müzakere Çerçeve Belgesi 
ile yeni bir döneme girmiş ve bu dönemde 35  başlıkta müzakere süreci başlamıştır.382 
İlgili müzakere başlıklarında Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunu gerektiren bu 
süreç içinde, Türkiye’nin bazı uyarlamalar yapması , geçici nitelikte de olsa bazı tedbirler 
alması gerekecektir.383 Ayrıca bu müzakere süreci içinde Türkiye’den , AB nin üçüncü 
ülkelere karşı uyguladığı politikalara ve uluslararası organizasyonlarda benimsediği 
pozisyonlara da uyumlu politikalar benipseyip uygulaması beklenmektedir.384

Müzakere Çerçeve Belgesine paralel olarak AB; müzakere süreci sırasında ilgili 
konu başlıklarında hazırladığı Tarama Sonu Raporlarında , konu başlıkları için açış ve 
kapanış kriterleri getirebilmektedir385. Getirilecek bu kriterlerin, adli ve idari kapasiteye, 
uygulamanın yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmeye yönelik olabileceği de 
Müzakere belgesinde vurgulanan konular arasındadır.

Tüm bunların genel olarak Türkiye’de (kamuda) ve ilgili sektörlerde mali, ekonomik 
, sosyal maliyeti ne olacaktır? Hangi alanlarda ne kadar geçiş süreleri istenebilir, nasıl 
uyarlamalar yapılmalıdır, bunların kamuya ve sektörel bazda özel sektöre maliyeti ne 
olacaktır? İşte tüm bu saptamalar, başarılı bir müzakere süreci için merkezi ve yerel 
yönetimler dahil tüm kamunun, STÖ nün, özel sektörü temsil eden kuruluşların ve 
işletmelerin makro ve mikro düzeyde DEA yapabilme kapasitelerini geliştirmelerini 
de elzem hale getirmektedir.386 

DEĞERLENDİRME

Ekonomik ve sosyal refahı üst düzeye getirmek; istikrarı sağlamak, istihdamı 
arttırmak, tüm bunları yaparken rekabet düzeninin gözetmek, eğitim ve öğretimi 
geliştirmek, fırsat eşitliğini, yeniliği/girişimciliği/buluşları teşvik etmek, sağlık, 
güvenlik çevre konularında yüksek standartları getirerek  ekonomik ve sosyal 
Süreci İçinde Türk İş Dünyasının Rolü, IKV Semineri, 14.2.2008, http://www.ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1627, (8.3.2008).

382  Negotiating Framework Decision, Luxemburg 3October 2005, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/st20002_05_tr_frame-
doc_en.pdf ,(10.1.2008).

383  İbid. Par.12/1,2,3.
384  İbid. Par. 7 ve 8
385  İbid. Par. 21. 
Ayrıca bkz. Screening Reports on Chapters; http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/screening_reports_en.htm  (10.1.2008).
386  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Nilgün Arısan Eralp ;DEA ve Katılım Müzakereleri Süreci,İKV Sunumları 14 Şubat 2008, http://www.

ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1627, (8.3.2008). 
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refahı artırmak isteyen çağdaş devletler ; bu hedeflere ulaşmayı sağlayıcı politikalar 
belirlerken, kurallar vazederken artık DEA yöntemini yaygın bir şekilde kullanmaktadır. 
Üstelik bu kullanıma kimin ihtiyacı var sorusunun cevabı göstermiştir ki DEA, 
düzenlemeden etkilenecek herkes; kamu, özel sektör, STÖ ler, KOBİ ler, tüketiciler 
açısından önemlidir. Zira uygulamada DAE, demokratik açıdan da katılımcılık adına 
iyi yönetişim ilkesinin veriye dayalı olarak işlev kazanmasını sağlamaktadır.

Bu yaklaşımın ışığı altında DEA nın pratik yararlarını aşağıdaki başlıklar altında 
vurgulamak mümkündür:

-Düzenleme yaparken amaçları belirlemede yardımcı olur,

-Düzenlemenin olası etkilerinin analizinde çerçeve oluşturur,

-Uygulama için alternatifler varsa bunların tespitinde de çerçeve oluşturur,

-Herkes (hükümet, parlamento, etkilenecek kesim) icin düzenlemeyi savunulabilir 
kılar,

-Öngörülebilirlik getirir, ilgililer nasıl hareket edeceğini bilebilir,

-Katılım gerektirdiği için, saydamlığı –iyi yönetişimi- ortaya koyar.

Türkiye , çıkardığı Yönetmelik ve Rehber ilkeler , hazırladığı pilot projeleri ile DEA  
konusunda önemli bir adım atmıştır. Bu düzenlemelerin Başbakanlık tasarrufu olarak 
düzenlenmesi, siyasi düzeyde kararlılığı göstermektedir. Ancak atılan tüm bu ilk 
adımların, kamuda ve özel sektörde, işleri yürütme açısından olağan bir hareket tarzı 
haline dönüşmesi gerekmektedir. 

DEA , etkilenen sektörlerin ve kişilerin ex ante analitik degerlendirme yapabilme 
kapasitesini gerektirdiğinden , sadece kamuyu ilgilendiren bir araç olmaktan çıkmıştır.
Bu nedenle özel sektörde de bilgilendirmenin daha yaygın şekilde arttırılması 
gerekmektedir.

Kamunun idari açıdan gerekli alt yapıyı, sürekli eğitimle desteklemesi  bu etkin aracın 
daha yaygın kullanılmasını sağlayacaktır.

DEA sadece iç hukuk açısından değil, uluslar arası müzakerelere ve düzenlemelere 
katılım açısından da  veriye dayalı görüş oluşturma imkanı sağlayacağı  için Türkiye’yi, 
daha güçlü bir konuma getirecektir. Zira, hazırlanmakta olan uluslararası andlaşmaların 
hazırlık toplantılarında sergilenecek ülke tutumu da bir ölçüde, o tutumun fayda ve 
maliyet analizini, arka planda uzmanlarla tartışarak bu toplantılara katılmayı, ülke 
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tavrını bu çerçevede sergilemeyi  gerektirmektedir. Bu konuda yöntem eksikliği veya 
bunu etkin bir şekilde uygulama zaafiyeti, daha sonra  ülkenin çıkarlarının yeteri 
kadar korunamadığı duygu ve değerlendirmelerine yol açmaktadır. Günümüzde 
uluslararası ilişiler de arka planda ,saydamlığı ve katılımcılığı, karşılıklı danışmaları 
gerektirmektedir. Bu nedenle DEA nin kapsamının yeniden gözden geçirilmesinde 
yarar bulunmaktadır Bu gerekçe Türkiye –AB müzakere süreci açısından özel bir 
önem arzetmektedir. Bu nedenle DEA Yönetmeliğinin kapsamı bir kez daha gözden 
geçirilmelidir.

DEA’nin hiç veya gereği gibi yapılmaması halinde Parlamentoya da düzenleme 
tasarısını iade etme yetkisi tanınmalıdır.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)387 

OTURUM BAŞKANI- Efendim, Saadet Arıkan Hanımefendiye çok teşekkürlerimi 
sunuyorum. Hatırladığım kadarıyla bu düzenleyici etki analizi adı altında olmamakla 
birlikte Fransa’da hukuk sosyolojisi laboratuarlarında buna benzer çalışmalar yapıldı, 
ama bu kadar teknik düzeyde ele alınan bir etki analizi konusu meselesi daha önceden 

387  KAYNAKLAR
A Comparative Analysis of Regulatory Impact Assessment in ten EU Countries, A Report Prepared for the EU Directors of Better Regulation 

Group, Dublin May 2004.
Başbakanlık AB Genel Sekreterliği; AB ve Müzakere Süreci, Ankara 2007,s. 16.
Başbakanlık; DEA Pilot Projesi, Türkiye’de Test Laboratuarlarının Yeniden Düzenlenmesi , Danışma Dokümanı, Ocak 2007, Ankara.
Cesar Cordoba, DEA Süreci İçinde Türk İş Dünyasının Rolü, IKV Semineri, 14.2.2008, http://www.ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1627
Collins Latin Dictionary and Grammer, Harper Collins Publisher, New York 2005
Commission of the European Communities ;Screening Reports ; http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/screening_reports_en.htm
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insanların aklına gelmiş olsaydı herhalde Türkiye’deki yasalardan bir bölümü böyle 
olmamış olurdu. Tabii, bunun bilinmesi yetmez, bir de uygulanırken iyi niyete 
başvurulması lazım. Yanlış sorular, yanlış yönlendirilecek şeylerin yapılmaması lazım. 
Çok teşekkür ediyorum.

Arkadaşlarımıza soruları yöneltebileceksiniz. Beyefendi, sizden başlayalım.

FİKRİ BALCI- Mehmet Tevfik Özcan’a sorumu yöneltiyorum. Bugün taşınır-
taşınmaz şeyler belirli ellerde toplanmıştır. Bunu dahi gündeme getirmeyen bu gibi 
hukuk kurultayların yapılmaması toplumsal gelişmeye daha iyi hizmet edecektir. 
Hepinize teşekkür eder saygılar sunuyorum.

OTURUM BAŞKANI- Sağ olun efendim, bundan sonra yapılmaması konusunda 
tavsiyelerimi bildireceğim. Buyurun Niyazi Bey.

Prof. Dr. NİYAZİ ÖKTEM- Sorum değerli dostum Mehmet Tevfik Özcan’a. Çok 
güzel bir tablo çizdiniz. Uluslararası sermayeyi, emperyalist kutbu ve dünyadaki 
hukuk oluşturma sürecini çok iyi bir şekilde anlattınız. Alternatiflere bakıyorum; 
toplumcu görüşün şimdiye kadar önerdiği ekonomik yapı veya hukuk oluşma süreci, 
faşizmin yaklaşımı veya komünist geleneğin dünyadaki konumu gibi bunların hepsinin 
fiyaskoyla neticelendiğini gördük. Ortada bir vaka var, güçlü bir oluşum, uluslararası 
sermaye. Ben de karşıyım, ama bir vakıa var. Nasıl yıkarsınız? Bu yıkma devrimle 
mi olacak? Bu devrimi kim yapacak? İşçi sınıf(sınıfı) yine Marksist terminolojiyle 
belki sendikalar şudur budur, İşçi sınıfı niye işsiz? Bilinçli olmuş olsa bile nasıl bunu 
devirecek? Asker dediğiniz grupla işbirliği yapmak demokrasi mantığına aykırı, üstelik 
asker de bütün dünyanın bütün ülkelerinde sermayeyle kol kola. Dolayısıyla nedir 
çözüm? Hele ilericilik çağında; Saadet Hanım çok iyi belirledi; birtakım düzenlemeler, 
önleme, tedbir alma bu sistem içerisinde öyle bir iyileştirmeden başka bir alternatif 
ben göremiyorum. Fakat son bu kahrolası düzenleme nasıl yapılacak? Bana lütfen 
anlatın. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Kolay anlatılacak bir konu değil, bunu bir gün konuşsak 
isterseniz. 

Doç. Dr. MEHMET TEVFİK ÖZCAN- Sayın Hocam, ben zaten bir çözüm üretmek 
durumunda değilim. Bu dünya sisteminin bütününe ilişkin bir devasa politika problemi. 
Belki kral çıplak denilmesi gerekiyor önce ve ahlaki bir tutum almak gerekiyor. Ben 
bunu ifade ediyorum. Ayrıca Hugo Chavez gibi dünyaya soluk aldıran, yeni fırsatlar 
yaratmak isteyen çok dürüst, bu sisteme karşı çıkan insanlar var. Samir Amin gibi ben 
kalkıp eş zamanlı dünya devrimi filan gibi politik bir öneride bulunmayacağım; bu da 
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bana göre hayali. Ama sorun şu; önce ahlaki olarak bu olup bitenlere uyarlanmamak 
lazım. Birtakım kimseleri kırmak istemiyorum; doğrusu aslında son zamanlarda insan 
kırmak da istemiyorum. Bu konular her konuşulduğunda birileri kırılıyor çünkü. 
Örneğin, birtakım yabancı vakıflardan onların işine yarayacak çalışmalar için bütçeler 
alıp kişisel refahlarını artıran yoksul kökenli, ancak dünyanın yoksullarını satan insanlar 
da var. Ben onlardan olmak istemiyorum sadece. Aslında çoğu kişi artık biliyor, bunu 
bir hatırlayalım, ne olduğunu anlayalım. Zaten siz aramızdaki bir özel konuşmada 
buyurdunuz; “politik şeyler söyleme, saptama yap” dediniz. Bunlar sadece saptama 
hocam. Politikayı bilahare artık ilgilileri düşünecek herhalde.

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Mehmet Tevfik Beye birkaç soru, belki iç içe 
sorulardan bahsedeceğim. Hukuk acaba politik bir şey değil mi önce? Tam da hukuk 
burada politikanın merkezinde oturuyor sanki, hukukun ne olduğunu, neleri içermesi 
gerektiğini, neden taraf olduğunu gördüğünüz zaman hukuk tam da siyasal bir şey, 
politik yani. Hukukla politika ayrılmaz bir bütün aslında diye düşünüyorum.

İkincisi sanal bir yaşam mı sürüyoruz? Bu egemen güçler karşısında biz de bir emekçiye 
dönüştük sanırım, hepimiz öyle gibiyiz. Dolayısıyla burada emekçilik acaba bu egemen 
düzene hizmet anlamında bizim bilmediğimiz sanal bir yaşama mı değiniyor? Bir de 
bu ekonomizmin bu kadar egemen görüldüğü bir dünyada belki Marksist literatüre 
dönmek gerekir, ama bu indirgemeci bir yaklaşım ya da açıklama olmuyor mu? Burada 
insan haklarını mesela nereye koyacağız? İnsan hakları da bir kandırmacanın ürünü 
mü? Nerede görebileceğiz bunu? Bir de Marksizm burada yeniden düşünülebilir 
mi? Bayağı büyük bir egemen, eskinin egemenliğinden daha büyük bir egemen gibi 
görülüyor. Dolayısıyla Marksizm’in tezleri yeniden burada geçerlilik kazanabilir mi? 
Bir de burada anarşist tavırlar acaba buna bir açıklama içerebilir mi? Anarşizm burada 
belli siyasal açılımlar sağlayabilir mi bize? 

Bir de hukuksal metalar üretilebilir mi? Burada Saadet Hanımın teziyle ya da 
sunmak istediği şeylerle sizin sunduğunuz şeyler arasında bir çelişki de doğdu gibi. 
Çünkü Saadet Hanım bir katılımdan söz etti sanırım, daha iyi bir düzenlemenin ortaya 
çıkması için toplumsal katılımın, ama her sektörün, belki halkın, mağdurların, ticaret 
erbabının katılmasına yönelik bir yapıdan da bahsetti. Böyle bir çoğullaşmadan da 
bahsetti. Dolayısıyla bu çoğullaşma da bir yandan sürerken egemenin yaptığı şey ya 
da sandığımız egemenin yaptığı şey bir oyalama taktiği mi? Oyalama olduğundan da 
bahsetti herhalde Tevfik Hocam. Böyle bir çelişki de var, bu çelişkinin de açıklanmasını 
istiyorum. Bir de mesela, Saadet Hanım Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli. 
Acaba böyle büyük firmaların hukuk fakülteleri üzerinde yoğunlaşması yeni bir hukuka 
mı değiniyor ya da yeni bir şey mi oluyor ya da Neoliberalizm yeniden mi yeni hukuku 
kulvarlar mı açıyor kendine? Bunu da öğrenmek isterim doğrusu, teşekkür ediyorum.
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Yard. Doç. Dr. AYŞE SAADET ARIKAN- Sayın Mustafa Kutlu Bey, tebliğimin 
konusunun aslında görev yaptığım kurumla doğrudan bir alakası yok. Bunu sistematik 
olarak da başından sunuş şeklim itibariyle vurgulamaya çalıştım. OECD’de 2000’li 
yıllarda bu çalışma başladığında ben Adalet Bakanlığında köken olarak yargıçlık 
sınıfından gelen bir kişiyim. Düzenlemelerin daha iyi yapılabilmesi, kalitenin 
artırılması için başlatılmış uluslararası bir çalışma olduğu ve o zamanki koalisyon 
hükümeti zamanında hazırlanıp sunulan raporun da daha sonraki gelenle hâlâ sürdüren 
hükümet tarafından da benimsenip yönetmeliğe, hatta hazırlanmış bir kanun taslağına 
konulup yönetmeliğe ve genelgeye çevrildiğini gördüm. Neyin altını çizmeye çalıştım 
burada bununla? Bu yeni bir teknik, yeni bir analiz ve Tevfik Beyin de haklı olarak 
konuşmasında belirttiği bizim dışımızda bir yerlerde özellikle Dünya Ticaret Örgütüne 
yaptığı atıftan yola çıkarak bunun altını çiziyorum. Bir şeyler şekilleniyor, o uluslararası 
şekillenme ülkeleri etkiliyor. Ülkeler “bu çerçevede hareket et” diyor. Acaba sondan 
başlatamaz mıyız? Ben düzenleyici etki analizini bu geçmişte ve Türkiye’nin hazırladığı 
bu düzenlemelerle buna katkı sağlayacak bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Sizin 
tüketici olarak, belki kobilerin sektöre etkisi olarak, konu neyse taslaklar kapalı kapılar 
ardında belirli küçük gruplarla tartışılmadan açılarak yapıldığında sizin katkınızı 
sağlayacak, en uygun yöntemin benimsenmesini sağlayacak bir şey. Bunu Türkiye’ye 
-belki sorunuzun da bir kısmı olacak- ve uluslararası ilişkilere etkileyecek olursanız 
Dünya Ticaret Örgütünden örnek vereyim: Şu anda doğa tartışmaları devam ediyor, 
yeni bir müzakere sürecinde tartışılıyor. Bakın; burada Tevfik Bey haklı olarak o dönem 
ortaya çıkan Uruguay’dan sonra ortaya çıkan sözleşmelerden bahsetti. MAI’ye atıfta 
bulundu. Bunlar hep görüşülerek yapılıyor. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü müzakere 
esasına dayalı bir sistem, bir mekanizma. Elbette uluslararası şirketler etkiliyor, elbette 
devletler onların etkisi altında politika güdüyor, ama fiilen orada toplantısına katıldığım 
bazı şeylerde gözlediğim bir örnekten yola çıkarak bunu düzenleyici etki analiziyle 
bağdaştırarak cevap vereceğim; siz iyi hazırlanırsanız oradaki müzakerelerin seyrini, 
içeriğiyle iyi paylaşırsanız buradaki sektörlerinizi haberdar ederseniz, sektörünüz 
analizini iyi yaparsa “bu gidişat beni nasıl etkileyecek?” diye sizin devletiniz orada daha 
güçlü pazarlık yapıyor. Çünkü orada gerçek anlamda müzakere sürüyor. Siz A konusuyla 
ilgili komisyon çalışmasına katılıyorsunuz, yol alamıyorsunuz. Halbuki ilkeler ortada, 
ben bunu Trips Konseyinde yaşadım. Fikri Sınai Haklarla ilgili müzakere yapıyoruz. 
Karşıma ara verildiğinde tarım müzakerelerinde yaptıkları pazarlıkların tartışmasına 
tanık oldum. Çünkü bunu, “evet burada buna izin vereceğim. Bu, bu şekilde ilke kararı 
olarak çıksın, ama sen de tarım müzakereleri için tarım başlığı altında gidilen yerde şu 
tavizi ver” şeklinde gidiyor. 

Bir ülke düşünün; içeride sektörüyle bu konuları iyi paylaşmış, sektörün bu konunun 
kendisine olabilecek etkisini maliyet analizleriyle birlikte iyi yapmış, kamusu ve sektörü 
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iyi bütünleşmişse öbür tarafta dönüp yine Türkiye’yi anlaşma olarak bağlandığında 
etkileyecek bir uluslararası müzakere sürecinde aktif bir rol oynayıcı haline getirir 
ülkeyi ve bakın; bu tabandan başlıyor. Üniversitenin özel sektörü şöyle ya da böyle 
güçlendirelim gibi bir yaklaşımıyla alakası yok, bir eğitim kurumu sonuçta Koç 
Üniversitesi. Ben bir hukukçu olarak gözlemlediğim bu şeyleri, bu yeni benimsenen 
teknikleri Türkiye artık benimsedi. Şubat 2008’den sonra eğer hükümet tekrar 
ertelemezse biz hazırlanan her taslakta bizimle paylaşılması gerektiğini göreceğiz. 
Takdire kalmış bir şekilde değil, öyle olunca bundan etkilenecek bütün sektörler 
tüketici örnekleri ve özel sektör iyi hazırlanmak zorunda. Analizin nasıl yapılması 
gerektiğini, sadece kamudaki ilgili kurumun çok profesyonel olması, altyapısının güçlü 
olması yetmiyor. Sizin görüşlerinizi belirtebilmenizde iyi hazırlanmanız gerekiyor. 
Tebliğim bilimsel açıdan bunun ortaya konulmasını taşıyordu.

OTURUM BAŞKANI- Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar toplantımız burada 
sona ermiştir. İyi günler

SUNUCU- Katılımcılara plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Serhat Zenginpedük’ü sahneye davet ediyorum. (Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“OLAYIN NORMLA BAĞLANTILANDIRILMASINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. ÜLKER GÜRKAN (Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)

(SALON 2, 11 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Günün İkinci Oturumunun ana başlığı “Olayın Normla 
Bağlantılandırılmasında Karşılaşılan Sorunlar”. Oturum Başkanı Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Ülker Gürkan, konuşmacılar İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Yasemin Işıktaş, Jagiellonian Üniversitesinden Dr. 
Wojciech Zaluski.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ÜLKER GÜRKAN- Hoş geldiniz sayın dinleyiciler. 
Vakit kaybetmeden ben hemen konuşmacılara söz vermek istiyorum. Çünkü zamanın 
eşit taksimi de bir adalet sorunudur. O nedenle ben her konuşmacının kendilerine 
tanınan 20 dakika süre içinde tebliğlerini vermelerini özellikle rica edeceğim ve özellikle 
soru soranların da saatlerine bakarak son anda soru sormamaları, çünkü öğleden sonraki 
oturumlara yetişememelerinden aceleyle ne yediklerini bilemediklerinden şikâyet 
eden pek çok kişi var. Onların haklarına da saygı göstermek babında belirtiyorum.

Sözü Sayın Abdullah Dinçkol’a bırakıyorum. Kendileri İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olduktan sonra orada lisansını yapmış, Marmara Üniversitesinde 
doktorasını almış, hukuk felsefesi hukuk sosyolojisi, sosyoloji hukuk başlangıcı, Avrupa 
Birliği, Türk pozitif hukuk ilişkileri çalışma alanları arasında yer almaktadır. Hâlâ 
Kadir Has Üniversitesine geçmiş bulunmaktadır, orada Hukuk Fakültesinde görev 
yapmaktadırlar. Basılmış kitapları vardır. Makaleler üzerinde durmuyorum. Bunlar: 
Hukuka Giriş, Sosyolojiye Giriş, Temel Hukuk Bilgisi. Buyurun efendim.

Prof. Dr. ABDULLAH DİNÇKOL (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir pozitif hukuk kaynağı olarak Avrupa 
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Birliği hukuk sistemini ifade etmek günümüzün hukuk oluşturulması açısından benim 
için ilginç oldu. Çünkü özellikle hukukun yapılmasının dikkate alındığı çok uzun zaman 
önceden beri hep hukukun nasıl oluşturulacağı üzerinde tartışmalar vardır. Mesela, 
Paskal’ın bu sözü çok özellikle son cümleleri “Oysa kutba yakın üç enlem tüm hukuk 
ilmini tersine çeviriyor, gerçeği bir boylam tayin ediyor. Bir neslin sınırladığı gülünç 
adalet Pirenelerin bu yanında gerçek olan öte yanında yanlış sayılıyor” cümleleri çok 
sık atıf alır. Yani pozitif hukuk dediğimiz zaman müspet hukuk, yürürlükteki hukuk, 
mevzuat, vesaire yani bir ülkedeki, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve 
yönergelerin tümünü oluşturan pozitif hukuk aslında ülkeden ülkeye farklılıklar arz 
eder. Üstelik tarihen oluşmuş bir hukuktur, bu yüzden de elbette ihtiyaç olduğunda 
yeniden düzenlenebilir, değiştirilebilir. Bu anlamda bir olağan hukuktan, bir Türk 
pozitif hukukundan, İsviçre pozitif hukukundan, uluslararası pozitif hukuktan 
bahsetmekteyiz.

Bu çerçevede pozitif hukuka baktığımız zaman Türk pozitif hukukunu esas 
aldığımızda karşımıza bir tablo çıkıyor. Bu tabloda bugüne kadar 13 581 kanun yapılmış. 
Sadece burada Türk pozitif hukukunun kanunlar sistemini temel aldım. Asıl yoğun 
kanunlaştırmayı 1920-1960 döneminde görüyoruz. 7 480 kanunumuz yapılmıştır. 
Sonra belli dönemlerde biliyorsunuz sık sık sosyal, siyasal kırılmalar olan bir ülkede 
yaşıyoruz. 60 ihtilali, 80 ihtilali, bunların kendisine özgü yeni bir yapılanması var. 
Arada milli birlik kurucu meclis, daha sonra Meclis TBMM, arkasından 80’den sonra 
Milli Güvenlik Kurulu, sonra Kurucu Meclis ve sonra 84’ten sonra yeni bir kanunlaşma 
dönemi üç ana dönem gibi görülüyor. 1920-1960, 1961-1980, 1984’ten 2008’e kadar 
dönem, en son kanunumuz 5726, 27.12.2007 tarihinde çıkarılmış olan kanun, yani 
2007’nin son kanunu tanık korumayla ilgili bir kanun. Demek ki, şu andaki kanunlar 
sistemimiz 13 581 adet kanun yapmış. 

Bu kanunları kendi içinde bu şekilde kronolojik sıralama değil de, farklı bir bakış 
açısıyla okursak nasıl olur diye baktığım zaman Türkiye Cumhuriyetinin üç büyük 
kanunlaştırma dönemi olduğunu gözlemledim. Bunlardan birincisi, Türk devletinin 
kuruluş ve yapılanma dönemi 20.36 dedik, ama aslında 1926’ya kadar yaklaşık 500 
adet kanun yapıldı, 1926’dan sonra büyük kanunlaştırma geldi. İkincisi serbest piyasa 
ekonomisine dayalı kanunlaştırma ki, aslında 83-89 dedik, ama 84’te ilk kanun yapıldı. 
83’te hükümet kurulmasına rağmen 84’te kanunlar yapılmaya başlandı. Asıl damgasını 
vurduğu dönem Turgut Özal dönemi diyebiliriz. 

Üçüncüsü de, AB’yle ulusal program çerçevesinde kanunlaştırma dönemi ki, yeni 
2001’den başlayan temel esas aldık, daha evveliyatı var, ama ulusal programın hazırlandığı 
dönem, yani şu anda günümüze kadar 2001-2008. Üç büyük dönem var. Bu üç büyük 
dönemin ikisi en rahat, dış etkiden en uzak, dış etkinin olmaması düşünülemez, ama 
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asgari açıdan ele aldığımızda uzak iki dönem var; ilk dönem ve ikinci dönem. Sırayla 
şöyle bir kısa göz gezdirirsek birinci dönem Türk devletinin kuruluş ve yapılanma 
dönemi ki, en önemli faktör Atatürk’ün kişiliği kesinlikle kendine özgü kişilikli bir 
iç ve dış politika izleyen bir kişi ve Türkiye Cumhuriyetini dış etkilerden korumuş. 
Kanunlaştırma bağımsız bir politika çerçevesinde gerçekleşmiş. Elbette ikinci bir 
temel şansı var Türkiye’nin, bu dönem Almanya’da Hitler’in, İtalya’da Mussolini’nin, 
Avrupa’da tehlike yaratabilecek politikaların. Kendi derdine düşen Avrupa genelde 
Türkiye’yle uğraşmaya pek imkân bulamamış. Çünkü dış etki dediğimiz zaman genelde 
bizim dış etkimiz Avrupa’dan geliyor. Dış etki de genelde siyasal nitelikte oluyor. 
Kimse “alın, hukukunuzu yapın” demiyor. Siyasal nitelik temel esas, politik nitelik 
ki, bu dönemin temel özelliği söylediğim gibi birinci faktör Mustafa Kemal Atatürk, 
ikinci faktör Hitler ve Mussolini’nin Avrupa’daki yarattığı kargaşa. Türkiye biraz bu 
etkiyle kendini koruma imkânına sahip oluyor. Tabii, bu arada Lozan’da bir dönem 
var. Özellikle oldukça tartışmalı bir dönem gerçekleşiyor, ama dönemin siyasal iktidarı 
olası dış müdahaleleri ortadan kaldırabilmek amacıyla tamamen çok acele ederek 
biraz da tamamına yakını ithal ve çok kısa süre içinde Türkçeye çevrilerek yapılmış 
kanun sistemini tercih ediyor ki, Türkiye’de çok uzun süre çalışmış, kanunlar yapmış 
Ankara Hukuk Fakültesinin temel kuruluşunda rol oynamış Hirsch’in de ifadesi bu, 
yani diyor ki “derhal hemen yabancı kanunlar alındı, dönemin siyaseti kanunlaştırdı” 
Böyle bir tercih var. Ancak gene de bu kanunlaştırmada dış etkiden çok ülkenin 
ihtiyaçları dikkate alınıyor ki, dış baskıyla pek açıklama imkânımız yok. Özellikle o 
dönemin Adalet Bakanı “Hukuk sisteminin karşısına, bu değişmenin karşısına çıkacak 
olanı biz demirle, ateşle gerekirse yok etmeye mahkûmdur. Bunu yaparız, kesinlikle Türk 
ulusunun iradesine uygundur” diyor. Çok kararlı bir davranış söz konusudur. Demek ki, 
bu çerçevede baktığımız zaman Türk pozitif hukuk sistemi tamamen Avrupa hukuk 
sistemine yönelmekle birlikte kendi bağımsız ulusal hukuk sistemini kuruyor ve bu 
Avrupa kökenli normlar ulusal hukukun inşa sürecinde aynı zamanda yapı malzemesi 
olarak da kullanılıyor.

Resepsiyon olgusu aslında birer çerçeve kalıp olan kanunları almak ve o topluma 
yerleştirmek, o toplum için uygulamaya çalışmak, ama hiçbir zaman bir hukuk sisteminin 
tümünün bir başka hukuk sistemine yerleştirilmesi söz konusu olmaz. Çünkü her 
ülkenin kendi hukukçuları, hâkimleri, savcıları, uygulayıcıları, akademisyenleri hukuku 
kendine özgü bir hale getirirler. Bu çerçevede baktığımız zaman dış müdahalelerden 
özellikle özel hukuk alanında tamamen ortadan kaldırarak yapılarak bir hukuk sistemi 
görüyoruz. 

İkinci dönem, serbest piyasa ekonomisi döneminde yeniden yapılanma ki, 
özellikle 83 sonrası bütün hükümetlerin mevcut hükümet de dahil piyasa ekonomisi 
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uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Bunun ilk kökleri 24 Ocak kararlarıdır meşhur 1980 
tarihinde, ondan sonra 12 Eylül ihtilali gerçekleşmiştir. 1983 yılından sonra iktidara 
gelen -ki, ilk kanunlaştırmasına 84 yılında başlamıştır- Özal kendine özgü yeni bir 
hukuk sisteminin oluşması için uğraşmıştır ki, burada tercih edilen ekonomik sistemin 
saptanan hedeflere ulaşabilmesi için sadece ekonomik kanunlaştırma yetmez, tüm 
sosyal, siyasal nitelikteki düzenlemelerin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Baktığımız zaman Özal dönemine I. Özal Hükümeti yaklaşık 4 yıl içinde 433 adet yasa 
çıkarmış, II. Özal Hükümeti 2 yıllık süre içinde 183 kanun yapmış. Yani toplam 616 
kanun yapılmış. Tabii bunun ikincil düzenlemeleri var, onlar da oldukça yoğundur.

Daha sonra gelen koalisyon hükümetleri bu hızda yasalaştırma yapamamıştır. Bazı 
ufak tefek değişiklikler var, ama kanun çıkarmak çok sistemi değiştirici nitelikte 
değildir. Bu dönemin şansı da şu: Sovyetlerin ve doğu bloğunun sallandığı dönem, 
özellikle Doğu Almanya, Sovyet Rusya’nın çöküşme ihtimali Avrupa’nın dikkatini 
yine buraya yöneltmiş. Bütün Avrupa ülkeleri acaba doğu bloğunun çöküşü bizi nasıl 
etkiler diye dertlerini oraya yönelttikleri, çözüm yollarını orada aradıkları için yine 
Türkiye rahat kalmış ve Türkiye beğensek de beğenmesek de çok sayıda kanunu yine 
kendi ihtiyaçlarınca yapmaya çalışmış, yine Avrupa’nın ilgisinden ve etkisinden uzak 
kalmıştır.

Üçüncü dönem ki, aslında bizim konumuzu oluşturan kaynak ki, Avrupa Birliği 
ulusal program çerçevesinde kanunlaştırma dönemi. 2001’i esas aldık dedim, çünkü 
ilk ulusal program hazırlandığı dönemdir. Türkiye yeni bir kanunlaşma dönemine 
giriyor ve bu dönemde tamamen dış ilgi ve kontrolün etkisi altında ki, bu ilgi, etki 
ve kontrolün kaynağı da tabii Avrupa Birliğidir. Avrupa Birliği aslında en son şekilde 
diğer örgütlerden farklı, kurucu anlaşmaları itibariyle hukuki yapısı itibariyle iç hukuk 
mevzuatına doğrudan veya derhal uygulanabilir normlar aracılığıyla etkiler doğuran 
bir özelliğe sahip, yani çeşitli alanlardaki mevzuatın uyumlaştırılması çabaları hukuk 
yaratma gücünün iktisadi ve sosyal hayatın birçok alanlarında merkezileşmesi eğilimini 
destekliyor. Tek Avrupa senedi, Maastricht Anlaşmaları ki, topluluk döneminde belirli 
alanlarda ortak yasalara tabi bütünleşmiş bir siyasal birliğe dönüştürüyor. Bu durum 
iki sorunu karşımıza çıkarıyor: Birincisi ulusal mevzuatın ne kadarının tümüyle ulusal 
olduğuna karar verilmesi ve ortak güçlü kesişenlerin tespit edilme sorunu, ikincisi de 
niceliksel çokluk ve bu çokluğun birlik nezdinde işlenip dönüştürülebilmesine ilişkin 
ki, mevzuatın uyumlaştırılması politikası, özellikle Adalet Divanının içtihatlarıyla 
birlikte özerk davranma cesaretlerini kırıcı bir nitelik ortaya koymuştur.

Şöyle bir soru aklımıza gelebilir: Türk hukuku Avrupa Birliğine hukuk uyum 
sağlayabilir mi? Evet, genel bakış açısından AB hukukuna uyum diye bir sorun yok, 
çünkü Türk hukuku zaten Kara Avrupa’sı hukukunun genel karakterini taşıdığından 
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hukuk düzeni veya hukuk sisteminin genel itibariyle AB hukukuna uyum sorunu 
yaşamaz, ama soru şu: AB hukukuna uyum sağlayabilir mi sorusunun cevabı nerede 
araştırılmalıdır? Uyumun ne anlama geldiğini belirlemeniz gerekir. Yani uyum 
dediğimiz zaman acaba Avrupa Birliği hukuk sistemi nasıl bir nitelik ifade ediyor? 
Avrupa Birliğinin temelleri Roma Anlaşması, kaynakların bir araya getirilmesi yolunda 
barış ve özgürlüğü korumak, ikinci madde birleşmeden bahsediyor, üçüncü madde ise 
ortak hukuksal normların oluşturulması gerektiğini ve bu amaçla yapılması gerekenleri 
sayıyor ve üye devletlerin ulusal mevzuatlarının birbirine yakınlaştırılması gerektiğini 
ifade ediyor. Maastricht Anlaşması ve daha sonraki bu anlaşmanın yürürlüğe girişi 
Avrupa Birliğinin hukuksal temellerini atmıştır.

Anlaşmaya baktığımız zaman ABD hem kurucu rol oynayacak, hem de sürükleyici 
sağlayacak, temel unsur hukuk, buna göre uygulama ülkeden ülkeye değişse de Avrupa 
hukuk kültürü birlik üyeleri tarafından ortak bir nitelik arz etmektedir. Anlaşma nasıl 
bir hukuk düzeni oluşturulması gerektiğini ifade ediyor. 

Sonuçta şunu diyoruz: AB sistemi içine dahil olan veya dahil olmak isteyen her 
ülke öncelikle hukuk sistemini AB hukuk sistemine uydurmak zorundadır. Bu da AB 
hukuk sisteminin özellikle üye olmak isteyen ülkeler tarafından hukuk kaynağı olarak 
görülmesi sonucunu doğurmaktadır. Tabii, bu çerçevede Kopenhag kriterleri çok 
sık duyduğumuz kriterler Kopenhag’da yapılan toplantılarda adaylık için başvuruda 
bulunan her ülke için neler yapılması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye için de 2005 
yılında müzakereler başladı biliyorsunuz ve Kopenhag Zirvesi sonuç bildirgesinde üye 
devletlere uygulanan ya da üye olmak isteyen aday devletlere uygulanan tüm kriterlerin 
anlaşmanın 18. maddesinde Türkiye için de uygulanacağı söylendi, belirtildi. Dönem 
başkanı Tony Blair de Türkiye için bunun aynı kriterler olduğunu ifade etti. Ancak 
daha sonra üzerinde duracağımız nokta Türkiye için özel şartlar. 

Üç temel unsuru var: Siyasal kriterler, ekonomik kriterler ve en tabii kapsamlısı 
topluluk mevzuatının benimsenmesi ve burada aday ülke siyasal, ekonomik, 
parasal birlik amaçlarına uyum dahil olmak üzere AB mevzuatını üstlenebilme 
ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır ki, son dönemlerde bir de absorb 
kelimesinden kaynaklanan bir hazmedebilme kapasitesi çıktı. Yani hazmedebilme 
aslında AB’nin bizi hazmedebilmesiyle bizim AB’yi hazmedebilmemiz iki farklı 
olgu. AB’nin bizi hazmedebilmesi de zor, bizim AB’yi hazmedebilmemiz de zor, yani 
çok sayıda üye devletin oluşturulması, küçük küçük devletçikler havuza atılan çakıl 
taşı gibi etki yaratırken Türkiye’nin devasa bir kayanın havuza atılmasıyla meydana 
gelecek su sıçraması gibi bir etkisi olacak. Etki raporlarında da bunu özellikle ilerleme 
raporlarının ekinde raporlarda görüyoruz.
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Demek ki, Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen aday ülke birliğe kendisi olarak değil, 
birliğin olmasını uygun gördüğü bir yapıya sahip olarak katılabilir. Bu bakımdan 
da yetkilerini, hukuk yapımı konusundaki birçok düzenlemeyi Avrupa Birliğinin 
kriterleri çerçevesinde gerçekleştirecek ve bunu da belirleyecek olan AB Komisyonu. 
Çok sayıda AB hukukunun iç hukuka üstünlüğünü ifade eden düzenlemeler var, ama 
Türkiye açısından baktığımız zaman siyasal kriterler dört temel, istikrarlı, kurumlaşmış 
bir demokrasinin varlığı, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı 
ve azınlıkların korunması, ama bunun dışında Türkiye için son dönemin ilerleme 
raporlarında çok görülen bir şey; güçlendirilmiş politik diyalog. İsmi güzel, çok da güzel 
masum bir cümle güçlendirilmiş politik diyalog. Neymiş bu güçlendirilmiş politik 
diyalog başlığı altındakiler? Kıbrıs sınır sorunlarının barışçı çözümü, Milli Güvenlik 
Kurulu diğer ülkeler için söz konusu değil. Güçlendirilmiş politik diyalog Türkiye için 
verildi ve son dönemin tüm ilerleme raporlarında hepsinde var. Türkiye’nin özellikle 
2005, 2006, 2007 ilerleme raporlarında “performansın düştü, gerekli düzenlemeleri 
yapmıyorsunuz, asgari düzenlemeleri çıkarsanız bile bunların uygulanmasında büyük 
sorunlar var” deniliyor.

Ekonomi kriterler var tabii çok önemli, ama bizim üzerinde duracağımız konu uyum 
kriterleri, yani topluluk müktesebatına uyum. Demek ki, burada Avrupa Birliği hukuk 
sistemi ve politikaların üstünlüğünü kayıtsız şartsız kabul etme kriteri söz konusu 
ve burada da topluluklar hukukunun öngördüğü sistemle iç hukuk düzenlemelerini 
uyarlı hale getirmek zorundayız. Tabii, bu çerçevede değişiklikler yapıldı. Örneğin, 
Anayasanın 90. maddesinin son cümlesi 2004 yılında yapılan milletlerarası anlaşmalara 
iç hukuk normlarıyla -çatışma söz konusu o zaman kanunlarda- uygulanacak olan 
düzenleme elbette milletlerarası anlaşma hükümleridir şeklinde milletler üstü anlaşma 
hükmü esas alınır şeklindeki düzenleme bunu ifade ediyor. Yani iç hukukunuzu henüz 
tam anlamıyla uyumlaştıramamış olabilirsiniz, ama herhangi bir çatışma varsa sizin 
uygulamanız gereken şey milletlerarası anlaşma hükümleridir. Bu durumda aslında 
bizim uyumumuz zaten sağlanmış oluyor. İç hukukumuzun herhangi bir normu 
sözleşmeye aykırıysa zaten Anayasaya göre siz sözleşme hükümlerini uygulamak 
zorundasınız. Burada tabii uyumda iki ana kriter var yine, AB’nin siyasal birlikle 
ekonomik, parasal birlik hedeflerini kabul etmek, AB’nin aldığı kararlara ve uyguladığı 
yasalara uyum sağlamak. 

Baktığımız zaman şunu görüyoruz: AB’yle katılı müzakereler klasik anlamda bir 
müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek ve uygulamak 
zorundadır. Müzakere edilen tek husus uygulama takvimidir. Bu çerçevede 35 başlık 
var. Bütün düzenlemeler birincil ve ikincil düzenlemeler ortada ve bu başlıklar şunlar: 
Altta tabii diğer konular diye bir boş alan var, torba alan. Bunların herhangi birine 
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girmemiş unutulmuş alan varsa, yeni doğmuş alan varsa diğer konular başlığının içinde 
bunu uygulayabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. O zaman demek ki, AB hukuk sisteminin 
aktarılması açısından 35 devasa alanla karşı karşıyayız. O zaman demek ki, bu üçüncü 
Kopenhag kriteri öyle çok masum bir mevzuat uyumu, hukuk alımı değil bir ulus 
devletin bütün iç ve dış politika uygulamalarını kapsayan alanlarda Avrupa Birliği 
mevzuatına eksiksiz uyma, yaklaşık 120 bin sayfayı tutan 25 binin üzerinde metin ki, bir 
de bunun artışı söz konusu. Hayal edin; 120 bin sayfa, 1000 sayfayı kaç cm üzerinden 
hesaplarsanız 12 metrelik A4 ebadında bir sütun düşünün; bunun aktarılması lazım ki, 
bu aktarma biraz sonra göreceğimiz ulusal programda da var, 2013’e kadar planlanmış 
yapacağız, edeceğiz deniliyor. Bu arada Avrupa Birliği de boş durmuyor, o da yeni 
düzenlemeler yapıyor. Biz koşuyoruz, ama onlar da koşmaya devam ediyor. Statik bir 
yapı değil, biz yetişmeye çalışırken o da kendi düzenlemelerini gerçekleştiriyor.

Uyumla ilgili bölümleri geçmek durumundayım. Bu çerçevede bir katılım ortaklığı 
belgesi var. Bu Kopenhag kriterlerinin nasıl düzenleneceğini gösteren yol halkası. Bir 
sosyal mühendislik aslında şu anda yapılan, yani hukuki altyapının Avrupa Birliği 
öncelikle tasarımlarına göre radikal bir şekilde değiştirilmesini öngörüyor. Bir anlamda 
ve kısa dönemde hukuk aracılığıyla toplumsal yapının değiştirilmesini açıklayan 
bir sosyal mühendislik. Ulusal program 2001’de kabul edildi, daha sonra 2003’te 
yürürlüğe girdi. En son ki, bunlar hep ilerleme raporuyla denetleniyor, son 10 yılımız 
hep ilerleme raporlarının denetiminde geçti. 1998’de ilk rapor yayınlandı, 2007 yeni 
yayınlandı. Demek ki, son on yılımız ilerleme raporlarıyla geçti.

Son ulusal programda şöyle bir düzenleme var: 2013 tarihine kadar planlama 
yapıldı. AB müktesebatına uyum programı hazırlandığı ifade ediliyor. Bu çerçevede 
önümüzdeki 7 yıllık dönemde neler yapılacağı belirtiliyor uyum sağlanmak açısından 
ve şöyle deniyor: Eş zamanlı olarak Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzeyimizin 
artırılması hedeflenmiştir. 2007 döneminde yapamadık bunu, 2008 dönemi olarak 
planladık ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi henüz intikal etmemiş 
diğer düzenlemeleri belli öngörülen takvimde gerçekleştirecektir. Bu takvim 2013 
yılına kadar hesaplanmıştır ve karşımızda şöyle bir tablo var: 2013’e kadar yapılması 
gerekenler. Bu tabloda gördüklerimiz şu: Toplam 764 düzenleme yapılması gerekir ve 
bunun çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ABD 
kendi hukukunu gerçekleştirmek durumunda.

Son söz olarak şunu söylemek durumundayım: Eğer hukuk sistemimizi salt formatlar 
olarak değiştirmeyi düşünüyorsak Avrupa Birliği hukukuyla bizim hukukumuzda 
bariz bir fark yok, ama içerikler ve uyum temel değerler açısından alındığı zaman 
ortada daha çok uzun bir yolumuzun olduğunu söyleyebilirim. İlginiz için teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)
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OTURUM BAŞKANI-Sayın Dinçkol çok teşekkür ederim. İçinizdeki akademik 
saati de çalıştırıp vaktinde bitirdiniz, sağ olun. 

Sözü Sayın Prof. Yasemin Işıktaç’a bırakacağım. Kendileri 83 yılında İstanbul 
Üniversitesinden mezun olup bütün akademik unvanlarını orada almışlardır. 
Kendilerinin sayamayacağım kadar çok makalesi var. Fakat özellikle çalıştığı alanlar 
olan hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve hukuk başlangıcı, hukuk metodolojisi 
alanlarında ders verip bu alanlarda da çıkmış kitapları vardır. Son zamanlarda en 
yeni olarak “Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme” başlıklı yeni bir kitabı da çıkmıştı. 
Şimdiden kendilerini bu bakımdan takdim ediyorum. Sayın Işıktaç’ın tebliğ konusu 
son derece ilginç diyebiliriz ki, “Adaletin Özel Bir Alanı Olan Nasafet ya da Hakkaniyet 
İlkesiyle İlgili Olarak Olayın Normla Bağlantılandırılmasında Karşılaşılan Sorunlar” 
Buyurun. 

Prof. Dr. YASEMİN IŞIKTAÇ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Teşekkür ederim. 

Somut Olayın Normla Bağlantılandırılması: 

Örnek Olay, Farazi Destek388

Genel Olarak

24 Ekim 2007 Çarşamba günü gazetelerde ilginç bir olay yer almıştı. Gazetelerden 
birinin başlığı “Çocuğu ölen teşekkür mü etsin?” şeklindeydi ve doğrusu özel olarak 
dikkatimi çekti. Konu, çocuğu kazada ölen anne-babaları tazminat davalarında “borçlu 
çıkaran” kararlarının Yargıtay’ın üyelerini bile çileden çıkarmasıydı. 10 yaşındaki 
A.E.’nin ölümüne yol açan trafik kazası sonucu, maddi ve manevi tazminat talep 
edilmesi karşısında, ölenin de kusuru olduğu için maddi tazminatın reddedilmesi, 
anne, baba ve kardeşlere belirli miktarlarda manevi tazminat verilmesi şeklinde 
karar verilmişti. Bu kararda ilginç olan, bilirkişi raporuna da yansıyan şu gerekçedir: 
“Çocuğunu kaybeden aile maddi bir zarara uğramamıştır. Hak sahiplerinin destekten 
yoksun kalma zararı, yetiştirme giderleriyle tamamen karşılanmış, eksik bakiyeyle 
karşı karşıya kalınmıştır.” Bu gerekçenin anlamı talep edilen maddi tazminat ile manevi 
tazminat arasındaki farkın aile için bir sorun biçimini almasıdır. 

Basına da yansıyan ve kararın karşı oy yazısı ile de eleştirilen bu sonucun bende 
yarattığı infialden yola çıkarak, böyle bir somut uygulamada hem metodolojik bir 
açılım sağlayıp sağlayamayacağımızı, hem de adaletin aslında soluk alıp veren canlı bir 
değer olduğunu yeniden ortaya koyup koyamayacağımızı tartışmak istedim. 

388  Yasemin Işıktaç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.



451

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Bu oturumun ana başlığı olarak belirlenen hukuk oluşturmadaki yeni gelişmeler ve 
uygulamadaki sorunlar çerçevesinde eski bir sonunun uygulama açısından yeniden bir 
değerlendirmesini yapmayı amaçlıyorum. Tazminatın talep edilebilirliği, sorumluluk 
hukukunun bir sonucudur ve hukukun oldukça gelişmiş ve uygulama kabiliyeti yüksek 
bir alanıdır. Yöntem olarak çalışmada öncelikle teknik anlamda taraflar ile hukuki olay 
arasında bağlantı çerçevesinde Hohfeld’in analizine dayalı bir değerlendirme yapma, 
daha sonra ise ortaya çıkan sorunları değerlendirme yolunu tercih edeceğim. 

Örnek Olay

OLAY: 7 yaşındaki bir kız çocuğu olan (S)’nin ölümü ile sonuçlanan bir trafik 
kazasında (A) şoför, (R) de traktör sahibidir389.

VERİLER: 

- Aracın zorunlu trafik sigortası yoktur.

- Kaza raporunda şoförün kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.  

TALEPLER: 

- Maddi ve manevi zararın tazmini istenmektedir. Destekten yoksun kalma 
tazminatı olarak davalı (A) ve (R)’nin sorumlu olduğunu belirterek anne baba için 
ayrı ayrı 300 YTL, kardeş için 200 YTL olmak üzere toplam 800 YTL talep edilmiştir. 
Maddi zarar için ise belgelenmiş hastane vs. masraflar belirtilerek 562.500 YTL. talep 
edilmektedir. 

- Manevi tazminat açısından davalı (A)’nın vekili müvekkilinin kusurlu olmadığını, 
tazminat miktarının fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Davalı Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı vekili, husumetin kendilerine düşmediğini, davanın Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine yöneltilmesini savunmuştur. 

- Davalı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Karayolları Trafik 
Kanunu Fonu vekili, ölenin çocuk olduğunu, çocuğun yetiştirilmesinde ailenin 
yapacağı giderlerin daha yüksek olduğu, bu nedenle ailenin destekten yoksun kalma 
tazminatının kabul edilmemesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

- Traktör sahibi (R) davaya cevap vermemiştir. 

DEĞERLENDİRİCİ SONUCA ESAS OLAN GELİŞMELER: 

389  Yargıtay 2. HD. T: 18.12.2003, E: 2003/4910, K: 2003/12032.
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Mahkemece iddia, savunmalar, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre 
(R) hakkındaki dava atiye bırakılmıştır. Ölen küçük (S)’nin yaşı, sosyal durumu 
dikkate alındığında tazminatın miktarı için esas alınabilecek kriterler olarak şunlar 
belirlenebilir:

- (S), 7 yaşındadır (yaş tazminatın hesaplanmasında esaslı bir unsurdur).

- (S)’nin sosyal durumu (sosyal durum tazminatın hesaplanmasında esaslı bir 
diğer unsurdur). 

- (S)’nin kadın olması nedeniyle, kadınların iş yaşamı içinde yer almalarının 
daha istisnai olduğu gerekçesi de tazminatın belirlenmesinde dikkate alınabilir mi? 
Genellikle kadının evlenme ile gelirini kurduğu ailesine ve çocuklarına harcayacak 
olması, çalışma ile sağlanacak desteğin anne, baba ve kardeşlere gitmeyeceği gerekçeleri 
değerlendirilebilir mi? Ölen çocuğun gelecekte anne–babaya daha çok manevi bir 
desteği ve bakımı, yani fiziki desteği söz konusu olabileceğine göre bu durumda 
desteğin hesaplanmasında izlenecek yol ne olmalıdır?

Sosyal durumun belirlenmesinde sorulan sorular çerçevesinde üç hususun 
değerlendirme konusu yapıldığını görüyoruz: Kadının çalışması, kadının gelirini 
evlilik birliği ile oluşturduğu ailesine yönlendirmesi, kadın çalışmıyor olsa dahi fiilen 
sunacağı hizmetlerin tazminatın hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı, ucu 
açık ve birçok sosyal göndermeyi içeren şekliyle olayda da tazminatın hesaplanmasında 
dikkate alınmalıdır.

Yargılamanın ilk aşamasında manevi tazminattan sadece aracı kullanan (A)’nın 
sorumlu olduğu, maddi tazminata da gerek olmadığı hükme bağlanmıştır. Karar 
davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Bizim açımızdan yüksek mahkemenin bu 
konudaki değerlendirmesi ve kararı için kullandığı gerekçeler aydınlatıcı olacaktır.

Sorunun Normatif Analizi

Somut olayın özellikleri göz önünde tutulduğunda farazi destek olarak ortaya 
çıkabilecek kayba ilişkin destekten yoksun kalma tazminatı söz konusudur. Destekten 
yoksun kalma tazminatı oldukça özgün nitelikler göstermektedir. Destekten yoksun 
kalma tazminatının konusu olan zarar maddi zarara ilişkindir. Manevi zarar ayrı 
bir düzenlemenin konusu olarak BK 47’de ele alınmıştır. Destekten yoksun kalma 
tazminatının konusu “ölüm nedeniyle Borçlar Yasasının 45. maddesine dayanan 
destekten yoksun kalma tazminatının, yoksun kalanların yaşayabilecekleri muhtemel 
süre içinde, ölenin çalışıp kazanabileceği süredeki kazancı tutarından davacılara 
ayırıp ileride yapabileceği yardımın tutarının peşin ve toptan ödenmesidir” şeklinde 
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tanımlandığını görüyoruz390. 

Borçlar Kanunu’nun 50. maddesinde genel olarak maddi ve manevi zarar ele 
alınmıştır; 50. madde bedensel ve ruhsal bütünlük ile kişisel değer kavramlarını 
içeren bir genişliktedir. BK madde 53 ise “Bedensel bütünlüğün zedelenmesi” başlığı 
altında;

- Tedavi giderleri

- Kazanç kaybı

- Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

- Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp alanlarını kapsar. 

Bütün bu başlıkları “cismani zararlar” olarak değerlendirebiliriz. Cismani zararın 
en geniş ortaya çıkış hali ölümdür. BK 52. madde ölüm kenar başlığı ile cenaze 
giderleri, ölüm derhal gerçekleşmediyse tedavi giderleri, çalışma gücünün azalması 
ve yitirilmesinden doğan zararlar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan kişilerin 
uğradıkları kayıpları kapsar391.

Destekten yoksun kalma tazminatı kavramının belirleyici özelliği destek kavramıdır392. 
Öncelikle “destek” teriminin belirsizliği bu özgünlüğü yaratır. İsviçre kökenli destek 
kavramı daha çok fiilen bakım yani geçindirme yükümlülüğüyle ilgilidir. Maddi ve 
manevi bakımdan yardımcı olmayı içerir. Oysa Alman, Avusturya ve Anglo-Amerikan 
hukuklarında “destek” kavramının “ölenin kanunen bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler” bağlamı içinde daha görünebilir maddi yanı vurgulamaktadır393. Destekten 
yosun kalma tazminatının özgün niteliklerden diğeri ise ölen kişiden intikal eden bir 
hak olarak değil, belirli bir yoksunluk içine girmiş olanın kaybettiği hakla ilgili bir 
durumun esas alınmasıdır. Bu nedenle örneğin İsviçre Federal Mahkemesi destekten 
yoksun kalma tazminatının, tazminat hukuku alanında bir istisna olduğunu ve bu 
nedenle geniş yorumlanmaması gerektiğini belirtmiştir394. Aynı esasın Yargıtay’ın bir 
İçtihadı Birleştirme Kararında da benimsendiğini görüyoruz395. Destekten yoksun 
kalma tazminatının bir başka özgünlüğü ise emredici bir hukuk normunun ihlali, yani 
öldürme fiili sonucunda -ki burada korunan yarar yaşama hakkıdır- ortaya çıkmış 
olan zarar ile üçüncü kişi konumunda bulunan, bakmakla yükümlü olunan kimseler 

390  Yargıtay 4. HD. T: 30.05.1965, E: 11420, K: 488. 
391  Masraflar “gerçek zararlar” (domanum emergens) kapsamındadır. BK 45/1 mad. “ölüm takdirinde zarar ve ziyan” başlığıyla verilen ölüm 

hali, iki farklı açıdan ele alınmaktadır. Bunlar kişinin ölümü halinde doğan zarar ve tedavi masrafları ile çalışamaması nedeniyle doğan 
zararlar.

392  S. Sulhi Tekinay, Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul, 1963,  s. 12 vd.
393  Mustafa Kılıçoğlu, Tazminat Hukuku, s. 164 v. d. Ayrıca bkz. Tekinay, Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, s. 12 vd. 
394  Kılıçoğlu, Tazminat Hukuku, s. 165.
395  YİBBGK. T: 06.03. 1978, E: 1978, K: 1978/3.
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arasında özel bir sorumluluk ilişkisi kurmasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatının 
“bağımsızlığı” da bir diğer tipikliğidir. Bağımsızlık nedeniyle ölenin tazminat talebi 
konusunda, sağlığında yaptığı tasarrufların akıbetinin ne olacağı gibi sorunların da 
değerlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda diğer birçok hukuki bağıtla “destek olunan 
şey” arasında bir yarışma hali yaratılabilir. Bağımsızlığın anlamı hakkın, ölenin 
kişiliğine bağlı olmaksızın destekten yoksun bırakılan kişinin kişiliğinden doğan 
bir hak olmasıdır396. Destekten yoksun kalma tazminatının en önemli özelliği bu 
tazminatın “bağımsızlığıdır”397.  Haksız fiil sebebiyle tazminat isteme hakkı, kural 
olarak söz konusu fiilden doğrudan doğruya zarar görene aittir. Haksız fiil neticesi 
bir başkasına zarar veren bu zararı tazmin etmelidir. Burada korunan yarar maddi 
tazminatta ortaya çıkan zararın giderimi, manevi zararda manevi kişilikte ortaya çıkan 
zararın giderilmesidir. Konumuz açısından önem taşıyan destekten yoksun kalma 
tazminatı ise tazminat hukukunun bir istisnası olarak ölüme bağlı ve bu olay nedeniyle 
destekten yoksun kalmış kişilere tanınmış bir haktır.

Destekten yoksun kalma tazminatı “ölüm olgusu”na bağlıdır. Ölüm gerçekleşmemişse 
destekten yoksun kalma tazminatı doğmaz. Burada ölüm olgusu ile sorumluluk 
arasındaki illiyet bağı önemlidir. Ölenin bakım gücünü ahlaka aykırı yollardan elde 
etmesi halinde ortaya çıkan gelirin de destek sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır398. 
Kendisine destek sağlanmış olanın bu desteğe ihtiyacı olup olmadığı nasıl saptanacaktır? 
Buradaki metodolojik değerlendirmenin genişletici veya daraltıcı olması, bu tür 
tazminatın ortaya çıkışını bütünüyle etkiler. Yasal bir düzenleme ile destek ihtiyacının 
belirlenmesinden çok konunun içtihatlara bırakılması daha uygundur. Kriter olarak 
“ölüm öncesi yaşam tarzı” hakkaniyete uygun sonuca götürebilir. Uygulama da boşluğa 
benzer bir tarzda çözümlemektedir399.

Destekten yoksun kalma tazminatında destek iki tiptedir: gerçek destek ve farazi 
destek. Fiili desteğe gerçek destek denilir. Farazi destek ise müstakbel destektir. Farazi 
destek ya da varsayımsal destek, ölüm olayı erkenden gerçekleşmeseydi az veya çok 
uzak bir gelecekte destekte bulunacak kişinin, desteğinden yoksunluktur. 

Yargıtay bir içtihadı birleştirme kararında400 “BK 45/II. maddede destekten yoksun 
kalma tazminatı, doğrudan doğruya zarar görenin tazminat isteyebileceğine dair kuralın 

396  Bu nedenle ölenin terekesine bağlı olmadığını da ekleyelim. 
397  Kılıçoğlu, Tazminat Hukuku, s.169. 
398  Kemal Oğuzman, Turguz Öz, Borçler Hukuku Genel Hükümler, 3. bası, İstanbul, 2000, s. 74;
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçler Hukuku Genel Hükümler, 7. bası, İstanbul, 1993, s. 629. Herhangi
bir şekilde ahlaka veya kanuna aykırı olarak kazanç sağlayanın öldürülmesi, namuslu insanın öldürülmesine 
oranla daha sert hukuki müeyyideye bağlanmış olurdu. Bu nedenle yargıç, ölenin şahsi vasıf ve kabiliyetine
göre, ahlaka aykırı olmayan alanlarda kazanç sağlayıp sağlamayacağını inceleyerek davaya buna göre yön 
vermelidir denilerek bu gibi hallere ilişkin yol gösterici bir gerekçe sunulmuştur.
399  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçler Hukuku Genel Hükümler, s. 630.
400  YİBBGK., T: 06.03. 1978, E: 1978/1, K: 1978/3.
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istisnasıdır.” demektedir. Olaydan dolaylı olarak zarar görene de tazminat isteme hakkı 
istisnai olarak tanınmıştır. “[...] Ölümün sonucu olarak, ölenin yardımından yoksun 
kalan kimsenin muhtaç duruma düşmesini önlemek, yaşayanın desteğinin, ölümden 
önceki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde ve kendine özgü bir 
tazminat biçimi olduğunu da göstermektedir”401.

Hak sahibine ölüm öncesi bakan kişinin kimliği önemlidir. Bu konudaki temel kriter 
kanun ya da sözleşme ile bir yükümlülük bulunmaksızın, kişinin eylemli ve düzenli 
olarak bir başkasına yardım etmesi ve bu durumdan ileride de bu yardımın devam 
etmesinin ihtimal dahilinde olduğu sonucunun çıkarılmasıdır. İsviçre mahkemesi 
içtihatları, sadece ölüm anına kadar yardım etmiş kimseyi değil, olayların doğal 
gelişimine uygun, yakın veya uzak bir zamanda araya ölümün girmemesi halinde 
diğerine tamamen veya kısmen bakabilecek kimseyi de destek veren kişi saymıştır. Bu 
destek “farazi destek” olarak isimlendirilmektedir. Örneğin çocukların ileride anne 
babasına yapabileceği yardımlar farazi destektir. Bakım, destek kavramının esaslı bir 
öğesidir; yaşam ihtiyaçlarının devamlı ya da düzenli bir biçimde sürdürülmesidir. 
Destekten yoksun kalma tazminatı, “ölümden önce sahip olunan durumun korunması” 
amacını gütmektedir. Destek kavramı “bakımın şekli” açısından da farklılaşabilir. 
Bakımın şeklinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmeler destek kavramını genişletip 
daraltabilir.

Destekten yoksun kalmada, bir kimse diğer bir kimseyi öldürmüş ya da ölümüne 
neden olmuş ise hukuk düzeninin insan yaşamına saygı göstermeyi öngören normu 
ihlal edilmiş olur402. İhlal edilen, temel insan hakkı olarak yaşama hakkıdır. Destekten 
yoksun kalma da haksız fiil sebebiyle tazminat alanına dâhildir. Ancak haksız fiil 
sebebiyle tazminat isteminin kuralı olan, söz konusu tazminattan doğrudan doğruya 
zarar görenin yararlanması gereğinin bir istisnasıdır. Tıpkı manevi tazminatta olduğu 
gibi destekten yoksun kalma tazminatında da ölenin yakınlarına bir talep imkânı 
tanınmıştır403. Ölüm olgusu destekten yoksun kalma tazminatının ayırt edici özelliğidir. 
Bir diğer özellik ise nedensellik bağıdır. 

Yukarıda belirtilmiş olan genel çerçeve içinde destekten yoksun kalmada ortaya 
çıkan farazi desteğin hesaplanmasında bir hak analizi neticesinde hangi noktaları 
kesin belirlenimler olarak elde edebiliriz? Bu sorunun cevabı açısından Hohfeld’in hak 
analizini kullanacağım.

401  “Tazminatın saptanmasında göz önünde bulundurulacak hususlardan birisi de, destekten yoksun kalma, 
desteğini ölümünden önce [...] aşırı masrafları gerektiren, savurgan bir yaşam şeklini devam ettirmesi değil, 
toplum içindeki sosyal durumuna uygun yaşantısını sürdürebilmesi için desteğinin olanakları içinde yapabileceği 
para ile değerlendirilebilir yardımın belirlenmesidir.” şeklinde yaptığı değerlendirme ile Yargıtay, destekten 
yoksun kalmada kullanılabilecek temel gerekçeleri göstermiştir. 
402  Tekinay, Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, s.81. 
403  Y. 9. HD. T: 20.6.1984, E: 1984\5771, K: 1984\6770
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1918’de henüz 30 yaşındayken ölen Hohfeld’in hak analizi son derece önemlidir. 
Kısa ömründeki önemli makaleleri 1909–1917 yılları arasında yayınladığı Temel 
Hukuki Kavramlar (Fundemantal Legal Conceptions) başlıklı bir derleme ile bir araya 
getirilmiştir. Hohfeld kendi yaklaşımını “hukuk tarafından korunan yararın analitik 
değerlendirmesini yapmak” olarak belirlemiştir.

Hohfeld, hukukun doğrudan uygulamasında karşılaşılan sorunları çözmeye yarayan 
objektif analitik bir formül oluşturmak istemektedir404. Aslında hukukun başarılı 
uygulanabilmesi için bu tür genel geçer bir formülün ne kadar işe yarayacağı da açıktır. 
Hukukun başarılı uygulaması demek aynı zamanda verimli uygulaması demektir. 
Bunun için de hukuki sorunu biçimlendiren temel kavramları net bir biçimde 
tanımlayıp birbirleriyle olan ilişkileri ve sınırlar gösterilebilirse verimli uygulamaya 
ulaşılabilir. Hohfeld bu amacını gerçekleştirmek için hak kavramını alt kavramlarına 
indirgemiştir405. Bu indirgemede sekiz kavrama ulaşmaktadır. Bunlar; talep, ödev, 
serbestlik, talep–hak yokluğu, yetki, tabi olma, yetersizlik–yetkisizlik ve bağışıklıktır. 
Talep, yetki, serbestlik ve bağışıklık mantıksal olarak farklı kategoriler olmakla birlikte, 
uygulamada çoğu zaman geniş anlamdaki hak kavramı başlığı altında ele alınmaktadır. 
Oysa gerçekten hakkın ne olduğunun anlaşılabilmesi benzer kavramların da dışlanması 
ile mümkün olacaktır. Talep, yetki, serbestlik ve bağışıklık hukukun temel kavramlarıdır. 
Böylece Hohfeld temel ve hukuki olarak nitelendirdiği bu kavramları aynı zamanda 
mantıksal kriterlerle de değerlendirmektedir. Bu kavramların her biri mantıksal açıdan 
tümelleştirilmişlerdir. Yani kapsayıcıdırlar, yeterlidirler ve daha aza indirgenemezler. 
Talep, yetki, serbestlik ve bağışıklık bu temel mantıksal kriterlerle kurucu nitelikte 
tasvir edilmektedir ve hak analizi için de kullanılabilir hale gelmektedir406.

Bu çalışmada biz Hohfeld sisteminin bir bütün halinde anlatılmasını değil, onun 
sistemini bir veri kabul ederek belirli bir somut olayın çözümlenmesinde kullanılmasını 
göstermeye çalışacağız. 

Hohfeld’in analiz sisteminin uygulanabilmesinde şu ön koşulları veri olarak kabul 
etmek gerekmektedir:

- Her hukuksal ilişki tek bir kişinin tek bir fiili ile ilişkilidir. 

- Kişiler arasındaki yapma veya yapmama ile ilişkilidir. 

- Analiz, hukuki ilişki ile sınırlıdır. Yaptırım sorunu ile ilgili değildir407. 

404 Ll Jian, “Analaysis of Hohfeldian Conception of Liberty1”, http://www.coss.net.cn/chinese/s142xs/facu/ligian/ zhicheng/lunwen1.htm. 
çevrimiçi 13.04.2005.

405  Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Juridical Reasoning, Ed. Walter Wheeler Cook, New 
Haven, Yale Uni Pres. 1923, s. 26.

406  Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Juridical Reasoning, s. 27.

407  Ll Jian, “Analaysis of Hohfeldian Conception of Liberty”, s. 4.



457

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Hohfeld hukuki ilişkiyi üçlü bir bölümlendirmeye tabi tutar. Fiili ilişkinin tarafları ve 
ilişkinin kendisi bu bölümleri oluşturur. Analitik değerlendirmeyi, Hohfeld analizinde 
üç terimli bir model üstünden gösterebiliriz: en az iki kişiden oluşan tarafların her 
birinin konumu ve taraflar arası hukuki ilişkinin kendisi. Hohfeld’in bu üç terimli 
modeli, her bir analizde sekiz kategori olarak belirlenmiş olan kavramlarla karşılıklılık 
ilişkisi içinde ele alır. Bu amaçla kullanacağımız kavramların basit bir tanımlaması 
şöyle yapılabilir: 

Talep (Hak): A ile B arasında hukuk düzeninin A’ya B tarafından yerine getirilebilir 
bir edim, yapma veya yapmama istemi bahşettiği hukuki ilişkideki A’nın hukuksal 
konumudur. 

Ödev: A ile B arasında, B’ye hukuk düzeni tarafından A’nın yararına bir şeyi yapması 
ya da yapmaktan kaçınmasının emredilmiş olduğu ve B’nin bu emre itaatsizliği halinde 
ise derhal ya da gelecekte hukuksal sorumluluğunun söz konusu olabileceği hukuki 
ilişkideki B’nin hukuksal konumudur. 

Serbestlik: A ile B arasındaki, A’nın (B ile ilgili olarak) belli bir biçimde dilediği gibi 
serbest ya da özgür olduğu, davranışının hukuk düzeninin buyrukları ile B’nin yararına 
düzenlemediği ve uymama gerekçesiyle bir hukuka aykırılıkla itham edilmediği ilişkide 
A’nın hukuki konumudur.

Talep Yokluğu: A ile B arasında, toplumun A’nın lehine B’yi herhangi bir davranışta 
bulunmaya zorlayabileceği, A’nın B üzerinde herhangi bir kontrolünün bulunmadığı 
hukuki ilişkide A’nın hukuksal konumudur.

Yetki: A ile B arasında, A’nın iradi bir fiilinin kendisi ile B arasında veya B ile üçüncü 
bir kişi arasında yeni bir hukuki ilişki kurulmasına neden olduğu hukuki ilişkideki 
A’nın hukuksal konumudur.

Tabi Olma: A ile B arasındaki B’nin iradi bir fiili ile A’nın ya B ile ya da üçüncü 
bir kişiyle yeni bir hukuki ilişki içine girilebileceği hukuki ilişkideki A’nın hukuki 
konumudur. 

Bağışıklık: A ile B arasındaki, B’nin A’nın varolan herhangi bir veya birden çok 
hukuki ilişkisine etki edecek hukuki yetkisinin bulunmadığı ilişkide A’nın hukuki 
konumudur.

Yetersizlik: A ile B arasındaki, A’nın kendisinin hiçbir iradi fiili ile B’nin varolan 
herhangi bir ya da birden çok hukuki ilişkisini sona erdiremediği ilişkideki A’nın 
hukuksal konumudur408. 
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Korelasyon yani karşılıklılık şöyle bir tabloyla gösterilebilir409:

Tablo: X

A B C D

I Talep (claim) Serbestlik  privilage) Yetki (power) Bağışıklık  immunity)

II Ödev (duty) Talep yokluğu(no 
right) Tabi olma   (liability) Yetersizlik (disability)

Sayı A1 B2 C3 D4

Karşılıklılık ilişkisini gösteren tablo X’te her sütun bir zorunluluğu gösterir. Söz 
konusu hukuksal ilişkide aynı sütun içinde birisi için zorunlu diğeri için karşılık olarak 
bulunmaktadır. Sütunlarda yer alan her bir eleman için örneğin A elemanı için I yani 
talep söz konusu ise A1 için II yani ödev söz konusudur410. A’nın hak sahibi olarak bir 
talep hakkı varsa A1’in buna bağlı olarak bir ödevi vardır. B’nin serbestliği varsa B1’in 
buna bağlı olarak bu sonuca katlanması gerekir, talepte bulunamaz. 

Hukuki karşılıklar ise ( Jural Opposites) ise şöyle bir tabloyla gösterilebilir.

Tablo: Y

A B C D

I Talep (claim) Ödev (duty) Yetki (power) Tabi olma (liability)

II Talep yokluğu 
(no right) Serbestlik(privilage) Yetersizlik(disability) Bağışıklık (immunity)

Sayı A1 B2 C3 D4

Hukuki karşıtlıkları gösteren tablo Y’de ise; her bir sütun her biri ile karşıtlık ilişkisi 
halinde olan iki hukuksal konumu ifade etmektedir. Örneğin; Tablo Y’de A’nın I. deki 
konumu ile II. sütundaki konumu bir arada bulunmaz. Yani ya talebin varlığından ya 
da talebin yokluğundan söz edilebilir. Bu nitelendirme mantıksal anlamda “karşıtlık 
çifti” modelidir. Her iki tablonun kullanılması ile negatifin, yani yansıtma ve gereklilik 

408  Yasemin Işıktaç, “Toplum ve Hukuk” , Sosyolojiye Giriş,  Edi. İlhan Sezal, 1. Basım, Ankara, Martı Kitabevi, 2002, s. 611-612.
409  Tablolardaki karşılıklar Hohfeld’in yüklediği özel anlamların Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Örneğin “liability” genelde “sorum-

luluk” anlamına gelmekle birlikte Hohfeld, terimi “tabi olmak” anlamında kullanmaktadır. Aynı şekilde “privilage”, “imtiyaz” veya “ayrıcalık” 
anlamına gelmektedir, fakat Hohfeld “serbestlik” anlamında kullanmaktadır. Dolayısıyla tabloda bu karşılıklar kullanılmıştır. 

410  Tablolar ve açıklamalar için bkz. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, ss. 36, 65.
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mantık kategorilerini gösterme olanağı buluruz. Hohfeld temel hukuki kavramların 
ayırt edici karakteristiklerinin her birinin gerekirliğini ve karşıtlığını yani yadsınmasını 
belirterek anlaşılır hale getirmektedir411. 

Bunun dışında bir de tabloların birincil ve ikincil ilişki olup olmama açısından ele 
alınması gerekir. 

Talep hakkı ve serbestlik hakkı birincil ilişkilerdir. 

Yetki ve bağışıklık ise ikincil ilişkilerdir. 

Bazı birincil ilişkiler doğrudan uygulanabilir. Oysa tüm ikincil ilişkiler dolaylı olarak 
uygulanabilir. İkincil ilişkiler birincil ilişkileri kolaylaştırır. İkincil ilişkiler birincil 
ilişkilerin nasıl kullanılacağına ilişkin kurallara ulaşmamızı sağlar. Örneğin yetki veya 
bağışıklık ilişkileri, başka yetki ve bağışıklıların kullanılma koşullarını gösterir.

Yetki Bağışıklık

Tabi olma Yetersizlik

Talep Serbestlik

Ödev Talep Yokluğu

Birincil İlişkiler Tablosu       İkincil İlişkiler Tablosu

Sonuç olarak tüm bu tablolara ilişkin karşılıklılık değerlendirmeleri ile hem hak hem 
de talep edilebilirlik ilişkisini çözme olanağı buluruz. Tablonun karşı okuması ise hak 
ve talebin olmadığını gösterir. Hak–ödev karşıtlığında hem gereklilik hem de zorlama 
vardır. Yeni hukuki ilişki kurulma olasılığı muktedir olmayla ilgilidir. Muktedir olmak 
ise yetkili olmayı ya da yetkiyi tanımayı gerektirir. Birisinin bir şey hakkındaki yetkisini 
tanımak ona tabi olmaktır. Bir de bağışıklık ve yetkisizlik vardır, bu haller ise hukuki 
ilişkinin olmayacağını gösterir. 

Analizin Somut Olayda Kullanımı

Somut Olayımızda Talep İlişkisi

S’nin ölümü üzerine anne-baba ve kardeşinin destekten yoksun kalma tazminatı 
talebi,

411  Ll Jian, “Analaysis of Hohfeldian Conception of Liberty1”, s. 2.
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Aracı kullanan şoför sıfatı ile davalı (A) ile,

Araç sahibi sıfatıyla (R)’ye yöneltilmiştir.

Somut olay bağlantısı dolayısıyla her iki şahsa karşı talebin geçerliliği açıktır. Zaten 
talep edilmezlik değil talebin miktarına ilişkin bir uyuşamama hali söz konusudur.

Ödev Açısından İlişki

Sorumluluk hukukunun bir sonucu olarak tazminat, talep edilebilirliğin bir karşılığı 
olarak doğar.

Tazminat sorunu doğrudan hukuksal sorumlulukla bağlantılıdır. Sorumluluk ise 
ortaya çıkan zarardan kimin sorumlu olacağına ilişkin belirlenim ile ortaya çıkan 
zararın nasıl talep edilebileceğine ilişkin normatif düzenlemedir. Sorumluluk kavramı 
en geniş anlamıyla, bir kişinin başkasına verdiği zararı giderme yükümlülüğüdür. Bu 
geniş tanımlama bize yükümlülük ile sorumluluğun üst üste gelebileceğini de gösterir. 
Yükümlülük ile sorumluluğun borç ilişkisi ile Roma hukukundan beri kurulan 
bağlantısı da göz önüne alındığında, konunun metodolojik açıdan çok göndermeli bir 
bağlantılar ağı olarak ele alınabileceğini de anlıyoruz412.

Sorumluluk kavramının etik gerekçesi “neminem leadere: kimseye zarar vermemek 
gerekir” ilkesidir. Burada yükümlülük/ödev ilişkisi üzerinde durmak gerekecektir. 
Hukuki ödev; hukuk düzeninin bireylere yönelttiği, uyulması gereken emirdir. 
Kanunlarda hukuka aykırılık olarak gösterilen her fiil, aynı zamanda hukuk süjelerini 
korumaya yöneliktir. Özel hukuk alanında bu tür hukuka aykırılık, haksız fiil olarak 
isimlendirilir. Sorumluluğun hukuksal temeli MK mad. 2’de ifade edilen “dürüstlük 
kuralı”dır. Genel anlamda gerekli özeni göstermemekten doğan zarar nedeniyle ortaya 
çıkan bir giderimi gösterir.

Sorumluluk, hukuksal açıdan iki temel fonksiyonu yerine getirmektedir:

- Denkleştirme fonksiyonu.
- Zararın önlenmesi.

Sorumluluğun kaynağı, zarar ve sorumluluk ilişkisidir. 

Sorumluluğun dayanağı, sorumlu olanı niçin sorumlu tutulabileceğimize ilişkin 
normatif temeldir.

412  Roma hukukunda sorumluluktan öncelikle sonuç sorumluluğu anlaşılır. Sonuç sorumluluğu ise nedensellik bağlantısı, daha doğrusu 
zarar ile fiil arasındaki bağlantının esas alınmasıdır. Bu rasyonelleştirici kritere bir de Roma hukukunda haksız fiil ile suç arasında bir ayrım 
gözetilmediği sonucunu da eklersek bütünleştirici bir tazminat hukuku yaklaşımına ulaşmış oluruz. Kusur-suç ilişkisinin Roma hukukun-
dan çok daha sonraları kurulabilmiş olmasının ceza ile tazminatın bir arada ya da kusurun niteliğine göre belirlenmesinin nispeten yeni bir 
olanak olduğunu da ekleyelim.  
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 Yetki Açısından İlişki

Olayımızda destekten yoksun kalma tazminatı açısından desteğin ne olduğu ya da 
neyin destek olarak belirlenebileceği üzerinden yetki ortaya çıkacaktır.

7 Yaşındaki (S)’nin ölümü ile destekten yoksun kalma talebinde bulunan anne ve babası 
için öncelikle bir destek bağlantısı var mıdır ve bu destek hangi kriterler çerçevesinde 
hesaplanabilir? Öncelikle bu iki sorunun cevaplandırılması gerekir. BK. 45 madde 
özel olarak destekten yoksun kalma tazminatını düzenlemiştir. Bu düzenlemede temel 
kavram destektir. İsviçre–Türk hukuku destekten fiili bakım (geçindirme) ilişkisini 
anlamaktadır413. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından 
mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararının da tazmin edilmesi gerekir, bu ilkenin 
hukuki dayanağı BK. 45\2 nin ifadesidir. Bu hükümde söz konusu edilen hak, ölen 
kişiden intikal eden bir hak değil, desteğinden yoksun kalınan kişilere ait bir haktır. 

Yoksun kalınan desteği ise iki açıdan değerlendirebiliriz: gerçek destek ve farazi 
destek. Gerçek destek fiilen sağlanan destektir; kadın için kocasının, ana–baba 
için para kazanabilecek yaş ve durumdaki çocuğun desteği gibi. Farazi destek ise 
müstakbel destektir. Erkenden ölmese idi az çok uzak bir gelecekte desteğini verecek 
kişinin desteğidir. Henüz para kazanmaya ehil olmayan fakat daha sonra ana–babasına 
yardım edebilecek çocuk için farazi destek olma hali söz konusu edilebilir. Destekten 
yoksun kalan hak sahipleri bu desteği kaybedişleri nedeniyle zarara uğrarlar. Bu zarar 
yansıma zararı niteliğindedir. İşsiz olan veya küçük yaşta ölen ve ilerde destek olacak 
kişinin gelirinin belirlenmesi “farazi gelir” gibi yeni kavramları gerektirir. Gelirin 
iki alt türüyle de karşılaşılır. İlki ölenin meslekte belli bir durumdayken elde ettiği 
kazancın gelecekteki farazi artışıdır. Diğeri ise hiç gelir elde etmeyen küçük yaşta ölen 
çocuğun gelecekteki farazi meslek ve farazi geliridir. Somut olayımızda bu ikinci hal 
söz konusudur.

Sorumluluğun amacı, sorumluluk bağlantısı ile ne elde edileceğinin 
hesaplanmasıdır.

Sorumluluğun bu bağlantıları özellikle şu ilke açısından önemlidir: “casuma sentit 
dominus” yani “umulmayan hallerden doğan zarara, zarar gören katlanır”. Demek 
ki kusur dışında sorumluluğun temel ilişkisi zararla fiili hal arasındadır. Örneğin; 
kusursuzluk halleri ile doğa olayları sonucu ortaya çıkan zarar halleri böyledir. 
Sorumluluk hukuku, zarar ile zararı kusur sonucunda ortaya çıkaran arasındaki 
bağlantı temellidir. Bu nedenle farazi destekten yoksun kalma, daha geniş anlamda 
da destekten yoksun kalma tazminatı istisnai bir düzenlemedir. Kural, “zarara kusuru 
ile sebep olan zararı giderir”dir. Yani zararın başkasına yükletilmesinin koşulu 

413  S. Sulhi Tekinay, Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, s. 12 vd. 
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kusurdur. Kusur prensibi yani culpa, bir kişinin hukuka aykırı ve kusurlu fiili ile 
kendisinin sorumlu tutulabileceği bir eylemi ile sebep olduğu zararı tazminle yükümlü 
tutulabileceğidir414.  

Kusurun hukuksal niteliği, zarar gören ile zarara uğrayan ve toplumsal açıdan bu 
eyleme yüklenen sonuçları da kapsayarak bir hukuk politikasının getireceği çözüm 
içerisinde belirlenebilir. Sorumluluk açısından, bir davranışın hukuka aykırılığı ile 
hukuk öznesine yüklenebilirliğinin farklı iki konu olduğu açıktır. Sorumluluk sonuç, 
sebep veya güven açısından temellendirilebilir. 

Tazminat talebi diğer alacak haklarında olduğu gibi hukuki bir sebebi zorunlu kılar. 
Sorumluluk hukuku bir sonuçtur. Sorumluluk doğurucu şartlar gerçekleştiyse tazminat 
da talep edilebilir hale gelir. 

Olayımızda söz konusu edilen destekten yoksun kalma tazminatı ölüme bağlı olarak 
ortaya çıkan bir tazminat türüdür. Tazminat hukukunun bir istisnası olarak zarar 
görenin dışında, zarar görenin destek olduğu kişiler açısından bir talep imkânıdır. 
Destekten yoksun kalma tazminatının konusunun iniuria, yani maddi zararın tazmini 
olduğunu anlıyoruz. Kişiye verilen zarar esas olarak fiziksel bütünlüğü yani yaralanma, 
ölüm ve akıl sağlığını kapsar. Ancak buradaki maddi zarar, kanunun özel düzenlemesi 
nedeniyle sadece ölüm hallerine hasredilmiştir. BK. 45/son’un “ölüm neticesi olarak 
diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu 
zararlarını da tazmin etmek lazım gelir” hükmü normatif dayanaktır.

Uygulama

BK 47. madde hukuka aykırı eylem veya eylemsizlik mağdurun ölümüne sebep 
olmuşsa ölenin yakınlarının dava açma hakkından söz etmektedir415.  Ölüm halinde 
tazminata konu olan zarar “yansıma zararı”dır. Bazı hallerde manevi tazminat, diğer bazı 

414  Kusur; bir davranışın hukuk düzenince kınanacak biçimde kasten veya ihmal suretiyle gerçekleşmesidir. Kast; zararlı sonucun doğumunu 
öngörerek ve isteyerek davranmaktır. İhmal ise, zararlı sonucu istememekle beraber doğmaması için durumun gerektirdiği ve kendisinden 
beklenen özeni göstermemektir. Roma hukukundan gelen bir yaklaşımla kusur halleri, giderimin esas konusudur. Kusur derecelendiri-
lebilir; ancak bunun anlamı, az bile olsa bir kusurun varlığı hallerinde ortaya çıkan zararı kusurlu olanı gidermekle yükümlü olamasıdır. 
Bu “Aguilia İlkesi” olarak isimlendirilir. Sorumluluk çeşitli biçimlerde hukuki değerlendirmeye tabi tutulur. İlk ve en geniş başlık olarak 
sonuç sorumluluğunu görüyoruz. Aquilia Yasası, “Domnum injuria datum”, yani bir kusurun varlığını göstermek nerdeyse gerekli değildir, 
eğer gerekli ise, bu kusurun ufacık olması yeterlidir şeklinde özetlenebilir. Kusurun varlığı ve derecesine bakılmaksızın ortaya çıkmış olan 
zarar esas alınarak sorumluluk değerlendirilir.  Sebep sorumluluğu ise kusura dayalı bir sorumluluktur. Sebep sorumluluğunda sorumluluk 
doğurucu etmen ön sıraya, sorumlunun kişiliği geri plana itilir. Böylece sorumlunun sübjektif niteliği mümkün olduğunca geriye çekilmiş 
olur. Sebep sorumluluğu hakkaniyet sorumluluğu olarak da isimlendirilmektedir. Güven sorumluluğu, zarar veren kişinin, zarar görende bir 
güven uyandırması, daha sonra uyandırdığı bu güveni boşa çıkarması nedeniyle ortaya çıkan zararın giderimidir. Buradaki güven ortalama 
şartlar altında söz konusu edilebilecek bir güvendir ve belirli bir özenle işlem yapma gerekliliği nedeniyle doğmaktadır.

415  Yasa maddesi aileden bahsetmekle birlikte doktrinde yaygın bir biçimde bu terimin “yakınları” şeklinde genişletilmesi görüşü hâkimdir. 
Uygulama da bu yöndedir. Örnek olmak üzere Y. 4. HD. T: 30.3.1988, E: 10916, K: 3254.  Kararında eylemli, gerçek bağlılık ilişkisi kuran-
lar tabiri ile Yargıtay, yakınlık anlayışını benimsemiştir. 
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hallerde ise destekten yoksun kalma tazminatı istenebilmektedir. Bu nedenle manevi 
tazminat ile destekten yoksun kalma tazminatı arasında da önemli ilişki vardır. Boşluk 
alanlarını manevi tazminat talebi doldurabilir. Çünkü destekten yoksun kalma belirli 
ve sınırlı bir alana ilişkindir. Farazi ve gerçek destek ilişkisi farklı nitelikler gösterir. 
Somut olayımızda farazi bir desteğin kaybı söz konusudur416. 

Farazi yani varsayımsal destek, yaşamın ve olayların normal akışı içinde ileride 
kurulacak bakım ilişkisi uyarınca bakılması gereken kimsenin uğrayacağı yoksunluğun 
giderilmesine ilişkindir417. Destekten yoksun kalma tazminatının doğabilmesi için, ölen 
kişinin üçüncü kişiye yardımda bulunması, destek olması gerekir. Bu anlamda destek, 
tazminat hakkı bulunan kişiye fiilen, düzenli ve sürekli bir şekilde bakan veya bakması 
kuvvetle muhtemel kimseye denir. Desteğin ölüm halinde fiilen mevcut olması şart 
değildir. İleride de mümkündür. Çocukların ana babaya destek olmaları hayatın olağan 
akışına uygun bir durumdur. Yargıtay bu durumu bir karine olarak kabul etmektedir418. 
Destek olacak çocuğun cinsiyeti konusunda bir ayrım var mıdır? Örnek olayımızda 
7 yaşında trafik kazasından ölen kız çocuğu (S)’nin sosyo–ekonomik şartlar gereği 
anne babasına destek olamayacağı gerekçesi tazminat miktarının düşülmesi için bir 
savunma olarak belirtilmiştir. Cinsiyetin hiçbir şekilde tazminatın hesaplanmasında bir 
ayrım kriteri olarak kullanılamayacağı şeklindeki değerlendirme kararın gerekçesine 
yansımıştır. Taraflar, sübjektif değerlendirme ve kendine özgü hayat algılarını hukuki 
bir gerekçe olarak kullanma hakkına sahip değildirler. Bu nedenle davacıların ölen 
kızlarının desteğine muhtaç olacakları karine olarak kabul edilip, sonucuna göre bir 
hüküm kurulması gerekirken aksine karar verilmesini Yargıtay’ın doğru bulmadığını 
görüyoruz419.

Somut olayımıza tekrar dönecek olursak birkaç noktayı belirtmek gerekir: 

- Yetişkin çocukların elverişli ekonomik durumları olsa bile babalarına ve 
kardeşlerine bakma ödevi yoktur. Ancak çok istisnai hallerde nafaka yükümlülüğü 
doğabilir (örneğin MK 315’in düzenlemesinde olduğu gibi). Bu nedenle kural olarak 
bir şekilde eylemli ve düzenli desteğin olduğunun ispatı gerekir.

- Küçük yaşta ölen çocuğun gelecekte anne babasına bakacağı, yaşamın ve olayların 
normal akışı içinde beklenebiliyorsa, çocuk destek olarak nitelendirilebilir420.

- Çocuğun bakım gücüne ulaşabileceği an, tazminatın hesaplanmasında önem 
416  Y. İBK T: 22.6.1996, E: 6, K: 7. BK 47. maddenin, yargıcın, özel durumları dikkate alarak manevi zarar olarak hak sahibine verilmesine 

karar vereceği tazminat miktarı için “adalete uygunluk” kriterini getirdiğini görüyoruz. “Özel durumlar” ve “adalete uygunluk” kriterleri 
tazminatın hesaplanmasında ana kriterlerdir. Her iki kriter de yargıcın takdir yetkisine bağlanmıştır. BK 43 mad. ve BK 44. madde de özel 
durumlar açısından kusursuz sorumluluk için öngörülmüş hallerin değerlendirmeye temel alınabileceğini göstermektedir.

417  Yargıtay 15. HD. T: 15.11.1975, E: 3346, K: 4307.
418  YHGK. T: 21. 04. 1982, E: 1528. K: 412.
419  Y. 11. HD. T: 18.12.2003, E: 2003/4910, K: 2003/12032.
420  Aynı görüş için bkz. Karahasan, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, s. 133.
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taşıyacaktır.
- Bir başka kriter ise anne-babanın veya kardeşlerin ekonomik durumları, gelir 

kaynakları, bir işte çalışıp çalışmadıkları ve yaşları gibi hususlar da göz önünde tutularak 
“bakım ihtiyacı içinde olup olmadıkları” saptanmalıdır.

- Ailenin başka çocuklarının olmasının, destekten yoksun kalma tazminatının 
talep edilebilirliği açısından bir sorun oluşturmadığı kabul edilmektedir.

- Tazminat miktarı, desteğin yitirilmesi yüzünden uğranılan zararla sınırlıdır. Bu 
nedenle desteğin destek gücüne sahip olması, destek talebinde bulunanın ise bakım 
ihtiyacı içinde olması gerekir. 

- Destekten yoksun kalınan miktarın somut olarak hesaplanması gerekir. Kural 
geleceğe dair koşulların tahmini ve ölçümlenmesidir. Konunun teknik olacağı ve 
bilirkişiliği gerektireceği açık olmakla birlikte zararın takdiri hususunun yargıcın alanı 
içinde kaldığını gözden kaçırmamak gerekir. 

- Çocuğun ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumları, öğrenim olanağı, zekâsı, 
sağlık ve yeteneği ileride elde edilebilecek gelir için önem taşıyan kriterlerdir. 

Haksız eylemden zarar görenler, ölen ya da yaralanan kişiler için maddi tazminat 
taleplerinin nasıl değerlendirileceği, işgörebilirlik çağı ya da çalışma yaşı esası 
üzerinden yapılmaktadır. Burada dikkate alınan 18–65 (kadınlar için 60) yaş arasıdır. 
Çalışmaya en erken 18 yaşında başlanabileceği, 60 yaş sonrasında çalışma olmayacağı 
düşünülmektedir. Tazminatın hesaplanmasında neyin esas alınacağına ilişkin sorun 
özellikle ölüm, bedensel zarar ve destekten yoksun kalma hallerinde büyük bir açmaza 
dönüşmektedir. İnsanın “çalışabilir insan” oluşu üzerinden yapılan bu hesaplama tarzı 
her ne kadar sevimsiz görülse de neyin esas alınacağı konusu açısından önemli bir 
kriter olarak ele alınabilir.

Sosyal sigortalar sağlık işlemleri tüzüğünde yer alan iş kazalarına ilişkin işgöremezlik 
çizelgeleri, yani  “Maluliyet baremi”, tazminatın hesaplanmasında kullanılabilen 
en somut kriterdir. Bu tüzük aynı zamanda yapılan işe veya meslek grubuna göre 
işgöremezlik oranlarını belirlemektedir. Sosyal güvenlik kurumu olarak sosyal 
sigortalar açısından kullanılan bu kriter başka her hangi bir kriter olmadığı için 
diğer kamu kurumları, örneğin Adli Tıp Kurumları için de temel dayanaktır. Sosyal 
Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğünün öngördüğü kriterlerin uygun olup olmadığına 
ilişkin tartışmayı bir kenara bırakacak olursak öngörülmemiş hallere ilişkin belirsizlik 
vardır. Bir başka önemli kriter de ortalama yaşam süresinin saptanması ile elde edilecek 
olan bilgidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1989 yılında yaşa göre kadın ve erkekler için 
ayrı ayrı düzenlenmiş bir yaşam tablosu bulunmaktadır. Bu tür tabloların en az 5 yıllık 
periyotlarla yeniden değerlendirilmesi verilerin güncellenmesi açısından önemlidir. Bu 
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tablo 1960–1965 döneminde ortalama kadın ömrü 52.02 iken 1995–2000 döneminde 
70.93’dür. Türk erkekleri için de 1960–1965’de 47.93 iken 1995–2000 yılında bu süre 
66.30 olmuştur. 

Ölüm veya bedensel zarar nedeniyle tazminatın hesaplanmasında Yargıtay genel 
olarak erkekler için 18–65, kadınlar için 18–60 yaş aralığını esas almaktadır. İleri 
yaşlarda olmaların karşın haksız eylemden zarar gördükleri sırada çalışıp kazanç elde 
etmekte olan kişilerin, kalan ömürlerinin süresine göre bir oranlama yaparak ya da 
“aktivite” tablolarından yararlanarak ne kadar süre çalışacakları varsayımına göre 
tazminat hesabı yapılmaktadır. Benzer uygulamaları bazı ülkelerde de görüyoruz. 
Örneğin İsviçre “Stauffer Aktivite Tablosu”nu kullanmaktadır. Bu tablo somut 
olgulara ve çeşitli ihtimallere göre belirlenen katsayıların tazminata esas olarak gelir ile 
çarpılmasına dayalı bir hesaplamayı esas alır421.   

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında iki kriter esas alınmalıdır. 
İlki destek için temel alınabilecek başlangıç tarihidir. Destek verecek olanın destek 
olabileceği yaş yani destek işgörebilirlik yaşıdır. Konumuz açısından farazi destek 
hallerinde, yardımın başlangıç tarihi belirlenirken, desteğin bakım gücünün 
gerçekleştiği tarih ile hak sahiplerinin ihtiyaç içine düşecekleri tarihten hangisi daha 
sonra ise onu esas almak gerekecektir422. İkinci olarak desteğin işgörebilirlik süresinin 
sonunun da belirlenmesi gerekir. Bu da aktivite süresinin sonudur423. 

İkinci kriter için ilgilenilebilirlik süresi yani emekliliğe kadar olan süre ile yaş haddi 
arasındaki fark nasıl hesaplanacaktır? 

- Hak sahibi erkek çocuklar 18 yaş ikmaline kadar, hak sahibi kız çocuklar 22 
yaşına kadar destekten yararlanırlar. Ancak, hak sahiplerinin yaşadıkları sosyal çevre 
itibariyle (örneğin kırsal kesimde ikamet etmeleri veya üniversiteye gitmemiş olmaları 
halinde) 22 yaşından önce evlenmeleri kuvvetle muhtemelse, bu takdirde destekten 
yararlanma süreleri daha kısa (örneğin 18 yaş ikmaline kadar) olabilecektir424. 

- Hak sahibinin anne veya baba olması durumunda ise, her koşulda kendi bakiye 
ömür sürelerince destekten yararlanacakları tabiidir. Anne ve babanın bakiye ömür 
süreleri Yaşam Tablosu’ndan belirlenir. 

421  Çetin Aşçıoğlu, “Taminatın Hesabında Yöntem Sorunu”, s. 73. 
422  Mustafa Kılıçoğlu, Tazminat Hukuku, Legal Kitapevi, İstanbul, 2. Bası, 2006. 
423  Aşcıoğlu iki öneride bulunmaktadır. Stauffel\Schaetzle tablosundaki uygulamaya benzeyen önerisinde, emeklilik yaşı esas alınmaktadır. 

Kalan emeklilik süresi ve bakiye yaşam süresi toplanarak ikiye bölünür ve aktivite süresine ulaşılır. Bir diğer öneri ise kalan süreye ilişkin 
değerlendirmenin, BK 42. madde gereğince yargıç tarafından takdiren tazminata esas yapılmasıdır. Ancak buradan pasif dönemin zarar açı-
sından bütünüyle göz ardı edilmemesi de gerekir. Yargıtay’ın pasif döneme ilişkin zararın kabul edilebileceğini belirten kararları da vardır. 
Örnek olarak Y. 21. HD. T: 6. 10. 2003, E: 2003/6757.

424  Y. 21. HD. T: 17. 10. 2000.
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Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Yasemin Işıktaç’a çok teşekkür ediyorum. Süreye de 
riayet ettiler ve söylemek istediklerini de pekala söylediler. 

Sıra Sayın Zaluski’de. Polonya’dan gelmiş olan konuğumuz hukuk teorisi fizik felsefesi 
alanında doktora yapmış bulunuyorlar. Polonya’da Jagiellonian Üniversitesinde 
Yardımcı Profesör olarak çalışmaktalar 2007-2008 akademik yılında Floransa’da 
Avrupa Üniversitesi Enstitüsünde Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 
Üç kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Sayın Zaluski hukuk teorisi, sosyal felsefe, 
evrim teorisi ve ahlak arasındaki ilişki alanlarında da çalışmalar yapmaktadırlar. Söz 
Dr. Zaluski’nin.

Dr. WOJCIECH ZALUSKI - ( Jagiellonian Üniversitesi, Krakow, Polonya 
Hukuki Dayanak Ve Hukuk Felsefesi, Başkan Yardımcısı)- Teşekkür ederim.

‘Olayın Normla Bağlantılandırılmasında Karşılaşılan Sorunlar’ 

ADALET KAVRAMI: ÇÖZÜLMÜŞ VE ÇÖZÜLMEMİŞ SORUNLAR

1. Giriş 

Bu yazının amacı adalet kavramı ile ilgili temel felsefi sorunlar hakkında genel bir 
açıklama sunmaktır. Sadece felsefi sorunlara odaklandım, pratik sorunlara değil 
(örneğin hangi vergi sisteminin – ilerleyen ya da doğrusal- “daha adil” olduğu sorunu 
gibi). Sorunları ikiye ayırdım: bana göre çözülmüş olan sorunlar ve hala çözülmemiş 
sorunlar. Böyle bir genel açıklama sunmaya çalışırken, şahsi felsefi görüşlerin dikte 
ettiği keyfilikten kaçınmanın neredeyse imkânsız olduğu açıktır. Bu yüzden, diğer 
bilginlerin, benzer bir genel açıklama görevi ile karşılaştıkları zaman farklı sorunlar 
seçmiş olacağını ve bunları bu yazıda önerilenden farklı bir şekilde düzenlemiş 
olabileceklerini farkındayım.

Bu yazının planı basittir: Bölüm 2’de, adalet kavramı ile ilgili bana göre çözülmüş 
olan felsefi sorunları tartışacağım ve Bölüm 3’te hala çözülmemiş sorunları 
değerlendireceğim.

2. Adalet kavramı: çözülmüş sorunlar

Kendi görüşüme göre, adalet kavramı ile ilgili çözülmüş olarak değerlendirilebilecek 
üç temel felsefi sorun vardır. Birincisi aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:

(1) Adalet, hukuk tarafından göz önünde bulundurulacak esas değer midir? 
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Bazı bilginlerin, özellikle hukuka ekonomik bir yaklaşımı temsil edenler (Hukuk & 
Ekonomi), hukuk tarafından göz önünde bulundurulacak esas değerin adalet değil 
ekonomik etkinlik olduğunu iddia etmelerine rağmen, pek çok düşünür bu değerin 
adalet olduğunu ve adalet olması gerektiğini varsaymaktadır. Bu görüşü doğrulamak 
için üç iddia (en az) geliştirilebilir: dilbilimsel, tarihi ve ahlaki.

Dilbilimsel iddianın iki şekli vardır. ilk şekilde pek çok dilde “hukuk” ve adalet” 
sözcükleri arasında etimolojik bir bağlantı olduğu belirtilmektedir (örneğin Latincede 
“ius”- hukuk, “iustitia”- “adalet”, Lehçe’de: “prawo”- “hukuk”, “sprawiedliwosc”- “adalet”). 
Bu iddianın daha karmaşık şekli önemli bir Alman hukuk filozofu olan Robert Alexy 
tarafından ileri sürülmüştür. Alexy, (hukuka pozitivist olmayan yaklaşım ruhuyla) 
“bu hukuki kural adil değil” dediğimiz zaman, aslında sadece kuralı hukuki bir kural 
olarak ahlaki temellerde eleştirmediğimizi, bu kuralın meşruluğunu sorguladığımızı” 
ileri sürmektedir425. Alexy’ye göre bunun nedeni, “adalet iddiasında” bulunmanın 
(Gerechtigkeitsanspruch) her hukuk kuralının temel unsuru olmasıdır (sadece analitik 
nedenlerden dolayı yani “hukuk” kelimesinin anlamına dayanarak). Bundan dolayı, 
iddiaya göre, bu iddiayı ortaya koymayan ya da açıkça adil olmayan bir kural, hukuki bir 
kural olarak değerlendirilemez. Alexy’nin iddiası, tabi ki pozitivist hukuk yaklaşımını 
kabul eden (ve sonuç olarak onlara göre hukuk ve ahlaki kavramları arasında adalet 
gibi mantıklı bir bağlantı yoktur) düşünürler için kabul edilebilir olmamasına rağmen, 
inandırıcı ve orijinaldir. 

Şüphesiz bu üçü arasında en zayıfı olan tarihi iddia, çoğu tarihi devirde adaletin, 
hukuk tarafından göz önünde bulundurulması gereken esas değer olarak görüldüğünü 
belirtmektedir. Açıkçası, bu tarihi hipotez doğru olsa bile (muhtemelen olabilir), 
adaletin hukukun esas değeri olması gerektiğine dair normatif bir iddiayı haklı 
çıkaramaz. 

Son olarak ahlaki sav, adaletin hukukun esas değeri olması gerektiği iddiasının ortak 
ahlaki sezgilere göre olduğunu ileri sürmektedir (ya da başka bir şekilde: bir toplumda 
hâkim olan saygı gören ahlaki görüşlere göre). Bu iddia bana mantıklı görünmektedir. 
“Ortak ahlaki sezgiler” ya da “saygı gören ahlaki görüşler” gibi kavramlara ilgi 
çeken tüm iddiaların genellikle bu kavramların dile düşmüş belirsizliğini belirterek, 
gerekçelendirierek şüpheyle karşılandığı kabul edilmelidir.

Sonuç olarak, benim fikrime göre, ilk sorunun cevabı olumludur. Yine de adaletin 
hukukun esas değeri olması gerekmesine rağmen, bunu hukukun tek değeri olarak 
korumanın makul olmayacağını, kanun yapma sürecinde göz önünde bulundurulması 
gereken (ve muhtemelen bazen adalet değerinden bile ağır basabilen) başka değerlerin 

425  Bkz. R. Alexy, The Argument from Injustice. A reply to Legal Positivism, Oxford University Press, Oxford 2001.
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de olduğunu (sosyal istikrar, ekonomik etkinlik gibi) vurgulamak isterin.

Çözülmüş ikinci sorun aşağıdaki gibi formüle edilebilir:

(2) Adalet kavramının yapısı nedir? 

İlk olarak adaletin Romalı avukat Ulpianus’a göre (Aristotle’nin Nicomachen 
Ethics’deki düşüncelere dayanır), her kişiye hak ettiğini (suum cuique trubuere)426 
vermekten oluştuğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Bu tanımı daha ayrıntılı analiz 
etmeden önce, burada kısa bir arasöz ile adalet ve merhamet arasındaki farka dikkat 
çekmek istiyorum. 

Belirtildiği gibi adalet her kişiye hak ettiği onun için iyi olsun ya da olmasın (bunun 
ceza ya da ödül olmasına bakılmaksızın) buna bakılmaksızın hak ettiğinin verilmesini 
gerektirmektedir. Aksine merhamet, her kişiye hak ettiğini ve onun için iyi olanın 
verilmesini gerektirir ve bir kişiye hak ettiği ve kötü olan şeyi vermemeye imkân tanır. 
Bundan dolayı, adalet ve merhamet arasında potansiyel bir çatışma vardır: adalet, kişiye 
ceza vermeyi gerektirebilirken, merhamet, bir kişinin ceza vermekten kaçınmasına 
imkân tanıyabilir.

Adalet (yukarıda tanımlandığı gibi anlaşılır, örneğin, her bireye hak ettiğini verme 
(suum cuique tribuere’nin bir gerekliliği olarak) genellikle biçimsel ve maddi adalete 
ayrılmaktadır. Bazen “kanun önünde eşitlik” denilen biçimsel adalet eşit kişilere eşit 
ve eşit olmayan kişilere ayrımcı şekilde davranılmasını gerektirir. Fakat bu tanım 
hemen “kişiler ne zaman eşittir?” sorusunu akla getirdiği için çok aydınlatıcı değildir 
(karşılaştırdığımız iki kişinin de pek çok yönlerden eşit ve eşit olmadığı açıktır). Bu 
tanımın, bu sorunun dikkate alındığı daha açık bir versiyonu şöyle olabilir: biçimsel 
adalet normatif açıdan ilgili bir yönde eşit olan kişilere (hukuk sisteminde yer alan 
maddi adalet ilkesinin belirlediği) bu bağlamda eşit davranılmasını ve normatif 
olarak ilgili bağlamda eşit olmayan kişilere (bir hukuk sistemindeki maddi adalet 
ilkesinin belirlediği) bu bağlamla ilgili olarak eşit davranılmamasını (orantılı şekilde) 
gerektirir. Bundan dolayı iki kişinin eşit olup olmadığını bilmek için onları ne yönden 
karşılaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekmektedir ve bu yön maddi adalet ilkesi ile 
belirlenir (aşağıda daha ayrıntılı şekilde tartışılacaktır). Burada biçimsel adalet ile ilgili 
iki ilginç duruma dikkat çekilmelidir. İlk olarak, biçimsel adalet hukukun uygulanma 
düzeyinde işler ve bundan dolayı sadece hukuku uygulayan temsilciler tarafından 
ihlal edilebilir, hukuku yaratanlar tarafından değil (örneğin sadece adli düzeyde ihlal 
edilebilir, yasama düzeyinde değil). İkinci olarak biçimsel adalet, ahlaki değer olarak 
değil, daha basit yani akılcılığın bir gerekliliği olarak yorumlanabilir; bunun nedeni 

426  Tanım: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (adalet her kişiye hakkını vermek için sabit ve sürekli bir 
istektir). Sonradan bu tanım pek çok filozof tarafından benimsenmiştir (Summa Theologiae II-II, qu. 57, artc.1,  yazarı Thomas Aquinas 
tarafından).
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biçimsel adaletin aslında, önceden seçilmiş ve maddi adalet hukuk sistemi ilkelerine 
dâhil edilmiş tutarlı bir uygulama gerekliliğine indirgenmesidir (bu yorum, Isaiah 
Berlin427 tarafından desteklenir). Burada ortaya çıkan soru, bunların maddi adaletin 
hangi ilkeleri olduğudur. Cevap (yukarıdaki biçimsel adalet tanımında gizlidir) maddi 
adalet ilkelerinin verilen bağlamlar için standart bir şekilde ilgili yönleri belirtmesidir. 
Maddi adaletten söz edilebilecek üç ana bağlam vardır: pek çok kişi arasında mal ve 
yük dağıtımı bağlamı (bu bağlamdaki maddi adalete “dağıtıcı adalet” denir), malların 
iki kişi arasında takas edilmesi ya da haksız fiil için tazminat verme bağlamı (bu 
bağlamdaki maddi adalete “karşılıklı uygulanan adalet” denir) ve bir suç için ceza 
verme bağlamı (bu bağlamdaki maddi adalete “cezalandırıcı adalet” denir428). Dağıtıcı 
adalet ilkeleri “ihtiyaçlarına göre her birine”, “katkısına göre her birine” “ hak etmesine 
göre her birine” gibi çeşitli şekiller alabilir. Karşılıklı uygulanan adaletin temel ilkeleri: 
“karar verdiği şeye göre her birine” (sözleşmeler bağlamında) ve “başka bir kişiye 
verdiği zararın derecesine eşit tazminat gibi her birinden” (haksız fiil bağlamında). 
Cezalandırıcı adaletin temel ilkesi “her birine suçunun topluma verdiği zarar derecesine 
eş değer olan bir cezadır”. 

Tüm maddi adalet türlerinin bir şekilde faydaların veya yüklerin dağıtımı ile ilgili 
olduğuna dikkat edilmelidir. Bundan dolayı maddi adalete “dağıtıcı adalet senso largo” 
da denebilir. Sonuç olarak dağıtıcı adalet olarak yukarıda belirttiğim adalet (örneğin 
malların ve yüklerin pek çok kişi arasında dağıtımına uygulanan maddi adalet) daha 
açık şekilde “dağıtıcı adalet senso stricto” olarak adlandırılmalıdır. 

Sonuca bağlamak gerekirse, adalet kavramının yapısının aşağıdaki şekle sahip olduğu 
söylenebilir: 

 
  

427  Meşhur denemesi “Equality’de” (deneme koleksiyonu concepts and Categories: Philosophical Essays, Princeton Universtiy Press, Prince-
ton 1999’da bulunabilir).

428  Cezalandırıcı adaletin bazı bilginler tarafından karşılıklı uygulanan adaletin özel bir durumu olarak yorumlandığına dikkat edilmelidir.
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Çözülmüş üçüncü sorun aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

(3) Adalet kavramına başvurmayı (kullanmayı) mümkün ve gerekli hale ne getirir? 

Bu soruya kesin cevap David Hume tarafından verilmiştir; “adalet kavramına 
başvurulmasını (kullanımını) mümkün ve gerekli hale getiren adaletin durumlarıdır”429. 
Hume’e göre, adalet kavramına başvurulmasını (kullanımı) mümkün ve gerekli 
olduğunu aynı anda desteklemesi gereken üç ana adalet durumu vardır. Birincisi, 
insanlar genel olarak bencil olması ya da daha yumuşak bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, sınırsız iyilikseverlik göstermemeleridir. 

Her bir kişi, arkadaşlarının menfaatlerine kendi menfaatlerine gösterdiği ilgiyi 
gösterirse, mallarla ilgili çatışma olmayacaktır. Fakat insanlar, kendilerini düşünür ki bu 
durum adalet kavramına başvurmayı gerekli hale getirir. İkinci adalet durumu malların 
azlığıdır. Adalet kavramı malların aşırı bolluk dünyasında gerekenden fazla olabilir 
(bu gibi bir dünyada olması gereken tek ilkeler bireylerin çabalarını oybirliğiyle en 
iyi şekilde muamele gören sonuçlar için koordine eden ilkeler olacaktır, fakat bunlar 
ikincisi bireyler arasındaki çıkar çatışmalarını çözümlediği ve malların aşırı olduğu 
bir dünyada var olmadığı için adalet ilkeleri olmayacaktır). Üçüncü adalet durumu, 
güçlerin eşitliğidir. Hume, zayıf olanları emir altına alacak ölçüde güçlü insan grubunun 
olması durumunda, bunlar üzerinde etkili adalet ilkelerinin uygulanmasının mümkün 
olmayacağını iddia etmiştir.

Burada iki yorumdan bahsedilebilir. İlk olarak Hume’un adalet durumları fikri, 
adaletin devletlerarasındaki ilişkilere uygulanmasının neden bu kadar zor olduğu 
sorusuna anlaşılır bir cevap verir. Nedeni, bu ilişkilerde, üçüncü adalet durumunun 
geçerli olmamasıdır- devletlerarasında güç eşitliği yoktur. İkinci olarak, bu bağlamda 
Marx’ın komünist toplumda adalet fikrinin gereğinden fazla hâkim olacağına dair 
tezini hatırlamak ilginçtir. Marx’ın komünist toplumla ilgili adalet fikrinin dağıtan bir 
toplum olduğu görüşünün temelinde var olan şey bu toplumda adalet durumlarının 
üstesinden gelinebileceğine dair inancıdır (bireyler, özgeci olacak ve mal bolluğu 
olacaktır). Söylemeye gerek olmadığı üzere, Marx’in iddia ettiğinin aksine, adalet 
durumları insan topluluklarının sabit ve aşılamaz bir özelliği gibi görünmektedir.

Sonuca bağlamak gerekirse, benim fikrime göre adalet kavramı ile ilgili çözümlenmiş 
temel sorunlar adaletin hukuk tarafından göz önünde bulundurulacak esas değer olup 
olmadığı sorusu, adalet kavramının yapısı ve adalet kavramının kullanılmasını hem 
mümkün hem de gerekli hale getiren durumlarla ilgilidir. 

429  Bkz. D. Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, Oxford University Press, Oxford, New York, 1998.
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3. Adalet kavramı: Çözülmemiş sorunlar

Bana göre, adalet kavramı ile ilgili, hala çözümlenmemiş olan üç felsefi sorunu 
sunacağım. İlk sorun, çok özel adalet türü ile –“ sosyal adalet” ile bağlantılıdır ve 
aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

(1) Sosyal adalet kavramının tam anlamı nedir ve sosyal adalet kanun koyma sürecinin 
bir hedefi olmalı mıdır?

Aslında burada iki sorun vardır: sosyal adalet nedir? Ve sosyal adaletin ne olduğu 
konusunda anlaştığımız zaman, bu kanun koymanın istenen bir hedefi midir? 

Sosyal adalet, bir toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri azaltma gerekliliği 
olarak tanımlanabilir. Fakat bu tanım, çok belirsizdir (örneğin tüm ya da sadece 
birkaç eşitsizlik türünün azaltılıp azaltılmayacağı, “azaltmanın”, “ortadan kaldırma” ya 
da sadece “azaltma” anlamına gelip gelmediği ya da “azaltmanın” örneğin ekonomik 
verimlilikte güçlü bir azalma pahasına, her ne olursa olsun yapılmasının gerekip 
gerekmediği gibi durumları belirtmez) ve bundan dolayı açıklanmalıdır. Sosyal adalet 
kavramı, rahatsız edici şekilde birçok farklı yolla açıklanabilir. Sonrasında, bu kavramın 
sadece iki yorumunu –fakat kesinlikle temel yorumlarını- belirtmek istiyorum: faydacı 
(refahçı) ve Rawlsçu430. 

Faydacı yoruma göre sosyal adalet sadece sosyal kuruluşlar, sosyal refahı en üst 
düzeye ulaştıracak şekilde oluşturulduğu zaman gerçekleştirilir. 

Sosyal refahı en üst düzeye ulaştırma görüşü, sosyal refah fonksiyonu kavramını 
tanıtarak açık hale getirilebilir. X yasal bir düzenlemeyi (sonuç olarak sosyal devlet 
meydana getiren) ve 1,…,n toplumu oluşturan bireyleri belirtsin. Her kişinin 
i yasal düzenlemeler üzerinde tercih hakları olabileceğini, bu tercih haklarının 
fayda fonksiyonu ile ui ile temsil edildiğini varsayalım, böylece ui (x) kişinin i yasal 
düzenlemeden x sağladığı faydayı temsil eder. 

W (x) yasal düzenleme x tarafından meydana getirilen sosyal refah miktarı ve f, 
Bergson-Samuelson sosyal refah fonksiyonu olsun (bu artan bir fonksiyondur, yani 
ui(x)’in değeri arttığı zaman her şey değişmeden kalır, w(x)’in değeri artar). Yukarıdaki 
sosyal adalet tanımı şu şekilde ifade edilebilir:

Sosyal adalet, bir kanun koyucu rekabet halindeki düznlemeler arasında seçim 
yapmak zorunda olduğu zaman, w(x)= f(ui(x), …. (un(x)) ifadesini en yüksek 
düzeye çıkaran bir düzenleme seçmesi durumunda gerçekleştirilir. Özel bir faydacılık 

430  Bkz. J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1973.
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durumu, sosyal adaletin sadece ve sadece sosyal kuruluşların, faydayı en yüksek düzeye 
çıkarmalarını sağlayacak şekilde kurulmaları durumunda yani sadece ve sadece sosyal 
refah fonksiyonunu en yüksek düzeye getirmeleri durumunda gerçekleştirileceğini 
ifade eden klasik faydacılıktır: w(x)= (ui (x) +… + (un (x)).431  

Rawls’un görüşüne göre, sosyal adalet sadece ve sadece sosyal kuruluşların 
“bilmezlik perdesi” arkasında “orijinal durumda” seçilmiş olan iki adalet ilkesine 
göre oluşturulmaları durumunda gerçekleşir (Rawls’ın adalet ilkelerinin seçilmesi 
için sözleşmeci yöntemine dair bu iki önemli kavram bu ilkelerin tarafsız seçilmesini 
garanti edecektir).  Rawls’ta adaltin birinci ilkesi, grosso modo,  her birey için imkân 
dâhilinde hepsi için aynı temel özgürlükler şemasının garanti edilmesi gerektiğini ileri 
sürer. İkinci ilke, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin iki şartı sağlaması gerektiğini ileri 
sürer: bunlar adil fırsat eşitliği koşulları altında herkese açık ofislere ve konumların 
olmasıdır (adil fırsat eşitliği ilkesi); bu eşitsizlikler toplumun en az avantajlı (örneğin 
en kötü, en fakir) fertleri için en büyük faydayı sağlayacaktır (farklılık ilkesi). 432

Fakat, sosyal adaletin bu iki yorumundan hangisinin daha uygun olduğuna (veya 
belki de başka bir şey) karar verilse bile, sosyal adaletin, kanun koyma için gerçekten 
istenen bir hedef olup olmadığı hala açık değildir. Bunun bir hedef olarak görülmesine 
karşı pek çok iddia geliştirilmiştir. Örneğin Friedrich von Hayek433, sadece piyasanın 
garanti edebileceği yaşam standartları istersek, sosyal adalet idealini izlemekten 
kaçınmamız gerektiğini bu gibi bir takibin piyasanın işleyişine kaçınılmaz olarak 
müdahale edeceğini ve faydalı etkilerini önleyeceğini iddia etmiştir. Robert Nozick 
ise sosyal adalet idealinin gerçekleştirilmesi için gelirin yeniden dağılımı gerekli 
olduğu için (örneğin vergilendirme aracılığıyla), bunun kaçınılmaz olarak insan 
hakları ihlaline neden olduğunu iddia etmiştir (Nozick burada, kabul edilmiş olarak 
anlaşılan öz sahiplik hakkını ve piyasanın kurallarına göre elde edilen mal sahipliğini 
kasteder)434

Fakat, Hayek’in ve Nozick’in iddialarına rağmen, pek çok bilginin sosyal adaletin 
kanun koyma sürecinin istenilen bir hedefi olduğu konusunda hem fikir olduğu 
görülmektedir. Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin doğal olarak kötü olmamasına 
rağmen (eşitsizlikte bunun gibi kötü bir şey görülmediğinden), bunların kesinlikle 

431  Bkz. J. Stelmach, B. Brozek, W.Zaluski, Dziesiec wykladow o ekonomi prawa (Ten Lectures on the Economic Analysis of Law), Wolters 
Kluwer, Krakow 2007, p. 22-28

432  adil fırsat eşitliğinin “biçimsel fırsat eşitliğinden” daha güçlü bir gereklilik olduğuna dikkat edilmelidir. İkincisi bireylerin sadece üstün 
avantajlar sunan iş yerlerinde ya da konumlarda görevlendirilmesinin rekabet süreci şekli ile belirlenmesi gerektiğini ve toplumun tüm üye-
lerinin eşit şartlarda seçilmesini gerekli bulur (bundan dolayı sosyal hiyerarşideki yerler için başvuranlara cinsiyet, ırk, cinsel eğilim, din gibi 
ilgisiz temellere dayanarak farklı muamele yapılmamalıdır). Adil fırsat eşitliği aynı yerli beceriye ve aynı hırsa sahip olan bireylerin üstün 
avantajlar sunan iş yerleri ve konumlar için var olan rekabetlerde aynı başarı beklentilerine sahip olmasını gerektirir.

433 Law, Legislation and Liberty, Routledge 1982 
434  Anarchy, State, Utopia, Basic Books, London 1974 eserinde.
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etkili bir biçimde kötü olduğunu iddia ederler (çeşitli sosyal sınıflar arasında çatışma 
yaratmaları ve bundan dolayı dayanışma ruhunun egemen olduğu uyumlu bir 
toplumun ortaya çıkışını imkânsız hale getirmeleri gibi istenmeyen sonuçlara neden 
olur). 

Çözülmemiş ikinci sorun aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

(2) Adalet kavramını küresel düzeyde uygulamak mümkün mü? Daha sade olarak, 
küresel adalet mantıklı bir kavram mı? 

Bu sorun, daha somut sorular şeklinde formüle edilebilir. Tüm devletler – liberal 
olup olmadıklarına bakılmaksızın-uluslararası topluluğun aynı düzeyde yasal üyeleri 
mi yoksa sadece ilki mi (ve sonuç olarak liberal devletlere liberal olmayan devletlerle 
ilişkilere girmeme ya da bu rejimleri liberal rejimlere dönüştürmeyi amaçlayan bir 
politika izlemeye zorlayan adalet talebidir)? Yüksek GDP’si olan devletlerin küresel 
dağıtıcı adaletin idealini gerçekleştirmek için daha zayıf devletleri destekleme 
konusunda yasal yükümlülükleri var mı? 435 Küresel adalet kavramının akla yatkınlığı 
hakkındaki temel sorunun türevleri olan bu tür sorular, çağdaş siyasal felsefede en 
heyecanlı tartışmalardan birisini başlatmıştır. 

 Bu tartışma sırasında üç temel küresel adalet yaklaşımı belirginleşmiştir: toplulukçu 
(ulusal), çok uluslu ve Rawlsçu. Bunlardan bahsetmeden önce, bu yaklaşımların temel 
iddialarını yorumlama şeklimin oldukça şematik ve kolaylaştırıcı olacağını vurgulamak 
isterin. Yine de bu tür bir açıklamanın, amacı adalet kavramı ile ilgili çeşitli sorunları 
çözmeye çalışmak olmayan daha çok bunlar hakkında genel açıklama sunmak olan bu 
yazının niteliği ile haklı çıkarılabileceğine inanıyorum. 

Toplulukçu (ulusal) yaklaşım adalet kavramının sadece devletler içinde uygun bir 
şekilde uygulanabileceğini ileri sürer. Bu yaklaşım ilk olarak tüm devletlerin (hem 
liberal hem liberal olmayan) vatandaşlarının büyük çoğunluğu tarafından kabul 
edilmeleri kaydıyla eşit derecede meşru olduğunu ve ikinci olarak da küresel dağıtıcı 
adalet idealinin gereksiz olduğunu ileri sürer. İkinci iddiayı desteklerken iki temel sav 
sunarlar: (i) bireylerin refahı, etkili şekilde devlet içinde gerçekleştirilebilir ve sonuç 
olarak devletlere “harici” görevler yükleme girişimleri (daha fakir devletlere yardım 
etme görevleri gibi) refahta genel bir azalış ile sonuçlanacaktır, (b) bireyin kendi 
devletine karşı taraflı olması ulusal taraftarlığın topluluğun ve ahlaki kimliğimizin 
temelinde yer alması (ahlaki kimliğimiz topluluğun içinde şekillenebileceği için) 
gerçeğiyle açıklanabilir.

435  Daha retorik bir soru yöneltilebilir: dünya nüfusunun sadece %40’ı mı yoksulluk eşiğinde yaşamakta (belirtilen bir devlette paranın satın 
alma gücünün paritesine göre günde 2 $ olarak tanımlanmıştır) ya da sadece dünyadaki 500 en zengin kişinin geliri en fakir devletlerde 
yaşayan 416 milyon kişinin gelirinden daha mı fazladır?  
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Çokuluslu yaklaşım (T.Pogge ve Ch. Beitz tarafından savunulur) sosyal 
adalet kavramının tam anlamıyla sadece devletlerde değil küresel bağlamda da 
uygulanabileceğini iddia eder. Bu yaklaşık, ilk olarak sadece liberal devletlerin meşru 
olduğunu ve ikinci olarak da küresel dağıtıcı adaletin haklı görülebilir olduğunu ifade 
eder. Çok uluslu yaklaşımı destekleyenlerin ana iddialarından birisi milliyetimiz ya da 
vatandaşlığımıza bağlı bir faktör olduğundan, toplumsal ve ekonomik durumumuz 
üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmaması gerektiğidir. Milliyet ya da vatandaşlığın 
ırk, cinsiyet, genetik yapı, sosyal sınıf gibi bağlı bir faktör olduğunu, ahlaki değer 
taşımadığını ve bundan dolayı toplumsal ve ekonomik durumumuz üzerinde etkiye 
sahip olmaması gerektiğini anlar ve sonuç olarak Rawlsç sözleşmeci yönetimini (“orijinal 
durum” ve “bilmezlik perdesi” fikirlerine dayanan) küresel duruma uygularsak43612, 
şu iki küresel adalet ilkesini elde edebiliriz: (1) sadece liberal devletler, uluslararası 
topluluğun meşru katılımcılarıdır, (2) küresel toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler 
sadece küresel toplumun en dezavantajlı (en kötü, en fakir gibi) toplumsal gruplarının 
faydası için çabalarsa haklı çıkarılabilir (başka bir deyişle, sadece bu eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılması en avantajsız (en kötü, en fakir gibi) küresel topluluk gruplarının 
durumunu kötüleştirirse). “Küresel farklılık ilkesi” denilen ikinci ilke, zengin 
devletlerin fakir devletlerin kalkınmasını en fakir küresel toplum gruplarının refahının 
en üst düzeye çıkarılacağı düzeyde desteklemeye dair yasal yükümlülükleri olduğunu 
ifade etmektedir. Gördüğümüz üzere, çok uluslu yaklaşımı destekleyenler Rawls’ın iki 
adalet kavramının da küresel düzeyde uygulanması gerektiği sonucuna ulaşırlar. Bu 
ilkelerin gerçekleştirildiği zaman, örneğin tüm devletler liberal olduğu ve küresel fark 
ilkesinin karşılandığı zaman, küresel adaletin hâkim olacağını ileri sürerler.

Rawls’ın kendisinin “Rawlsçu” çok uluslu küresel adalet yaklaşımını manalı olarak 
reddetmesi ilginçtir (Rawls’un sözleşmeci yöntemine ve Rawls’un küresel düzeye 
uzanan iki adalet ilkesine dayanmasından dolayı). 

O, bu yaklaşımı, inter alia, ütopik niteliğinden dolayı eleştirir437 13. İki adalet ilkesinin 
sadece ulusal adalet ilkeleri olduğunu ve bunların küresel düzeye genişletemeyeceğini 
iddia eder. 

Bundan dolayı, esasen çokuluslu yaklaşımı destekleyenler tarafından ileri sürülen 
yaklaşımdan farklı ve çok daha az radikal olan bir küresel adalet yaklaşımı önerir. Bu 
yaklaşımın ana hususlarını ele alalım. 438

Önceki iki yaklaşımın arasında olan Rawlsçu yaklaşım, adalet kavramının küresel 
436  Yani mantıklı temsilciler grubunun becerilerini, kapasitelerini, v.b ve hangi devlete ait olduklarını bilmediğini ve yaşamak istedikleri 

küresel yapı seçme görevi ile karşı karşıya kaldığını varsayarsak.  
437  Rawls’ın iddialarından birisi, devletlerin varlığının ve yoksulluğunun ana belirleyicilerinin sadece çok sınırlı bir dereceye kadar dış faali-

yetler ile değiştirilebilecek olanlar olduğudur (yenilik getirme kapasitesi, siyasal kültür).
438  Bu The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2001’de tam olarak verilmiştir.



475

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

bağlamda sadece kısıtlı bir şekilde uygulanabileceğini ileri sürer. Bu yaklaşım, ilk 
olarak tüm devletlerin, (hem liberal hem liberal olmayan) vatandaşlarının büyük 
çoğunluğu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, uluslararası topluluğunun aynı ölçüde 
meşru üyeleri olduğunu ve örneğin biçimsel adalet, mülkiyet hakkı, yaşama hakkı 
gibi temel insan hakları gibi çok genel ahlaki gerekliliklere saygı gösterdiğini (Rawls 
bu gibi devletlere “düzenli toplumlar” der) ve ikinci olarak küresel dağıtıcı adalet 
idealinin sadece çok kısıtlı derecede gerçekleştirilebileceğini, yani zengin devletlerin 
en fakir devletlere, Rawls’un dediği gibi “yüklü” devletlere yardım etme görevi 
şeklinde gerçekleştirilebileceğini ifade eder (Rawls’a göre bu görev, sadece yüklü 
devletlerin kendi uygun sosyal ve ekonomik kurumlarını geliştirdiği dereceye kadar 
gerçekleştirilmelidir). Gördüğümüz gibi, Rawls, adalet için uluslararası topluluk 
üyelerinin liberal devletler olması (belirli gerelilikleri karşılayan liberal olmayanlar 
da olabilir) veya sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin küresel fark ilkesini ihlal etmemesi 
gerektiğini şart koşmadığını ileri sürer.

Aşağıdaki tablo, üç küresel adalet yaklaşımının ana iddialarını özetlemektedir:

Yaklaşımlar/sorunlar Liberal olmayan rejimlere 
gösterilen tolerans Küresel dağıtıcı adalet

Toplulukçu Evet Hayır

Çok uluslu Hayır Evet

Rawlsçu Bu rejimlerin düzenli 
olması kaydıyla evet

Genel olarak hayır: sadece fakir 
devletlere yardım etme görevi

Çözülmemiş üçüncü sorun:

(3) Adalet kuşaklar arası ilişkiler bağlamında ne gerektirir? 

Bu sorun bağlamında ortaya çıkan çeşitli soruların birkaçından bahsedelim: şu 
anda var olmayan gelecek nesillerin şu anda var olan nesillerden adalet taleplerinde 
bulunacakları söylenebilir mi? Kanun koyucular, gelecek nesillerin çıkarlarını ne 
ölçüde dikkate almalıdır? Örneğin kanun koyucular, şimdiki nesiller için faydalı fakat 
50 yıl sonra olumsuz sonuçları olabilecek doğal kaynaklar politikası izlemeli mi? 
Gelecek nesillerin çıkarları nasıl “değerlendirilmeli” ve bu çıkarlar şimdiki nesillerin 
çıkarları ile nasıl karşılaştırılmalı? Gördüğümüz gibi, burada iki temel soru vardır: (1) 
adalet etmenleri şimdiki ve gelecek nesiller arasındaki tüm ilişkiler için geçerli midir?; 
(2) geçerli ise şimdiki ve gelecek nesiller arasındaki potansiyel çıkar çatışmalarını 
çözmek için hangi somut adalet ilkeleri kabul edilmelidir? Gelecek nesillere karşı 
yükümlülüklerin ilk sistematik analizinin John Rawls tarafından, A Theory of Justice’de 
yapıldığına dikkat edilmelidir. Rawls’un gelecek nesillere karşı yükümlülüklerimiz ile 
ilgili görüşü “bilmezlik perdesi” arkasındaki “orijinal durumdaki” rasyonel temsilciler 
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tarafından seçileceğini iddia ettiği “adil tasarruf ilkesinde” belirtmektedir (bu seçim 
yöntemi, temsilcilerin hangi belirli nesne ait olduklarını bilmemelerini, bunun da 
seçimlerini tarafsız hale getirmelerini garanti eder) 439. İlke, grosso modo, adaletin 
ilk olarak şimdi nesillerin gelecek nesiller için adil sosyal kuruluşların kurulması ve 
korunması için uygun miktarlarda fiziki sermaye biriktirmesini (Rawls’a göre bu 
durum sadece fabrikalar ve makineler için geçerli değildir, bilgi, kültür, teknik, beceri, 
v.b için de geçerlidir) ve ikinci olarak gelecek nesillere en azından önceki nesillerden 
aldıklarına eş değer bir şeyler bırakmalarını gerekli bulur. 

Sonuçlandırmak gerekirse, bana göre adalet kavramı ile ilgili çözülmemiş üç ana 
felsefi sorun sosyal adaletin anlamı ve istenirliği, adalet kavramının küresel düzeyde 
uygulanabilirliği ve adalet kavramının kuşaklar arası ilişkilere uygulanabilirliği ile 
ilgilidir. 

Dr. WOJCIECH ZALUSKI (Adjunct in the Chair of Legal Theory and 
Philosophy of Law / Jagiellonian University, Krakow, Poland)- Thank you.  

THE CONCEPT OF JUSTICE: PROBLEMS SOLVED AND UNSOLVED

1. Introduction 

The aim of this paper is to provide an overview of the main philosophical problems 
related to the concept of justice. My focus, then, is only on philosophical problems, 
not on practical ones (such as, for instance, the problem of which tax system – 
progressive or linear – is ‘more just’). I have divided the problems into two kinds: 
those which, in my view, have been solved, and those which, in my view, still remain 
to be solved. It is clear that while trying to provide such an overview, it is impossible 
to avoid arbitrariness dictated by personal philosophical convictions. Accordingly, I 
am fully aware of the fact that other scholars, when faced with the task of providing 
a similar overview, might have well chosen different problems and might have well 
ordered them in a different way than proposed in the present paper. 

The plan of this paper is simple: in section 2 I discuss philosophical problems related 
to the concept of justice which, in my view, have been solved, and in section 3 those I 
consider to be still unsolved. 

2. The concept of justice: problems solved 

In my view, there are three main philosophical problems related to the concept of 

439  Fakat, burada açık bir “motivasyonel” sorun vardır: gerçek şahıslar gelecek nesiller için tasarruf yapmayı neden kabul etmelidir? Cehaletin 
perdesi kaldırıldığı zaman hangi dürtü bunu yapmalarını zorunlu hale getirecektir? Rawls, bu sorunu kişilerin soyundan gelenleri önemse-
dikleri ve bu önemin adil tasarruf ilkesine uymak için geçerli bir dürtü olabileceğinin ifade edildiği motivasyonel varsayımı sunarak ele alır.
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justice which can be regarded as having been solved. The first one can be formulated 
in the following way: 

(1) Is justice the principal value to be realized by law?

 Even though some scholars, especially those representing the economic approach to 
law (Law & Economics), claim that it is economic efficiency, not justice, that constitutes 
the principal value to be realized by law, most scholars assume that this value is and 
ought to be justice. Three arguments (at least) can be advanced to substantiate this 
view: linguistic, historical, and moral.

 The linguistic argument has two forms. In the first form it says that in many languages 
there is an etymological connection between the words “law” and “justice” (e.g. in 
Latin: “ius” – “law”, “iustitia” – “justice”, in Polish: “prawo” – “law”, “sprawiedliwość” 
– “justice). A more sophisticated form of this argument was put forward by the 
eminent German legal philosopher Robert Alexy. Alexy asserts (in the spirit of the 
non-positivistic approach to law) that when we say “this legal rule is unjust”, we ipso 
facto question the legitimacy of this rule (i.e. question its being a legal rule, a part of a 
legal system), not just criticize it on moral grounds as a legal rule.440 This is so because, 
according to Alexy, an essential element of each legal rule is that it raises (for purely 
analytical reasons, that is, on the ground of the very meaning of the word “law”) a 
“claim of justice” (Gerechtigkeitsanspruch). Thus, so the argument goes, a rule that does 
not raise this claim or is obviously unjust cannot be regarded as a legal rule. Alexy’s 
argument is convincing and original, though, of course, it will not be acceptable for 
those scholars who assume positivistic approach to law (and, consequently, for whom 
there is no logical connection between law and moral concepts such as, for instance, 
justice). The historical argument, undoubtedly the weakest one of all the three, says 
that in most historical epochs justice was regarded as a principal value to be realized 
by law. Clearly, even if this historical hypothesis were true (as it probably is), it would 
not by itself justify a normative claim that justice ought to be the principal value of law. 
Finally, the moral argument asserts that the claim that justice ought to be the principal 
value of law is in accordance with common moral intuitions (or, put another way: 
with considered moral judgments prevailing in a society). This argument seems to 
me plausible. It must be admitted, though, that all arguments which appeal to such 
notions as “common moral intuitions” or “considered moral judgments” are usually 
met with suspicion, which is often justified given the notorious ambiguity of these 
notions. 

To sum up, the answer to the first question is, in my view, affirmative. I want to 

440  Bkz. R. Alexy The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, Oxford University Press, Oxford 2001.
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emphasize, however, that even though justice ought to be the principle value of law, it 
would be unreasonable to maintain that it is the only value of law; there are also other 
values (e.g. social stability, economic efficiency) which should be taken into account 
in the process of law-making (and which, arguably, at times can even override the 
value of justice). 

The second solved problem can be formulated as follows: 

(2) What is the structure of the concept of justice? 

Let me at first recall that justice, according to the classical definition of the Roman 
lawyer Ulpianus (based on Aristotle’s considerations from his Nicomachean Ethics), 
consists in granting each person her due (suum cuique trubuere).441 Before analyzing 
this definition in more detail, I would like to point here, by way of short digression, 
at the difference between justice and mercy. As mentioned, justice requires granting 
each person her due irrespective of whether what is her due is something good for her or 
not (i.e. irrespective whether this is some kind of reward or punishment). Mercy, by 
contrast, requires granting each person what is her due and good for her, and allows 
not granting a person what is her due and bad for her. Thus, there is a potential conflict 
between justice and mercy: where justice may require inflicting a punishment on a 
person, mercy may allow one to abstain from inflicting a punishment on that person. 

Now, justice (understood as presented above, i.e. a requirement of giving each 
person her due, i.e. as a requirement of suum cuique tribuere) is usually divided into 
formal and material justice. Formal justice, which is sometimes called “equality before 
the law”, requires that equal persons ought to be treated equally and unequal persons 
unequally. This definition, however, is not very illuminating, as it immediately gives 
rise to the question “when are persons equal?” (it is obvious that each two persons 
we compare are equal in a great number of respects and unequal in a great number of 
respects). A more precise version of this definition, taking account of this question, 
could be like this: formal justice requires that persons who are equal in a normatively 
relevant respect (determined by a principle of material justice incorporated into a legal 
system) ought to be treated equally with regard to that respect, and persons who are 
unequal in a normatively relevant respect (determined by a principle of material justice 
incorporated into a legal system) must be treated unequally (proportionately) with 
regard to that respect. Thus, to know whether two persons are equal, we must know 
in what respect we should compare them, and this respect is determined by a principle 
of material justice (to be discussed in more detail below). Two interesting facts about 

441  The definition says: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (justice is a constant and perpetual will to grant to 
each person her own right). Subsequently, this definition was assumed by many philosophers (e.g. by Thomas Aquinas, who writes in his 
Summa Theologiae II-II, qu. 57, art. 1, that iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuens).
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formal justice should be pointed out here. First, formal justice operates at the level of 
application of law and therefore can be violated only by agents who apply law, not by 
those who create law (i.e. it can be violated only at the judicial, not legislative, level). 
Second, formal justice can be interpreted not as a moral value but as something more 
basic, namely, as 2 4 a requirement of rationality; this is so because formal justice in 
fact boils down to the requirement of a consistent application of previously selected 
and incorporated into a legal system principles of material justice (this interpretation 
is defended e.g. by Isaiah Berlin442). The question arising here is what principles of 
material justice are. The answer (implicit in the above definition of formal justice) is that 
principles of material justice specify normatively relevant respects for given contexts. 
There are three main contexts to which material justice can be referred: the context 
of distributing goods or burdens between many persons (in this context material 
justice is called “distributive justice”), the context of exchanging goods between two 
persons or awarding compensation for a tort (in this context material justice is called 
“commutative justice”), and the context of inflicting a punishment for a crime (in this 
context material justice is called “retributive justice”443). The principles of distributive 
justice may take various forms, for instance, “to each according to her needs”, “to each 
according to her contribution”, “to each according to her desert”. The basic principles 
of commutative justice are: “to each according to what she has agreed upon” (in the 
context of contracts) and “from each such a compensation which corresponds to the 
level of damage she has done to another person” (in the context of torts). The basic 
principle of retributive justice is “to each such a punishment which corresponds to 
the level of her guilt and the level of harm which her crime did to the society”. It is 
worth noting that all the types of material justice concern some kind of distribution of 
benefits or burdens. Thus material justice can also be called “distributive justice senso 
largo”. Consequently, what I have referred to above as distributive justice (i.e. material 
justice as applied to a distribution of goods and burdens between many persons) 
should be more precisely called “distributive justice senso stricto”.

To conclude, it would seem that the structure of the concept of justice is has the 
following form: 

442  In his famous essay ‘Equality’ (to be found in his collection of essays Concepts and Categories: Philosophical Essays, Princeton University 
Press, Princeton 1999).  

443  It should be noted that retributive justice is interpreted by some scholars as a special case of commutative justice.
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The third solved problem can be stated as follows: 

(3) What makes the appeal to (the use of) the concept of justice possible and necessary? 

The definitive, as it seems, answer to this question was given by David Hume: it is 
circumstances of justice that make the appeal to (the use of) the concept of justice both 
possible and necessary.444 According to Hume, there are three main circumstances of 
justice which must hold simultaneously for the appeal to (the use of) the concept of 
justice to be both possible and necessary. The first one is the fact that human beings are, 
in general, egoistic, or, to put it less harshly, they do not manifest unlimited benevolence. If 
each person had the same concern for the interests of her fellows as she has for her own, 
then there would be no conflicts over goods. Human beings are, however, self-biased 
which makes the appeal to the concept of justice necessary. The second circumstance 
of justice is scarcity of goods. The concept of justice would be redundant in the world of 
superabundance of goods (the only principles that could exist in such a world would 
be those coordinating individuals’ efforts towards results that are unanimously treated 
as optimal; these would not be, however, the principles of justice, as the latter resolve 
the conflicts of interests among individuals, and such conflicts would be non-existent 
in the world of superabundance of goods). The third circumstance of justice is equality 
of forces. Hume argued that if there were a group of human beings sufficiently strong to 
subordinate the weaker ones, it would be impossible to impose any effective principles 
of justice upon them. 

Two comments may be in order here. First, Hume’s idea of the circumstances of 
justice provides a clear answer to the question why justice is so difficult to implement 
in relations among states. The reason is that in these relations the third circumstance of 
justice does not hold – there is no equality of forces among states. Second, it is interesting 
to recall in this context Marx’s thesis that in communist society the idea of justice 
would be redundant. What underlay Marx’s view of communist society as dispensing 

444  See D. Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, Oxford University Press, Oxford, New York 1998.
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with the idea of justice was his conviction that in this society circumstances of justice 
would be overcome (people would be altruistic and there would be superabundance 
of goods). Needless to say, contrary to what 6 Marx maintained, circumstances of 
justice seem to be a constant and insurmountable feature of human societies. 

To conclude, in my view, the main solved problems related to the concept of justice 
concern the question of whether justice is the principle value to be realized by law, the 
structure of the concept of justice, and the circumstances which make the appeal to 
the concept of justice both possible and necessary. 

3. The concept of justice: problems unsolved 

I shall present three philosophical problems related to the concept of justice which, 
in my view, still remain to be solved. The first problem is connected with a very special 
variety of justice – the so-called “social justice” – and can be stated as follows: 

(1) What is the exact meaning of the concept of social justice and should social justice be 
at all a goal of law-making? 

There are in fact two problems here: what is social justice?; and, once we agree what 
social justice is, is it at all a desirable goal of law-making? 

Social justice can be defined as a requirement of reducing social and economic 
inequalities in a society. This definition, however, is very vague (it does not say, e.g., 
whether all or only some kinds of inequalities should be reduced, whether “reducing” 
means “eliminating” or only “decreasing”, or whether “reducing” should take place at 
any price, for instance, at the price of strong decrease in economic productivity) and 
therefore needs to be explicated. Now, the concept of social justice can be explicated 
in a disturbingly many different ways. In what follows I would like to briefly present 
only two – but arguably main – explications of this concept: utilitarian (welfarist) and 
Rawlsian445. 

According to the utilitarian explication, social justice is realized if and only if social 
institutions are constructed in such a way that they maximize social welfare. The idea of 
the maximization of social welfare can be made precise by introducing the concept of 
social welfare function. Let x denote a legal regulation (generating, in consequence, 
some social state), and let 1, …, n denote persons of which the society is made. Assume 
that each person i will have preferences over legal regulations, these preferences being 
represented by a utility function ui, so that ui(x) represents the utility that person i 
derives from a legal regulation x. 7 Let w(x) be the amount of social welfare generated 

445  See J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1973.
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by a legal regulation x, and let f be a Bergson-Samuelson social welfare function (it is 
an increasing function, that is, whenever the value of ui(x) increases, everything else 
remaining unchanged, the value of w(x) increases). Now, the above definition of social 
justice can be expressed as follows: social justice is realized if a legislator, when faced 
with the choice between competing regulations, chooses a regulation which maximizes 
the expression w(x) = f(ui(x), …, (un(x)). A special case of utilitarianism is classical 
utilitarianism, which says that social justice is realized if and only if social institutions are 
constructed in such a way that they maximize the utility sum, that is, if and only if they 
maximize the following social welfare function: w(x) = (ui(x) + …+ (un(x)).446 

According to the Rawlsian explication, in turn, social justice prevails if and only if social 
institutions are constructed in accordance with two principles of justice that would have been 
chosen in the “original position” behind the “veil of ignorance” (these two crucial concepts 
of Rawls’s contractarian method of choosing principles of justice are to guarantee an 
impartial choice of these principles). The first principle states, grosso modo, that each 
person should be guaranteed a possibly broad scheme of basic liberties compatible 
with the same scheme for all. The second principle states that social and economic 
inequalities are to satisfy two conditions: they are to be attached to offices and 
positions open to all under conditions of fair equality of opportunity (the fair equality 
of opportunity principle); they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged 
(i.e. worst-off, poorest) members of society (the difference principle).447 

However, even if one finally decides which of these two explications of social justice 
(or perhaps some other) is most adequate, it still remains unclear whether social justice 
is a really desirable goal of law-making. Many arguments have been advanced against 
treating it as such a goal. For instance, Friedrich von Hayek maintained448 that if we 
wish the standards of living that only the market can guarantee, we should refrain from 
pursuing the ideal of social justice, as such pursuing would inevitably interfere with the 
functioning of the market and 8 preclude its beneficial effects. Robert Nozick, in turn, 
famously argued449 that since the realization of the ideal of social justice necessitates 
redistribution of income (e.g. via taxation), it inevitably leads to the violation of natural 
rights (Nozick means here the right to self-ownership understood as embracing also 
the ownership of things acquired in accordance with the rules of market). It seems, 

446  See J. Stelmach, B. Brozek, W. Zaluski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa (Ten Lectures on the Economic Analysis of Law), Wolters 
Kluwer, Krakow 2007, p. 22-28. 

447  It should be noted that fair equality of opportunity is a much stronger requirement than what is called “formal equality of opportunity”. 
The latter requires only that the assignment of individuals to offices and positions that confer superior advantages should be determined by 
some form of competitive process, and that all members of society should be eligible on equal terms (it therefore implies that applicants for 
places in social hierarchy ought not to be discriminated on irrelevant grounds such as, for instance, sex, race, sexual orientation, religion). 
Fair equality of opportunity, in turn, requires that any individuals who have the same native talent and the same ambition should have the 
same prospects of success in competitions for offices and positions that confer superior advantages for their occupants. 

448  In his Law, Legislation and Liberty, Routledge 1982.
449  In his Anarchy, State, Utopia, Basic Books, London 1974.  
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however, that Hayek’s and Nozick’s arguments notwithstanding, most scholars agree 
that social justice is a desirable goal of law-making. They argue that even though 
social and economic inequalities may not be intrinsically bad (since there seems to be 
nothing bad in inequality as such), they are assuredly instrumentally bad (since they 
lead to undesirable consequences, e.g. they generate conflicts between various social 
classes, and thus they preclude the emergence of a harmonious society in which the 
spirit of solidarity would prevail).

The second unsolved problem can be put this way: 

(2) Is it possible to apply the concept of justice at the global level? Put it more simply, is 
global justice a plausible concept? 

This problem can be formulated in the form of more concrete questions. Are all states 
– irrespective of whether they are liberal or non-liberal – equally legitimate members 
of international community or whether only the former are (and, consequently, it is a 
demand of justice imposed on liberal states not to enter into relationships with non-
liberal states or even to pursue a policy aimed at transforming these regimes into liberal 
ones)? Do the states with a high GDP have any legal obligations to support poorer 
states in order to realize some ideal of global distributive justice?450 Questions of this 
kind, which are derivative of the basic question about the plausibility of the concept 
of global justice, have generated one of the most heated discussions in contemporary 
political philosophy. During this debate three main approaches to global justice 
have crystallized: communitarian (national), cosmopolitan, and Rawlsian. Before 
presenting them, I want to stress that my exposition of these approaches’ main theses 
will be very schematic and simplifying. However, this kind of exposition is, I believe, 
justified by the character of the present paper, whose purpose is not to try to solve 
various philosophical problems regarding the concept of justice, but, rather, to provide 
an overview of them. 

The communitarian (national) approach asserts that the concept of justice can be 
properly applied only within states. This approach implies, first, that all states (both 
liberal and non-liberal) are equally legitimate, provided that they are accepted by the 
majority of its citizens, and, second, that the ideal of a global distributive justice is 
unjustifiable. In support of the latter claim they provide two main arguments: (i) the 
well-being of people can be most effectively realized within the state and, consequently, 
any attempts to impose “external” duties on states (i.e. duties to help poorer states) 
will result in a general decrease of wellbeing; (b) partiality towards one’s own state can 

450  One can also pose a more rhetoric question: is it just that 40% of the world population lives under the poverty threshold (which has been 
defined $2 per day, according to the parity of the purchasing power of money in a given state), or that the income of 500 hundred richest 
persons in the world is larger than the income of 416 million persons living in the poorest states?
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be justified by the very fact that national partiality is at the very basis of community 
and thereby of our moral identity (since our moral identity can be shaped only in a 
community). 

The cosmopolitan approach (defended, e.g. by T. Pogge and Ch. Beitz) assumes 
that the concept of social justice can be fully applied not only within states but also 
within the global context. This approach, in turn, implies, first, that only liberal states 
are legitimate, and, second, that the ideal of a global distributive justice is justifiable. 
One of cosmopolitans’ main arguments is that since our nationality or citizenship is a 
contingent factor, it should not have any impact on our social and economic situation. 
They maintain that if we realize that nationality or citizenship is a contingent factor, 
which – like race, gender, genetic endowment, social class – carries no moral value 
and therefore should have no impact on our social and economic situation, and, 
consequently, if we apply the Rawlsian contractarian method (based on the ideas 
of the “original position” and the “veil of ignorance”) to a global situation451, we 
shall obtain the following two principles of global justice: (1) only liberal states are 
legitimate participants of international community; (2) global social and economic 
inequalities are justified only if they work to the advantage of the least-advantaged 
(i.e. worst-off, poorest) social groups of the global society (in other words, only if 
abolishing these inequalities would worsen the situation of the least-advantaged (i.e. 
worst-off, poorest) groups of the global society). The second principle – called the 
“global difference principle” – implies that that the rich states have legal obligation 
to support the development of the poor states to the level in which the well-being of 
the poorest groups of the global society is maximized. As we can see, cosmopolitans 
come to the conclusion that Rawls’s two principles of justice should be applied at the 
global level. They argue that once these principles are realized, i.e. once all the states 
10 become liberal and the global difference principle is satisfied, global justice can be 
said to prevail. 

It is interesting to note that Rawls himself rejects the purportedly “Rawlsian” (because 
based on Rawls’s contractarian method and extending Rawls’s two principles of 
justice to the global level) cosmopolitan approach to global justice. He criticizes this 
approach, inter alia, for its utopian character.452 He argues that his two principles of 
justice are only principles of domestic justice and as such cannot be extended to the 
global level. Accordingly, he proposes an approach to global justice which is essentially 
different – much less radical – from one propounded by cosmopolitans. Let me now 

451  That is, if we imagine a group of rational agents who do not know what their talents, capacities, etc. are and to which state they belong, 
and who are faced with the task of choosing the global structure they would like to live in.

452   One of Rawls’s arguments is that the main determinants of the states’ wealth and poverty are those (e.g. innovation capacity, political 
culture) which can be altered by foreign actions only to a very limited degree. 
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pass to the presentation of the main points of his approach.453

The Rawlsian approach – intermediate between the preceding two – asserts that the 
concept of justice can be applied within the global context only in a limited way. This 
approach implies: first, that all states (both liberal and non-liberal) are equally legitimate 
members of international community, provided that they are accepted by the majority 
of their citizens and that they respect some very general ethical requirements like, for 
instance, formal justice, basic human rights like the right of ownership of property, 
right to life (Rawls calls such states “well-ordered societies”); and second, that the 
ideal of a global distributive justice can be realized only to a very limited degree, namely 
in the form of a duty of assistance of rich states towards the poorest – “burdened”, as 
Rawls calls them – states (according to Rawls, this duty ought to be realized only to 
the degree at which the burdened states develop their own proper social and economic 
institutions). As we can see, Rawls argues that justice does not require either that the 
members of international community should be liberal states (the members can be 
non-liberal ones, provided that they are well-ordered) or that global economic and 
social inequalities should not violate the global difference principle. 

The following table summarizes the main claims of the three approaches to global 
justice.

The third unsolved problem is: 

(3) What does justice require in the context of intergenerational relations? 

Let me mention some of multifarious questions arising in the context of this 
problem. Can future generations which are now non-existent be said to have any 
justice-claims towards present generations at all? To what extent should law-makers 
take into account the interests of future generations? Should, for instance, law-makers 
pursue a natural resources policy that is beneficial to present generations but is likely 
to have negative consequence in, say, 50 years? How to “weigh” the interests of future 
generations and compare these interests with those of present generations? As we can 
see there are two basic questions here: (1) do the justice considerations apply at all 

453  It is most fully presented in his The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2001.
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to the relations between present and future generations?; (2) if they do apply, what 
concrete principles of justice should be adopted to solve potential conflicts of interests 
between present and future generations? It should be noted that the first systematic 
analysis of obligations to future generations was made by John Rawls in his A Theory 
of Justice. Rawls’s view of our obligations to future generations is reflected in his “just 
savings principle”, which, as he argues, would be chosen by rational contractors in the 
“original position” behind the “veil of ignorance” (this method of choice guarantees 
that the contractors do not know to which particular generation they belong, which 
makes their choice impartial)454. The principle says, grosso modo, that justice requires 
present generations, first, to save for future ones an appropriate amount of real capital 
(by which Rawls understands not only factories and machines but also knowledge, 
culture, techniques, skills, and so on) for the establishment and preservation of just 
social institutions, and, second, to leave the future generations at least the equivalent 
of what they received from the previous generations. 

To conclude, in my view, three main unsolved philosophical problems related to the 
concept of justice are those concerning the meaning and desirability of social justice, 
the applicability of the concept of justice at the global level, and the applicability of the 
concept of justice to intergenerational relations. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkürler Dr. Zaluski. 10 dakikamız var. Sorular alacağız 
ve dediğim gibi lütfen sorarken zamana da dikkat ederseniz kimsenin hakkını yememiş 
oluruz. Buyurun hanımefendi.

Av. ZÜBEYDE KAMALAK- Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum, gerçekten 
çok faydalandım. Sayın Dinçkol Hocama hazmedilebilme ve hazmedilme Türkiye 
için asimilasyon mudur, entegrasyon mudur diye sormak istiyorum. Aynı aslında 
açıklama var da, siz süreyi iyi kullanın dediğiniz için devam etmiyorum. Bunun yanı 
sıra 90. maddeye eklenen uluslararası anlaşmalar Türk hukukuyla çatıştığında Türk 
hukukundan önde tutulur dedik. Aynı zamanda bu kanunlar ters düştüğü takdirde 
Anayasa Mahkemesine de malumlarınız olduğu gibi götürülemiyor. Bu da bir 
entegrasyon mudur, asimilasyon mudur? Kayıtsız şartsız kabul gibi geldi bana. Ayrıca 
Işıktaç Hocama da çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdi. 
Ona sorum da şöyle: Kırsal kesimde böyle olsa da maddi gerçekler var. 7 yaşındaki bir 
kız çocuğu için bahsedildi. Buna ben biraz kendimi canlı bir örnek olarak sunduğum 
için ilgimi çekti. Buradaki destek tazminat hukukunun istisnası diyorum ve farazi 

454  There is, however, an obvious “motivational” problem here: why should the real persons agree to save for future generations? What motive 
will they have to do it when the veil of ignorance is ‘raised’? Rawls deals with this problem by introducing a motivational assumption accor-
ding to which people care for their descendants and this care could be a motive for complying with the just savings principle. 
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destek diyoruz. O zaman faraziyi götürürsek ben de 15 yaş içerisinde evlendirilmiş 
birisiyim. Ancak kırsal kesimde değildim, fakat yine de bu yaşta evlendirildim. Ancak 
evlendikten 12 yıl sonra hem liseyi, hem iktisadı hem hukuku bitirdim. Mademki her 
şey farazi, bunları bitirip buraya gelmiş olmamı burada 7 yaşındaki kırsal kesimdeki kız 
çocuğu için değerlendirmeye alacak mıyız? 

Sayın Dr. Zaluski’ye de şunu sormak istiyorum: Kendileri buyurdular ki, “Gayri Safi 
Hâsılasını bazı devletler bu dengesizliği gidermek için sunabilir mi?“ demişlerdi. Sosyal 
adaletin sağlanabilmesinde küresel adaleti de gözetiyor isek savaşlar için sarf edilen 
kaynaklar sosyal adaletin sağlanması için sarf edilse öyle sanıyorum ki savaşlar da 
son bulurdu. Bulmaz mı diye de sorumu Sayın Zaluski’ye soruyorum. Hepinize çok 
teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. ABDULLAH DİNÇKOL- Teşekkür ederim. Bu kelime teknik bir kelime; 
absorb. Absorb’un ne olduğunu biz “absorbation” olarak kimyada, fizikte daha önce 
lisede öğrendik zaten, biyolojide de biliyoruz. Burada hazmedebilme kapasitesine 
çevrildi. Gayriresmi tercümede de öyle diyor. Kibarca bir kelime kullanılmış, 
hazmedebilme kapasitesi, yani günlük konuşmada da demez miyiz; hazmedebildim, 
hazmedemedim, bununla ilgili, burada çok özel bir asimilasyon vesaire anlamda 
kullanmadım, ama isteyen istediği gibi değerlendirir. Bu sonuçta bir kelime…

İkincisi, Anayasa Mahkemesiyle ilgili dediniz, Anayasa Mahkemesi tartışmaları 
hep vardır. Mesela, Anayasa Mahkemesi “İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının 
bizim açımızdan bağlayıcılığı var mıdır/yok mudur?” tartışması sürüyordu. Anayasa 
Mahkemesi “bizim açımızdan bağlayıcılığı yoktur” diyordu. Arkasından bizim oradaki 
yargıcımız Rıza Türmen arka arkaya iki makale yazdı. “Bal gibi Türk hukukunda yeri 
vardır, uygulanır” dedi. Bir de onu da ifade etmek istiyorum. Bu asimilasyon değil, 
bu bir tercih meselesi, Türkiye tercih etmiş, hedefini 1926’dan beri koymuş, bütün 
düzenlemeleri koymuş. O halde biz Türkiye kabile devleti, aşiret devleti de değil, 
bugün girdim, yarın oynamıyorum, vazgeçtim hali yok. O süreç takip edilecek, ama 
bir büyük sosyal kırılma, siyasal kırılma yaşanır, tercihimizi değiştirirsek o da ayrı bir 
konu. Yeni dönem bunu uyutma tercihinde, ama acaba daha sonra ne olur? Onun için 
bir şey diyemiyorum, Türkiye’de ve doğuda zeminler kaygandır. Teşekkürler.

Prof. Dr. YASEMİN IŞIKTAÇ- Önce çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için, 
ayrıca başarınız için şahsen de kutlamak istiyorum. Gerçekten 15 yaşında evlenmiş 
bir hanımın tekrar üniversiteyi, hatta birkaç üniversiteyi bitirmesi olağanüstü bir 
başarı olarak gözüküyor. Umarım meyvelerini de topluyorsunuzdur. Farz edilen bir 
şeyden bahsediyoruz, farazi destek bir yansıma olarak ortaya çıkan bir şey, yansımacı 
bir anlayışla tazminat hukukuna dahil ettiğimiz bir şey. Burada kriter elbette ki 
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ortalama üzerinden yapılmalıdır. Çünkü bir miktar saptayacağız, ama getirilen deliller 
ve tarafların ortaya koyduğu açılımlar herhalde hâkimin bu miktarı belirlemede bazı 
şeyleri göz önüne alabileceği anlamına da gelir diyorum, ama bilemeyiz. Örneğin, 
siz belki trafik kazasında değil de birkaç gün sonra başka bir hastalıktan öleceksiniz. 
Yargıtay buna ilişkin alanlarda diyor ki, olumlu yönden bakılır. Ortalama bir insan 
için belki ölecekti, bunun gözü toprağa bakıyordu gibi bir gerekçe olmaz. Ne kadar 
yaşayabileceği üzerinden mademki, zarar meydana çıktı, muhtemel olabilecek yaşama 
süresi ve elde edilebilecek gelir ilişkisi yine de ortalamaya yaklaştırılarak hesaplanabilir. 
Yazılı notumun içerisinde detayları vardı zaten, ilginizi teşekkür ediyorum, sağ olun. 

DR. WOJCIECH ZALUSKI- Küresel adalet ile ilgili sorunuz için çok teşekkürler. 
Kuşkusuz, gayri safi milli hâsılanın bir kısmının önceki uluslara aktarılması, küresel 
adaletin sağlanmasının en basit yollarından biridir. Zengin devletlerin, hak edilmiş 
kazanımlarının bir parçası olan gayri safi milli hâsılalarının bir kısmını diğer uluslara 
aktarmalarını şart koşmanın etik olup olmadığı sorusu, tabi ki, oldukça tartışmalıdır. 
Ancak, hem adalet sorunsalının tam içeriği, hem de küresel adalet tartışmalarının 
bütününün ardında yatan sebep budur. Gayri safi milli hâsılayla ilgili olarak oldukça 
ilginç bir gerçekten bahsedebiliriz; eğer zengin devletler birleşmiş örgütlerle 
bağlantılarından doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve gayri safi milli hasılalarının 
bir kısmını önceki uluslara aktarırsa, küresel adalet ideallerinin bir bölümü 
gerçekleşecektir. Buradaki sorun, örneğin Birleşik Devletler’in birleşmiş örgütler 
karşısında akdettiği sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. 
Dolayısıyla, günümüzde yürürlükte olan kurumlar ve yükümlülükler aslen yerine 
gerçekleştirilseydi, küresel adaletin bazı idealleri yerine getirilmiş olacaktı. Buradaki 
sorun, devletlerin bu yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınmasıdır. Teşekkürler.  

Dr. WOJCIECH ZALUSKI- Thank you very much for your question concerning 
global justice. Of course, transferring a part of gross domestic product towards the 
previous nations is one of the simplest ways of achieving global justice. Of course, 
it is controversial whether it is ethical or not to require of the rich states to transfer 
some of their gross domestic product, which is part of their deserved output, to other 
nations. But that’s what is the problem of justice consists in and that’s why the whole 
discussion about global justice has a reason. Just one interesting fact about gross 
domestic product; if the rich states comply with the obligations which undertook 
the connection of united organizations to transfer some of its gross domestic product 
towards the previous nations, in fact, some of the ideals of global justice would be 
realized. The problem is that for instance United States doesn’t realize its obligations 
which result from the contracts it took in the face of united organizations. So, in fact, if 
the institutions and the obligations which are enforced now were realized, some ideals 
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of global justice could be realized. The problem is that the states do default on these 
obligations. Thank you.

CAHİT CAN- Ben değerli meslektaşım Abdullah Dinçkol’a Türkiye’deki 
kanunlaştırma hareketlerine ilişkin açıklaması nedeniyle teşekkür ederim. Üzerinde 
çok çalıştığım bir konu olduğu için çok iyi özetlemiş bulunuyor. Yalnız kafama takılan 
bir tek soru var. Daha önceki hanım da buna değişik bir bağlamda değindi, ama biraz 
daha spesifik soru sormak istiyorum. Anayasanın 90. maddesi ve Avrupa müktesebatına 
uyum yasalarıyla bir arada düşündüğümüzde ben bundan daha vahim bir başka yasa 
daha söyleyeceğim; Birleşmiş Milletlerin 1950 yıllarını öngörerek düzenlemiş olduğu 
bir yasa daha var. O da ekonomik, dini, siyasi herhangi bir grup kendi devletini 
kurmak üzere ülkede bir bağımsızlık hareketi isteyebileceğini, bir özgürlük mücadelesi 
vereceğine ilişkin düzenlemesi bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman 
acaba “egemenlik” kavramıyla bu düzenlemelerin arasındaki ilişki ne olabilir? Sanki 
buna değin bir açıklama yapacakmış gibi göründü sevgili dostum, fakat sonra vazgeçti 
gibi geldi. Biraz daha açıklamasını rica edeceğim lütfen. Egemenlik kavramıyla bu 
düzenlemeler arasındaki ilişki. 

Bir açıklama daha yapayım; tabii hepimiz aynı kürsüdeniz. Sizden Anayasa hukukunun 
derinliklerine dalarak bir yanıt vermenizi beklemiyorum, ama kişisel kanınızı hiç 
olmazsa konuya ilişkin, çünkü bir ara söyleyecekmiş gibi o izlenimi yarattınız, sonra 
vazgeçtiniz. Absorbasyonla yetindiniz. Egemenlik kavramı konusunda düşünceniz 
nedir?

Prof. Dr. ABDULLAH DİNÇKOL- Hocam, önce güzel sözleriniz için teşekkür 
ederim. Söylediğiniz Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu düzenlemeden sonra 
biliyorsunuz Türkiye’nin bazı maddelerine çekince koyduğu iki büyük sözleşme 
daha var. İkiz Sözleşmeler adıyla anılan bu sözleşmeler çok bilinen bir şey, Türkiye’de 
bunun özellikle azınlıklarla ilgili konuda Lozan Anlaşmasının hükümleri müstesnadır. 
Yani biz azınlıklar Lozan Anlaşmasındaki gibi anlıyoruz diye çekince koydu ki, ikiz 
sözleşmeler alsında herhangi bir azınlığın, kendisini azınlık hisseden, yani bizim 
anladığım anlamda değil, çünkü Avrupa Birliği azınlığı nasıl anlıyorsa “minoreti” biz de 
öyle anlamak durumundayız. Yani kendini farklı hisseden, bu farklılığın yaşamındaki 
temel unsur olduğunu düşünen her topluluk yani bütün örneğin, Antalya’da 200 İngiliz 
yerleşmişse, bunlar kendilerini azınlık hissediyorsa bu azınlıktır. Devlet tanımlaması 
şeklinde değil, tabii söylediğiniz hep bütün bu düzenlemeler geliyor Avrupa Birliği 
hukuk sistemi egemenliği devralan bir sistem, yani Avrupa Birliği şu an için devlet 
haline dönüşmüş değildir. Benim kanaatim uzun vadede ABD oluşacak, yani ABD 
dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletlerini anlıyoruz, ama uzun vadede bir Avrupa 
Birleşik Devletleri olacak. Gidişat onu, şu anda milli marşı var, Anayasası tartışmalı gitti 
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geldi, yeniden hazırlanıyor. Akil adamlar bu arada Türkiye’yi de bir köşeye koydu bu 
düzenlemede ve şimdi yeniden düzenleyecekler. Anayasası var, milli marşı var, toprak 
alanları var. Bunun içindeki bütün geçişler her şey tek devlete göre düzenleniyor. Kültür 
de ortak ki, Polonya, Türkiye, hatta “bir Hıristiyan birliğidir” diye hüküm koydurmak 
için çok ısrar etti, fakat kabul görülmedi laiklik temel unsurdur diye, ama uzun vadede 
bu girmemiş olsa bile Türkiye’nin içine katılamayacağı bir birlik haline dönüşebilir. 
Bundan ve egemenlikten vazgeçiliyor. Zaten işin özelliği tümünden değil, ama birçok 
alanlarda vazgeçmek zorundasınız. O şartlarla gireceksiniz, siz kendiniz olarak değil 
Avrupa Birliğinin Komisyonun belirlediği şartlarla gireceksiniz ve üstelik buna yola 
çıkmışsak gireceğiz. Sorun şu değil; bizim Avrupa Birliğine girip-girmememiz, 
egemenliği devredip devretmememiz değil sorun, benim düşündüğüm Türkiye’de 
insan haklarına, hukuka, temel değerlere uygun, Avrupa’nın temel aldığı değerlere 
uygun bir yapılanmanın gerçekleşmesi. İster alır, o onların bileceği iş. Türkiye gibi 
100 milyona yaklaşacak -bu hızla artarsak- nüfusu olabilecek inanılmaz genç, pazarı 
muazzam olan bir ülkeyi alıp almamaları onun sorunu, ama bizim düşündüğümüz 
böyle değerlerin gerçekleşebilmesi. Zaten böyle değerlerin gerçekleşecek zihinsel 
yapıyı oluşturduğumuz zaman bizim kalkıp da öyle bir birliğe girme gayreti içinde 
olmamıza da bence o kadar fazla gerek yok. Çünkü biz hep Türkler daima kaç yıllık 
şeyinde hep dominant olmayı tercih etmişlerdir. Burada Avrupa Birliğinde son giren 
küçük evlat olmayı pek tercih etmiyorlar. Bir hoca bahsetmişti İstanbul’da, İspanyol 
temsilcisine sormuş: “Avrupa Birliğinde affedersiniz bize eşek muamelesi yapıyorlar. 
Siz ne yaptınız?” O da demiş ki “evet, yıllarca bize eşek muamelesi yaptılar, şimdi biz 
yeni gelenlere yapıyoruz” Bu bakışı aldığınız zaman işin tarzı bu. Siz oraya girince 
egemenlikten vazgeçeceğiz, temel dominant tavrımızdan vazgeçeceğiz ve gidiş de 
onu gösteriyor, ama anladığım kadarıyla son cümlede eksik bıraktım ki, tebliğin 
içerisinde çok ayrıntılı bölüm var. Ben çok kısa geçmek zorunda olduğum için özetle 
sizin resepsiyonla ilgili teziniz de bana bu konuyu kafamda şekillendirmek açısından 
çok yardımcı oldu, ama sistem bu, girmişiz bir şekilde git dersen gitmiyor, gel dersen 
gelmiyor öyle bir durum söz konusu. O da bizi istemiyor, biz de istemiyoruz, ama 
böyle bir çizgide devam edeceğiz.

CAHİT CAN- Söyledikleriniz çok güzel, Avrupa’nın geliştirmiş olduğu kavramları 
Türk hukukuna yerleştirmek çok güzel de, Kıbrıs’ın düzenlenmesine ilişkin veya 
MGK’nın ortadan kaldırılmasına ilişkin bazı spesifik konular var. Bir de üstelik 
Türkiye’nin Avrupa’ya girmesinin hiç de mümkün olduğu göz önünde tutulduğunda 
bizden sadece bir şeyler isteniyor izlenimi doğuyor bende, sadece bir şeyler isteniyor, 
şunu yap, bunu yap, ama üstelik ben almayacağım. Yani bu yaklaşımın ben egemenlik 
kavramıyla ne ölçüde bağdaşabileceğini öğrenmek istedim. Tabii buna siz de cevap 
veremezsiniz herhalde. Bazı yöneticiler ancak bilirler bunu. Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. ABDULLAH DİNÇKOL- Ben teşekkür ederim, sağ olun.

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederim. İkinci Oturumu bitirmiş bulunuyoruz.

Sayın konuşmacılara ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biraz da rijit davrandığım 
için de özür diliyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı Sayın Hasan Ürel’i sahneye davet ediyorum.

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“YARGININ ÜÇ TEMEL ÖĞESİNİN ADALETİN 
GERÇEKLEŞMESİNDEKİ ROLLERİ”

Oturum Başkanı: TÜLAY TUĞCU (Anayasa Mahkemesi Önceki Başkanı)

(SALON 2, 11 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Oturumu açmak üzere Oturum Başkanı Anayasa Mahkemesi Önceki 
Başkanı Sayın Tülay Tuğcu’yu; konuşmacılar Av. Hakan Aliefendioğlu’nu, Sayın Av. 
Erdal Merdol’u ve Türk Amerikan Derneği Assemblesi Başkanı Sayın Av. Günay 
Evinch’i sahneye davet ediyorum. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI TÜLAY TUĞCU- Değerli katılımcılar, dört gündür devam 
eden Hukuk Kurultayında önemli ve ilginç konular konuşmacılar tarafından sunuldu 
ve irdelendi. Bu oturumda da yine önemli bir konu yargının üç temel öğesinin adaletin 
gerçekleşmesindeki rolü tartışılacak. Ben korsan bir bildiri vermek istemiyorum, 
ama izin verirseniz iki cümleyle bir şeyler de söylemek istiyorum. Kanımca, bir 
hukuk devletinin asli unsurlarından en önemlisi saygın yargının varlığıdır. Bu saygıyı 
oluşturmak büyük ölçüde sav, savunma ve karar sürecinden oluşan yargılamanın üç 
temel öğesinin birbiriyle ciddi ve güvenilir bir dayanışma sergilemesiyle mümkün 
olur. Bu bakımdan sayılan üç öğenin kendilerine düşen sorumluluğun algılanması 
ve bu sorumluluğu uygun tavır sergilemesi beklenilmelidir. Bu oturumda çok değerli 
ve deneyimli üç sayın avukat meslektaşım yargının üç temel öğesinin rollerini bize 
anlatacaklar ve böylece hukukun, adaletin güçlenmesine katkıda bulunacaklardır.

Konuşmacılarımız Sayın Av. Hakan Aliefendioğlu, Sayın Av. Erdal Merdol ve Sayın 
Av. Günay Evinch. Kendilerinin özgeçmişlerini kısaca sizlere okumak istiyorum. Sayın 
Av. İzzet Hakan Aliefendioğlu 1963 doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu, 1986-1987 tarihleri arasında avukatlık stajını tamamlamış ve 23.09.1987 
tarihinde avukatlığa başlamış. Hâlâ serbest avukatlık mesleğine devam etmektedir.

Sayın Av. Erdal Merdol 29.11.1945 Kırklareli doğumludur. Ankara Kurtuluş Lisesini 
bitirdikten sonra 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
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olmuştur. 1970 yılından bu yana Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık 
yapmaktadır. 1992 senesinde Ankara Barosu Başkanlığına seçilmiştir. 2 Temmuz 1993 
yılında gerçekleştirilen ve 13 yıl süren Sivas katliamı davasında müdahil avukatların 
başkanlığını ve sözcülüğünü yapmıştır. Baronun değişik komisyon ve kurullarında 
görev almıştır. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin kurulması görevini ve iki yıl 
bu merkezin başkanlığını üstlenmiştir. Baronun pek çok çalışmalarında yer almıştır. 
Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosunca yayımlanan bazı eserlerin hazırlanmasında 
katkı sağlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sayın Av. Günay Evinch Türk Amerikan Derneği Assemblesi Seçilmiş Başkanıdır. 
Amerika’da Washington DC’de Sabzman and Evinch Şirketinde 1993 yılından bu yana 
avukatlık yapmaktadır. 1993 Chicago doğumlu Evinch iki nesil Türk Amerikalı, ailesi 
Manisalıdır. Ermeni sorunu konusunda hukuk uzmanı olan Fulbright bursu ile 1991-
1993 yıllarında “Türkiye’de Ermeni Sorunu ve Antiterör” konusunda araştırmalar 
yapmıştır. 1991 yılında Washington Anlee Üniversitesinden hukuk doktorasını aldı. 
1986 yılında University of California’dan iktisat ve siyasal bilimlerden mezun oldu. 
San Francisco Bölge Başsavcısı, California Federal Başsavcısı Özel Hukuk Şirketinde 
stajını yapmıştır. Hukuk Fakültesi Öğrenci Birliği Başkanlığı ve Amerikan Barolar 
Birliği Uluslararası Hukuk Derneği Üniversite Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

Konuşmacılarımızı size tanıttıktan sonra sırayla söz vereceğim. Ancak bir şeyi 
hatırlatmak istiyorum; oturum süremiz 1.5 saat, mutlaka konuşmacılarımızın 
anlatacağı çok şey vardır. Ancak hem bizden sonra ikinci bir oturum olması, hem 
de soru ve cevapların mümkün olabilmesi karşısında kendilerini 20 dakikayla 
sınırlamalarını rica ediyorum ve ilk sözü Sayın Aliefendioğlu’na veriyorum. Buyurun 
Sayın Aliefendioğlu.

Av. HAKAN ALİEFENDİOĞLU (Ankara Barosu)- Teşekkür ederim. 

YARGILAMA SÜJELERİNİN TARİHSELLİĞİ:

Yargılama faaliyetinin usul kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve bu şekilde 
yasaların uygulanması neticesinde adaletin gerçekleştiği varsayılmaktadır. Ancak bu, 
tabiî ki adaletin sadece belirtilen pozitivist çerçevede gerçekleştiğinin anlaşılması 
anlamına gelmemektedir. Sadece inceleme konusu açısından böyle bir varsayımdan 
hareket edilmiştir.

Bu kapsamda adaletin gerçekleşmesinden söz edebilmek için yasaların usulüne 
uygun olarak somut olaya gerektiği biçimde uygulanması gerekir. Bunun olmadığı 
durumda, adaletin biçimsel açıdan dahi gerçekleştiğinden söz edilemez. 
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Hukukun uygulanmasında da yargılama faaliyeti özellikle öne çıkmaktadır. “Dava ve 
muhakeme o kadar önemli hale gelmiştir ki, uygulanabilme (etkililik), hukukiliğin işareti 
olarak kabul edilmektedir.” (Keyman, 171)

Yargı faaliyetinde ise, yargı organı ve yargılamanın usulü ile birlikte yargılama 
faaliyetini yerine getiren yargıç, savcı ve avukatların yani taraflar ve karar vericinin asli 
unsurlar olduğu görülmektedir.  Yargılamadaki taraflar ve karar vericilerin yargılama 
faaliyetindeki durumları, görev ve yetkileri yasalarca tanımlanmıştır. Özellikle usul 
yasalarında bu konularda ayrıntılı hükümler bulunmaktadır. 

Yargılama faaliyetini yerine getiren bu süjeler, yine yasalarca (ve hukukun 
genel ilkelerince) tanımlanmış adaletin yerine getirilmesine yönelik faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

Burada, adaleti gerçekleştiren süjelerin durumunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği, 
değerlendirme biçiminin ne gibi sonuçlara yol açabileceği “Yargılamada Gerekçe” 
üzerinden ele alınacaktır: 

Anayasa’nın 141.md.si 3.fıkrasına göre “Bütün mahkemelerin her türlü kararları 
gerekçeli olarak yazılır.” Yine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 388.md.si ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da gerekçenin gösterilmesini zorunlu tutmaktadır. 
Çeşitli Yargıtay kararlarında da gerekçesizlik bozma nedeni sayılmıştır.

Uyuşmazlık hakkında karar verecek olan mahkeme tarafların iddiaları konusunda 
hangi tarafın ne ölçüde haklı olduğu konusunda bir karar verecektir. Verilen bu kararın 
bir gerekçesi olmalıdır. Usul kuralları uygulanmak suretiyle taraf iddiaları ve deliller 
değerlendirilerek, bir takım nedenler ve mantıki çıkarımlar sonucu karara varılmalıdır. 
Bu haliyle verilen kararın sürecin sonunda ortaya çıkması, bir dayanağı olması 
gerekmekte olup, bu dayanak “gerekçe”dir. Kararda, taraf iddialarının değerlendirilip 
değerlendirilmediği, ne şekilde değerlendirildiği, hangi nedenlerle belli bir sonuca 
ulaşıldığı gösterilmelidir. 

Bu şekilde, doğru ve güvenli bir yargılama yapılması sağlanmış olacağı gibi, 
keyfi ya da yanlı davranılıp davranılmadığının, tarafların hangi gerekçeyle karar 
verildiğinin anlaşılması mümkün olacak, Yargıtay denetimine elverişli bir hüküm de 
oluşturulacaktır.

Yargılama faaliyeti belli bir sonuca yönelmiştir. Bu sonuç maddi ve hukuki gerçekliğe 
ulaşmak suretiyle uyuşmazlığın çözülmesidir. (Keyman, 176) Bu gerçekliğe ulaşmak 
için taraflar karşılıklı iddialarda bulanmakta ve bir takım deliller ileri sürülerek iddiaların 
kanıtlanmasına çalışmaktadır. Yargıç, yanların iddialarını değerlendirerek çekişmeli 
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olan ve olmayan hususları tespit etmekte, kanıtları değerlendirmekte, hangi delillerin 
çekişmeli vakıayı kanıtladığını belirlemekte ve maddi vakıa ile uygulanacak normu 
tespit etmektedir.  Bu şekilde taraf iddiaları konusunda bir yargıya varmak suretiyle 
maddi ve hukuki gerçekliğe ulaşılmaktadır. (YHGK.24.11.2001-4-1016/757-YKD 
Şubat 2002, 173-180) (Akt.Tutumlu, 81) Bu haliyle verilen kararın sürecin sonunda 
ortaya çıkması, bir dayanağı olması gerekmekte olup, bu dayanak gerekçedir ve gerekçe 
gösterilmelidir. 

Ancak yargılama süreci sadece usulü işlemlerin uygulanmasından ibaret bir takım 
rutin işlemlerden oluşmayıp, tarafların ve hakimin görevleri, bunların işlemleri ve 
aralarındaki ilişkilerden oluşan çeşitli unsurların birbirinin içine geçtiği bir bütünlüğe 
ve gerçekliğe sahiptir. Ve çözüme yönelik bir sistemdir. Bu haliyle aynı zamanda 
entelektüel bir faaliyettir. (Keyman, 175-176) Bu nedenle bütün tarafların ve hakimin 
sürece etkin ve nitelikli katılımını gerektirir. 

 Ancak, Anayasa ve usul kanunlarının açık hükümleri ile modern yargılamanın gereği 
olmasına rağmen, uygulamada yargı kararlarının büyük çoğunluğunda ya hiç ya da 
yeterli gerekçe gösterilmediği hususu bir vakıadır. (Aşçıoğlu, 1992, 56)

İş çokluğu gerekçesiz karar vermenin bir nedeni olamaz. Karar bir gerekçeye 
istinaden verilmelidir ve böyle bir karar verildiğinde zaten elde yazılmış hazır bir 
gerekçe bulunmaktadır. Artık sadece karar metninde kaleme alınarak gösterilmesi söz 
konusu olacaktır. Bununda çok zaman alacağından bahsedilemez. 

Bu nedenle, iş çokluğu nedeniyle gerekçesiz karar verildiği yaklaşımı, verilen 
kararların yeterli ve geçerli bir gerekçeye istinaden verilmediği, bu kararların yargı 
kararı olmadığının kabulü anlamına gelmektedir. Öyleyse gerekçesiz kararlar, teknik 
anlamda bir yargılama yapılmadığını göstermektedir.

Diğer yandan, iş yoğunluğu gerekçesiz karar vermenin bir nedeni olmadığı gibi, tam 
tersine gerekçesiz karar vermek iş yoğunluğunun bir nedenidir. Şöyle ki; Yargılamanın 
tarafların ve yargıcın etkin katılımıyla usulüne uygun yapıldığı durumlarda; 
uyuşmazlık, çekişmeli konular daha kolay ve netlikte tespit edilmekte, bu yapıldığında 
gereksiz ayrıntılarla zaman kaybedilmemekte, sadece çekişmeli konuları aydınlığa 
kavuşturacak delillerin toplanması yoluna gidilmekte, gereksiz delil toplanması yoluna 
gidilmemekte, yargılamanın gereğine aykırı bilirkişi raporlarıyla uğraşılmamaktadır. 
Bu şekilde yapılan yargılamada karar, yargılama sürecinin sonucu olarak dayanaklarıyla 
netleşmektedir. Sürecin bu şekilde uygulanması tarafların ve yargıcın etkin katılımını 
da teşvik etmektedir.  Bu hususta, gereksiz ayrıntılarla yargılamanın uzatılmamasına, 
daha makul sürede bitmesine neden olmaktadır.
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Uygulamada ise yargılama; dava açılması, karşılıklı layihaların verilmesi, nerdeyse 
tarafların gösterdiği tüm delillerin toplanması, dosyanın bilirkişiye verilmesi ve hüküm 
kurulması şeklinde standart bir prosedürün uygulanması şeklinde tezahür etmektedir. 
Bu uygulama, yargılama sürecinin süjeleri olan avukat ve yargıçların kendilerini bir 
takım rutinleşmiş prosedürlere teslim etmelerine ve sorumluluk almamalarına yol 
açmaktadır. Bu durumda yargılamanın süjeleri yargılama sürecine hakim olamamakta; 
bu da, yargılamanın uzamasına ve niteliğinin gereği gibi olmamasına yol açan gereksiz 
ayrıntıların yargılamanın içine sızmasına neden olmaktadır.     

Sonuç olarak yargı kararlarının gerekçesiz olması ile yargılamanın uzaması arasında 
doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. 

Bütün bu hususlar, yargılamada adaletin gerçekleştirilememesi anlamına gelmektedir.  
Dolayısıyla yasaların adil olup olmadığı da çok önemli olmamaktadır.

Hukuk fakültelerindeki eğitimin, yargıç ve avukat eğitiminin yetersizlikleri böyle bir 
sonucun oluşmasında tabi ki etkilidir. Ancak asıl neden avukat ve yargıçların yargılama 
sürecine etkin olarak katılamamalarında aranmalıdır. Zira eğitim yetersizlikleri 
mesleki uygulama sürecinde çalıştıkça giderilir. Ancak, dikkate değer bir biçimde 
böyle olmadığı görülmektedir. Yanlışlar zamanla giderilmemekte, aksine daha yerleşik 
hale gelmektedir. Zira, mesleki tecrübe kazanıldıkça, çoğunlukla sadece rutinleşmiş 
prosedürlere hakimiyet artmaktadır. 

Diğer yandan yargıç ve avukatların yargılama sürecine etkin olarak katılabilmeleri 
halinde, yargılamanın gereklerinin kendilerini zorlayacağı, bununda sorumluluk 
almalarına yol açacağı, eğitimden gelen bir takım yetersizliklerin mesleki uygulama 
sürecinde azalacağı açıktır.

Yargılamanın niteliğine ve gereğinden fazla uzamasına ilişkin sorunların giderilmesine 
yönelik sayısız çabalar sonuçsuz kalmaktadır. Zira, bu çabalar çoğunlukla usul 
kanunlarının değiştirilmesine hasredilmekte, sorunun özüne dokunulmamaktadır. 
(Aşçıoğlu, 1995, 154,156) Yargılamanın süjelerine atfedilen ”bilgisizlik, özensizlik” 
gibi hususlarda sorunun özüne dokunmaktan uzaktır. Zira, bu halde de sorun 
süjelerin sübjektif yaklaşımlarına bırakılmaktadır. Oysa ki, süjelerinin durumlarının, 
yargılamanın usulüne uygun yapılmasını sağlaması gerekir. 

Tarafların ve yargıcın yargılamaya etkin katılamamasının nedeni aşırı “yargıç” merkezli 
yargılama anlayışıdır. Bu günkü uygulamada, yargılamayı yargıcın yapacağı, kararı 
yargıcın vereceği, yargılamanın yargıca ait bir faaliyet olduğu kabul edilmektedir. Taraf 
avukatlarının yargılama faaliyetindeki durumları ikincil olarak kabul edilmektedir. 
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Avukatın yargılamaya ikincil bir biçimde katılması, yargılamanın süreci hakkında 
sorumluluk almamasına neden olmaktadır. Çoğunlukla sorumluluğu yargıcın üzerine 
atmaktadır. Avukat, yargılamaya etkin bir biçimde katılarak sorumluluk almak 
istemesi halinde ise yargılama faaliyetine ikincil kabul edilmesi nedeniyle dirençle 
karşılaşmaktadır. Yargıç açısından ise yargılamanın bütün yükünün üstünde kalmasına, 
bu da iş yükünün aşırı artmasına neden olmakta; bu da doğal olarak sorumluluktan 
kaçınmaya, yargılamanın rutin bir prosedüre teslim edilmesine yol açmaktadır. 
Sonuç olarak, taraf avukatları ile yargıcın yargılamaya etkin katılımı sınırlanmaktadır. 
Sorumluluk alarak, bu durumu aşmak isteyen yargıç ve avukatların aşırı iş ve 
sistemin direnci karşısında aşırı yüklenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda, 
yukarda da belirttiğimiz gibi gerekçeli karar verilmesini sağlayacak şekilde yargılama 
yapılamamakta, yargılamanın makul sürede bitmemesine neden olan bir kısır döngü 
yaratılmaktadır.

Oysa ki, yargılama sürecinin kendi başına bir gerçekliği vardır. Ve yargılamanın 
süjeleri olan Avukat, savcı ve yargıçlar bu sürece bağımsız olarak katılmaktadırlar. Amaç, 
yargılama sonunda maddi ve hukuki gerçekliğe ulaşmaktır. Gerçekliğe, bütün süjelerin 
birbirleriyle iletişim içinde kolektif katılımı ile ulaşılacaktır. (Keyman, 2005) Bütün 
süjelerin bu bakımdan görevleri vardır ve hepsinin görevleri asıldır. Yargıcın yargılamayı 
idare etmesi, karar vermesi, yargıcın görevinin asıl, diğer süjelerin görevlerinin tali 
olmasına gerektirmez. Böyle algılanıp uygulanması yargılamanın gerekleri bakımından 
hatalıdır ve yargılamaya etkin katılımı sistemik olarak engelleyerek büyük sorunlara 
yol açmaktadır.  

Yargılama faaliyeti, normun olaya uygulanması yada olaya uygun normun tespiti, 
teknik bir süreçtir. Ancak, bu faaliyetin gerçekleştiği yargısal ortam ile bu faaliyeti 
gerçekleştiren süjeler tarihsel bir sürecin ürünüdürler. Bu süreçler tarafından belirlenen 
doğrultularda ve bu süreçler tarafından belirlenerek işlevlerini yerine getirmektedirler. 
Dolayısıyla, yargılama faaliyeti ve bu faaliyete dahil olan süjelerin durumlarının 
her türlü değerlendirilmesi bu süreçleri dikkate almak zorundadır. Bu doğrultuda, 
yargılama faaliyetinin esasına oluşturan teknik süreçlerinde bu açıdan dikkate alınması 
zorunludur. (Her şey kendi tarihselliği içinde anlam kazanır) Yargılamayı ifa eden 
süjeler, ancak kendi tarihsellikleri içinde sosyolojik olarak açıklanabilir. 

Belirtilen durum, her şeyden önce Hukuk Metodolojisinde sözü edilen “Tarihçilik” 
ve “Sosyolojik Anlayış” değildir;

       - Zira bunlar, belirli bir hukuk düzeni ve normu ile ilgili olup, yargılamanın ve 
süjelerinin tarihsel ve sosyolojik durumları ile ilgili değildir. 
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        - İkinci olarak, tarihselliği ve sosyolojik anlayışları verili modern hukuk içinde 
açıklamaya yönelmektedirler. Toplumsal ve zamansal açıdan modern öncesi ile 
modern hukuk karşılaştırmalarını içermemektedirler.  

Modern hukuk, modern devletle beraber ortaya çıkmıştır. 16-18 yüzyıllar arasında 
ortaya çıkan modern devlet ve onunla birlikte modern düşünce beraberinde modern 
hukuk düşüncesini de ortaya çıkaracaktır. (Akkaya Kia, 2006, Yüksel 2004)

Modern devlet; hukuku oluşturan, hukuk yoluyla kendini meşrulaştıran hukuk 
birliğini esas alan merkeziyetçi bir devlettir. En önemli özelliklerinden biri belirli 
sınırlar içinde uygulanan kodifiye edilmiş bir hukuk düzenine sahip olmasıdır. (Yüksel, 
2004)

Bu hukuk, modern öncesi hukuktan farklı olarak rasyonel, yazılı, güvenilir, sistematik, 
evrensel, genel, eşit ve soyuttur. Tıpkı modern düşünce gibi bireyi esas alır. (Akkaya 
Kia, 2006, Yüksel 2004) 

Modern hukuk bu haliyle tarihseldir. Kendinden önceki hukuk sistemlerinden 
farklıdır. Anlaşılmasında, bu farklılıkların ve tarihselliklerinin dikkate alınması 
gerekir. Modern sistemlerdeki yargıç ve avukatlar, adları aynı olsa bile modern öncesi 
sistemlerdeki yargıç ve avukatlardan tümüyle farklıdır. 

   Keza, modernleşmesi farklı seyrettiği söylenebilecek bizim gibi toplumlarda, farklı 
modernleşmenin getirdikleri ve resepsiyon yoluyla hukuk alınması durumu daha da 
karmaşık hale getirmekte, konunun anlaşılabilmesi için tarihselliğe özel bir vurgu 
yapılması gerekmektedir.     

Eski toplumumuzda bu gün mevcut bir takım kavram ve kurumların 
olmaması(sistematik, genel ve soyut yasalar, avukatlık, savcılık gibi), eskiden mevcut 
bir takım kavram ve kurumların çok farklı anlamlara bürünmesi (Yargılama faaliyeti, 
kadı ve hakim gibi) yine hukuk sistemimizin resepsiyon yoluyla kurulması, bu anlamda 
tarihsel bir sürecin ürünü olması, tarihsel açıdan bir takım açıklamalar yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır.

Yine ülkemizde modern bir ulus devlet olmanın gereklerinin bir an önce yerine 
getirilmesi çabası, hukuk sisteminin hızla modernleştirilmesine, bununda merkezi 
devlet eliyle yapılmasına yol açmıştır. Hukukun toplumun modernleşmesinde 
bir müdahale aracı olarak kullanılması da merkezi devletin etkinliğini arttırmıştır. 
Toplumun ve hukukun kendi dinamiği içinde tedrici modernleşmesi,  dış baskı 
nedeniyle mümkün olmadığından ve bu nedenle bir an önce modernleşmenin alt 
yapısının oluşturulması gerektiğinden, zorunlu olarak böyle bir yöntem izlenmiştir.  
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Bu da, modern düşüncenin ve hukuk sisteminin en önemli unsuru olan bireyin, 
modernleşmenin öznesi olamamasına yol açmıştır. Bunun hukuk sistemimizdeki 
yansıması, devletin hukukunu uygulayacak olan yargıcın öne çıkması, bireyin temsilcisi 
olabilecek olan avukatın ikincil hale gelmesidir.

Ancak gelinen süreçte, modern bir toplumun ve hukukun alt yapısının oluşmuş 
olması nedeni ile biçimsel açıdan oturmuş olan hukuk sistemimizin, bu alt yapı 
üzerinde yetkinleştirilmesi gerekmektedir. Hukuk sistemimizin bu günkü hali topluma 
yetmemektedir. Yargılamanın modern usullere uygun olarak dinamik bir yapı halinde 
taraf avukatların ve yargıcın etkin katılımına olanak verecek ölçüde değiştirilmesi için 
bir yaklaşım değişikliğine ihtiyaç vardır. Taraf avukatının yargılamanın içine asli unsur 
olarak dahil edilmesi yolunda yapılacak zihniyet değişikliğinin hukuk sisteminin 
yapısını olumlu olarak değiştireceği kabul edilmeli ve buna yönelik olarak ve belirtilen 
çerçevede soruna yaklaşılmalıdır.   

Sonuç olarak, adaletin gerçekleştirilmesine yönelik yargılama faaliyetine ilişkin her 
türlü çaba, yargılamanın sisteminin ve süjelerinin tarihselliğin dikkate almalı ve buna 
göre bir tavır gerçekleştirmelidir. 

 Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi günler. (Alkışlar)
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2- Aşçıoğlu, Çetin., : “Yargı Kararlarında Gerekçe”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları 

Sempozyumu, Ankara, 1992.
3- Aşçıoğlu, Çetin.,   : Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkımız Var, Ankara, 1995.
4- Keyman, Selahattin., : Hukuka Giriş, Ankara, 2005.
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OTURUM BAŞKANI-Sayın Aliefendioğlu’na teşekkür ediyorum. Buyurun sayın 
Merdol.

Av.ERDALMERDOL

SİLAHLARIN EŞİT(siz)LİĞİ

“Adalet özlemi  insanların  en eski özlemlerinden biri;adaletin ne olduğu ise,felsefenin 
en eski sorularından biri.Ancak bu soru,dünyamızda nüfus arttıkça daha da önem 
kazanıyor. Yal-nızca önemli değil,cevaplandırılması acil olan bir soru haline gelmiştir 
adaletin ne olduğu soru-su;çünkü günümüzde artık adalet özleyen değil,adalet talep 



500

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

edenlerin sayısı gitgide artmaktadır” diyor, sayın Kuçuradi.               

Yine aynı düşünür –filozof,  “Nedir adalet ?” sorusuna şu yanıtı veriyor :

“Bu konuda Platon’dan öğrenebildiğimiz bir şey vardır:Adaletin bir ide,bir fikir 
olduğu (yani gerçek bir şey olmadığı,bir fikir olduğu).                

Kişiler adalet talep ederken (veya,kendi ifadeleriyle haklarını isterken) neyi dile 
getir-meye çalışıyorlar,yerli yersiz neyi talep ediyorlar ?

 “…İnsanlar genel olarak adalet istediklerini,örneğin ‘adil bir dünya’ istediklerini söyler-
ken,bir talebi dile getiriyorlar;kendilerine ya da bir başkasına bir şeyin-her tek durumda 
farklı bir şeyin ve bu ne olursa olsun belirli bir şeyin-verilmesi gerektiğini,o anda sahip 
olmadıkları,ama is-ter olsun ister olmasın,kendilerine ait olduğunu düşündükleri bir 
şeyin,onlara verilmesi gerektiğini kastediyorlar;yoksun bırakıldıkları,kendilerinden 
‘alınmış’ ve onlara geri verilmesi gereken bir şe-yi kastediyorlar;kendilerine borçlu 
olunan,verilmesi gereken bir şeyi.

Bu,doğrudan  doğruya Platon’un Devleti’nde gördüğümüz bir adalet tanımı : “her bi-
rine gerekeni,borçlu olunanı vermek” şeklinde dile getirilen tanımı akla getiriyor.          

Şimdi şu soru ortaya çıkıyor :Birinin bir şeye sahip olmadığını biz nasıl bilebiliyoruz?  
Birisinin bir şeye sahip olamadığını bilmek nasıl olabiliyor ?

Bunu nasıl bilebildiğimizi görebilmek çabasında,böyle bir savı ileri sürerken 
bakışımızı izlemek,nereye baktığımızı  görebilmemizi sağlıyor.Tek tek durumlarda bu 
bakışımızı izlediğimiz-de,iki farklı şeye baktığımızı ve onları üçüncü (orta) bir terim 
aracılığıyla karşılaştırdığımızı görü-yoruz : a)bir kişinin belirli bir anda sahip olduğu 
şeylere b)başka birisinin aynı anda sahip olduğu şeylere bakıyor ve bunları c)değer  
verdiğimiz üçüncü şey açısından karşılaştırdığımızı görüyo-ruz.Birinin sahip olduğu 
ve durumunu daha ‘iyi’ yapan,diğer kişiye göre olanaklarının daha fazla olmasını 
sağlayan ve diğer kişinin de sahip olması gerektiğini düşündüğümüz şey açısından 
ya-pıyoruz bu  karşılaştırmayı.Bu, diğer kişinin yoksun bırakıldığını düşündüğümüz 
şeydir ;eksikliği, onun birinci kişinin sahip olduğu bazı olanaklardan yoksun kalmasına 
neden olan şey.

(…) Genel olarak adaletsizlik,hak çiğneme ya da hakları göz ardı etme konusuyla 
ilgi-lidir.” (1)              

Bu yazıda da vurgulandığı gibi adalet  “her birine gerekeni,borçlu olunanı vermek “tir 
ve bu “gereken,borçlu olunan şey “  ise başka birisinin belirli bir anda sahip olduğu şeye 
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karşılık başka birisinin aynı anda sahip olduğu şeylere bakarak,  bir diğer ifade ile birinin 
sahip olduğu ve du-rumunu daha “iyi” yapan,diğer kişiye göre olanaklarının daha fazla 
olmasını sağlayan ve diğer ki-şinin de sahip olması gerektiğini düşündüğümüz şey 
açısından yapılan bir karşılaştırma ile belir-lenebilmektedir.

Tartışma konumuzun özünü oluşturduğu için bu açıklama (alıntı) zorunluydu;çünkü 
“Yargının Üç Temel Ögesinin Adaletin Gerçekleşmesindeki Rolleri” başlığı altında, 
yargılama faaliyetine katılan üç ögenin adaletin gerçekleştirilmesine nasıl hizmet 
edecekleri meselesi irdele cek ise,en başta,bu süjelerin  sahip oldukları olanakların 
neler olduğunun görülmesi ve tartışılma sı gerekir.Yani yazının başına dönecek olursak, 
yargılamanın üç ögesinden birinin durumunu di-ğerine göre “daha iyi” yapan, ya da 
diğer bir deyişle diğerine daha  az olanaklar tanıyan durumu  göz önünde bulundurarak 
yapabiliriz bunu.                                                                                                            

Belirtmeliyim ki konu başlığı ile ceza yargılamasının kastedilmekte olduğunu 
anlamak-tayım.Yargının üç temel ögesi,eş anlatımla üç makamı sav, savunma ve 
yargı makamları olup,bu unsurlardan  iddia makamını temsil eden savcı hukuk 
yargılamasında –bir  kaç istisnai durum dı-şında– bulunmamaktadır. Konumuzun 
idari yargıyı ilgilendiren boyutunu bu yazının kapsamı bıra-kacak olursak,kişi hak ve 
özgürlüklerinin sınırlandırıldığı yargılama türünün, yani ceza yargıla-ması üzerinde 
durulacaktır.

Ceza yargılamasında üç türlü sistem vardır : İtham,tahkik ve işbirliği.

Tahkik sistemi,toplum çıkarlarının birey çıkarlarından üstün tutulması ve ne pahasına 
olursa olsun gerçeğin araştırılması esasına dayanır.Bu usul “yazılıdır”, yani sanığın 
sadece yazılı savunması alınır; sanık bu sistemde bir “şahıs”,bir “süje” değil,bir “şey” bir 
“eşya”dır. Bu usulün her aşaması  “gizlilik” esasına bağlıdır; tek taraflıdır ;yargıç davacı 
durumundadır,tez,anti-tez ve sentez görevi bütünü ile yargıca aittir.İtham eden ve 
karar veren yargıç aynı şahıstır;Yargıcın ka-naatine yer verilmemiştir ;hüküm “kanuni 
delile” göre tesis olunur;  itiraf ve işkence meşru  bir so-ruşturma aracıdır .16 ila 18. 
yüzyıl arasında,bütün Avrupa’da geçerli olan  bu sistemi mutlakiyet rejimlerinde ortaya 
çıkmış ve kilise hukuku tarafından da  geliştirmiştir. 

İtham sistemi ise,iki hasım arasındaki bir mücadeleye dayanan bir sistemdir.Yargıç da-
va dışında kalır ve hangi tarafın haklı olduğunu beyan eder.Bu sistemde yargıç teşebbüs 
sahibi değildir.Davaya kendiliğinden el koyamaz,bu usulde yüzyüzelik,sözlülük ve 
açıklık esastır.Bu usule ilk kez doğu ülkelerinde rastlanmış,oradan Yunan,Roma 
uygarlığında açıklık kazanmıştır. Rönesans ile bu sisteme dönülmüştür.Kara 
Avrupa’sında yavaş yavaş kaybolan bu usul, halen Anglo-Amerikan ülkelerindeki 
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usulünün esasını teşkil etmeye devam etmektedir.Kara Avrupası ülkeleri Kilise 
hukukundan tam olarak arınamadığı için,bu sistemin sakıncalarını azaltmak amacı ile 
uzlaştırıcı,işbirliği sistemine dönmüştür.

İtham ve tahkik usullerinin her ikisinin de taşıdığı   kusurlar, karma usulü ortaya 
çıkar-mıştır ve buna ”işbirliği sistemi” denilmektedir.1789 Fransız Devrimi’nden sonra 
ortaya çıkan bu sistem Modern  Hukuk Devleti anlayışına uygundur..Bu sistemde 
itham devletin bir organına aittir ve itham eden ile hüküm veren şahıs aynı değildir.
Soruşturma safhasında tahkik usulü,kovuştur-ma safhasında ise itham usulü geçerlidir. 
İtham sisteminde itham eden ile edilen arasında tam bir eşitlik varken,işbirliği 
sisteminde itham devletin bir organı olan savcıdan gelmektedir.

“ İşbirliği sisteminde hüküm verme faaliyeti he tarafların diyaloğudur,ne hakimin 
monologudur.Fakat üçünün yaptığı bir kolokyumdur.’Frosali”(2)                          

Bilindiği gibi kolokyum “belirli sorunların tartışılıp incelendiği bilimsel toplantı” 
anlamın-dadır.Buna göre de,acaba,davanın üç temel ögesinin aralarında gerçekten 
kolokyum kabul ede-bileceğimiz bir ilişki kurulabilmekte midir ? Buna olumlu yanıt 
vermek mümkün değildir.Hepimizin nerede ise her gün yaşadıklarından öğrendiği 
gerçek bu süjelerden yargıç ile savcı arasında bir diyalog,daha da ötesinde “birliktelik” 
varken,savunma makamı  bu süjeler ile ne diyalog içindedir ne de bir kolokyumda 
yerini alabilmektedir. 

Adalet, ancak bu üç dava süjesinin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilebilir. Adaleti 
insan haklarından türetilmiş hukukun bir ifadesi olarak anlayan,bir başka ifadeyle,bir 
normun biçimsel koşullara uyularak hazırlanmış olmasının tek başına yeterli olmadığını 
ve bunun hukuka uygunluk anlamına gelmeyeceğini savunan ve son tahlilde hukukun 
üstünlüğünü temel değer ve referans kabul eden avukat, bir savunma makamı olarak 
“hukukun yaratılacağı “bu kolokyumda hak ettiği konuma ulaşabilmiş  değildir. 

Ceza yargılamasında usul münasebetinin üç süjesi vardır. Bunlar,yargıç,savcı ve sa-
nık/müdafiidir. Bu süjelerden yargıcın diğerlerinden üstün süje sayılacağından hiç 
kuşku duyulamaz. “Esasen kendisinden kanunun uygulanması istenilen bir kimsenin 
diğerlerinden pek farklı bir süje olması gereklidir. Bunlardan yalnızca savcı ile sanık taraftır” 
(3)  

“ Uyuşmazlıkları Devlet adına yaranlara,eski Türk devletlerinde “yargıcı” veya 
“yargucu” denilirdi.Yargıcı(=yargıç=hakim) yargı denilen kesici aletle uyuşmazlıkları 
yaran kişidir.Yaptığı iş yargı ile yarmak manasına “yargılama”dır.Yarmak İskender’in 
düğümü (kılıçla yararak) çözmesin-de olduğu gibi,çözmenin (=halletmenin) 
çözülmesi güç durumlardaki çeşididir.” (4) 
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“Savcıyı hakime veya taraflara yaklaştırmak düşüncesine her zaman tesadüf olunmuş-
tur.Bu (…) savcıyı bir çeşit hâkim haline getirmek olur.O zaman dâvada hâkim ile 
savcıyı tefrik et-meğe imkân kalmaz, ”dâva” ile  “hüküm”ü ayırmak isteğinin ve 
zaruretinin karşılanması imkânsız hale gelir.                  

Savcı “adli görev” ifa eden bir organdan ibarettir.Savcı adliye mensubudur,fakat kaza 
organı değildir, onun  vazifesi,hâkimin vazifesinden tamamiyle farklıdır.Eğer savcı 
hâkime benze-tilirse bunun neticesi, “tahkik usulü” nün iptidai şekline avdet etmek 
olur.(5)                 

Yargıç ile savunma makamı arasında bir eşitliğin söz konusu olamayacağı aşikar ol-
makla birlikte, savcı ile sanık ve müdafii arasında bir eşitlik bulunduğunu söyleyebilir 
miyiz  ve  bu soruya verilebilecek olumlu yanıt  teorik düzlemde doğru olsa da  pratikte 
hayatın gerçekleri ile bağdaşıyor mu?  

Bu soruya vereceğim yanıt olumsuzdur ve yazının başlığı özel olarak böyle seçilmiştir, 
daha hemen baştan  yargının üç temel ögesinden savunmanın ve daha doğru  bir deyişle 
avuka-tın fonksiyon açısından diğer iki dava süjesine göre eşitsiz kılındığı anlatılmak 
istenilmiştir.    

Oysa “İtham-savunma-hüküm ilişiği düşündürücüdür.Oksijen ve hidrojen birleşirse 
su olur,fakat ikisi yan yana konulsa su olmayacaktır,birleşmeleri gereklidir,birleşince 
de su her iki-sinden de ayrı niteliktedir.”İtham/savunma-hüküm “ ilişkisi de böyledir.
İlki ikisi olmazsa,hüküm de yok demektir. Hüküm için itham-savunma diyalektiği 
zorunluluğu bundandır.” (6)

Sanırım baronun tarihsel anlamı bu noktada çok özel ve yararlı bir not olacak.                 

“  Baro (Barreau) kelimesi 13.yy.da doğmuştur.Bu kelime “Barre”(Barra) kökünden 
ge-lir.O tarihlerde mahkeme salonunda avukatların yeri bir Bar (parmaklıkla) ile 
ayrılmıştı.Avukatlar ancak bu parmaklığın önüne kadar gelerek savunmalarını 
yaparlardı.Halen böyle bir parmaklık yoktur;fakat  o devirden kalma gelenek devam 
etmektedir. “ (7)                  

Ne dersiniz,günümüzde halâ o parmaklıklar yok mu ? Savunmanın görevini özgürce- 
tabii ki,Kanununa uygun, mesleğin onuruna ve  disiplinine uygun ve nezaketle- ve 
görünür ve gö-rünmez kimi parmaklıklar olmadan yerine getirdiği söylenebilir mi 
? Hepimiz biliyoruz ki ceza yar-gılamasında iddia ile savunma makamlarının  eşit 
fonksiyonlara,haklara ve konumlara sahip ol-maları, modern yargılama sisteminin bir 
gereği ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinin tabii bir sonucudur.       
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“Çağdaş hukukta ve ceza muhakemeleri usûl hukukunda egemen olan temel stra-
teji,sosyal düzeninin korunması ile bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı arasında 
bir denge kurulması suretiyle gerçeği ortaya çıkartmak ve adil yaptırımlara hükmedip 
uygulamaktır.Söz ko-nusu stratejinin asıl ulaşmak istediği hedef,gerçeği meydana 
çıkartmaktır;ancak,gerçeğin dürüst yargılama hakkına uyularak meydana çıkarılması 
temel koşuldur.Ceza adalet sistemi,bu denge üzerine kurulmalıdır.            

Dürüst,adil,hakkaniyete uygun yargılanma hakkı’na saygılı olmak ve bunun 
gerektirdiği usûl hükümlerine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda yer vermek 
söz konusu dengenin,bi-reyin hak ve özgürlüklerine ilişkin kısmını karşılamaktadır.
(…)Savunmanın gerektirdiği bütün ola-nakların davanın tüm evre ve aşamalarında 
tanınması(…); silahların eşitliğinin gerekli hükümlerle saptanması …” .(8) nın  önemi 
her fırsatta vurgulanmaktadır               

“İddia ve savunma makamları arasında,iddia ve savunma faaliyetinin gereği gibi 
yapıl-masına engel olarak ayrımlar yapılması;örneğin iddia veya savunma makamının 
kayırılması,silah eşitliği olarak anılan ilkeye açık bir ayrılık teşkil eder.(…)Bugün silah 
eşitliği denilince akla ge-len,savunma makamının bir hukuk devletinde kendisine 
tanınmış bulunan hakları “gerçekten” kul-lanabilmesidir.” (9)

Yargılama  sürecinde  taraflara eşit bir  şekilde  davranma,iddialarını  kanıtlama ve 
savun-malarını   yapmaları  için fırsat  eşitliği  sağlanması, kısacası  “silahların eşitliği “ 
hakkaniyete  uygun yargılamanın temel unsurudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
organlarının adil yargılanma hakkıyla ilgili geliştirdiği ilkelerin başında, “silahların 
eşitliği” sayılmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin  10, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6 ve  Ek 7 nolu Protokolünün 2/1, Birleşmiş Milletler Kişisel 
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 14/5 maddelerinde  adil yargılanma hakkı ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır.

Ülkemizde yürürlüğe konulan 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında adil 
yar gılanma hakkına yer verilmemiştir.’82 Anayasası’nın 36/1 maddesi  03.10.2001 
tarih ve 4709 sa-yılı kanunla değiştirilerek “adil yargılanma hakkı” Anayasamızda 
yerini almıştır. Anayasa’da adil yargılanma hakkının tanımı yapılmadığı gibi unsurları 
da belirtilmemiştir.Anayasa’nın 90/5 mad-desinde “ usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş antlaşmalar  kanun hükmündedir. ” denilmektedir ve bu  nedenle adil 
yargılanma hakkının, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve ekleri protokoller ile  
bu sözleşmelerin yorumuna ilişkin mahkeme kararlarının ışığında somutlaştırılması  
gereklidir.           
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi   ile güvence altına alınan   adil yargılanma hakkı, 
A.İ.H.M.’nin de kararlarında atıfta bulunulan “hukukun üstünlüğü” kavramıyla çok 
yakından ilgili haklardan biridir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil   yargılama   ilkesi   ile ilgili   
düzenlemeleri içe-ren   altıncı maddesi Sözleşmenin temel taşlarından birisini 
ve sözleşmenin ruhunu oluşturmakta-dır.Bu madde ile; yargılama  sürecinde 
kişilerin sahip oldukları haklar ve yargılamanın   hangi   ko-şullar altında 
yapılması gerektiği belirtilmiş ve  yargılama sürecinde kişilere tanınan haklar 
güven-ce altına alınmıştır. Diğer taraftan, adil yargılama ilkesi, sadece yargısal 
sürecin işleyişine ilişkin temel prensipleri  saptamakla kalmayıp, aynı zamanda 
yargının yapılanma şeklini de  kapsamak-ta olduğundandır ki Sözleşmeye taraf  
olan  ülkeler  ayrıca yargı  sistemlerini  Sözleşmenin  gerekle-rini karşılayacak 
biçimde örgütleme yükümlülüğü altında  tutulmaktadırlar.

A.İ.H.M.’ne yapılan  başvuruların  büyük bir çoğunluğu  doğrudan veya dolaylı olarak 
bu maddenin ihlal  edildiği  iddiası ile, Mahkemenin kararlarının büyük bir bölümü de 
6.maddenin yo-rumu ve açılımıyla ilgilidir.

Maddenin  birinci  fıkrası hem yurttaşlık hak ve ödevleriyle ilgili, hem de ceza 
yargısıy-la ilgili ortak unsurları içermektedir.İkinci ve üçüncü fıkraları ise,ceza  
yargısı ile ilgili olup,burada suçsuzluk karinesi ve sanığın hakları güvence altına 
alınmıştır.

“ ‘Hakkaniyete uygun yargılama’’, silahların eşitliğini zorunlu kılar. Yargı organı önünde 
sa-hip oldukları hak ve yükümlülükler açısından taraflar arasında tam bir eşitliğin 
kurulması ve bu dengenin bütün yargılama aşamalarında sürdürülmesi gerekir Ayrıca 
6.maddenin 3.bendinin (a) fıkrasında yer alan ‘sanığın bilgilendirilme hakkı ‘ ile aynı 
bendin (d) fıkrasındaki ‘’tanık dinletme ve tanıkları sorgulama hakkı’ silahların eşitliği 
ilkesinin uygulanışıyla doğrudan bağlantılıdır.

Kamu güvenliği, kamu yararı ile bireysel hak ve güvenceler arasındaki denge, 
Mahkeme kararlarında “eşitlik”, “karşılık” ,”orantılık” gibi sözcüklerle anlatılmaktadır.’’ 
Mahkemeye göre genel ve geniş kapsamlı bir kavram olan ‘hakkaniyet’ in ilk ve 
önemli gereği, taraflar arasında ‘silahların eşitliği’ , diğer bir deyimle, mahkeme 
önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından taraf lar arasında tam bir 
eşitliğin sağlanması ve bu dengenin bütün yargılama boyunca korunmasıdır.’’ (10
)                                                                                                                                              

“Amaç, sav ve savunma arasında hakkaniyete uygun, adil bir dengenin gerçekleştiril 
mesi olunca, silahların eşitliği kavramı, her somut olayda, uyuşmazlığın niteliğine göre 
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değişimler göstermektedir. örneğin, yargılama işlemleri arasında yer alan kanıt ve karşı 
kanıtların sunulup tartışılması, ilgilinin yargıç önüne çıkarılma istemi, dava dosyasının 
özgürce incelenip gerekli gö-rülecek belgelerden örnekler alabilme olanağı, bilirkişi 
raporlarının yanlara gönderilmesi ve yargı-lama sürecindeki bir kamusal organdan da 
gelse, yargıçların kararını etkilemeyi amaçlayan her türlü görüş ve açıklama konusunda 
bilgilendirilip bunları yanıtlama olanağının taraflara tanınması silahların eşitliği 
kapsamında değerlendirilen uygulamalardır.  (11)              

  “AİHS nin adil yargılama hakkını düzenleyen 6. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi 
hük-mü şöyledir; “sanık müdafaasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklarına sa-
hip olmak” hakkına sahiptir. Yukarıda değindiğimiz üzere ‘sanığın bilgilendirilme hak-
kı” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin  (Mahkeme) içtihatları ile ortaya konulmuş-
tur. Buna göre; ‘Bir davaya taraf olan herkesin karşı taraf karşısında kendisini önemli bir 
dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlar-da, iddialarını mahkemeye sunabilmesi için 
makul bir fırsata sahip olabilmesi’ silahların eşitliği il-kesi olarak tanımlanabilir.Taraflar 
arasında adil bir denge kurulmalıdır.”(12) “Tarafların gösterilen tüm delillerden ve su-
nulan tüm mütalaalardan haberdar olması ve görüş bildirebilmesi olanağı bulunmalı-
dır.” (13)                                                                                                                                                 

Silahların eşitliği kavramı, Dombo Beheer kararında “bir tarafı davanın diğer tarafı 
kar-şısında nitelikli bir dezavantaj içine sokmayacak şartlar” olarak açıklanmakta ve 
devamla  her bir tarafın davasını ortaya koymak için “makul bir olanağa sahip olması” 
zorunluluğu ile bu kavram arasındaki ilişkiye  işaret edilmektedir.

“Adil duruşmanın bir temel kriteri silahların eşitliğidir.Silahların eşitliği yargılamanın 
her iki tarafına usuli olarak eşit pozisyonda olduklarına ikna edecek şekilde muamele 
edilmesi”dir.(14)

Anayasa Mahkememiz  silahların eşitliğine şöyle vurgu yapmaktadır::      

“ ’Adil yargılanma hakkı’nın ulusalüstü düzeyde genel kabul görmüş ölçütleri arasında 
önemli bir yer tutan “silahların eşitliği” ilkesi, davanın tarafları arasında yargılama 
sırasında usul hükümleri yönünden eşit konumda bulunma, taraflardan birine 
dezavantaj diğerine avantaj sağla-yacak kurallara yer vermeme esasını öngörmekte, 
diğer bir deyişle davanın tarafları arasında hakkaniyete uygun bir dengenin  varlığını 
gerekli kılmaktadır.

İtiraz konusu kuralda, bir hukuk davasında taraf olma durumu nedeniyle hukuki du-
rumları itibariyle eşit oldukları açık olan 4353 sayılı Yasa kapsamındaki kamu idare 
ve kuruluşları ile davanın diğer tarafını teşkil eden diğer kişi ve kuruluşlar arasında, 
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temyiz süresi bakımından farklı düzenlemeler öngörüldüğü, bu durumun ise davada 
hakkaniyete uygun bir dengenin varlı-ğına engel teşkil ettiği, bu bakımdan silahların 
eşitliği ilkesinin ihlâl edildiği, dolayısıyla kuralın Anayasa’nın 36. maddesinde ifadesini 
bulan adil yargılanma ilkesine de aykırı düştüğü sonucuna  varılmıştır. Bu nedenlerle, 
Anayasa’nın 10. ve 36. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.”                                                                                                                                     

“Her ne kadar savcılık dosyasına erişme hakkı sözleşmede açıkça ifade edilmese de 
bu hak sözleşmenin 6. maddesinin 3/b fıkrasında bulunmaktadır. Yetkili makamlar 
tarafından top-lanan veya toplanabilecek tüm ilgili unsurlara erişme hakkına sanık 
sahip olmalıdır.Savcılık veya soruşturma makamı, elindeki ya da ulaşabildikleri 
ve sanığın kendisini temize çıkarabilmesine veya cezasının azaltılmasına yardımcı 
olabilecek nitelikteki tüm malzemeleri açıklamakla yüküm-lüdür. (15)                     

“Kendini savunmak isteyen bir sanığın savcı tarafından soruşturma 
dosyasına erişimi-nin engellendiği ve dosyada bulunan evrakın birer 
nüshasının sanık tarafından alınmasına izin verilmediği haller  6/3 maddesi 
ile birlikte okunduğunda silahların eşitliği ilkesinin ihlali anlamını taşır.” (16
)                                                                                                                                                     

“AİHM. gizlenen bilginin öneminin savcılık tarafından tespit edilmesinin gerek 
nizalı da-va ve gerekse de silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu kabul eder. Bu 
incelemeyi ve değer-lendirmeyi yapma ve bu konuda karar verme yetkisinin hakimde 
olması gerektiğini belirtir. (17)                                                                                                                   

Sözleşmenin 5.maddesinin 2.fıkrasında; ”tutuklanan kişiye” tutuklanmasını gerektiren 
nedenler ve kendisine yöneltilen bütün suçlamalar er kısa zamanda ve anladığı bir 
dille bildirilme-sini zorunlu kılınmıştır. Sözleşmenin  6.maddesinin 3.fıkrasının (a) 
bendinde de  bu kez “sanık” için aynı haklar tekrar  edilmiş,hatta bu bilgilendirmenin 
“ayrıntılı” yapılması şart koşulmuştur. Ye-ni Ceza Muhakemesi Kanuna göre 
sanıklık,iddianamenin mahkemece kabulü ile kamu davasının açılmasından 
sonraki,yani kovuşturma  evresine ait bir  statüdür.Bundan önceki soruşturma evre-
sinde suç işlediği şüphesi altında bulunan şahsın hukuki tanımlaması ise  “şüpheli”dir.
(m.2)O kişi-nin tutuklanmış olması bu sıfatta bir değişiklik yapamaz.Bu nedenlerle 
AİHS’nin 5 ve 6.maddele-rinde yazılı haklar hem şüpheli hem de sanık için tanınmıştır.
Sözleşmede  öngörülen  bilgilendi-rilme hakkı ithamın geciktirilmeksizin bildirilmesini 
emrettiği halde bunun süresi açık değildir. Ha-zırlık soruşturmalarında delillerin 
kaybına veya karartılmasına hatta sanığın kaçmasına  sebebi-yet verebileceği endişesi 
ile isnadın bildirilmemesi sözleşmeye aykırılıktır. Kovuşturmada (eski CMUK.na göre 
son soruşturma) sanığın ilk bilgilendirilmesi iddianamenin tebliği ile olur.
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Anayasa Mahkememiz, sulh ceza mahkemelerinde görülen davalara ait 
iddianamelerin  sanığa tebliğ olunmayacağına ilişkin düzenlemenin AİHS’nin 6/3 
maddesiyle bağdaşmadığı ve  Anayasanın  13 ve 16. maddelerine  aykırı olduğundan 
bahisle   iptalini kararlaştırılmıştır. (18)        

Şüphelinin/sanığın ve müdafiinin ithamı gecikmeksizin,ayrıntılı ve açık surette 
öğren-mek,savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak 
hakkını uygula-mada karşılaştığı sorunların başında, hazırlık dosyasının incelemesinde 
çıkartılan zorluklar gel-mektedir.

Bir ceza soruşturmasında savcılık makamınca hazırlanmış olan dosyalar, gözlemler 
ve derlenmiş kanıtlar hakkında müdafiin eksiksiz bilgi sahibi olması, elindeki kanıtları 
sunmak veya getirtmek imkanının tanınması  silahların eşitliği ilkesinin olmazsa olmaz 
bir koşuludur.        

Ülkemizde bu şartın yeterince yerine getirildiğini  savunmak mümkün değildir.
Özellikle hazırlık soruşturmasında büyük yetkilerle donatılmış olan iddia makamı 
konumundaki savcının şüpheli/sanık/müdafi karşısında ,yani savunmaya karşı kesin 
bir üstünlük sağladığı hiçbir tartış-maya açık olmayan bir gerçektir.      

Bu konuda verilebilecek en somut örnek, suç işlendiği şüphesi üzerine hareket 
geçen savcılık makamının ilk yaptığı dosya hakkında “gizlilik kararı” için sulh ceza 
mahkemesine başvurmasıdır.                  

CMK nun 149. maddesi uyarınca sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde 
müdafiin hukuki yardımından yararlanabilir. Avukatlık Kanununun 2/2 
maddesi uyarınca; yargı organları ve emniyet makamları avukatlara görevlerini 
yerine getirmede yardımcı olmak zorundadır.Kanunda-ki özel hükümler saklı 
kalmak üzere (örneğin CMK 153/2) bu kurumlar avukatın gerek duyduğu                                                                                                                                          
bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdürler.Yakalama, Gözaltına Alma 
ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 22.maddesinde müdafiin soruşturma evresinde dava 
dosyasının tamamını ince-lemek ve istediği evrakın bir suretini harçsız olarak almak 
hakkına sahip olduğu açıklanmıştır. Tüm bu iç hukuk düzenlemeleri avukatın hazırlık 
evrakını inceleme hakkının bulunduğuna işaret etmektedir. 

Eski CMUK.nun 143, yeni CMK.nun 153.maddesine göre “müdafiin dosya 
içeriğini ince-lemesi ve belgelerden örnek alması ,soruşturmanın amacını tehlikeye 
düşürebilecek ise,Cumhu-riyet savcısının istemi üzerine,sulh ceza hakiminin kararıyla 
bu bu yetkisi kısıtlanabilir”  Ancak bu sınırlama sanığın ifadesini içeren belgeleri, 
sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adli iş-lemlere ilişkin belgeleri (keşif, 
teşhis, yüzleştirme vb.) ve bilirkişi raporlarını kapsayamaz.                                 
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153. madde ile düzenlenen bu yetki uygulamada istisna olmaktan çıkmış,nerede 
ise,prensip haline gelmiştir. “ironik” olan bu maddenin CMK’nın “savunma “ başlığını 
taşıyan kı-sımda bulunmasıdır.   

Bu uygulamanın savunma  yönünden ne denli sakıncalı olduğunu söylemeye dahi 
gerek yoktur, ama  daha da şaşırtıcı bir örnek verebilir : yakın tarihte müdafi olarak 
görev yaptığımız bir soruşturmada müvekkilin ifadesi kollukta alınmış olmasına 
karşın,bu soruşturmanın hangi hazır-lık numarası üzerinden yürütüldüğünü ve 
soruşturma savcısının kim olduğunu öğrenmek aylarca mümkün olamamıştır;çünkü 
Ankara  C.Savcılığına gönderilen  talimat çerçevesinde şüphelinin ifadesi alınmış 
olmasına rağmen, nasıl oluyorsa yetkili savcılığın  bu soruşturmasına ilişkin hiçbir 
numaraya rastlanılamamıştır.İlgili il adliyesinde yaptığımız tüm araştırmalar da hep 
sonuçsuz kal-dı; çünkü soruşturma emniyetin ceraim numarası dediğimiz bir numara 
üzerinden yürütülmektey-di..Bunun sonucu olarak,Ceza Muhakemesi Kanunu’na 
göre gizlilik kararı alınmış olsa da eriş-mek imkanı asla kısıtlanamayacak olan belgeleri 
dahi incelememiz çok uzun bir süre imkanı bulu- namamaktadır.

Uygulamada sıkça tanık olduğu gibi,özellikle şüpheli sayısı birden çok olan 
soruşturma-larda C.savcıları hiç gecikmeden bu usul tedbirine başvurmakta, 
müdafiin dosyayı ve belgeleri inceleme imkanını ellerinden almaktadırlar.Bu durum 
iddianamenin mahkemece kabulüne karar verilmesine değin devam etmektedir.Bu 
süre içinde sadece, pek çoğu kolluğun sorgulama teknik-lerine göre kurguladığı kimi 
yapay sorularla ifadesi alınan şüphelinin bu anlatımından öte hiçbir bil-gi ve belgeye 
ulaşma olanağı bulunamamaktadır.Soruşturmayı izleyen müdafiler,elde edebildik-
leri ifadeleri değiş-tokuş ederek ve adeta bir puzzel inşa eder gibi,pek çok parçayı 
bir araya geti-rerek bir yorum/tahminde bulunmaya çalışmaktadırlar.Kolluğun 
ifade alması sırasında şüpheliye yöneltilen ithamın ne olduğunu dahi doğru dürüst 
öğrenilememektedir.Önceden hazırlanmış olan ve onlarca sayfayı bulan soruları 
önceden inceleme imkanınız verilmemekte, inceleme isteğiniz de “zaman darlığı” 
gibi manasız mazeretlerle geçiştirilmektedir.Bu koşullarda ifade alınması sırasında 
şüpheliye  yöneltilen soruya vereceğiniz yanıtı, önceden onunla görüşerek, hazırlamak 
imkanı  da müdafiye tanınmaktadır ;hatta “derhal” yanıt istenilmektedir.Bunun tabii 
bir sonucu olarak,çok za-man,susma hakkı kullanılmaktadır.Fakat bunun da bir 
maliyeti olmakta ve tüm aksine görüşlere rağmen bu durum şüpheli/sanık’ın aleyhine 
kullanılmakta ve suçu ikrar ile adeta eş değer görül-mektedir. Yargıtay susma hakkının 
kullanılmasının sanık aleyhine sonuç vermemesi gerektiğine ilişkin içtihatlarla 
uygulamaya yön vermeye çalışmakta ise de(19) pratikte susma hakkının kullanıl-ması 
kişinin yararına olmamaktadır.     

Sayın savcılar genellikle “örgütlü” işlenen suçlar için bu usul tedbirine (gizlilik 
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kararı) başvurmakta iseler de, özellikle son yıllarda üç ve daha çok kişinin bir 
araya gelerek işlediği suç-ların  nerede ise tamamı “örgüt,çete,teşekkül” kapsamında 
değerlendirildiği için bu uygulama is-tisnai olmaktan çıkmış,genele dönüşmüştür.
Sulh ceza hakimleri soruşturmanın niteliğini ve içe-riğini bilemediği için önüne 
gelen bu talepleri reddedememekte ve her başvuruya olumlu karara bağlayarak 
gizlilik kararı vermektedirler. Ceza hukukunun ön önemli müesseselerinden “iştirak” 
yok farz edilmekte ve her olayın örgüt bağlamında  değerlendirilmesi alışkanlığı 
süratle yerleş-mektedir.Oysa örgütlü suçlarla iştirak halinde işlenen suçlar arasında 
çok ciddi fark bulunmak-tadır ve Yargıtayımız içtihatları ile sık sık bu konuda 
mahkemeleri aydınlatmakta ve bilgilendir-mektedir.Ne var ki bu uygulama hiç de hız 
kesmemektedir.

Hazırlık soruşturması aylarca sürmekte ve bu süre içinde müdafiin, dosyaya erişimi 
engellenerek,savcı ile müdafi arasında kurulması gereken  denge bozulmuş  ve  silahların 
eşitliği kuralı uygulamada fiilen ortadan kaldırılmış olmaktadır.  

“ Duruşmaya çıkmadan evvel hakim dosyayı inceleyecektir.Bu şüphesiz gereklidir.
Hatta dosyayı incelemiş olan hakime iyi hakim denir.Fakat bu dosya fiilen “engizisyon 
sistemine” uygun olarak hazırlanmıştır.Bu dosyaya ithamcının dosyası diyebiliriz.O 
halde böylesine hazırlanmış bir dosyanın etkisi altında tek taraflı bir peşin hükme 
kapılmış hakim duruşmaya çıkmış olacaktır. Hakimin böyle bir kanaat ile duruşmayı 
idareye başlamasındandır ki duruşmada pek çok çatış-malarla karşılaşılır.İşte bu 
sakıncayı gidermek maksadı iledir ki,müdafiin ön soruşturmaya müda-halesini 
genişletmek gerekir.Hakim bu suretle karşılıklı delilleri bilir, zaman kazanır,davalar 
uzamaz.

Çünkü savunma makamının istekleri ön soruşturmada yerine getirilmiş olur” (20)                                            

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 06 Ekim 2000 tarihinde kabul edilen, 
”Savcılığın Ceza Adalet Sistemindeki Rolüne Dair(2000) 19 sayılı kararı”na göre ; 
“Savcılar özellikle kanunda aksi öngörülmediği sürece ellerinde bulunan yargılamanın 
akışını etkileyecek delilleri  diğer taraflara göstererek silahların eşitliği prensibini 
güvence altına almaya çalışmakla ” yükümlüdürler. 

Yine,31 Mayıs 2005 tarihinde toplanan Avrupa Başsavcılar Konferansı’nda saptanan 
“Savcıların Etik ve Davranışlarına Dair Avrupa Esasları”na (Budapeşte  İlkeleri)  göre; 
savcılar  “her zaman ve her koşul altında (…) adil yargılanma ilkesine uygun olarak 
özellikle sanığa ve ve-kiline gerekli bilgiyi  vererek silahların eşitliği ilkesini korumalı” 
dırlar.     

Keza,7 Eylül 1990 tarihli Birleşmiş Milletler,Savcıların Rolüne Dair 
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Yönerge’de:“Savcılar insan onuruna saygı gösterip koruyarak,insan haklarının yanında 
yer alarak görevlerini yürütürler ve bu suretle adil yargılamanın gerçekleştirilmesine 
ve ceza adaleti sisteminin düzgün işlemesine katkıda bulunurlar” denilmektedir.                                                                                                                                

Avrupa  Konseyi’nin 13/22 Haziran 2005 günlü Türkiye Cumhuriyeti’nde Yargılama 
Sisteminin İşleyişi İstişare Raporu’nun (Tavsiye Kararlarının ) “savunma avukatının 
soruşturma dosyasına erişimi “  başlıklı 5.bölümünde,konuya ilişkin olarak aynen şöyle 
denilmektedir.: 

* “Savunma avukatının dosyalara erişimi,sanığın adil yargılanma hakkının en 
temel ko-şullarındandır.Bu konuya ilişkin olası engellemeler dikkatle izlenmeli 
ve sorgulanmalıdır.Adalet Bakanlığı’na bu konuya ilişkin engellenmelerin önüne 
geçilmesini şiddetle tavsiye ederiz…”

* “Adil yargılanma hakkında hiçbir koşul,savunma avukatının dosyalara rahatlıkla 
erişi-minin sağlanması koşulu kadar önem taşımaz”           

İki hafta önce Meclisten çıkan Tanık Koruma Kanunu ile  CMK’nın 58. maddesinde 
yer verilen tanığın  korunmasına ilişkin düzenlemenin ötesine geçilerek gizlilik bu yasa 
ile daha da   genişletilmiştir.Bu yasa ile,ağırlaştırılmış müebbet hapis,müebbet hapis 
yukarı sınırı 10 yıl ve da-ha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen veya kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla 
kurulan örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen  alt sınırı iki yıldan yukarı suçlarda, bazı 
tanıklara korunma tedbirleri getirmektedir.Bunun için ken-dilerinin veya yakınlarının 
ha-yatı,beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi bir tehlike içinde bulunması 
şartı konulmuştur.

Bu tedbirler içinde bizi en çok ilgilendiren 5.m (1) fıkrasının (b) bendidir.Buna 
göre “duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan bu tanıkların 
dinlenmesi  ya da ses veya görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda  dinlenmesi” mümkün 
hale getirilmiştir.

Yasanın 6.maddesine ne göre koruma tedbire soruşturma evresinde C.savcısı, kovuş-
turma evresinde ise mahkemece karara verilmektedir.

Kanunun 9. maddesine göre,bu kişilerin kimliklerinin saklı tutulması ve hazır 
bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da dinlenilmesine, tanığın görüntü veya 
sesinin değiştirilme-sine,fiziksel görüntüsünün engellenmesine karar verilir ve bu 
kişilerin beyanları hazır bulunma hakkına sahip olanlara açıklanır.Yine ayni maddenin 
(7) bendine göre bu anlatımlar huzurda alınmış  beyan hükmünde kabul edilir. Bu 
tedbirlerin keşifte de uygulanması mümkündür.      
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Bu kanunun uygulamada nasıl komplikasyonlara yol açacağının şimdiden kestirmek 
mümkün değildir.Ancak emniyetin gönderdiği raporlarla gizli dinlenmesine karar 
verilen tanığın dinlenmesinde müdafiinin hazır bulunmasına imkan tanınmaması 
;yüzünü görmediğiniz,sesini duymadığınız,fiziksel görünümüne tanıklık etmediğiniz 
kişilere soru sorma hakkınızın  ortadan kaldırılması  ve  sadece okunan ifadesi ile  
yetinilmesi sonucu, A.İ.H.S’nin n 6.maddesinin 3.fıkra-sının (d) bendi  hükmü ( İddia 
tanıklarını sorguya çekmek ya da çektirmek, savunma tanıklarının iddia tanıklarıyla 
özdeş koşullar içinde çağrılması ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek) işle-mez hale 
getirilecek ve emniyet ile savcının belirleyici olduğu ceza yargılanmasında silahların 
eşitliği ortadan kaldırılmış olacaktır.

Kanun sadece terör örgütleri çerçevesinde işlenen ya da üst sınırı 10 yıl veya daha 
fazla suçlar için uygulanmayacaktır ; aynı zamanda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” 
suçunu dü-zenleyen TCK. 220.m kapsamında,yani üç veya daha ziyade kişinin 
kurduğu iddia olunan bir ör-güt çerçevesinde işlenen ve alt sınırı iki yıldan yukarı 
her tür suçta,örneğin ihaleye fesat karış-tırmak veya edime fesat karıştırmak gibi- 
uygulanması mümkün hale getirildiği dikkate alındı-ğında,Kanunun çok geniş bir 
uygulama alanı bulacağından hiç kuşku duyulamaz.

AİHM’ne ait iki karar farklı bir analiz içermektedir: 

“Savunma hakkına uyulması koşuluyla hazırlık soruşturması sı rasında alınan tanık 
an-latımları mahkemece değerlendirilebilir. An cak savunma, yargılamanın hiçbir 
aşamasında bu ta-nıkları sorgula ma olanağı bulamamıştır.Kimliklerini bilmemektedir.
Doğruyu söyledikleri, güvenilir-likleri konusunda hiçbir bilgileri yoktur.Mahkemeye 
getirilen bu tanıklara, savunmanın dolaylı so-rular yö neltmesi bile, kimliklerinin 
açığa çıkabileceği kuşkusuyla önlen miştir. Tanıkların, kendileri-ne yöneltilen sorular 
karşısında yüz ha reketleri, tepkileri (mimik ve jestleri) izlenerek doğruyu söy-leyip 
söylemedikleri sınanmamıştır. Polisin suçlarla mücadelede halkla işbirliği içerisinde 
olması önemlidir. Mahkeme de soruşturma aşa masında kimliği açıklanmayan 
muhbirlerin anlatımlarına dayanılabileceği yolunda kararlar vermiştir.

Ancak bu olayda başvurucunun mahkumiyeti ağırlıklı olarak kimliği açıklanmayan 
tanıkların anlatımlarına dayandırılmıştır. Adil yargılanma güvenceleri feda 
edilemeyeceğinden, tanıkların sorgulanması açısından Sözleşme’nin 6/3 (d) bendinin 
ihlal edildi ği kararlaştırılmıştır.” (21)

“ Devlet, sanığa hakkındaki isnadı bildirmek için, aktif bir şekilde harekete geçmeğe 
mecburdur. Tanıkların dinlenmesi sırasında, sanığa bu tanığa taarruz etme imkanı 
mevcut tutul-malıdır” ( 22)
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Hazırlık soruşturmasında silahların eşitliği prensibini  zedeleyen  bu engellerle karşıla-
şan ve savcı ile mutlak bir eşitsizliğe itilen savunmanın bir diğer yakınması “yargıç-savcı 
ittifa-kı”dır.Bu tanımlamadan kimsenin alınganlık duymayacağını umuyorum ; ne var 
ki pratikte savcı ile yargıç bir özdeşlik içinde görünüm sergilemektedirler.Bu bağlamda 
iddia makamının yargıla-ma faaliyetindeki konumunun üzerinde durulmasında 
zorunluluk hissetmekteyiz;çünkü bu konum az önce ifade edilen “üstünlüğün” bir 
başka yansımasıdır ve bu konu silahların eşitliği ilke-sine,yani adil yargılanma hakkının 
özüne ilişkindir.    

Önce şu sorunun yanıtının aranması gerekir: Savcı taraf mıdır değil midir ? Yargıtay’a 
göre “ Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre Cumhuriyet savcılığı müessesesi 
yargılama- manın unsuru olup taraf konumunda bulunmamaktadır.”(23) Kimi ceza 
hukukçuları ise (Kunter, Erem,Yenisey,Toroslu, Centel) savcının üstlendiği görev 
nedeniyle taraf olduğunu kaydediyor-lar.Taraf olup veya olmamanın  iki sonucu 
ortaya çıkmaktadır:  birincisi eğer taraf ise diğer taraf-la,yani savunma ile eşit olmalıdır 
; ikincisi eğer taraf değilse reddedilmesi mümkün olmalıdır.Ceza usul hukukumuz 
savcının reddine ilişkin bir düzenlemeyi içermemektedir.        

AİHM ise “ Yargıtay Başsavcılığı,kovuşturma yapmadığı,dava açmadığı,davacı nite-
liğine sahip olmadığı için mahkeme önünde taraf olarak kabul edilemez.Yargıtay 
Başsavcılığı ile alt mahkemelerdeki savcılıklar,birbirlerinden farklı kurumlardır.
Ancak yasalara ve uygulamalara bakıldığında,bu farklı işleyişin kolayca ayırdına 
varılamamaktadır.Görünümü nedeniyle kimi sanıkların Başsavcılığı kendilerinin 
karşıtı gibi algılamaları ve özellikle Yargıtay’ın kapalı oturu-mundaki katıldığını 
izleyince,böylesi kuşkulara kapılması doğaldır. Bu yapılanmaya yüzeysel ola-rak 
bakıldığında “ adaletin özde yerine getirilmesi yeterli değildir,görüntü de adalete yerine ge-
tirilmelidir” görüşündedir.(24)

Görüldüğü gibi AİHM.,yerel savcıların taraf olduğunu kabul etmektedir.Bu tespitin 
içinde  çok önemli bir değerlendirme de bulunmaktadır ; Yargıtay Başsavcılığı’nın taraf 
olmamasına rağ-men Yargıtay’daki kapalı oturumları izlemesi sakıncalı bulunmaktadır 
ki,yerel savcıların yargıçla yakın temasının ortaya çıkardığı görüntülerin  silahların 
eşitliği ilkesine  ne denli aykırılık oluştur-duğunu izaha dahi gerek bulunmamaktadır. 
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Kararda ifade edildiği gibi “özde adalet” ile “görünür-de adalet” birbiri ile iç içedir ve 
savcı ile yargıç arasındaki yakın ilişki bir takım kuşkuların doğma-sına yol açmaktadır 
ve bu kuşkular da haklılık payının bulunmadığı da savunulamaz.  

Avrupa  Konseyi’nin 13/22 Haziran 2005 günlü Türkiye Cumhuriyeti’nde Yargılama 
Sisteminin İşleyişi İstişare Raporu’nun “Türkiye’de Yargıç/Savcı ilişkisi” başlıklı 3 no’lu 
bölümünde şu değerlendirmelere yer verilmektedir:

* Daha önceki raporlar da,Türkiye’de hakim ve savcılar arasında yakın ilişkiye 
dikkat çekmişti.Bu yargının bağımsızlığından öte,hakimlerin karar verme 
aşamasında tarafsız olma-larına ilişkindir.Gerçekte öyle olmasa bile,görüş 
gösteriyor ki gözlemci savcının mahkemedeki ko-numuna bakarak (Savcı ve aynı 
mahkemenin hakiminin çalışma odaları aynı binada,çoğunlukla aynı koridorda,bazen 
yan yana yer almaktadır ve bunun gibi) hakimin tarafsız olamayacağını ve 
her hangi bir davaya ilişkin asla objektif karar veremeyeceğini düşünecektir.    
 *Hakim ve savcının arasıdaki bu sıkı bağ ,bu yakın ilişki dolayısıyla,yargı 
kararının ta-rafsızlığı bir takım çevrelerce mutlaka sorgulanacak ve kafalarda soru 
işaretleri oluşacaktır.

* “Asıl olarak savcıların çalışma odalarının adliye sarayları dışında olmasını tavsiye 
ediyoruz.Ancak,bunun gerçekleştirilmesi mümkün değilse,savcıların çalışma odaları 
adliyelerin hakimlerden tamamen ayrı bir bölümüne taşınmalı,hakimlerle ayrı katta 
yer almalıdır.

* Ceza yargılamasının her aşamasında savunma avukatı ve savcı arasında mutlak bir 
eşitlik sağlanmalıdır.

*Savcıların mahkeme salonlarına giriş ve çıkışlarını,hakimlerin kullandığı kapılardan 
değil de ayrı bir takım kapılardan gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır.Bu tavsiyenin sadece 
bundan sonra açılacak mahkeme salonlarında değil,mevcut mahkeme salonlarında da 
uygulamaya ko-nulmasına çalışılmalıdır.                    

*Uygulamada her oturumun başlangıcında,hakimler ve savcılar mahkeme salonuna 
birlikte olarak ve aynı kapıdan girmektedirler.Savunma  avukatları ise mahkeme 
salonuna halka ve sanıklara ayrılmış olan diğer bir kapıdan girerler. Hakim salondan 
çekilir veya ara verirse,savcı da onunla birlikte hareket eder ve aynı kapıyı kullanmak 
suretiyle salondan ayrılır.Savunma avu-katını salondaki halkla birlikte bırakır.Daha 
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önceki istişare raporlarında da dile getirdiğimiz gibi, savcının hakimle aynı kapıyı 
kullanmak suretiyle mahkeme salonuna girmesi eşitliğe aykırıdır, başka bir kapıyı 
kullanması tavsiye edilir.

 *Adalet Bakanlığı prensipte bu tavsiye kararını kabul etmiştir. Bakanın imzasıyla 
Komis-yon’a gönderilen mektupta,yeni kurulacak olan istinaf mahkemelerinde uygu-
lamanın bu yönde olacağı taahhüt  edilmiştir.Ancak mevcut mahkeme salonlarında bu 
şekilde bir uygulamanın mümkün olamayacağı belirtilmiştir.Yine de,mevcut salonlar-
da da bir dereceye kadar bu yönde bir uygulamaya başlanması yönündeki tavsiyemizi 
tekrarlıyoruz.

* Savcı ve savunma avukatlarının,mahkeme salonlarında eşit seviyede yerlerde dur-
masını tavsiye ediyoruz.Zeminde konuşlanmış,karşılıklı masalarda oturmalarını tercih 
ediyoruz.

*Savcı,yükseltilmiş bir platform üzerine ve hakimin hemen yanında oturmaktadır.
Sa-vunma avukatı ise,zeminde yer alan bir masada,halkla ve sanıkla aynı seviyede 
bulunmaktadır. Daha önceki istişare raporlarında dile getirildiği gibi,savcının yeri 
değiştirilmeli,hakimin yanı  başı ve yükseltilmiş platform yerine,savunma avukatıyla 
aynı konuma getirilmelidir.Savcının duruşma salonundaki yerinin,savunma avukatıyla 
aynı seviyede ve onun karşısı ya da yanı olduğunu tek-rarlıyoruz.

* 2003 İstişare Raporu’nda dile getirildiğinde de,Adalet Bakanlığı bu görüşe katıldığını 
ve olması gerekenin savcının savunma avukatıyla eşit seviyede yerleştiği bir duruşma 
salonu uy-gulaması olduğunu söyledi.Yeni kurulacak olan istinaf mahkemelerine bu 
şekilde bir düzen ve-rileceğini belirtti.Yeni mahkemelerin inşası halinde de,savcıların 
zemin seviyede ve savunma avukatlarını karşısında oturacağı şekilde düzenlemeler 
yapılacağını dile getirdi. 2004 raporuna karşılık verdiği cevapta da,Adalet Bakanlığı 
bu yaklaşımını tekrarladı.Ancak bu sefer, avukatların yerini değiştireceklerini ve yeni 
kurulacak olan istinaf mahkemelerinde avukatların da yükseltil-miş bir platform 
üzerinde görevlerini icra edeceklerini söyledi.Ve bu şekilde düzenlemenin zaman ve 
finansal kaynak gerektirdiğini de belirtti.Biz, şu anda bundan daha fazlasını yapmanın 
müm-kün olduğu görüşündeyiz.                     

* Hakim karar vermek üzere duruşma salonundan çekildiğinde,savcının salonda 
kalması gerektiğini belirtiyoruz.Hakimler karar verme aşamasında salonda 
kalırsa,savcının bu istişareye hiçbir şekilde katılamaması gerektiğinin altını çiziyoruz.                                                                                                                                      

*Hakim ve savcıların mahkeme salonlarına giriş ve çıkışlarını birlikte gerçekleştir-
melerinin,yükseltilmiş seviyede aynı kürsüde oturmalarının,benzer cübbeler 
giymelerinin,bu sıra-da savunma avukatının başka türde bir cübbe giymesinin,savcının 
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aşağısında alçak bir zeminde yer almasının,halka ayrılmış kapıdan salona girip 
çıkmasının simgelediği gerçek küçümsenemez.

* Bir adım sonrasında,yeni inşa edilecek  istinaf mahkemeleri binalarında hakimin 
ve savcının yanı sıra avukatın da yükseltilmiş bir platformda yer almasının da bir 
dezavantajı var-dır.Bu durumda da,savunma avukatı müvekkiliyle ayrı kalacak,duruşma 
sırasında mahkemenin izni olmadan ya da ara talebinde bulunmadan müvekkiliyle 
görüş alışverişinde bulunamayacaktır.                                                                                                                               

*Toplumu temsil etmesi dolayısıyla savcıya özel bir statü bir tek devletin mahkeme-
sine,hakime aittir.Savcı ise ceza yargılamasında bir tarafı temsil eder,devlet bu tarafın 
adı-dır,savunma avukatı da diğer tarafı temsil eder,bu diğer taraf da insandır.Tüm 
bu veriler doğrultusunda,en uygun ceza yargılaması sistemi,mahkemenin savcıdan 
ayrı bir bölümde görül-mesini gerektirir.

Ama Yargıtay’ın  böyle düşünmediğini şu kararından anlamaktayız:

 “Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre Cumhuriyet savcılığı müessesesi,yar-
gılamanın unsuru olup taraf konumunda bulunmamaktadır.Yasaların kendisine verdiği 
(…)görev yetki ve sorumluluk kapsamında gerektiğinde toplumdaki tüm bireylerin 
olduğu gibi sanığın hakla-rını da gözetecektir.Bazı durumlar da biçime değil yapılan 
işe bakılarak değerlendirme gerekir.

Bu nedenle savunmanın temyiz aşamasındaki duruşma sırasında Cumhuriyet 
sav-cılığı makamına yönelttiği eleştiriler yerinde görülmemiştir.”(25)                                                                                                                              

Dikkat edilmelidir ki burada eleştirilen yargıç veya mahkeme kararı değildir,sadece 
da-vanın sujelerinden  ve savunma ile eşit olduğu varsayılan savcılıktır.Yargıtay, savcılık 
makamını savunmanın karışında himaye etmeyi ve savunmanın savcılığa yönelttiği  
eleştirileri yanıtlamayı bir ihtiyaç olarak görmektedir. 

 Benzer bir durumun Barış Derneği davasında yaşandığını da öğrenmekteyiz. Mahke-
me tutanaklarında yazılı olduğu gibi  savcı  “Mahkeme içi eşhas” tır.(26)              

Sayın savcılarımızın da  bu anlayışı pek benimsediklerini anlaşılmaktadır.Bir sayın 
An-kara C.savcısı Ankara Adliyesi Bülteni `nin 8. sayısında yayımlanan “Cumhuriyet 
Savcısının Kür-südeki Yeri` başlıklı makalesinde; Türk yargılama sisteminde 
Cumhuriyet savcısı ve savunmanın, eşit makamlar olmadığını ve olamayacaklarını 
belirterek, Cumhuriyet savcısının kürsüdeki yerinin bazı hukukçularca tartışma konusu 
yapılmasının  bu durumun adaletin tecellisinde bir sorunmuş gibi gösterildiğini, 
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konuyu özellikle avukatlar ve onların meslek örgütleri olan baroların sorun ola-rak 
dile getirdiğini,  ifade ettikten sonra,şunları kaydetmektedir:``Bu silahların eşitliği 
şeklinde dile getirilmektedir. Peki silahlar eşit olmalı mıdır? Evet olmalıdır. Kimlerin 
silahları eşit olmalıdır? Ta-bii ki eşit makamların ve/ veya eşit kurumların. Cumhuriyet 
savcısı ve savunma avukatı eşit ku rumlar mıdır? Hayır ! Türk yargılama sisteminde 
Cumhuriyet savcısı ve savunma, eşit makamlar değildir ve olamaz. (…)Biz bu savların, 
Amerikan filmlerinin fazla izlenmesinden ve bu nedenle ülkemizde de yargılamanın 
böyle olduğu ve yargılama makamlarının da mahkemede fiziki olarak böyle yer alması 
gerektiği gözlemlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz.Kürsüde olmak veya olmamak 
Cumhuriyet savcısı için kişisel bir sorun değildir.Ancak hukuk sistemimiz içinde bu 
gö-revle donatılan bir Cumhuriyet savcısının yeri başka bir yerde olamaz.(…)Devlet 
olan kamunun çıkarlarını savunan Hazine avukatlarıdır. Onlar da silahların eşitliği 
prensibi gereği savunmanın tam hizasında ve karşısındadır. Kişileri değil toplumu, 
adaleti savunduğu sürece Cumhuriyet sav-cısının yeri kürsüdür, kürsü olmalıdır ve kürsü 
olacaktır.` (27)                                                                                                                             

Bu tümcelerden avukatın insan onurunu, insan haklarını ve adaleti savunan bir 
makam olduğunu sayın savcının anlayamadığını görmekteyiz. Avrupa  Konseyi 2005 
yılına Türkiye Cum-huriyeti’nde Yargılama Sisteminin İşleyişi İstişare Raporu’nda 
belirtildiği gibi  “savunma avukatı da diğer tarafı temsil eder,bu diğer taraf da insandır” 
Sayın savcının kendi tezlerini haklı çıkarta-cak argümanları avukatın “bireyleri 
savunduğu “ gibi belki maksadını da aşan  ama Devlet karşı-sında bireyi küçülten bir 
anlayış izlenimine yol açan bu tür analizlerde aramasını doğru bulma-maktayız.Tabii 
ki  adaleti savunmanın da sayın savcıların  tekelinde olmadığını da önemle not et-
meliyiz.

Silahların eşitliği için,öncelikle  bu anlayış terk edilmelidir.Sayın savcının pek güzel(!) 
ifade ettiği gibi “hakimle irtibatı kesilmek isteniyorsa” tümcesindeki “irtibat” savunmanın 
hiç dikkatinden kaçmamakta ve bundan rahatsız olmaktadır.Kaldı ki AİHM.’ de bu 
irtibattan kaygı duymakta ve yukarıda kaydedildiği üzere “Yargıtay Başsavcılığı ile 
alt mahkemelerdeki savcılık-lar,birbirlerinden farklı kurumlardır.Ancak yasalara ve 
uygulamalara bakıldığında,bu farklı işle-yişin kolayca ayırdına varılamamaktadır.
Görünümü nedeniyle kimi sanıkların Başsavcılığı kendi-lerinin karşıtı gibi algılamaları 
ve özellikle Yargıtay’ın kapalı oturumundaki katıldığını izleyince, böylesi kuşkulara 
kapılması doğaldır. Bu yapılanmaya yüzeysel olarak bakıldığında “ adaletin öz-de yerine 
getirilmesi yeterli değildir,görüntü de adalete yerine getirilmelidir” denilmektedir.(Bkz.24
)                                                                                                                                                    

Bu ortak huzursuzluğumuz herhalde “Amerikan filmleri izlemekten” kaynaklanan bir 
sendrom değildir.Böyle bir değerlendirme savunmayı hafife alan,hatta onunla “dalga 
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geçen” bir anlayıştır.Hele hele  “Cumhuriyet savcısının yeri kürsüdür, kürsü olmalıdır ve 
kürsü olacaktır !` tümcesi adeta bir özdeyiş (!) gibi,bir slogan gibi geliyor kulaklarımıza.                                                                                                                                   
          

Sayın savcı sadece AİHM ile değil Türkiye Adalet Bakanlığı ile de ters düşmektedir. 
Türkiye’de hakim ve savcılar arasında yakın ilişki 2003 İstişare Raporu’nda dile 
getirildiğinde de, Adalet Bakanlığı da bu görüşe katılmış ve olması gerekenin savcının 
savunma avukatıyla eşit se-viyede yerleştiği bir duruşma salonu uygulaması olduğunu 
kabul etmiştir.Yeni kurulacak olan isti-naf mahkemelerine bu şekilde bir düzen 
verileceği taahhüdünde bulunmuştur.Yeni mahkemele-rin inşası halinde de,savcıların 
zemin seviyede ve savunma avukatlarını karşısında oturacağı şe-kilde düzenlemeler 
yapılacağını dile getirdi. Yine,2004 Raporu’na verdiği cevapta da,Adalet Ba-kanlığı bu 
yaklaşımını tekrarlamış,ancak bu sefer, avukatların yerini değiştireceklerini ve yeni ku-
rulacak olan istinaf mahkemelerinde avukatların da yükseltilmiş bir platform üzerinde 
görevlerini icra edeceklerini ifade etmiştir.                     

Adalet Bakanlığı’nın hakimin ve savcının yanı sıra avukatın da yükseltilmiş bir 
platformda yer alması projesi “ifrattan tefrite düşme” nin bir örneğidir ; abartılı ve  
dezavantaj içeren bir tasarımdır; çünkü bu durumda da,savunma avukatı müvekkiliyle 
ayrı kalacak,duruşma sırasında mahkemenin izni olmadan ya da ara talebinde 
bulunmadan müvekkiliyle görüş alış ve-rişinde bulunamayacaktır.

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Ku-ruluş,Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kuruluş Kanunu’nda  (İstinaf Mahkemeleri)  
böyle bir düzen-lemeye yer verilmemiştir. Bunun yerine  Adalet Bakanı C.Çiçek 
adına Müsteşar F.Kasırga tara-fından Başsavcılıklara gönderilen “Cumhuriyet 
Savcılarının Müzakerelere Katılmamaları” konulu genelge ile “vaziyet” bir miktar 
“kurtarılmaya”,şikayetler geçiştirilmeye çalışılmıştır.Genelgede; AB Komisyonu 
yetkilileri ile bağımsız hukukçulardan oluşan bir heyetin geçen yıl yaptıkları 
Türkiye ziyareti sonrası hazırlanan “İstişari Ziyaret Raporu”nun Bakanlığa iletildiği 
belirtilerek,bu  raporda yer alan  ifadelere dikkat çekildikten sonra,  “savcıların 
yetkilerinin düzenlendiği Ceza Muhake-mesi Kanunu’na göre sanığın söz hakkını 
kullandıktan sonra, mahkemenin müzakere etmek üze-re halka kapalı olan bir odaya 
çekilmesi halinde, müzakere sırasında buna sadece hükme katılacak hakimlerin hazır 
bulunabilecekleri, Cumhuriyet savcısının hakimlerin müzakerelerine ka-tılmasının 
mümkün olmadığı gerçeğinin hatırdan çıkartılmaması gerektiğine”  vurgu yapılmakta-
dır. (28)           

Aynı Genelgede, hakim ve savcıların rolleri ve çalışmalarıyla ilgili herhangi bir 
eleştiriye maruz kalınmaması ve yargılamanın yalnızca bağımsız ve tarafsız mahkeme 
önünde silahların eşitliği (avukat-savcı eşitliği) ilkesine göre yürütülmesi gerektiğinin 
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altı çizilmektedir. 

Savcıların mahkeme salonundaki yerlerinin savunma makamı karşısında 
üstünlük oluş-turduğu ve eşitliği bozduğu düşüncesi ile Bursa Barosu tarafından  
Adalet bakanlığı aleyhine, An-kara İkinci İdare Mahkemesi nezdinde bir iptal 
davası açılmıştır.(29)        

Bu davada ; yasal düzenleme yapılıncaya kadar, Cumhuriyet savcısının duruşma 
sıra-sında hakimin yanında ve kürsüde bulunması işlemine son verilerek, savunma 
makamı ile aynı hizada ve hakime eşit uzaklıkta bulunması yönünde düzenleyici işlem 
tesis edilmesi  talebini zım-nen  reddeden Adalet Bakanlığı’nın işleminin iptali talep 
olunmuştur.

      Oldukça kapsamlı ve ciddi hukuki gerekçelerle bezenmiş olan dava dilekçesinde 
dikkat çekici birkaç cümleye değinmek de yarar bulunmaktadır. 

* “…Esasen, halen savcıların yargılamadaki konumunun yasayla düzenlenmemiş 
ol-duğu dikkate alındığında, davalının mantığına göre tüm yargılamaların kanunsuz  
yapıldığı dikka-te alınarak geçersiz sayılması gerekecektir”  

* “…Savcıların, savunma makamı ile eşit konuma getirilmesi yargı yetkisinin kullanıl-
ması niteliğinde değildir. Savcılara, kanunla,  kürsüde hakimin yanında oturma hak ve 
yetkisi ve-rilmemiştir Kanunla veya herhangi başka bir düzenleyici işlemle verilmemiş 
bir yetki de, kaza-nılmış hak doğurmaz. Mevcut uygulamanın ortadan kaldırılması ile 
savcıların bağımsızlığı, taraf-sızlığı ile adil yargılanma gerçekleşecektir.  

* “…Görüldüğü gibi, savcıların savunma makamıyla eşit konuma getirilmesi ve silah-
ların eşitliğinin sağlanması yolunda yapılacak düzenleme ile yargıya müdahale edilmiş 
olma-makta, aksine, adil yargılanma hakkının ihlali niteliğindeki mevcut uygulama, 
uluslararası norm-lara uygun hale getirilmektedir.”                                                                                                                                        

* “Yeni TCK sistematiğinde,  yargı görevi yapanlar arasında sayılmış ve iddia 
makamıyla eşit tutulmuştur. Aynı yöndeki bir düzenleme de 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 1.maddesinde belirtilmiş olup, avukatın, bağımsız savunmayı serbestçe 
temsil edeceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle savcı ile avukatın duruşmadaki 
konumunun aynı olması gereklidir”  

* “ Uygulamada, duruşma öncesinde yargılama makamını temsil eden yargıcın, 
iddia makamı temsil eden savcı ile, savunma makamında bulunan müdafi olmaksızın 
duruşma öncesi dosyalar hakkında görüştükleri bilinen bir vakıadır. Yine uygulamada, 
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yargılama makamının gö-rüşü savcı tarafından, iddia makamının  görüşü ise yargıç 
tarafından bilinerek ve maalesef çok büyük oranda ortak görüşe sahip olunarak 
duruşmaya çıkılmaktadır.Savunma makamının tem-silcisi müdafii ise tez ve 
sentezin tekilleştiği bir ortamda antitezi ileri sürmeye çalışmaktadır. Bu iti-barla 
savcının yargıca mahkeme salonlarında eşit uzaklıkta bulunması, sorunun çözümü                                                                                                                                           
 için tam olarak yeterli olmayıp, bir adım ötesinde savcılık ve mahkeme teşkilatlarının  
binalarının da ayrılması gerekmektedir”

* “Cumhuriyet savcılarının hakimlerle birlikte aynı platformda yer almasına dair 
uygu-lamanın Fransa ve Almanya’da da bulunduğu iddiası temelsizdir.Söz konusu 
ülkelerde savcı ile savunma avukatı aynı seviyededir ve  savcı ile hakimin arasındaki 
organik bağ kesilmiş, savcıla-rın mahkeme salonlarına girişleri, çalıştıkları binalar 
ayrılmış durumdadır. 

* “…Adalet Bakanı dahi 4.12.2004 tarihli Meclis oturumunda Almanya’da savcı ile 
avukat arasında bir farklılık  olmadığını belirtirken, nasıl oluyor da,Adalet Bakanlığına 
ters doğrul-tuda savunma yapmaktadır.”   

* “…savunma dilekçesinin 5.sayfasının son paragrafında belirtilen ve Türkiye’de 
İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasına Destek Projesi adı ile anılan proje kapsamında 
AB ile yapılan görüşmeler sonucunda, Ankara,Diyarbakır ve Erzurum’da kurulacak 
olan istinaf mahkemelerinde savunma avukatıyla savcının aynı platformda yer 
alacakları konusunda ‘’görüş birliğine’’ varılmış olmasının belirtilmesi de, uygulamanın 
yanlışlığını Adalet Bakanlığı’nın kabul ettiği anlamına gelmektedir.”

*  “Savcının kürsüdeki yeriyle ilgili bugüne dek AİHM’nin önüne bir dava gitmediği 
için AİHM’nin bu konuyu değerlendirme olanağı olmamıştır”  

Bu konuda düşüncelerini açıklayan Başsavcı (E) C.Demircioğlu şunları söylüyor:            

“ 24 yıl başsavcılık yaptım. Adliyelerin tefrişini üstlendim. Mahkeme salonlarının 
nasıl düzenleneceği konusunda herhangi bir standart ya da yazılı talimat yoktu. 
Tefrişini yaptığı adliye-lerde, savcıyı yine hakimin yanında konumlandırmak zorunda 
kaldım ama kürsüyü mümkün oldu-ğunca alçak yaptım.Yoğun tepki gördüm. Ağır 
ceza hakimleri 20- 30 santimetre yükseltilmesini sağladılar. Ankara DGM’de bir 
davayı izledim. Savcı dağın en tepesinde, avukat vadinin en dibin-de.Bu kadar büyük 
fark gerçekten avukat üzerinde ciddi etkiler yapıyor.

Eski  Adalet  Bakanı H.S. Türk’ün görüşleri ise şöyle;              
“Adil yargılama gerekçesiyle savcılarla avukatların yan yana aynı platformu paylaş-

maları olumlu bir düzenleme olur. Bu konu öteden beri Türk avukatları arasında 
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tartışılır. Avukat-lar bazı mahkemelerde savcıya, ‘ Şunu unutmayın ki siz sadece bir 
marangoz hatasından dolayı ordasınız. Yüksek bir noktada oturduğunuz için üstün 
değil, bizimle aynı pozisyondasınız’ demiş-lerdir. Bu tartışmalar hep olmuştur. 
İşin esası, mahkemede karşı görüşü savunan avukatla, iddia makamı olan savcı aynı 
pozisyonda durmalıdır. Savcı da avukat gibi davada bir taraftır. O halde avukatla aynı 
platformu paylaşmalıdır”

Prof.Dr.T.Tarhanlı’nın bu konudaki görüşü çok ilginçtir:              
“Hukukta adil olmanız yeterli değildir. Adil olduğunuzun görünür olması da gerekir. 

Bu, şu demektir. Bir mahkeme salonuna girdiğinizde, kürsüde hâkimlerin yanında 
savcının oturma-ması demektir. Siz savunma avukatı olarak mahkeme salonundaki 
sırada otururken, mübaşirin sizi hiç umursamadan ayağınıza basıp gidememesi 
demektir.”                                                                                                                                                               

Bu gün yürürlükte olan CMK ve TCK.nun görüşüldüğü TBMM.  komisyonlarında 
g-rev yapan Doç.Dr. Adem Sözüer’in görüşleri şöyle:  

“ … Savcılık böyle güçlenirken, savunmayı da güçlendirmen lazım. Yani, o da savun-
masını yaparken, buna biz silahların eşitliği diyoruz. O yüzden eşit durumda olması 
lazım, iddia ve savunmanın. Şimdi, iddia yukarıda olursa, savunma aşağıda olursa, sanki 
yargıyla iddia yan yana savunma orada üçüncü bir konumda gibi düşünülüyor. O yüzden 
savcıların kürsüden inme-si sorunu, onların güçlendirilmesi. Güçsüzleştirilmesi, bir 
yere inmesi değil, tam aksine silahların eşitliğinin sağlanmasıdır.. 

Unutmayalım ki Fransa’da savcılık makamının adı Le Parquet’dir.Yani bildiğimiz 
“parke”,diğer bir ifade ile “zemin,yer”.Savcının avukat ile aynı zeminde bulunmalarını 
bundan da-ha güzel anlatabilen bir başka argüman,sanırım ki,yoktur.

Bütün tartışmaların ortaya dökülmesi dahi savunmanın yıllardır sürdürdüğü 
savaşı-mının bir sonucudur.Her ne kadar Avrupa Birliği projesi kimi usul yasaların 
çağdaş hukuk ku-rallarına uyumlu  hale getirilmesinde etkili bir rol oynamışsa da 
asıl mücadelenin savunmanın temsilcisi avukatlar ve barolar tarafından yürütülmüş 
olduğuna inanmaktayım; hatta bu konudaki mücadelesinin kimi zaman hafife alınmak 
gibi yersiz reaksiyonlarla karşılanmasına karşın !

Yargıtay Başkanı O.Arslan 24.12.2007 günlü veda konuşmasında “Hakim dürüst ol-
malıdır,aynı zamanda dürüst görünmelidir “ dediler.Kanımızca bu tümce şu anlamda da 
önemli: Tabii ki yargılama adil (dürüst,hakkaniyete uygun) olmalı; ama hiç olmazsa 
görünürde de bu hak-kaniyetin sağlandığını gösteren biçimsel koşullar da önemsenmeli 
ve uygulanmalıdır. 
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 İhering’in şu sözü çok önemlidir:

 “ Biçim,özgürlüğün ikiz kardeşidir;çünkü keyfiliğin düşmanıdır”     

Bu nedenledir ki, savcının yargıçlarla birlikte aynı hizada oturması bizim bireysel prob-
lemimiz değil,silahların eşitliği ilkesinin sorunudur;tabii ki neticede adil yargılamanın, 
neticede hu-kuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün bir problematiğidir.

Yargılama faaliyeti sırasında savcı ile savunmanın aynı fiziki seviye oturmamaları 
yanında,nedense sayın savcılar oturumlarda da kendilerince nereden çıktığı belli 
olmayan kimi ku-ralları da  uygulamaktadırlar.Bu konu biraz açılacak olursa, merak 
edilen husus,savcıların talep-te bulunurken, mütalaa bildirirken,heyet salona girerken  
veya hüküm okunurken neden aya-ğa kalkmadıklarıdır. Savcının neden kürsüde 
oturduğu nasıl bir “sır” ise bu da bir “sır”dır ! Bu davra-nışların gizli ya da açık surete 
savunma  karsısındaki üstünlük iddiası  düşüncesinden kaynak-landığına inanmaktayız.
Sayın savcıların kendilerini hakim ile eşitlemeleri adına böyle bir uygula-ma yürütmeleri 
sadece hakimin değil,aynı zamanda savunmanın da bir sorunudur;çünkü yar-gıçlar da 
bu tutuma  göz yummakta ve savcı ile savunma arasındaki eşitsizliğin daha da büyüme-
sine sebep olmaktadırlar.

Tarafların (ara kararlarını) ayakta dinlemeleri uyulması gerekli kökleşen bir usul, mah-
kemeye karşı gösterilmesi gereken saygı ve nezaket kuralı icabıdır.Türk ananesine göre 
“ayağa kalkmak saygı gösterisidir.Davacının davranışı sebebiyle 70 inci madde uyarınca 
işlem yapan hakimin hukuki sorumluğunu gerektiren bir yön bulunmamaktadır.(30)                                                   

Peki,savcı bu saygı yükümlüğünden ayrık mı tutulmaktadır !. Geçtiğimiz günlerde 
Kadı-köy 3.Asliye Ceza mahkemesi’nde cereyan eden bir olay haber olarak basına 
yansıdı.(31) Buna göre; adiyen etkili eylem davasının yargılaması sırasında,yargıç sanık 
avukatlarının ayağa kalka-rak savunma yapmalarını istemesi üzerine meslektaşlarımız 
bunu reddetmiş ve yasada böyle bir hüküm bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. 18 
avukatın  müdafi olarak katıldığı dava yaşanan bu tar-tışma aynı yargıcın neden savcıyı 
uyarmadığı sorusunu aklımıza getirmektedir. Şahsen meslek-taşlarımın davranışlarını 
onaylamıyorum ;ama bu olayı,CMK.nun 231 maddesinin amir hükmüne göre hüküm 
fıkrasının herkes tarafından ayakta dinlenilmesi gerekirken, hükmü dahi oturarak 
dinleyen  savcının mahkemedeki bu benzeri davranışlarının sorgulanması yönünden 
bir umut oluşturma ihtimalini taşıması yönünden de önemli buluyorum.(31)     

 Bu arada çuvaldızı biraz da ve son olarak kendimize batıralım ve AİHM’nin şu 
de-ğerlendirmesini de gözden uzak tutmayalım:

            “AİHM,karşılıksız hukuksal yardımın gereği olarak kamu adına atanan avukatların 
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bu görevlerini ne oranda gerçekleştirdiklerinin davayı yürüten mahkemelerce 
izlenmelerini öngör-mektedir.Yerine göre bu avukatların savunmalarını “yetersiz”, 
“deneyimsiz”,”etkisiz” sözcükleriyle de nitelemektedir.Mahkemenin bu tutumunun 
nedeni,sözleşmenin adil yargılanmanın gerçekleş-mesi için zorunlu saydığı koşulların 
üye ülkelerce eksiksiz yerine getirilmesidir.Korumanın tam olması için,adli yardım 
amacıyla görevlendirilen avukatların nitelikleri,mesleki deneyimleri,objektif ölçütlere 
göre olabildiğince doğru belirlenmelidir.”   

Sanıkların kendi istemleri doğrultusunda seçtikleri avukatları hakkında ise daha 
gevşek bir denetim izlenmektedir.Sanık,avukatlarından yakınmakta ise ilgili devletleri 
sorumlu tut-mama eğilimi vardır.” 

Yargıtayımızın bir kararında da sanık avukatının “müvekkilim masumdur,mah-
kemenizin takdirine bırakıyorum” tarzından ibaret bir savunma ile yetinmesini  görevin 
ihmali ola-rak değerlendirildiğini görmekteyiz.

Bu kararlardan da anlaşılacağı gibi,avukatın savunma görevini,yani kişiye sağladığı 
hukuksal yardımın kalitesi de adil yargılanmanın ve silahların eşitliği ilkesinin bir 
yansıması olarak algılanmaktadır.Bu saptamayı akıldan çıkartmadan ve mesleğimize 
duyulan güvenin gerektirdiği özen ve tutarlılık içinde savunma makamı olarak 
ödevlerimizi tam yerine getirmeliyiz;zaten ancak ondan sonra bu yazıda dile getirilen 
yakınmalarımızın dikkate alınması söz konusu olabilir.
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OTURUM BAŞKANI- Sayın Merdol’a teşekkür ediyorum ve konuşmasıyla ilgili bir 
uygulamadan bahsetmek istiyorum. Başkanlığım döneminde ihalesi yapılan Anayasa 
Mahkemesi binasındaki Yüce Divan Salonunda savcı ve müdafiinin konumları eşit 
olarak tutulmuştur. Aynı kademede ve aynı konumda düzenlenmek üzere ihalesi 
yapılmıştır. Bu bir dünya görüşü olarak…

Av. ERDAL MERDOL- Sayın Başkanım, Adalet Bakanlığının istinaf mahkemeleri 
kurulacağı zaman Avrupa Konseyine verdiği söz de böyledir: “Avukatlarla savcıları 
aynı seviyeye çıkartacağız” diyor. Bizim derdimiz aynı seviyeye çıkmak değil, çünkü 
müvekkillerinizle de görüşemezsiniz, ama savcının aşağı inmesi bizim meselemiz. 

OTURUM BAŞKANI- Biz ama gene de eşit konuma koyduk. Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Evinch.

GÜNAY EVİNCH* - Teşekkür ederim.
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‘Yargının Üç Temel Öğesinin Adaletin Gerçekleşmesindeki Rolleri’
Türk Amerikan Halk Savunuculuğunda Hukukun Yeni Rolü
Griswold - Massachusetts Eğitim Kurulu Davası
1885-1919 Osmanlı-Ermeni Çatışması konusunda İfade Özgürlüğünü 

Savunmak

I. Genel Bakış

Türk-Amerikan halk savunuculuğu ağı, Amerikalı Türklerle ve ABD-Türkiye 
ilişkileriyle ilgili konuların incelenmesine bir düzen getirmek ve ABD’de Türkiye’nin 
düşmanı olan daha kalabalık ve siyasi olarak faal etnik grupların lehine işleyen siyasi 
arenaya bir denge getirmek amacıyla hukuk sistemini artan oranlarda kullanmaktadır.

Halk savunuculuğunda hukuki yaklaşımın lideri, Washington’da bulunan Türk 
Amerikan Dernekleri Topluluğu (ATAA) olmuştur. ATAA, ulus çapında dağılmış 
yerel, 40’ın üstünde faal Türk Amerikan örgütünü çatısı altında toplayan bir şemsiye 
örgüt niteliğindedir ve nüfusu 250.000’i aşan Türk Amerikan toplumunun önde gelen 
sesidir.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) Başkanı ve Ermeni Soykırımı Adalet 
Komandoları ( JCAG) adlı terörist örgütün lideri olan Murat Topalyan’ın cezai 
yargılanmasında ATAA, Ermeni terörizminin Amerikalı kurbanları adına bir kurban 
etki değerlendirme raporu sunmuştur. Bu raporda, JCAG ve Ermenistan’ın Özgürlüğü 
için Gizli Ermeni Örgütü (ASALA) adlı terörist gruplarca işlenen 250’nin üstünde 
saldırı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Raporda ayrıca, ABD’deki Ermeni terörizmi 
ve nefret suçlarının kurbanlarının ifadelerine de yer verilmiştir. Topalyan, Federal 
makamların en az dört bombalamayla ilişkilendirdiği silah ve patlayıcı maddeler 
nedeniyle mahkûm olmuş ve suçları için en üst cezaya çarptırılmıştır.455 

Long Beach’teki Kaliforniya Devlet Üniversitesi’nin (ABD, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni tanımadığı için) Kuzey Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki 
bir yaz programını kapatıp kapatmayacağının belirleneceği bir duruşmada ATAA, 
akademik özgürlük, ABD’nin tecridi azaltmaya yönelik dış politikası ve eğitimsel/
kültürel değişim ve diyalogun teşvik edilmesiyle ilgili hukuki savları ileri sürmüştür. 
Program kaldırılmamıştır. 

Daha yakın bir zamanda ATAA, Massachusetts Eyaleti’nin 1915 olaylarıyla ilgili 
455 * Günay Evinch (Övünç) ABD Kongresi Fulbright Bursiyeri ve Japonya Sasakawa Barış Vakfı Bursiyeri olarak uluslararası hukuk bağlamında 

1991-1993 yılları arasında Türkiye’de Ermeni meselesini araştırmıştır. 1991 yılında, “BM Soykırım Sözleşmesi’ne göre Ermeni Meselesi” adlı 
çalışmasını araştırdığı ve yazdığı Washington ve Lee Üniversitesi’nden (Lexington, Virginia) Hukuk Doktorluğu’nu almıştır. Evinch şu an, Griswold 
- Massachusetts” sivil haklar davasının taraflarından olan Türk Amerikan Dernekleri Topluluğu’nun (ATAA) seçilmiş başkanıdır.

 Daha fazla bilgi için: www.ataa.org/reference/topalian/
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soykırım karşıtı görüşü sansürlemesini önlemek için bir sivil haklar davasına taraf 
olmuştur (Griswold - Massachusetts Eğitim Kurulu). 26 Ocak 2005’te, ABD Bölge 
Mahkemesi’nin Massachusetts Bölgesi’nde açılan Griswold davası, devlet okullarının 
müfredatına belli bir materyalin girmesi için zorlamak için açılan bir dava değil; 
uzmanlar tarafından tarihi bir ihtilafın anlaşılması için uygun olduğu kabul edilen 
materyalin okul müfredatından kaldırılmasının önüne geçmek isteyen bir sivil haklar 
hareketidir.

Griswold, ilk kısmı Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Osmanlı-Ermeni olaylarının 
soykırım olarak anlatılmasını, ikinci kısmı ise öğretmenlere Osmanlı-Ermeni olaylarını 
öğretirken yardımcı olacak akademik kaynakları sağlayacak bir müfredat kılavuzunun 
eğitim uzmanları tarafından oluşturulmasını gerektiren bir Massachusetts yasası ile 
ilgilidir. Güçlü Amerikalı Ermeni lobisi yasanın geçmesini kolaylaştırmıştır. Ancak, 
hem soykırıma taraf olan, hem de soykırım karşıtı (sıklıkla “Türk” olarak yanlış bir 
etiketlemeye uğrayan) teorileri içeren ilgili eğitim kaynaklarını inceleyen tarih eğitimi 
ve insan hakları uzmanları; (1) Ermeni soykırımını sorgulayan değerli ve bol miktarda 
akademik materyalin olduğunu ve (2) bu materyallere dayanan olguların meşru bir 
tarihi ihtilafı ortaya koyduğunu belirlemiştir. Dolayısıyla, uzmanlar müfredata Ermeni 
soykırımı iddiasına alternatif bir bakış açısı sunan soykırım karşıtı teoriyi destekleyen 
müfredat kılavuzu materyallerini de kabul etmiştir. Ancak, Amerikalı Ermeni lobisinin 
yoğun baskısı altındaki Massachusetts siyasetçileri, Eğitim Kurulu’nu soykırım karşıtı 
akademik kaynakların kılavuzdan çıkartılmasına zorlamıştır. Siyasetçiler, Ermeni 
“soykırımını” sorgulamanın, Ermeni “soykırımının” öğretilmesini öngören yasaya 
aykırı olacağını iddia etmişlerdir. Bir başka deyişle, Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı 
Anadolu’sunun doğusunda yaşanan trajik olayların soykırım olarak yorumlanabilmesi 
için tek yol, çalışılacak ve yorumlanacak olguların, soykırım iddiasını sorgulayan 
akademik kaynakların sansürlenmesi suretiyle sınırlandırılmasıdır. 

Griswold, dünyanın her yerindeki Ermeni lobilerinin kendi iddialarını siyaset 
arenasında nasıl ilerlettiklerini; ancak, uzmanlık ve hukuk arenasında nasıl büyük bir 
yenilgiyle karşılaştıklarını açıkça gösteren bir çalışma niteliğindedir. Massachusetts 
yasasının geçmesi siyasi bir meseleydi, yasanın uygulanması ise tarihi uzmanlığın 
alanına giriyordu. Ermenilerin soykırım iddiasını sorgulayan materyalin uzmanlar 
tarafından kabul edilmesiyle, Amerikalı Ermeni lobisi meseleyi uzmanların elinden 
aldı ve siyasetçilerin eline bıraktı. Griswold ise meseleyi siyasetçilerin elinden alıp bir 
ifade özgürlüğü sorunu olarak mahkemenin ellerine bıraktı.

Bu çalışma öncelikle, sansürcülüğü, Amerikalı Ermeni lobisinin Ermeni soykırımı 
iddialarını meşrulaştırmak için uyguladığı geniş program bağlamına yerleştirerek 
Griswold davasını tartışmaktadır. Bu geniş programda, Osmanlı Ermeni olaylarının 
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soykırım olarak resmi ve ahlaki olarak kabulü için gerekli olan mevzuat çözümleri, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda oluşturulmuş olan yaşam sigortası poliçeleri ve eski 
Ermeni teröristlerine sağlanan Ermeni STK desteği yer almaktadır. Bu çalışmada 
ayrıca, Türk Amerikan Dernekleri Topluluğu (ATAA) vasıtasıyla aktarılan Amerikalı 
Türklerin yanıtları da yer almaktadır. Bu çalışma daha sonra Griswold’un önemini ve 
olgularını tartışmaktadır. 

II. Amerika’daki Ermeni Davası Araştırması ve Amerikalı Türklerin Yanıtı

Ilımlı Amerika Ermeni Meclisi (AAA) ve aşırı ulusalcı Amerika Ermeni Ulusal 
Komitesi (ANCA) Amerikalı Ermenilerin çoğu için bir şemsiye örgüt niteliğindedir. 
ABD’de 450’nin üstünde Amerikalı Ermeni STK mevcuttur. Amerikalı Ermeni 
STKların neredeyse yarısının anlamlı bir şekilde faal olduklarını söylemek 
mümkündür; yani, anlamlı bir şekilde faal olan 40 Amerikalı Türk STKsına kıyasla, 225 
Amerikalı Ermeni STKsı vardır. Çok geniş bir alan için kullanılan cılız Amerikalı Türk 
kaynaklarına kıyasla, Amerikalı Ermeni lobisi her yıl yaklaşık 40 milyon dolarlık bir 
kaynağı Ermenice de Hai Tahd olarak ifade dilen “Ermeni Davası” için harcamaktadır. 
Hai Tahd’ın üç siyasi amacı vardır: (1) Ermeni ölümlerinin soykırım oluşturduklarının 
kabulü, (2) Türkiye’nin özür dilemesi ve (3) Türkiye’nin doğu illerinin Ermenistan’a 
iadesi.

Hai Tahd’ın uğrunda Amerikalı Ermeni lobisi, eyalet düzeyinde ve federal düzeyde 
soykırım yasalarının çıkarılması için çalışmakta, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
oluşturulmuş olan yaşam sigortası poliçeleri için dava açmakta, eski Amerikalı 
Ermeni teröristlerin hukuki savunmaları için mali ve ahlaki destek sağlamakta ve 
Ermeni soykırımı iddialarını sorgulayanları devlet eğitimindeki burslardan mahrum 
bırakmaktadır. Buna yanıt olarak ATAA, karar alıcılarını, sigorta şirketlerini, 
ceza yargılaması sistemini ve mahkemeleri, soykırım karşıtı savlar açısından ve 
Amerikalı Ermeni lobisinin Amerikan demokrasisindeki olumsuz etkisi açısından 
eğitmektedir.456 

III. Sansürcülükle Savaş: Griswold – Massachusetts Eğitim Dairesi

1. Griswold Sivil Haklar Davasının Önemi

Griswold, meşru bir tarihi ihtilafla ilgili akademik kaynaklara devlet okulları 
tarafından eğitim amacıyla erişilmesini güvence altına almakla ve Osmanlı Ermeni 
olaylarıyla ilgili soykırım karşıtı görüşü destekleyen akademik bilginin elde edilmesi 
ve sağlanmasıyla ilgilenir. 

456  Daha detaylı bilgi için bkz. G. Evinch, “The Armenian Cause in America, Today,” Turkish Policy Quarterly, Winter 2005, V.4, No 4, syf.35-
50.
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Griswold sivil haklar davasının önemi en iyi şekilde davacıların bakış açılarından 
anlaşılabilir. İlk davacı olan Theodore Griswold, Lincoln-Sudbury Lisesi’nden 
Amerikalı Yahudi bir öğrencidir. Theodore’un adına konuşan babası Thomas 
Griswold, çocuğunun ABD Anayasası ihlal edilerek soykırım karşıtı bakış açılarına 
erişme imkânından mahrum bırakıldığına (sansürcülük) ve yönetimin yaklaşımını 
öğrenmeye ve kabul etmeye zorlandığına (devlet gelenekselciliği) inanmaktadır.

Davacı William Schechter Amerikalı bir Yahudi’dir ve Lincoln-Sudbury Lisesi’nde 
öğretmendir. Sayın Schechter 33 yıldır tarih öğretmektedir ve Osmanlı Ermeni 
olaylarının soykırım olup olmadığı konusunda ciddi ve devam etmekte olan bir 
akademik ve tarihi ihtilafın varlığına inanmaktadır. Kendisi tarihi ihtilafları öğretirken 
öğrencilerine itibarlı tarihçilerin birbirine muhalif görüşlerini sunmaktadır. Sayın 
Schechter, Massachusetts Eğitim Dairesi’nin soykırım karşıtı materyallerin Müfredat 
Kılavuzu’ndan çıkarılması kararının yanlış bir ders (tarihi doğru ve yanlış hakkındaki 
kararın, araştırma ve akla uygun tartışma yerine sansürcülük ve devlet gelenekselciliği 
ile verilmesi gerektiği) verdiğine inanmaktadır. Sayın Schechter ayrıca, soykırım karşıtı 
materyallerin Kılavuz’dan çıkarılmasının; araştırma, öğretme ve öğrenme (sansürcülük) 
konularında özgür ve yönetimin bakış açısının zorla kabul ettirilmesinden (devlet 
gelenekselciliği) muaf olmak için öğretmen ve öğrencilere verilen devlet ve federal 
anayasal hakların ihlali anlamına geldiğine inanmaktadır. 

Davacı Lawrence Aaronson Amerikalı bir Yahudi ve Massachusetts, Cambridge’te 
bir devlet lisesi olan Cambridge Rindge & Latin School’da sosyal bilimler, tarih ve 
sivil haklar öğretmenidir. Sayın Schechter gibi Sayın Aaronson da, soykırım karşıtı 
materyallerin Kılavuz’dan çıkarılmasının; araştırma, öğretme ve öğrenme (sansürcülük) 
konularında özgür ve yönetimin bakış açısının zorla kabul ettirilmesinden (devlet 
gelenekselciliği) muaf olmak için öğretmen ve öğrencilere verilen devlet ve federal 
anayasal hakların ihlali anlamına geldiğine inanmaktadır.

Davacı Türk Amerikan Dernekleri Topluluğu (ATAA) davaya ifade özgürlüğü, ulus 
çapında devlet eğitimi ve Türk karşıtı ırkçılık açısından yaklaşmaktadır. ATAA, 54 
Amerikalı Türk örgüt için bir şemsiye örgüt niteliğinde olan, kar amacı gütmeyen, 
bağış alan ve devlet eğitimini ve Türkiye ve Amerikalı Türkleri ilgilendiren konular 
hakkında bilinçliliği artırmayı amaçlayan bir örgüttür. Massachusetts eğitim uzmanları 
tarafından tarihi bir ihtilafın anlaşılması için uygun olduğu kabul edilen akademik 
materyalin bir bibliyografyasını veren ATAA Web sitesi, Amerikalı Ermeni lobisinin 
yoğun baskılarının ardından Eğitim Kurulu tarafından sansürlenmiştir. ATAA ve 
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üyeleri, Massachusetts’teki devlet okullarındaki öğrencilere, 1880-1919 döneminde 
yaşanan ihtilaflı ve tartışmalı tarihi olayların sadece bir yönünün öğretildiğinden 
endişelenmektedir; oysaki, Osmanlı Ermeni olaylarının hukuki ve tarihi nitelikleri, 
yetkin ve saygın tarihçiler tarafından tartışılmaktadır. Ayrıca ATAA, Massachusetts 
Eyaleti, diğer eyaletlerin eğitim kurulları için önemli bir örnek teşkil ettiğinden, 
Massachusetts’te yaşanan sansürcülüğün (düzeltilmediği takdirde) diğer eyaletlere için 
bir örnek (yanlış örnek) olabileceğinden de endişelidir. Son olarak ATAA, akademik 
kaynakların sansürlenmesiyle desteklenen ihtilaflı Ermeni soykırımı iddiasının 
Türk soyundan gelen insanlara karşı ırkçı ve önyargılı bir yaklaşımı temsil ettiğine 
ve Massachusetts’teki (ayrıca ulus çağındaki) Amerikalı Türkleri damgaladığına 
inanmaktadır.

3. Olgular457  

10 Ağustos 1998’de (ya da yaklaşık olarak o tarihte) Massachusetts Adliye Mahkemesi, 
1998 Oturum Yasaları’nın 276. Faslını onaylamıştır. 276. Fasıl şunu belirtmektedir:

Eğitim kurulu, soykırım ve insan hakları konuları için müfredat materyali tavsiyeleri 
ve bu materyallerin öğretilmesi için kılavuzlar oluşturur. Bu materyal ve kılavuzlar 
transatlantik köle ticareti, köle yolu, İrlanda’daki büyük açlık, Ermeni soykırımı, 
Yahudi soykırımı, Mussolini faşist rejimi ve diğer bilinen insan hakları ihlallerini 
ve soykırımları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu tavsiyeleri hazırlarken 
eğitim kurulu çalışan öğretmenlere, müdürlere, denetleyicilere, eyaletteki müfredat 
koordinatörlerine ve ayrıca soykırım ve insan hakları konularında bilgili uzmanlara 
danışır. Bu tavsiyeler, eyaletteki tüm okul bölgelerine tavsiye niteliğinde açık olacaktır 
ve Temsilciler Meclisi ve Senato sekreterlerine; eğitim, sanat ve beşeri bilimler ortak 
komitesinin Meclis ve Senato başkanlarına 1 Mart 1999’dan geç olmamak kaydıyla 
sunulacaktır.

276. Fasıl’ı takiben, 15 Ocak 1999’da Massachusetts Eğitim Müdürü David Driscoll, 
“Soykırım ve İnsan Hakları ile ilgili Müfredat Materyallerinin Seçimi ve Kullanımı için 
Massachusetts Kılavuzu’nun” (Kılavuz) taslağını, Eğitim Kurulu üyelerine incelemeleri 
ve görüş bildirmeleri için dağıtmıştır. Kılavuz taslağında “Ermeni soykırımına” atıfta 
bulunulmaktadır ve soykırım ve insan hakları konularının öğretilmesi için kullanılacak 
kaynaklar belirtilmiştir. Bu kaynaklar arasında (1) Ulusal Ermeni Çalışmaları ve 
Araştırmaları Derneği, (2) Ulusal Ermeni Enstitüsü ve (3) “Ermeni soykırımı” 
konusunda seçilmiş metinler yer almaktadır. Kılavuz taslağında ayrıca 276. Fasıl’da 

457  Bu çalışmanın “Olgular” bölümü, Avukat Harvey Silverglate tarafından Griswold -  Massachusetts Eğitim Kurulu davacıları adına hazırlanan 
ve ABD Bölge Mahkemesi, Massachusetts Bölgesi’ne sunulan medeni hukuk şikâyetinden uyarlanmıştır. Bu şikâyetin PDF versiyonu www.
ATAA.org adresinden indirilebilir. 
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belirtilen konuların tarihi birer özeti de yer almaktadır. Özette, “Müslüman Türk 
Osmanlı İmparatorluğu’nun”, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Ermeni nüfusunda gerçekleşen büyük ölüm miktarının sorumlusu olduğu iddia 
edilmektedir. Kılavuz’da soykırım ve insan hakları konuları için öğretim materyalleri 
seçilirken uyulan standartlarından birinin “ihtilaflı konularda farklı bakış açılarına yer 
vermek” olduğu belirtilmesine rağmen, Kılavuz taslağında tarihin bu dönemine dair 
soykırım karşıtı bakış açısını içeren kaynaklara yer verilmemiştir.

19 Ocak 1999’da Müdür Driscoll’a bir mektup gönderen New England Türk Amerikan 
Kültür Topluluğu (“TACSNE”) yukarıda bahsedilen “kılavuz ve materyallerin” 
(Kılavuz) “nesnel bir tarih çalışması” sunmasını talep etmiştir ve Kılavuz’un 
TACSNE gibi kaynakları kullanarak ve Amerikan üniversitelerindeki saygıdeğer bilim 
adamlarının çalışmalarının bir bibliyografyasını sunarak soykırım karşıtı görüşe de yer 
vermesini istemiştir.

26 Ocak 1999’da Kurul, Kılavuz’a dâhil edilebilecek ek materyallerin değerlendirilmesi 
için kamuya açık bir toplantı düzenlemiştir. TACSNE burada Kurul’a, farklı ama 
eğitime uygun bakış açılarını ifade eden materyalleri kullanarak tarihi bir ihtilafın 
tüm boyutlarının incelenmesini isteyen bir sunum yapmıştır. Kurul, sunulan Kılavuz 
taslağının, belirli değişikliklerin ardından, kabulünü oylamıştır.

TACSNE Başkanı Erkut Gömülü’ye 27 Ocak 1999’da gönderdiği mektubunda Müdür 
Driscoll, kuruluşa 26 Ocak’taki bildirileri ve sunumları için teşekkür etmiştir. Müdür, 
“Kurul, Kılavuz’da yer alan konuların karmaşıklığına karşı duyarlıdır.” demiştir. Müdür 
Driscoll, “Kılavuzu onaylayan Kurul, Daire’nin yukarıda bahsedilen “Müslüman Türk 
Osmanlı İmparatorluğu’nu” suçlayıcı özetleri silmesini istemiştir.” diyerek Kurul’un 
Ermeni-Türk sorununa gösterdiği duyarlılığı ortaya koymayı amaçladığını ifade 
etmiştir.

TACSNE’ye gönderdiği 27 Ocak 1999 tarihli mektubunda Müdür Driscoll 
ayrıca, “Grubunuzun (TACSNE) tavsiye ettiği bibliyografik referansların kaynak 
bölümüne eklenmesi için başvurmanızı teşvik ederim.” demiş ve bu materyallerin 
Öğretim ve Müfredat Hizmetleri’nin başı olan Susan Wheltle’e teslim edilmesini 
istemiştir. Daha sonra Sayın Wheltle, TACSNE ile iletişime geçmiş ve kendisine 
Louisville Üniversitesi’nden Justin McCarthy’nin adı verilmiştir. Sayın Wheltle, Sayın 
McCarthy’e, kılavuzda yer alabilecek tüm yardımcı bibliyografik materyalleri rica eden 
bir e-posta göndermiştir.

5 Şubat 1999’da, Amerikalı Ermeni lobisinin baskısı altında hareket eden 
Massachusetts Eyalet Senatörü Steven A. Tolman, Eğitim Kurulu’nun o zamanki 
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başkanı olan Dr John Silber’dan suçlayıcı özetlerin “tekrar dâhil edilmesini” istemiştir. 
Ancak, bu karar alanı siyasetçilere değil uzmanlara açık olduğu için, Kılavuz’un son 
halinde bu özetler yer almamıştır.

8 Şubat 1999’da TACSNE, Sayın Wheltle’e kılavuz taslağının Osmanlı Ermeni 
olaylarını soykırım olarak nitelemesinin kabul edilmesinden “derin esef duyduklarını” 
belirten bir mektup göndermiştir. TACSNE, Kılavuz’da “Ermeni soykırımı” yerine, 
“Ermeni sorunu” denilmesini tavsiye etmiştir. Mektupta materyallerin “tek taraflı” 
olduğu ve sınıflardaki Türk kökenli öğrencileri haksız yere suçlayabileceği belirtilmiştir. 
TACSNE, kılavuz taslağında hâlihazırda yer alan Ermeni kaynaklarının yanında, 
Kılavuz’un ihtilaflı konularda çoklu bakış açısı sunma amacı doğrultusunda Kılavuz’da 
yer alması için on kitap, üç Web sitesi ve Türk kuruluşlarının iletişim bilgilerini 
sunmuştur. 

19 Şubat 1999’da Sayın Wheltle, Sayın Gömülü’ye kendisine gönderdiği materyaller 
için teşekkür ettiği bir e-posta göndermiştir. Sayın Wheltle, Sayın Gömülü’ye Eğitim 
Dairesi’nin, “Kılavuz’da, tavsiye edilen kuruluşlara ve Web sitelerine de yer vermeyi 
planladığını, böylece öğretmenlerin ve lise öğrencilerinin tarihi ve güncel konularda 
birçok bibliyografyaya ve diğer kaynaklara erişebileceğini” bildirmiştir. Sayın Wheltle, 
“Kılavuz’un yazılma sürecinde yer alan birçok kişiyle Kılavuz çerçevesinin dilinin 
değiştirilmesi konusunda yapılan tavsiyeleri tartıştığını”, ancak, “tarih ve sosyal 
bilimler çerçevesinin bir anda kolayca değiştirilemeyeceğini.” ifade etmiştir (Id). Sayın 
Wheltle çerçevenin, “muhtemelen iki yıl kadar sonra diğerleri gibi bir gözden geçirme 
sürecine gireceğini” belirtmiştir.

 1 Mart 1999’da Müdür Driscoll, Kurul tarafından 26 Ocak 1999’da onaylanan 
Kılavuzu Massachusetts Meclisi’ne sunmuştur. Kılavuz’da TACSNE, Georgetown 
Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü (“ITS”), Davacı Türk Amerikan Dernekleri 
Topluluğu (“ATAA”) ve Türk Büyükelçiliği’nin Web siteleri yer almıştır. Ayrıca, dört 
Amerikalı Ermeni lobisinin (Ermeni Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği, Ulusal 
Ermeni Enstitüsü, Ermeni Büyükelçiliği ve Dearborn, Michigan Üniversitesi Ermeni 
Araştırmaları Merkezi Web sitesi de kılavuzda yer almıştır. Diğer bir deyişle, Meclis’e 
sunulan Kılavuz’da, yaşanan olayların 1948 BM Soykırım Sözleşmesi’nde belirtildiği 
gibi bir soykırım olup olmadığına dair süren tarihi ihtilafın her iki yönü hakkında da 
kaynak materyaller yer almıştır.

12 Haziran 1999’da, aşırı milliyetçi ANCA’nın dört bölgesel komitesi bir basın 
açıklaması düzenlemiş ve Massachusetts Valisi Paul Cellucci’ye bir mektup göndererek 
Kılavuz’da sadece bir bakış açısının (soykırım tezinin savunucularının bakış açısının) 
yer almasını buyurmuşlardır: “ANCA, Vali Celluci’yi soykırım müfredatından 
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ırkçı kaynakları çıkarmaya çağırır… Müfredat kılavuzu, soykırım ve insan hakları 
konularının öğretilmesi için bazı adres ve Web sitelerini kaynak olarak göstermektedir. 
Ancak bu kuruluşların bazıları, yıllardır kitlesel katliamı ve soykırımı utanç verici 
bir şekilde inkâr etmektedir. Bu kuruluşlar: 1) Washington Türk Büyükelçiliği, 2) 
Georgetown Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü, 3) Washington Türk Amerikan 
Dernekleri Topluluğu ve 4) Boston, Massachusetts, New England Türk Amerikan 
Kültür Topluluğu’dur. Soykırım inkârının dâhil edilmesi, Yasa’nın içeriğine doğrudan 
aykırıdır... Soykırım inkârıyla, onun belirsizleştirmeye çalıştığı belgeleyici kaynakları 
dikkatsizce karıştırmak, sadece öğrencilerin aklını karıştıracak ve akademik bütünlüğe 
zarar verecektir. Bu yüzden, yukarıda sayılan kuruluşların, soykırım ve insan hakları 
eğitimi için öncelikli kaynaklar olarak verilmemesini ve kaynak listesinden çıkarılmasını 
tavsiye ediyoruz.”

Amerikalı Ermeni lobisi başarılı bir şekilde siyasetçileri harekete geçirip, onların 
Öğretim ve Müfredat Hizmetleri’nin uzman görüşünü hiçe saymalarını ve soykırım 
karşıtı kaynakların kılavuzdan çıkarılmasını sağlamıştır. Haziran 1999’da, Müdür 
Driscoll, Meclis’e sunulan nüshanın aksine, Washington’da Türk Büyükelçiliği’nin 
Web sitesi dışındaki soykırım karşıtı Web sitelerini referans veren tüm kaynakların 
çıkarıldığı bir başka Kılavuz nüshasını dağıtmıştır. Ancak Kılavuz hala, soykırım ve 
insan haklarıyla ilgili öğretim materyallerinin “ihtilaflı konularda farklı bakış açılarını” 
ortaya koyması gerektiğini belirtmektedir.

10 Ağustos 1999’da, ATAA Mütevelli Heyeti Üyesi ve ATAA Tarih ve Sosyal Bilimler 
Müfredat Komitesi Başkanı Bonnie Joy Kaslan, Müdür Driscoll’a, Kılavuz’dan soykırım 
karşıtı Web sitelerinin çıkarılmasını protesto eden bir mektup yazmıştır. Sayın Kaslan, 
Kılavuz’dan kaynak materyallerinin çıkarılması kararını şiddetle eleştirmiş ve bunun 
“tarihin dengeli bir şekilde çalışılması” amacına uymadığını ve bu kararın “etnik 
olarak konuyla ilgili yasa koyucuların baskısından” kaynaklanmış gibi “göründüğünü” 
belirtmiştir. Sayın Kaslan ayrıca, “şimdi ölü olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
çok günümüz Amerikalılarını etkileyen olaylarla ilgili tek bir bakış açısını (sadece 
kendilerininkini) öne sürenleri (ya da materyalin çoğunluğuna sahip olanları) temsil 
eden siyasi kararlar almak ne uygundur, ne de akademik olarak mantıklıdır.” demiştir. 
Sayın Kaslan, Kurul’a “aslen doğru olan kararı uygulayın, yani öğelerinizden birinin ya 
da diğerinin tarafını tutmayın. Onlara ve onların hikâyelerine saygı gösterin. Ulusların, 
sıradan insanların yaşamlarında ifadesini bulan karmaşıklıklarını ve trajedilerini 
öğrencilerin kendilerinin duymasına ve öğrenmesine izin verin. Böyle yaparak, tarihi, 
olayların dengeli bir şekilde incelenmesiyle sunma konusunda ortaya koyduğunuz 
iddianıza da saygı göstermiş olursunuz. Sonuçta bu, bu eyaletin, bu ulusun çocuklarının 
“hiç kimseye karşı kin duymadan” yetiştirilmeleri ve refahı ile ilgilidir.” demiştir.



533

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

16 Ağustos 1999’da TACSNE, Müdür Driscoll’a ve Eğitim Kurulu üyelerine bir 
mektup gönderdi. ATAA gibi TACSNE de Türk Web sitelerinin kaldırılmasını 
protesto etti ve “tek taraflı materyaller öğretildiğinde ırkı, dini, etnisitesi ya da arka 
planı ne olursa olsun her öğrenci soykırım ve insan hakları konularında güçsüz bir 
anlayış geliştirecektir. Cehalet asla iyi bir eğitim olamaz… Bu Web sitelerinin listeden 
kaldırılması Birinci Değişikliğe aykırıdır. Müdür Driscoll’un kararına başvurmak 
istiyor ve eğitim alanına bu kadar ciddi bir şekilde etnik kökenli siyasi müdahale için 
resmi açıklama almayı rica ediyoruz.” dedi.

31 Ağustos 1999’da Müdür Driscoll ve Kurul Başkanı James E. Peyser, ATAA 
ve TACSNE’ye cevap yazmıştır. Mektuplarında 276. Faslı, tamamı italik yazılmış 
olmak üzere bütünüyle alıntılamışlardır. Mektupta, “yasanın yasal amacı (onun vuku 
bulup bulmadığını tartışmak değil) Ermeni soykırımını dikkate almak olduğundan, 
Eğitim Kurulu ve Dairesi bu konuyu sorgulayan kaynakları kasten dâhil edemez. 
Yasanın açıklığı bizi ayrıca, daha önceden listeye dâhil etme kararı aldığımız Türk 
Büyükelçiliği’nin Web sitesini de listeden çıkarmaya zorlamıştır.” demekte ve şöyle 
devam etmektedir, “Massachusetts Eğitim Kurulu ve Dairesi, Türk halkının, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son günlerinde yaşanan olaylara dair kendi bakış açısını sunma 
hakkını tamamıyla kabul eder. Ayrıca, münferit bölgelerin bu tarihi dönemi öğretirken 
kendi yaklaşımlarını geliştirmekte özgür oldukları belirtilmelidir. Ancak, 276. Fasıl 
uyarınca geliştirilmiş olan Massachusetts İnsan Hakları Kılavuzu, bu yasanın diliyle 
uyum içerisinde olmak durumundadır. Yasa değişmedikçe, Massachusetts İnsan 
Hakları Kılavuzu da bu mevzuatın diline aykırı hiçbir referansı kasten içermeyecektir.” 
Mektupta eğer TACSNE, “bu konuyu daha ileriye götürmek isterse, sizlere bunu 
eyaletin yasama kanalları vasıtasıyla yapmanızı tavsiye ederiz.” denilmektedir. 

31 Ağustos 1999’da TACSNE’ye Müdür Driscoll ve Başkan Peyser tarafından 
gönderilen mektupta belirtildiği üzere, Massachusetts Eğitim Dairesi, Kılavuz’da 
yer alması daha önce eğitim açısından uygun bulunan materyalleri Kılavuz’dan 
çıkarmıştır; zira, onlara göre 276. Fasıl, eğitim açısından uygunlukları ne düzeyde 
olursa olsun, soykırım karşıtı materyalin dâhil edilmesini yasaklayan yasal bir kararlılığı 
yansıtmaktadır. 

26 Haziran 2002’de ANCA tarafından düzenlenen basın açıklamasında Eğitim 
Kurulu’na ve Dairesi’ne soykırım tezini yinelemeyi reddeden tüm materyallerin 
müfredat Kılavuz’undan çıkarılması için yapılan siyasi baskıdan övünülerek 
bahsedilmiştir. Basın açıklamasında ANCA’nın, yakın zamanda Eğitim Dairesi’nin 
Kılavuz’unda “Ermeni soykırımı” yerine “Ermeni katliamı” denildiğini fark ettiği 
bildirilmiştir. ANCA bu değişikliğin, “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanan 276. 
Fasıl’ın ihlali olduğunu belirtmiştir. Basın açıklamasında,  “Müdür David P Driscoll’la 
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yapılan bir telefon görüşmesinde kendisinin, soykırım kılavuzlarıyla ilgili “kamu 
yorumu” evresinin kapandığı ve artık hiçbir değişikliğin yapılmayacağı cevabının 
ANCA’ya ulaştığı” ifade edilmiştir. Ancak ANCA, “Amerikalı Ermeni toplumunu ve 
Massachusetts meclisinin üyelerini eyleme geçmeleri için hemen hareketlendirmekte 
başarılı olmuştur.” Basın açıklaması, “Senatör Steven Tolman, Eğitim Dairesi’nden 
(DOE) ‘Eğitim Kurulu’nun 28 Mayıs 2002 Salı günü gerçekleşecek olan aylık toplantısı 
için hazırlanmış olan yeni tarih çerçevesinin onayının hemen durdurulmasını’ resmen 
isteyen bir mektup yazmıştır.” diye devam etmektedir.

ANC basın açıklaması şöyle devam etmektedir, “sonuç olarak DOE’nin müfredat 
kılavuzunun en son halinde doğru bir şekilde “Ermeni soykırımı” denilmektedir.” ANC 
ayrıca, “bu, DOE’nin1998 yasasına aykırı ilk girişimi değil. Daha önceki bir vakada, 
DOE’nin Web sitesi sadece Ermeni soykırımına değil, ayrıca Ermeni soykırımını 
reddeden Türk nefret sitelerine dair referanslara da yer vermiştir. Bu, DOE’nin, 
vatandaşları Yahudi soykırımının inkârına ya da Nazi yanlısı sitelere yönlendirmesiyle 
kıyaslanabilir. ANCA o zamanlar, bu Türk nefret sitelerinin kaldırılmasında etkili 
olmuştur.” demektedir.

Sansürlenmiş Kılavuz’un son ve şu anki hali, Eğitim Dairesi’nin Web sitesinde (6 
Ekim 2005 itibariyle) yer almaktadır. Kılavuz’da, soykırım ve insan hakları konularıyla 
ilgili Massachusetts Tarih ve Sosyal Bilimler Müfredat Çerçevesi’nin “Temel Bilgiler 
ve Genel Olarak Öğretilen Alt Konular” bölümünden seçmeler bir araya getirilmiştir. 
“Genel Olarak Öğretilen Alt Konular” çerçevesi altında yer alan “20. yüzyıl savaşları, 
soykırımları ve Yahudi Soykırımı’nın sebep olduğu can kaybı” alt başlığında Kılavuz 
“1890’ların ortaları-1915 Ermeni soykırımı” ifadesini de listelemektedir.

Sansürlenmiş Kılavuz’un giriş kısmında özellikle şu ifadeler yer almaktadır: “Tarihteki 
soykırımlar ve onların bugüne etkileri konusunda bilgilenmek, bugünün öğrencileri 
için önemlidir. Birçok öğrenci Nazilerin gerçekleştirdiği soykırım hakkında bir şeyler 
öğreniyor olsa da, bunun tek bir vaka olduğunu sanabilir ve dünyanın her yerinde ve 
tarih boyunca bu tarz kasıtlı kitle cinayetlerinin yaşandığını bilmeyebilir. Modern 
çağda soykırımlar genellikle belirli hükümetler tarafından cezalandırılır ve bunların 
temeli, önyargı ve şiddeti meşrulaştıran ideolojilerdir. Öğrencilerin bu konularda 
olgusal bilgiler edinmeleri ve diğer hükümet, kuruluş ve bireylerin insan haklarını 
muhafaza etmek ve korumak için nasıl çalıştıklarını anlamaları önemlidir.”

Sansürlenmiş Kılavuz’un sonlarına doğru, “Soykırım ve İnsan Hakları Konuları 
için Öğretim Materyal ve Programlarının Seçilmesi” başlığı altında şunlar ifade 
edilmektedir: “Her ne kadar soykırım ve insan hakları konularıyla ilgili birtakım 
bilgiler ders kitaplarında yer alıyor olsa da, bu konuları daha derinlemesine 
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incelemek isteyen öğretmenlerin diğer kaynaklardan başka bilgiler bulması gerekir. 
Bu materyallerin bulunmasına kaynaklık edebilecek kuruluşlar aşağıda listelenmiştir. 
Bunların çoğu, referans eserlerine, süreli yayınlara, dergilere, makalelere, filmlere ve 
daha başka İnternet kaynaklarına dair sıklıkla güncellenen kapsamlı bibliyografyalara 
yer vermektedir.”

Sansürlenmiş Kılavuz ayrıca, “Soykırım ve İnsan Hakları Konuları için Öğretim 
Materyal ve Programlarının Seçilmesi” başlığı altında şunları da belirtmektedir: 
“soykırım ve insan hakları konularını öğretecek materyaller ‘ihtilaflı konularda farklı 
bakış açılarına’ da yer vermelidir.”

Sansürlenmiş Kılavuz’un “Soykırım ve İnsan Hakları Konularının Araştırılmasında 
Bir Araç Olarak İnternet” başlığını taşıyan bölümünde şunlar ifade edilmektedir: 
“Her ne kadar internet araştırma için değerli bir araç halini almış olsa da o, ‘filtresiz’ 
bir kaynaktır. Sınıfta kullanılacak materyallerin aslına uygunluğu, doğruluğu ve 
önyargılı olma durumu değerlendirilmelidir. Öğrenciler, özellikle ihtilaflı konuları ve 
güncel olayları araştırırken internette buldukları kaynakların geçerliliğini incelemede 
kullanacakları araçlara sahip olmalıdır.” Bu ifade, bir Web sitesinde yer alan bilginin 
nasıl değerlendirileceğine dair sitenin sponsorunun kim olduğu, yazarın yeterince 
güvenilir olup olmadığı, bilginin olgusal ve iyi yazılmış olup olmadığı, sitenin 
güncellenip güncellenmediği gibi birtakım sorularla devam etmektedir.

Soru listesinin altında, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’ni ve çeşitli etnik örgütü 
içeren bir kuruluşlar listesi yer almaktadır. Bu kuruluşlar; Massachusetts, Belmont, 
Ermeni Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği ve “Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar” 
başlığı altında da Ulusal Ermeni Enstitüsü ve bu enstitünün Web sitesidir. Sansürlenmiş 
Kılavuz’ın son sayfasında “Ek Web siteler” başlığı altında Washington Ermeni 
Büyükelçiliği ve Dearborn, Michigan Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Merkezi, 
kendi Web siteleriyle birlikte yer almaktadır. Bu listede ya da sansürlenmiş Kılavuzun 
herhangi bir yerinde hiçbir Türk ya da Türkiye’yle ilgili Web sitesi yer almamaktadır. 
Soykırım karşıtı bakış açısını yansıtan hiçbir Web sitesi de listede bulunmamaktadır.

27 Haziran 2005’te Başkan Peyser bir mektup vasıtasıyla kendisinin ve Müdür 
Driscoll’un 1999 Ağustos’unda aldıkları tavrı şu ifadeyle onaylamıştır: “276. Faslın 
Kurul’u yasada yer alan vahşetlerin aslında vuku bulup bulmadıklarını sorgulayan 
müfredat kılavuzlarını kabul etmekle görevlendirdiğini düşünmüyoruz.”

IV. Sonuç

Osmanlı Ermeni olaylarını sansürlemek, Amerikalı Ermeni lobisinin kendi tarih 
anlayışını tartışmasız gerçek olarak kabul ettirmek için kullandığı en sofistike stratejidir. 
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Eğer kendi haline bırakılırsa sansürcülük, nesillerin Osmanlı Ermeni olaylarıyla ilgili 
gerçeklerin sadece bir boyutunu öğrenmesine ve bunu olguların tamamı ve tartışmasız 
gerçek olarak kabul etmesine yol açar. Bu süreçte de tarih yeniden yazılacaktır.

Ancak, Theodore Griswold, avukatı Harvey Silverglat ve ifade özgürlüğü 
bağlamında davaya taraf olan Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) gittikçe daha 
çok Amerikalının şu soruyu sormasını sağlamaktadır: “Soykırım karşıtı akademik 
kaynakların müfredat kılavuzlarından ve okul kütüphanelerinden çıkarılması, soykırım 
karşıtı görüşü dışarıda bırakmak için tarih ders kitaplarının baştan yazılması, kolej giriş 
sınavlarında doğru cevabı ‘Ermeni soykırımı’ olan sorulara yer verilmesi, ‘akademik’ 
panellerden soykırım karşıtı bakış açısını destekleyen bilim adamlarının çıkarılması 
ve bu tarz panellere Ermenilerin soykırım iddialarını destekleyen Türk vatandaşlarını 
çağırıp bunların Türk bakış açısını ortaya koyduğunun iddia edilmesi… Amerikalı 
Ermeni lobisi neden korkmakta? Neden saklanmakta? Ne saklamakta? Gerçek, en 
güçlü karşı kanıtının önünde duramaz mı?”

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1919 itibariyle Avrupa, Avrasya ve Orta 
Doğu’da 60 milyon insan çatışma, açlık ve hastalıktan yok oldu. Savaş öyle şiddetliydi, 
yıkım öyle kitleseldi ki Birinci Dünya Savaşı, “tüm savaşları sona erdiren savaş” olarak 
anılıyordu. Altı milyonu aşkın Osmanlı vatandaşı hayatını kaybetti. Aynı yıl, (avukat 
Harvey Silverglat’ın Griswold medeni hukuk şikâyetinin girişinde yazdığı gibi) ABD 
Yargıcı Oliver Wendell Holmes, “gerçeğin değerlendirilmesi için en iyi yol, fikirlerin 
özgürce dolaştıkları alanda hüküm süren düşünme yeteneğidir.” demişti.458  (Alkışlar)

Av. GÜNAY EVINCH- Thank you.

The Emerging Role of Law
In Turkish American Public Advocacy:

The Case of Griswold v. Massachusetts Board of Education
Defending Freedom of Speech on the Ottoman - Armenian Conflict of 1885-

1919

By Günay Evinch459*

458  Abrams v. United States, 250 U.S. 216 (1919).
459 * Günay Evinch (Övünç) researched the Armenian case in Turkey as a U.S. Congressional Fulbright Scholar and Japan Sasakawa Peace Foun-

dation Scholar in international law in 1991-93.  He obtained his Juris Doctor in 1991 from Washington and Lee University, Lexington, Virginia, 
where he researched and wrote the “The Armenian Case under the UN Genocide Convention”.  Evinch currently serves as the President-Elect of the 
Assembly of Turkish American Associations (ATAA) who is a party in the Griswold v. Massachusetts civil rights lawsuit.
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I. Overview

The Turkish American public advocacy network has increasingly utilized the 
legal system in order to bring discipline to analyses of issues that concern Turkish 
Americans and U.S. - Turkish relations, and render more level a political arena which 
favors the more populated and politically active ethnic adversaries of Turkey in the 
United States.

The leader in the legal approach in public advocacy has been the Assembly of Turkish 
American Associations (ATAA), which is based in Washington, DC, and serves as 
the umbrella organization for over 40 active local Turkish American organizations 
nationwide and the foremost voice of the Turkish American community which 
numbers over 250,000.

In the criminal sentencing of Mourad Topallian, former Chairman of the Armenian 
National Committee of America (ANCA) and leader in the Justice Commandos of the 
Armenian Genocide ( JCAG) terrorist group, the ATAA submitted a victims impact 
statement on behalf of American victims of Armenian terrorism.  The Statement 
included a detailed report regarding over 250 attacks committed by the JCAG and 
Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) terror groups, as well 
as the affidavits of victims of Armenian terrorism and hate crimes in the United States.  
Topalian was convicted of weapons and explosives charges that Federal authorities 
connected to at least four bombings.  Topalian received the maximum sentence for 
his crimes.460

In a hearing to determine whether California State University at Long Beach should 
shut down a summer study program at Eastern Mediterranean University in Northern 
Cyprus, because the United States did not recognize the Turkish Republic of Northern 
Cyprus, the ATAA argued legal issues of academic freedom and United States foreign 
policy to ease isolation and encourage educational and cultural exchange and dialogue.  
The study program was preserved.

More recently, the ATAA joined a civil rights lawsuit, Griswold v. Massachusetts Board 
of Education, to prevent the State of Massachusetts from censoring the contra-genocide 
perspective regarding the events of 1915.  The case of Griswold, filed October 26, 2005, 
in the United States District Court, District of Massachusetts, is not a suit to force 
material into public school curriculum; it is a civil rights action to stop the censorship 
from school curriculum of material accepted by experts as educationally suitable to 
understanding a historical controversy.

460  Please visit www.ataa.org/reference/topalian/ for more information.
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Griswold concerns a Massachusetts law, the first part of which requires the teaching 
of the Ottoman Armenian experience of WWI as genocide, and the second part of 
which requires education experts to create a curriculum guide to provide teachers 
scholarly sources to assist in teaching the Ottoman Armenian experience.  The powerful 
Armenian American lobby facilitated the passage of this law.  However, when expert 
educators of history and human rights examined the relevant educational sources, 
which included both genocide and contra-genocide (often mislabeled as “Turkish”) 
theories, they determined that: (1) there were valuable and abundant scholarly 
materials that questioned the Armenian allegation of genocide; and, (2) that the facts 
based on such material presented a legitimate historical controversy.  Accordingly, 
the experts adopted into the curriculum guide materials that supported the contra-
genocide theory as an alternative point of view to the Armenian allegation of genocide.  
However, Massachusetts politicians, acting under substantial political pressure from 
the Armenian American lobby, forced the Board of Education to remove the contra-
genocide scholarly sources.  They argued that questioning the Armenian “genocide” 
would run contrary to the law requiring teaching the Armenian “genocide.”  In other 
words, the only way to interpret the tragic events of WWI in eastern Ottoman Anatolia 
as genocide would be to limit the facts that were to be studied and interpreted by 
censoring scholarly sources that questioned the allegation of genocide.

Griswold serves as a study into the ease by which Armenian lobbies throughout the 
world advance their claims in the political arena, yet encounter tremendous defeat 
in the arena of experts and law.  The passage of the Massachusetts law was a political 
matter, while the implementation of the law was matter of historical expertise.  When 
experts accepted material that questioned the Armenian allegation of genocide, the 
Armenian American lobby removed the matter from the purview of experts and placed 
into the hands of politicians.  Griswold takes the matter out of the hands of politicians 
and this time places it in the hands of the court as a matter of freedom of speech.

This paper discusses Griswold by first placing the censorship into the context of 
the larger program implemented by the Armenian American lobby to legitimate the 
Armenian allegation of genocide.  The larger program includes legislative resolutions 
that seek official recognition and moral acceptance of the Ottoman Armenian 
experience as genocide, life insurance claims for policies issued in the Ottoman 
Empire, and Armenian American NGO support for former Armenian terrorists.  This 
paper also provides the responses of Turkish Americans via the Assembly of Turkish 
American Associations (ATAA).  This paper next discusses the importance and the 
facts of Griswold.

II. Survey of The Armenian Cause in America and Turkish American 
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Response

While the mainstream Armenian Assembly of America (AAA) and ultra-nationalist 
Armenian National Committee of America (ANCA) serve as umbrella organizations 
for most Armenian Americans, there are over 450 Armenian American NGOs 
throughout the United States.  It is safe to say that about half of the Armenian American 
NGOs are active in any meaningful manner -- that is 225 Armenian American NGOs in 
contrast with 40 meaningfully active Turkish American NGOs.  While meager Turkish 
American assets are dedicated to addressing a wide range of issues, approximately $40 
million in Armenian American lobby assets per year are primarily dedicated to what is 
referred to in Armenian as Hai Tahd, “The Armenian Cause”.  Hai Tahd includes three 
policy objectives: (1) Recognition that the Armenian deaths constitute genocide; (2) 
Reparations from Turkey; and, (3) Restitution of the eastern provinces of Turkey to 
Armenia.

In pursuit of Hai Tahd, the Armenian American lobby works for the passage of 
genocide resolutions at the state and federal levels, litigates life insurance claims arising 
from policies issued in the Ottoman Empire, provides financial and moral support for 
the legal defense of former Armenian American terrorists, and censors from public 
education scholarship that questions the Armenian allegation of genocide.  In response, 
ATAA has been educating policy makers, insurance companies, the criminal justice 
system, and the courts with respect to the contra-genocide position and the negative 
impact of the Armenian American lobby’s strategy on American democracy.461

III. Fighting Censorship:  Griswold v. Massachusetts Department of Education
1. Importance of the Griswold Civil Rights Case:

Griswold concerns protecting public school access to scholarly sources pertaining 
to a legitimate historical controversy for educational purposes.  It concerns obtaining 
as well as providing scholarly information that supports the contra-genocide position 
with respect to the Ottoman Armenian experience.  

The importance of the Griswold civil rights case can be best understood from the 
perspectives of the plaintiffs.  The primary plaintiff, Theodore Griswold, is a Jewish 
American student at Lincoln-Sudbury High School.  Appearing on behalf of Theodore, 
his father, Thomas Griswold, believes that his child is denied the opportunity to 
receive contra-genocide viewpoints (censorship) and is forced to learn and accept the 
position of the government (state orthodoxy), in contravention of the United States 

461   For a more thorough review, please see, G. Evinch, “The Armenian Cause in America, Today,” Turkish Policy Quarterly, Winter 2005, V.4, 
No 4, pp.35-50.
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Constitution.

Plaintiff William Schechter is a Jewish American and a teacher at Lincoln-Sudbury 
High School.  Mr. Schechter has been teaching history for 33 years and believes there 
is a genuine and continuing academic and historical controversy concerning whether 
the Ottoman Armenian experience constitutes genocide.   His approach to teaching 
historical controversies is to present students with opposing points of view among 
legitimate historians. Mr. Schechter believes that the Massachusetts Department of 
Education’s decision to exclude the contra-genocide materials from the Curriculum 
Guide teaches the wrong lesson – that historical right and wrong should be decided 
by censorship and state orthodoxy rather than by research and reasoned argument.  
Mr. Schechter also believes that censorship of the contra-genocide materials from 
the Guide infringes upon the state and federal constitutional rights of teachers and 
students to inquire, teach, and learn (censorship) and be free from the imposition of 
the government’s point of view (state orthodoxy).

Plaintiff Lawrence Aaronson is a Jewish American and a teacher of social studies, 
history and civil rights at Cambridge Rindge & Latin School, a public high school in 
Cambridge, Massachusetts.  Like Mr. Schechter, Mr. Aaronson believes that censorship 
of the contra-genocide materials from the Guide infringes upon the state and federal 
constitutional rights of teachers and students to inquire, teach, and learn (censorship) 
and be free from the imposition of the government’s point of view (state orthodoxy).

Plaintiff Assembly of Turkish American Associations (“ATAA”) has concerns on 
several levels:  freedom of speech, nation-wide public education, and anti-Turkish 
racism.  ATAA serves as an umbrella organization to 54 local Turkish American 
organizations.  ATAA is a non-profit, charitable organization dedicated to promoting 
public education and awareness about Turkey and issues that concern Turkish 
Americans.  ATAA’s website that provided a bibliography of scholarly sources 
that were deemed by Massachusetts education experts as educationally suitable 
to understanding a legitimate historical controversy, was censored by the Board of 
Education after substantial Armenian American lobby pressure came to bare.  ATAA 
and its members are concerned that students in Massachusetts public schools are 
being taught only one side of controversial and controverted historical events that span 
from 1880 to 1919, whereas the legal and historical characterization of the Ottoman 
Armenian experience is disputed by eminent and respected historians.  Furthermore, 
ATAA is concerned that since the state of Massachusetts serves as major role model to 
other state boards of education, the censorship that has occurred in Massachusetts, if 
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not corrected, may serve as an example – a wrong example – to other states.  Finally, 
ATAA believes that the disputed Armenian allegation of genocide, supported by the 
censorship of scholarly defenses, is racist and prejudicial against people of Turkish 
origin, and stigmatizes Turkish Americans in Massachusetts as well as nationwide.

2. Facts: 462

On or about August 10, 1998, Chapter 276 of the Session Laws of 1998 was approved 
by the Massachusetts General Court.  Chapter 276 states:

The board of education shall formulate recommendations on curricular materials on 
genocide and human rights issues, and guidelines for the teaching of such material. 
Said material and guidelines may include, but shall not be limited to, the period of 
the transatlantic slave trade and the middle passage, the great hunger period in 
Ireland, the Armenian genocide, the holocaust and the Mussolini fascist regime 
and other recognized human rights violations and genocides.  In formulating these 
recommendations, the board shall consult with practicing teachers, principals, 
superintendents, and curricular coordinators in the commonwealth, as well as experts 
knowledgeable in genocide and human rights issues.  Said recommendations shall be 
available to all school districts in the commonwealth on an advisory basis, and shall 
be filed with the clerk of the House of Representatives, the clerk of the Senate, and the 
House and Senate chairmen of the joint committee on education, arts, and humanities 
not later than March 1, 1999.

Pursuant to Chapter 276, on January 15, 1999, Massachusetts Commissioner of 
Education, David Driscoll, circulated a draft of “The Massachusetts Guide to Choosing 
and Using Curricular Materials on Genocide and Human Rights” (“the Guide”) to 
members of the Board of Education for their review and comments.  The draft Guide 
referred to the “Armenian genocide,” and contained references to resources for teaching 
genocide and human-rights issues, including the (1) Armenian Studies and Research 
National Association, (2) Armenian National Institute, and (3) selected texts on the 
“Armenian genocide.”  The draft Guide also contained historical summaries of each 
issue mentioned in Chapter 276.  The summary argued that the “Muslim Turkish 
Ottoman Empire” was responsible for the deaths of large portions of the Armenian 
population of the Ottoman Empire around the time of WWI.  No resources that 
mentioned the contra-genocide perspective on this period in history were included 
in the draft Guide, even though the Guide stated that one of its standards for selecting 
instructional materials on genocide and human rights issues was to provide “differing 
points of view on controversial issues.”

462   The “Facts” section of this paper is adopted from the civil complaint drafted and filed by Attorney Harvey Silverglate on behalf of the 
plaintiffs in Griswold v. Massachusetts Board of Education, in the United States District Court, District of Massachusetts.  A downloadable 
PDF version of the civil complaint is available at www.ATAA.org.
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On January 19, 1999, in a letter to Commissioner Driscoll, the Turkish American 
Cultural Society of New England (“TACSNE”) requested that the aforementioned 
“guidelines and materials” [the Guide] present “an objective study of history,” and 
urged that the Guide include the contra-genocide position, using resources such 
as TACSNE itself, along with a bibliography of studies by respected professors at 
American universities.

On January 26, 1999, the Board held a public meeting to help evaluate potential 
additional materials for inclusion in the Guide.  TACSNE made a presentation to 
the Board in which it asked for all sides of this historical controversy to be studied, 
utilizing materials expressing different but educationally suitable points of view.  The 
Board voted to adopt the draft Guide, as presented, with certain alterations.

In a letter to TACSNE President Erkut Gomulu, dated January 27, 1999, Commissioner 
Driscoll thanked the organization for its correspondence and presentation of January 
26.  The Commissioner wrote that “the Board is sensitive to the complexity of the issues 
contained in the [Guide].”  Commissioner Driscoll stated that the Board intended to 
demonstrate its sensitivity to the Armenian-Turkish issue, writing that “[i]n approving 
the [Guide], the Board has directed the Department to delete the aforementioned 
summaries  incriminating the “Muslim Turkish Ottoman Empire.”

In his January 27, 1999 letter to TACSNE, Commissioner Driscoll also stated, 
“I encourage you to submit bibliographic references that your group [TACSNE] 
recommends be added to the resource section,” and directed that such materials 
be submitted to Susan Wheltle, head of Instruction and Curriculum Services.  Ms. 
Wheltle subsequently contacted TACSNE and was given the name of Professor Justin 
McCarthy at the University of Louisville as a resource.  Ms. Wheltle e-mailed Professor 
McCarthy, requesting any helpful bibliographic materials for inclusion in the Guide.

On February 5, 1999, Massachusetts State Senator Steven A. Tolman, acting under 
pressure from the Armenian American lobby, wrote to then-Chairman of the Board of 
Education, Dr. John Silber, urging the “reintroduction” of the incriminating summaries.  
However, the summaries were not included in the final version of the Guide, as such 
determination was the domain of experts, not politicians.

On February 8, 1999, TACSNE sent a letter to Ms. Wheltle, expressing “deep 
dismay” that the draft Guide had accepted the characterization of the Ottoman 
Armenian experience as genocide.  TACSNE suggested that the Guide use the 
language “Armenian question” in the place of “Armenian genocide.”  The letter stated 
that the materials were “one-sided” and would cast undeserved guilt on students of 



543

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Turkish descent in the classrooms.  It proposed ten books, three websites, and the 
contact information of three Turkish organizations for inclusion in the Guide, along 
with the Armenian resource materials already included in the draft Guide, in keeping 
with the Guide’s directive to include multiple viewpoints on controversial issues.

On February 19, 1999, Ms. Wheltle sent an email to Mr. Gomulu, thanking him 
for the materials he sent her.  She informed him that the Department of Education 
“plan[s] to include the organizations and websites that [he] suggested in the Guide, so 
that teachers and high school students will have access to the many bibliographies and 
other resources on history and current events they offer.”  Ms. Wheltle wrote that she 
had “discussed the recommendations made for revising the language in the Guide’s 
framework with several people who were involved in writing it[” but that the “history 
and social science framework simply cannot be changed immediately.”  Id.  Ms. 
Wheltle noted that that framework, “like all the rest, will undergo a review process, 
most probably 2 years from now.”  Id.

On March 1, 1999, Commissioner Driscoll submitted to the Massachusetts 
Legislature the Guide that was approved by the Board on January 26, 1999.  The Guide 
included the websites of TACSNE, the Institute for Turkish Studies at Georgetown 
University (“ITS”), Plaintiff Assembly of Turkish American Associations (“ATAA”), 
and the Turkish Embassy.  It also included four Armenian American lobby websites: 
the Armenian Studies and Research Association, the Armenian National Institute, the 
Armenian Embassy, and the Armenian Research Center at the University of Michigan 
at Dearborn.  In other words, the Guide, as submitted to the Legislature, contained 
resource materials from both sides of the historical controversy over whether the events 
at issue constituted genocide as defined in the 1948 U.N. Genocide Convention.

On June 12, 1999, four regional committees of the ultra-nationalist ANCA issued 
a press release along with a letter to Governor Paul Cellucci of Massachusetts, 
commanding that only one point of view – that favored by advocates of the genocide 
thesis – be represented in the Guide.  They declared that the “ANCA urges Governor 
Cellucci to remove racist resources from [the] genocide curriculum . . . . The curriculum 
guide cites a number of organizations, including addresses and websites, as resources 
for teaching about genocide and human rights issues.  Some of these organizations, 
however, have been engaged in a disgraceful denial of mass murder and genocide 
over the years.  These organizations are: 1) Turkish Embassy in Washington DC; 2) 
Institute for Turkish Studies, Georgetown University, Washington DC; 3) Assembly of 
Turkish American Associations, Washington, DC; and 4) Turkish American Cultural 
Association of New England, Boston, MA.  Inclusion of genocide denial is directly 
counter to the intent of the Law . . . . Careless intermingling of genocide denial with 
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the documentary sources it aims to obscure will only serve to confuse students and 
undermine academic integrity.  Thus we strongly recommend that the above listed 
organizations not be considered as primary sources for educational material on human 
rights and genocide and that they be removed from the list of sources.”  

The Armenian American lobby successfully urged politicians to override the expert 
opinion of the Instruction and Curriculum Services and remove the contra-genocide 
sources.  In June 1999, Commissioner Driscoll circulated another version of the 
Guide which, unlike the version that had been submitted to the Legislature, omitted 
all references to the contra-genocide websites, except for the reference to the website 
of the Turkish Embassy in Washington, D.C.  The Guide nonetheless continued to 
state that instructional materials on genocide and human rights issues should provide 
“differing points of view on controversial issues.”

On August 10, 1999, Bonnie Joy Kaslan, Member of the Board of Trustees of the 
ATAA, and Chairperson of the ATAA’s Curriculum Committee on History and Social 
Science, wrote to Commissioner Driscoll to protest the removal of the contra-genocide 
websites from the Guide.  Ms. Kaslan strongly criticized the decision to remove these 
resource materials from the Guide, noting that it failed to adhere to the objective to 
present a “balanced study of history,” and that the decision “appear[ed]” to be the result 
of “pressure from ethnically interested legislators . . . . ”  Ms. Kaslan further stated that 
“[p]assing politically disposed resolutions is not an appropriate nor academic reason 
to state that events that so impacted present day Americans from the now defunct 
Ottoman Empire shall only be represented (or will have the majority of material) by 
those who claim one perspective, theirs alone.”  She urged the Board to “do what was 
the right decision originally, that is do not take sides against one or another of your 
constituents.  Treat them and their stories with respect, allow students to hear and 
learn for themselves the complexities and tragedies of nations that are manifested in 
the lives of ordinary human beings.  By doing so, you would be honoring your own 
professed statements of presenting history through a balanced study of events.  After 
all, this should be about the welfare and education of the children of your state, of this 
nation, ‘with malice towards none.’”

On August 16, 1999, TACSNE sent a letter to Commissioner Driscoll and to the 
members of the Board of Education.  Like the ATAA, TACSNE also protested the 
removal of the Turkish websites, stating, “[i]f one-sided materials are taught every 
student will suffer from an impoverished understanding of genocide issues and human 
rights no matter what race, religion, ethnicity, or background.  Ignorance is never good 
pedagogy . . .  Delisting of these web sites wars with the First Amendment. . . We would 
like to appeal the decision of Commissioner Driscoll and kindly request an official 
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explanation to this intolerable degree of ethnically oriented political intrusion to the 
field of education.”

On August 31, 1999, Commissioner Driscoll and the Chairman of the Board, James 
E. Peyser, wrote back to the ATAA and TACSNE.  Their letter quoted Chapter 276 in 
its entirety, all in italics.  The letter stated that “[s]ince the legislative intent of the statute 
was to address the Armenian genocide and not to debate whether or not this occurred, 
the Board and Department of Education cannot knowingly include resources that call 
this into question.  The explicitness of the statute has also forced us to reverse our 
earlier decision to include the website listing for the Turkish Embassy.”  The letter 
continued, “[t]he Massachusetts Board and Department of Education recognize fully 
the right of the Turkish community to present its viewpoint on the events of the latter 
days of the Ottoman Empire.  In addition, it should be noted that individual districts 
are free to develop their own approaches to teaching this historical period.  However, 
the Massachusetts Human Rights Guide, developed under the auspices of Chapter 
276, must be in accordance with the language of that statute.  Unless that statute is 
changed, the Massachusetts Human Rights Guide will not knowingly include any 
references that counter the language of the legislation.”  Finally, Driscoll and Peyser 
wrote that they “acknowledge[d] that this is not the outcome you requested in your 
letter,” and suggested that if TACSNE “wish[ed] to pursue this concern further, we 
recommend that you do so through state legislative channels.”

According to the August 31, 1999 letter to TACSNE from Commissioner Driscoll 
and Chairman Peyser, the Massachusetts Department of Education excluded materials 
previously deemed educationally suitable for inclusion in the Guide (and therefore 
previously included in the Guide) because, in their view, Chapter 276 reflected a 
legislative determination to prohibit the inclusion of contra-genocide viewpoints 
irrespective of their educational suitability.

A later press release, issued by ANCA on June 26, 2002, boasted about the political 
pressure that was brought to bear on the Department of Education and the Board 
to remove from the curricular Guide all materials that refused to echo the genocide 
thesis.  The press release reported that ANCA had become aware that recently the 
Department of Education’s Guide had replaced the words “Armenian genocide” with 
“Armenian slaughter.”  This modification, ANCA declared, was in violation of Chapter 
276, which had used the term “Armenian genocide.”  The press release stated that, “[a] 
phone call placed to Commissioner David P. Driscoll by ANCA was met by the claim 
that the period for ‘public comment’ on the genocide guidelines was over and that no 
changes would be made.”  But, ANCA “was able to immediately mobilize members 
of the Armenian-American community as well as members of the Massachusetts 
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legislature to take action.”  The press release continued: “Senator Steven Tolman 
drafted a letter formally requesting that the Department of Education (sometimes 
“DOE”) ‘immediately stop approval of the new history frameworks scheduled for 
Tuesday, May 28, 2002 at the Board of Education’s monthly meeting.’”

The ANC press release further noted that, “[a]s a result, the newest version of the 
DOE’s curriculum guidelines correctly refers to the ‘Armenian genocide.’”  The ANC 
further stated, “[t]his is not the first attempt by the DOE to circumvent the 1998 law.  
In a previous incident, the DOE Web site included not just references to the Armenian 
genocide but also links to Turkish hate sites that denied the Armenian genocide.  
This would be comparable to the DOE’s directing citizens to Holocaust-denial and 
neo-Nazi Web sites.  ANCA was in+strumental at that time in having the links to the 
Turkish hate sites removed.”

The final and present version of the expurgated Guide is posted on the Department 
of Education’s website (as of October 6, 2005).  The Guide brings together selections 
from the “Core Knowledge and Commonly Taught Subtopics” section of the 
Massachusetts History and Social Science Curriculum Framework that pertain to 
genocide and human rights issues.  In its outline of “Commonly Taught Subtopics,” 
under the subheading “[t]he human toll of 20th century wars and genocides; the 
Holocaust,” the Guide lists “[t]he Armenian genocides, mid-1890s and 1915.”

The introductory portion of the expurgated Guide specifically states that, “[l]
earning about genocide in history and its persistence into the present day is important 
for today’s students.  Although most students learn about the Nazi Holocaust, they 
may regard it as an isolated phenomenon, and do not learn that many such incidents 
of intentional mass killings have occurred all over the world and throughout history.  
Genocides in the modern era have often been sanctioned by specific governments 
and based on ideologies that legitimize prejudice and violence.  It is important that 
students have factual knowledge about these issues, and that they understand how 
other governments, organizations, and individuals work to preserve and protect 
human rights.”

The expurgated Guide, near its end, under the heading “Choosing Instructional 
Materials and Programs on Genocide and Human Rights Issues,” states that, “[a]
lthough some information on genocide and human rights issues is contained in 
textbooks, teachers wishing to explore these topics in greater depth must find further 
information from other sources.  Organizations that can serve as resources for finding 
these materials are listed below.  Many of them provide extensive and frequently 
updated bibliographies of reference and trade books, journals, articles, films and 



547

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

further Internet resources.”

The expurgated version of the Guide also continues to state, under the heading 
“Choosing Instructional Materials and Programs on Genocide and Human Rights 
Issues,” that instructional materials on genocide and human rights issues should 
provide “differing points of view on controversial issues.”

The section of the expurgated Guide entitled “The Internet as a Tool for Researching 
Genocide and Human Rights Issues” states: “[w]hile the Internet has become a 
valuable tool for research, it is a resource without ‘filters.’ In the classroom, materials 
must be evaluated for authenticity, accuracy, and bias.  Students need to have tools to 
analyze the validity of sources they find on the Net, particularly when they research 
controversial issues and current events.”  This statement is followed by a series of 
questions as to how to evaluate a website’s information, including who sponsors the 
site, whether the author is sufficiently credentialed, whether the information is factual 
and well-written, whether the site is updated, and so on.

Beneath the list of questions is a list of organizations, including the American Civil 
Liberties Union and various ethnic groups’ organizations.  These organizations 
include the Armenian Studies and Research Association of Belmont, MA, and, under 
the heading “National and International Organizations,” the Armenian National 
Institute and its website.  Listed under the heading “Additional Websites,” on the last 
page of the expurgated Guide are other resources, including the Armenian Embassy in 
Washington D.C. and the Armenian Research Center at the University of Michigan at 
Dearborn, both with their respective websites.  There are no Turkish or Turkey-related 
websites contained in this list or anywhere else in the expurgated Guide.  Nor are any 
websites listed that contain contra-genocide viewpoints.

On June 27, 2005, Chairman Peyser confirmed via letter the position that he and 
Commissioner Driscoll took in August 1999, asserting that “[w]e do not . . . interpret 
Chapter 276 as authorizing the Board to adopt curricular guidelines that call into 
question whether the various atrocities enumerated in the statute actually occurred.”

IV. Conclusion

Censorship on the Ottoman Armenian experience is the most sophisticated strategy 
the Armenian American lobby is employing in order to promote its version of history 
as the undisputed truth.  If left to take its course, the censorship involves a process 
by which generations will learn only one part of the facts of the Ottoman Armenian 
experience and come to accept it as the complete facts and the undisputed truth.  It is 
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a process by which history will be revised.

However, Theodore Griswold, his attorney Harvey Silverglate, and the American 
Civil Liberties Union (ACLU) who will be joining the suit on the side of freedom 
of speech, are making more and more Americans ask: “With the removal of contra-
genocide scholarly sources from curriculum guides and school libraries, the re-
writing of history textbooks in order to omit the contra-genocide point of view, the 
imposition of college entrance examination questions to which the correct answers 
are “Armenian genocide”, the omission from “scholarly” panels scholars who support 
the contra-genocide point of view, and the inclusion on such panels Turkish nationals 
who support the Armenian allegation of genocide and to claim that such panel is 
providing the Turkish perspective, what is the Armenian American lobby afraid 
of  -what is it hiding from- what is it hiding?  Can truth not withstand the strongest 
counter-evidence?”

By 1919 when WWI ended, over 60 million people had perished in Europe, Eurasia, 
and the Middle East from conflict, starvation and disease.  The fighting was so vicious, 
the destruction so massive, that WWI was called “the war to end all wars.”  Over six 
million Ottoman citizens lost their lives.  The same year, as attorney Harvey Silverglate, 
wrote in the introduction to the Griswold civil complaint, United States Justice, Oliver 
Wendell Holmes wrote that the “best test of truth is the ability of thought to prevail in 
the free marketplace of ideas.”463

OTURUM BAŞKANI- Süremizi bir hayli aştık, o nedenle hemen soru ve cevaplara 
geçiyorum. Buyurun efendim.

Av. ZÜBEYDE KAMALAK- Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim sorum şöyle: 
En başta Sayın Aliefendioğlu hukukun işlerliğindeki aksaklıklardan bahsederek devam 
etti. Burada ben Sayın Baro Başkanımızı, Barolar Birliği Başkanımızı görünce sorumu 
sormaktan vazgeçmiştim, ama tekrar sormak istedim. Hukuk fakültelerindeki eğitimin 
tıp fakültelerinde olduğu gibi uygulamaya yönelik olmayışının zararlarını hem 
hâkimler, hem avukatlar bütün yargı mensupları görüyoruz. Peki, buna rağmen neden 
hem de adaletin geç işlemesine veya yanlış işlemesine sebep oluyor. O halde hukuk 
eğitimi konusunda tıp fakültelerindeki gibi uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması 
hem hukuku hem adaleti kolaylaştırmaz mı? Buna yönelik çalışmalarımız var mı?

Av. HAKAN ALİEFENDİOĞLU- Bence hukuk fakültesinde uygulamaya yönelik 
bir eğitim yapmaya gerek yok. Çünkü hangi uygulamaya dönük yapacaksınız? Çeşitli 
farklı meslekler seçilebilir hukuk fakültesi bitirildikten sonra, ama tabii muhakemeye 
yönelik birtakım dersler olması iyi olur. Hukuki muhakemeye yönelik mantıkla ilgili, 

463   Abrams v. United States, 250 U.S. 216 (1919).
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onun haricinde mesleki olana yönelik, o açıdan uygulamaya yönelik bir şey yapılmasına 
bence gerek yok. Hukuk fakültelerinde teorik eğitim yapılması gerekir. Avukatlık ya da 
hâkimlik stajları yapılırken uygulamaya yönelik eğitim yapılması olanaklı. Ben böyle 
düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Belki stajları biraz daha yoğun yaparak programını 
yoğunlaştırarak diyorsunuz. Buyurun beyefendi.

Staj. Av. DEVRİM AKYOL- İki sorum olacak. Birincisi Sayın Merdol’a, ikincisi 
Sayın Evinch’e. Öncelikle de biraz önceki soruyla ilgili ben Baro bünyesinde çalışan 
birisi olarak şunu söyleyebilirim: Ankara Barosunun bu uygulamaya yönelik olarak bir 
şeyi var; hukuk fakültesi öğrencilerinin Ankara Barosu bünyesinde daha öğrenciyken 
avukatların yanında staj yapmalarına yönelik bir projesi var. Belki bir açılım olabilir bu 
konuda, onu hatırlatayım dedim.

Diğer taraftan Sayın Merdol’un sunumu gerçekten çok aydınlatıcıydı. Bize öncelikle 
adaletin tanımıyla giriş yaptı, daha sonra da sav, savunma ve mahkemelerdeki pratik 
uygulamaya yönelik kendisinin gördüğü hataların üzerine gitti. Ben burada Sayın 
Merdol’un felsefeci kişiliğini de bilerek bir soru sormak istiyorum. Dedi ki, adaletin 
aynı zamanda başkanım ve barolar birliği başkanım da buradayken onlar da Sayın 
Merdol’un vasıtasıyla sormak istiyorum: Adaletin tanımını yaparken dedi ki kendisi, 
fazla olandan, yani iki kişinin arasında fark varsa ve bunlardan fazla olan kişiden az olan 
kişiye doğru adalet vasıtasıyla ancak dengeleme sağlanabilir. Bunu duyunca ilk aklıma 
gelen Robin Hood’un yaklaşımıydı. Mesela, Robin Hood ne yapar? Zenginden alır, 
fakire verir. Ben şöyle söyleyebilirim; bir avukat olarak ben fakir bir insan olarak kalkıp 
da Robin Hood’un avukatı olsaydım acaba zenginin mi avukatı olurdum, yoksa fakirin 
mi avukatı olurdum? Burada şunu da göz önünde bulundurmak istiyorum: Bizler SSK 
veya yeni başlayan insanlar olarak maddi zorluklarımız da var. 

Diğer taraftan ikinci sorum Sayın Evinch’e. Evinch çok önemli bir şeyin üzerinde 
durdu. PKK’nın sigara şirketlerinden yardım aldığını söyledi ve bunun Amerika’da 
dava haline getirildiğini, biz Türk kamuoyu olarak bunun ayrıntılarına inemedik. Peki, 
bu durum gerçekten kanıtlanmış bir durum mu? Onu soracağım. 

Av. ERDAL MERDOL- Devrim, bizim bütün kurultaylarımızın ve panellerimizin 
izleyicisi, çok iyi bir izleyici. İnşallah ileride kendisinden hukuk camiası da çok 
yararlanacak. 

Benim orada ifade etmek istediğimi belki tam anlatamadım. Benim biraz kulağımda 
da problem var, bu yankılanan sesleri tam algılayamıyorum, ama anladığım kadarıyla 
birinden alıp diğerine vermek biçiminde mi adaleti tarif ediyor? Hayır, öyle bir şey 
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söylemedim ben, sadece aynı anda iki kişinin durumuna bakıyorsunuz. Yani bakışınızı 
izliyorsunuz. Adaletin bir özlem olduğunu, ama sadece özlem olmadığını, bir talep 
olduğunu söyledim. Kişi orada bir talepte bulunuyor. Bu talep nedir? Adil bir dünya 
talebidir. Peki, bu talebin altında ne yatıyor? Siz adalet isterken sizden alınmış olan 
bir şeyi mi geri istiyorsunuz? Sizin hakkınız olan bir şey mi verilmemiştir? Size borçlu 
olunan bir şey mi vardır? Size geri verilmesi gereken bir şey mi vardır? Onu talep 
ediyorsunuz, yoksa bir başkasından alarak size verilmesi anlamında değil, adalet ikisi 
arasındaki karşılaştırmada birinin durumunu daha iyi yapan, olanaklarını daha fazla 
artıran, ama öbür tarafın da kendisinden alındığını, geri verilmesi gerektiğini, iade 
edilmesi gerektiğini düşündüğü bir kompozisyon içinde buna bakacaksınız. Ortaya 
çıkan neden adalet oluyor. Benim anlatmak istediğim buydu, yoksa taraflar arasında 
bir eşitliği sağlamak anlamında söylemedim.

Av. GÜNAY EVINCH- Bu şikâyette ve tebligatta diyor ki, PKK’nın sayesinde bu 
sigara kaçakçılığı oldu. Bu bir iddia. Amerikan sigara şirketleri genelde onlara açılan 
davalarda sonuna kadar, ölümüne kadar davayı götürürler. Avukatlarına ayda 500 bin 
dolar harcayarak ve sonuna kadar giderek öbür tarafı mahvederler. Burada ilginç bir 
şekilde müzakereye girdiler ve Avrupa Birliğine 10 milyar doları 10 senede ödenmek 
üzere sessiz bir şekilde kapattılar ve bizim vazifemiz şimdi gizli istihbarat raporunu 
mahkemeden istemek. Bu bugüne kadar çok problem oldu. Biz Avrupa Birliğinden 
-biz deyince Türkiye- istedik bu raporu, vermediler. Güvenlikle ilgilenen bölümlerden 
istendi, vermediler. Bu raporu bir şekilde ya alacağız veya biz özel istihbarat şirketleriyle 
yapacağız ve bunun için ekibimiz var. Bir dost avukat beraber çalıştığımız İran’a karşı 
257 milyon dolarlık büyük bir tazminat davası dava açtı ve kazandı. Orada kendi 
istihbarat kişileri İran’a girerek İçişleri Bakanlığına girerek, finans konularına girerek 
dosya bularak kalemlenmiş terör faaliyetini ispatladılar. O doküman mahkemede 
sunuldu. Böylece ekibimiz var, anti tütün istihbaratımız var, ama bu bir iddiadır 
şimdilik, çünkü gizli rapor.

OTURUM BAŞKANI- Soru çok, fakat zamanımızı bir hayli aştık. Bundan soru bir 
soru daha alacağım ve 15 dakika hiç olmazsa size bir nefes alma fırsatı bırakacağım.

İLTER FATİH KORKUT- Merhabalar. Demin Sayın Merdol sunumu yaparken ve 
Sayın Tuğcu’nun da belirttiği üzere silahların eşitliği ilkesi konuşulurken savcıyla avukat 
arasında sadece yanılmıyorsam “marangoz hatası” deniliyor, onda takılıp kalındı, ama 
salt olarak ben bununla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü varsayalım avukat 
yukarı çıktı veya savcı aşağı indi, sorun bununla kısıtlı değil, yani sonuçta belirttiğiniz 
üzere binalarının, ofislerinin de farklı yere taşınması, farklı kapılardan girmesi deniliyor. 
Bunlarla belki Anayasa Mahkemesinde böyle bir yenilik olabilir, ama bunun dışında 
da savcı, hâkimlerin lojmanları bir arada, aile olarak beraber görüşüyorlar, iletişim 
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halindeler. Bu tarz sorunlar da oluyor, ama uygulamaya baktığımızda, gerçekleri 
gördüğümüzde bir avukatla hâkimin diyalogunda hâkimlerin daha sınırlı yaklaştığını, 
acaba benden bir şey olur mu diye daha sınırlı, ama savcılarla hâkimler arasında daha 
fazla bir samimiyet var. Bu da aslında bence bir şey, bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Bence asıl bu konu etkili olmalı, yani sadece marangoz hatası değil, bu tarz bir diyalog 
var arada. Teşekkür ederim.

Av. ERDAL MERDOL- Buna yanıt vermeye çalışayım değerli arkadaşım, ben 
meselenin görünen fiziki boyutundan söz etmeye çalıştım. Bu öyle hafife alınacak, 
elinizin tersiyle iteceğiniz bir konu değildir. Çünkü anlatmaya da tam fırsat bulamadığımı 
da düşünüyorum. Vaktimi de bir hayli aşmış olmama karşın yine anlatmak isterdim. 
Savcıyla yargıç arasındaki bu ittifakın savunma üzerinde yarattığı bir kere psikolojik bir 
etki vardır. O psikolojik etki hafife alınacak öyle gülümsenerek geçilecek bir psikolojik 
etki değildir. Nitekim adalet bülteninde yazıyı kaleme alan değerli savcımız savcıların 
kürsüden aşağı inmeleri meselesinde avukatların fazla amerikan filmi izlediklerini 
söylüyor. “Çok fazla Amerikan filmi izlemişlerdir, bunun etkisinde kaldılar” diyor. 
Meseleyi bu kadar hafife alırsak tabii karşımıza bir değerlendirme klasmanı çıkabilir. 
Kimi bir derecede tutabilir, öbürü farklı algılayabilir, diğeri daha farklı bir yorum 
getirebilir.

Mahkeme içinde bir kişilik olarak çok fazla himaye ediliyor savcılık. Nitekim 
Barış davasında mahkeme içi eşhas denildi buna, mahkeme içi şahıstır. Mahkeme 
içi şahıs mıdır savcı? Öyle kabul ediyor, Barış davasında tutanaklarda “mahkeme içi 
şahıstır” diyor. Peki, Ceza Muhakemesi Kanununa bakıyorsunuz; adaba, usule uygun 
olmayan davranışta bulunan her kişi duruşmadan çıkartılabilir. Savcıyı çıkartabilir 
misiniz? Savcıyı çıkartamazsınız. Savcıyı çıkarttığınız zaman temyiz sebepleri arasında 
mutlak bozma sebebi, mahkeme heyeti teşekkül etmemiş oluyor. Oysa biraz ileri 
gidecek olan bir arkadaşımızı, meslektaşımızı mahkeme dışına çıkartabilirler. Benim 
söylemek istediğim, savcıya, üstelik de yasal dayanaklar olmadan kendisine sağlanmış 
olan olağanüstü avantaj ve sanki birtakım gizli kodlar var. Bu gizli kodlar da sayın 
savcılarımızı himaye ediyor. Meslektaşlarımız Yargıtayda bir tebliğname üzerinde 
hassasiyetle durmuşlar ve eleştirmişler. Yargıtay kararına bakıyorsunuz, 9. Ceza 
Dairesinin kararına bakıyorsunuz, “canım, savcıya da böyle söylenmez ki” diyor. O arada 
savcıyı hemen kanatlarının altına alıyor, himaye ediyor ve yanıtlıyor. Benim muradım 
buydu, herhalde anlattım.

Av. HAKAN ALİEFENDİOĞLU- Erdal Beyin söylediğiyle ilgili kısa bir hususu 
eklemek istiyorum. Ben mümkün olduğu kadar kişiselleştirmemeye çalıştım burada 
söylediklerimi, yani hâkim de olsaydım aynı şeyleri söylerdim. Bunu hâkim avukat 
meselesi olarak görmüyorum, yargılamanın gerekleri açısından yaklaşmaya çalıştım 



552

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ben olaya, objektif olmaya çalıştım. Onu da düşündüm, hâkim olsaydım aynı şeyleri 
söylemeye çalışırdım gene. Belki avukat olduğum için biraz fazla vurgu yapmışımdır, 
ama bence avukatın etkinliğinin artırılması gerekir yargılamada ve bu avukat olmam 
hasebiyle değil, yargılamanın gereklerinin bunu gerektirmesi nedeniyle söylenmiş bir 
şeydir. Onu söylemek istedim.

OTURUM BAŞKANI- Yargılama etiği olarak bunu belki iletmek lazım. 

Av. YUSUF YAKUP GÖKÇEN - Katılımcılara teşekkür ediyoruz, güzel konuşmalar 
yaptılar ve bizi aydınlattılar. Benim Hakan Beye bir sorum olacak. Konuşmasının 
bir yerinde mesleki tecrübe arttıkça yargılamada rutinlik artmaktadır. Ben çok kısa 
değindim belki söyledim, ama böyle bir rutinlik acaba olması gereken ya da ulaşılması 
gereken adalete bizi ulaştırır mı? Yoksa ulaşılmak istenilen adaletten daha geri mi 
kalırız? Bu konuda bir-iki kelime söylerse ya da bu kanıya kendisi mi ulaştı, yararlandığı 
kaynaklardan mı ulaştı? Rica edeyim.

Av. HAKAN ALİEFENDİOĞLU- Tabii kendim ulaştım, ama herkesin de ulaştığını 
sanıyorum. Belki ben daha rahat ifade ettim, bilemiyorum. Uygulamayla teori 
farklıdır denir biliyorsunuz, bu da bunu destekleyen bir şey. Uygulamayla teori farklı 
olmaz, uygulamanın teoriye uygun olması gerekir. Farklıysa demek ki teoriden farklı 
uygulamalar söz konusudur. Benim edindiğim izlenim o, yani sezgisel yolla yapılıyor 
daha çok bizde yargılama, böyle birtakım alışkanlıklar rutinleri öğrenme olarak 
algılanıyor. Yani meslekte ilerleme de o şekilde algılanıyor. Avukatları ve hâkimleri 
ya da savcıları ayırmıyorum bu konuda, bilmiyorum benim kanım bu. Herkes bana 
katılıyorsa ya da aynı duyguya sahipse doğrudur benim kanım, belki de yanlıştır 
bilemiyorum, ama ben bu düşünceye sahibim açıkçası. Öyle olmasa zaten gerekçe 
yazılır. Gerekçenin yazılmamasının nedeni rutinlerin uygulanmasıdır. Aksi halde 
gerekçeli karar verilir, öyle düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet, süremiz çok geçti, ama epeydir söz istiyorsunuz. Size 
de veriyorum ve son ondan sonra. Hem salonu biraz rahatlatalım, hem de kendimizi.

Staj. Av. REİS ÇELİK (Ankara Barosu)- Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sorum 
savcılarla hâkimlerin aynı stajı görüp daha sonra kurayla bir şekilde ayrıştırılıp 
görevlerine başladığını düşünüyorum. Bunun bir şekilde aslında Adalet Bakanlığı 
sınav yaptığında savcılara ayrı sınav, hâkimlere daha ayrı bir sınav yaptığında daha 
doğru olmaz mı? İkincisi, savcı veya hâkimlerin aynı eğitimi görüp bir şekilde kimya 
olarak bir şekilde aynı meslekleri biraz daha yakınlaştırdığını düşünüyorum. 

Aralık ayında bir yasa değişti. Hâkimler ve Savcılar Kanunu, burada avukatlar da 
hâkimliğe veya savcılığa alınacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dört 
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konuşmacı da fikirlerini beyan ederlerse sevinirim.

Av. ERDAL MERDOL- Efendim, gene kusuruma bakmayın, yankılı olduğu için çok 
fazla sorunuzu anlayamadım, ama bir bölümüne cevap vereyim. O işime gelen bölümü 
değil, onu da ifade edeyim. Hâkimlerin ve savcıların ayrı sınav meselesi beni çok 
ilgilendirmiyor. Belki gündemimizde de öyle bir şey yok, ama esas olan sınavı kimin 
yapacağı meselesidir. O sınav Adalet Bakanlığının oluşturduğu bürokratların ve kendi 
özel seçtikleri kişiler tarafından mı yapılacak, yoksa değiştirilmiş yapısıyla müsteşarın 
ve bakanın olmadığı bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mı yapılacak? 
Bence esas olan odur. Türkiye’nin meselesi de zaten son mülakat meselesiyle ortaya 
çıkan gündeme de taşınan olay ve kaygılar, korkular bundan ibarettir.

OTURUM BAŞKANI- Ben de kısaca bir şey söylemek durumunda kaldım. Çünkü 
Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bir dava var ve bu reddedildi. O nedenle bazı şeyleri 
belki açıklamak durumunda kalacağım. Biraz da vaktinizi alacağım. Sınav olayını ikiye 
ayırmak lazım: Bu sınava girenlerin statüsü nedir? Bu sınava giren kişiler hâkim, savcı 
aday adayıdır, hâkim, savcı değildir. Dolayısıyla Anayasal teminat söz konusu değil 
bu kişiler için, o sınavda başarılı olup da staja devam etseler dahi başarısız olurlarsa 
657’ye tabi memur olarak çalışıyorlar. Ayrıca, o staj süreleri hâkim kıdeminden de 
sayılmıyor. Dolayısıyla hâkim teminatıyla ilgili bölümü bence Anayasal hiçbir sorunu 
yok. Burada sorun hak arama özgürlüğünü kısıtlamasıdır mülakatın, nitekim sadece 
hâkimler, savcılar için değil, açılan davada Sağlık Bakanlığı için de aynı karar verildi. 
Mülakat dediğimiz sınav yargı denetimine tabi olamayan bir sınav biçimi. Bunun yargı 
denetimine tabi tutmak lazım, bu güvencesizlik hâkim için de geçerli mesleğe kabul 
edilmemiş hâkim adayı için de geçerli, Sağlık Bakanlığının memuru için de geçerli, 
hakkını arama özgürlüğü, olanağı yok. Bunu Danıştay söyledi, okumuşsunuzdur; ya 
kamera vasıtasıyla videoya almak, banda almak, tutanaklarla tespit etmek suretiyle 
yargı denetimini sağlamak gerekiyor, ama bu herkes için, sadece hâkimler için 
değil, doktorlar için de geçerli, öğretmenler için de geçerli bütün mülakat sınavına 
giren kişiler için hak arama olanağını sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekir diye 
düşünüyorum.

Sayın konuşmacılara teşekkür ediyorum, katılımcılara da teşekkür ediyorum. İyi 
günler diliyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Barolar Birliği Başkanı Sayın 
Özdemir Özok’u bu sahneye davet ediyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)
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ADALETİN IŞIĞINDA HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“TÜRK YARGI SİSTEMİNDEKİ ADALETLE İLGİLİ 
SORUNLARIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

Oturum Başkanı: PROF. DR. KUDRET GÜVEN (Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı)

(SALON 2, 11 Ocak 2008)

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KUDRET GÜVEN- Fazla vakit kaybetmeden 
oturuma başlamak istiyorum. Tabii, bizim oturumumuz biraz şanssız bir oturum. 
Şöyle ki, en son saatlere denk geldiği için katılımın biraz az sayıda olacağı endişesini 
taşıyordum ki, kapı açıldı, birbirinden saygın meslektaşlarımız gelmeye başladılar. 

Bizim bu oturumumuzun konusu malumunuz olduğu üzere “Türk Yargı Sistemindeki 
Adaletle İlgili Sorunların Çözüm Önerileri” Konu başlığımız zaten sorunların varlığını 
peşinen kabul etmekte, yani adaletli ilgili sorunların olduğunu belirten bir başlık. 
Birbirinden güzide meslektaşlarımız bu konudaki değerli fikirlerini size arz edecekler 
ve inşallah vaktimizi iyi kullanabilirsek sizlerin de sorularını cevaplandıracaklar.

Saygıdeğer konuşmacıların özgeçmişleri önümde, ama ben izninizle bunları detaylı 
olarak okumak istemiyorum yine size olan saygımdan ve size daha fazla söz hakkı 
verebilmek için, çünkü üç-beş satır da olsa konuşmacıların özgeçmişleri vaktimizi 
alacak. Hepsine aşağı yukarı tanıdığınızı zannediyorum. Nuri Alan Beyefendi 
Danıştay Onursal Başkanı, çok yüksek bir yargı organımızın en üst düzeyinde adalete 
hizmet vermiş bir hukukçu kimliği, dolayısıyla kendisini tanıdığınızı varsayıyorum. 
Av. Teoman Ergül Manisa Barosu Eski Başkanı olarak geçiyor. Bir hukuk uygulayıcısı 
olarak kuşkusuz mesleğiyle ilgili bize çok şey ifade edecekler. Av. Güney Gürseler 
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri, genel sekreterlik her kurumda çok önemlidir. 
Gerçekten o kurumun bütün yükünü ve bütün özelliklerini birebir bilen bir insan 
olarak mesleğimize, avukatlık mesleğine çok değerli katkılarda bulunan bir insandır. 
Mehmet Handan Surlu Beyefendi Yargıtay Onursal Başkan Vekili, kendisi benim 
kadim dostumdur, çok eskilerden beri tanışırız. Bizim aramızdaki hukuku burada bir 
kez daha bir araya gelmek suretiyle devam ettirmekten mutluluk duyuyorum. Hakkı 
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Süha Okay Beyefendi Ankara Barosu eski başkanı ve şu anda milletvekili bulunuyorlar. 
Kendilerinden mesleki tecrübelerinin kazandırdığı pek çok bilgiyi bu bağlamda 
öğrenme şansına sahip olacağız. Onun için çok mutluyum.

Hepinizin bildiği üzere bilgiler paylaşıldığı zaman büyür ve insanların bilgisi de 
tecrübeleriyle sınırlıdır. Ne kadar tecrübeliyseniz o kadar bilgi sahibi kabul edersiniz 
kendinizi. Huzurunuzdaki bu heyet bu bağlamda fazlasıyla mesleğe, icra ettikleri 
görevlere nüfuz etmiş ve bilgi sahibi olmuş meslektaşlarımız. Dolayısıyla kendilerini 
zevkle dinleyeceğiz ve çok yararlanacağız diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmadan 
buradaki sıraya bağlı olarak önce Nuri Alan Beyefendiye söz veriyorum. Buyurunuz 
efendim.

NURİ ALAN (Danıştay Önceki Başkanı)- Teşekkür ederim Sayın Başkan, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu teşekkür basit bir 
nezaket kuralını yerine getirmekten öteye anlamı var; dört günden bu yana içeriği çok 
zengin yoğun bir programı izliyoruz, izliyorsunuz. Siz son günün son oturumunda 
da bulunuyorsunuz. Hafta sonunun başladığı şu saatte burada bulunmanız gerçekten 
büyük bir fedakarlık. Teşekkürümün anlamlı olduğunu ifade etmek istedim. 

Benim oturumlarda izlediğim bir durum var. Organizasyonu yapanlar oturumun 
başlığını belirliyorlar. Her zaman olmasa bile zaman zaman konuşmacılar uzmanı 
oldukları işlerine gelen ya da önem verdikleri konuyu anlatıp sonunda ustaca konu 
başlığıyla birleştirme yapıyorlar. Ben bugün tersini yapmak istiyorum. Ben konu 
başlığını biraz basitleştirmek istiyorum. Programdaki konu başlığı “Türk Yargı 
Sistemindeki Adaletle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Ben buradaki adaletle 
ilgili sözcüğünü kaldırıp daha basite indirgemek istiyorum. Çünkü benim kanaatime 
göre yargı sistemindeki her sorun sonuçta adaleti olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileyebiliyor. Şöyle düşünelim; yargılama hizmeti ya da bana göre adalet, kamu 
hizmeti devlet örgütleri ve oradaki kişiler tarafından yerine getirilen ve bu nedenle 
de devlet tekelinde olan bir hizmet, bunun başlıca aktörü de yargıç. Dolayısıyla 
yargıcı etkileyen her türlü sorunun sonuçta adalete şu veya bu şekilde yansıdığını 
düşünüyorum.

Önce şunu ifade etmek istiyorum unutabilirim diye; bir defa benim tespitlerim 
kesinlikle tüketici bir liste değil, yani hem sorun başlıkları, hem sorunun içinde 
anlatmaya çalışacağım olaylar tüketici olarak algılanmamalı. Çünkü yargının hakikaten 
çok fazla sorunları var. Adli yılın açılışında Yargıtay başkanlarının, Danıştay günü ve 
idari yargı gününde Danıştay başkanlarının yapmış olduğu konuşmalarda bu sorunlar 
aşağı-yukarı aynı çerçeve içinde tekrar edilegelir. Fakat bir kısmının çözüldüğünü ve 
çözülmekte olduğunu görüyoruz, bir kısmının ise olduğu yerde kaldığını ve de statüye 



556

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ilişkin olan yasal düzenlemelerin de önümüzdeki günlerde daha kötüye gideceği 
anlaşılıyor.

Ben ana başlıkları şöyle saptadım: Eğitim, eğitim deyince hukuk fakültesi, bu hukuk 
fakültesindeki öğrenim, iş yükü çok çok önemli ve statü. Bunun dışında tabii belki bu 
başlıklar altında incelenebilecek, ama tek başlık, müstakil başlık altında incelenmeye 
değer başka konular var. Mesela, yargıcın mesleki nitelikleri, öğrenim dışındaki 
etik değerleri diyelim, yasal düzenlemelerden doğan birçok sorun var ki, bu yasal 
düzenlemelerden doğan sorunların çoğu ayrı bir açık oturumu getirir. Burada bunu ne 
anlatabiliriz ne de tüketebiliriz, ama mesela, benim başkanlığım döneminde hükümete 
sunduğumuz kalın bir dosya var. Buradaki yasal düzenlemelerde ki, sakıncıları ve 
çözüm önerilerini götürdük. Tabii, bir de aktüel olacak, ama henüz açıklanmamış 
olduğu için yeni Anayasa düzenlemelerinde yargıyla ilgili olan ve incelediğimiz bilim 
kurulu taslağındaki kurallar eğer değiştirilmezse yargıyı bitirici nitelikte düzenlemeler 
olacak. Bunlar da tabii herhalde taslak açıklandıktan sonra incelenecektir. 

Ben vaktim elverirse üç konu üzerinde yoğunlaşacağımı söylemiştim. Bunlardan 
iş yükünü birinci plana almak istiyorum. Çünkü genelde yargıda eleştirilen önemli 
konulardan biri bu ve üzülerek ifade edeyim; birkaç akademisyen arkadaşımız 
daha önceki senelerde bir tek aşırı örneği esas alarak yargıdaki tüm faaliyetlerin bu 
eksen üzerinde gittiğini iddia edecek kadar oldu. Onun için sizlere iş yüküyle ilgili 
görüşlerimi ve durumu sunmaya çalışacağım. Elimde her sene sonunda yayınlanan 
adalet istatistikleri var. Bir de Danıştayın kasım ayına ilişkin istatistiği var. Adli 
yargıyla ilgili olarak konuşacak arkadaşlarımın bu konuya girip girmeyeceklerini 
bilmiyorum, ama ben idari yargıya, özellikle Danıştaya geçmeden önce adli yargıdaki 
durumu sonuç olarak söyleyeyim; 2005 yılı istatistiklerine göre 5 578 000 dava var, 
bunların içine sadece ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, Yargıtay ceza daireleri 
ve genel kurulundaki dosyalar, Yargıtay hukuk daireleri genel kurulundaki dosyalar 
bu sayının içinde Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesiyle görevli ağır ceza 
mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, çocuk mahkemelerindeki dosyalar dahil 
değil. İcra müdürlüklerinde de 9 640 000 evrak var. Bu adalet istatistiklerine ne 
dereceye kadar güvenilir bilmiyorum, çünkü zaman zaman başvurduğumda bizim 
Danıştayda hazırlamış olduğumuz bir liste vardır. O listedeki rakamlarla bu listedeki 
adalet istatistiklerindeki listelerin zaman zaman tutmadığını müşahede ettim, ama bir 
genel fikir vermesi bakımından bu istatistikleri güvenmek zorundayız.

Ben özellikle Danıştaya geçiyorum. Yalnız şunu hemen ifade edeyim; idari yargıda 
2005 senesi itibariyle 155 397 dosya var, idare mahkemelerinde bu sayı 390 312. Adli 
yargıdaki sayılara göre oldukça mütevazı görünüyor, ama işin aslına girdiğimiz zaman 
bence Danıştay yönünden iş yükü çok daha ağır. Bu konuyu irdeleyebilmemiz için 
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demin söylediğim gibi 2007 kasım ayı istatistiğini aldım. Burada Danıştayda 121 000 
dosya var, bunun 111 000’i temyiz, 10 709’u da ilk derecede dava. İlk derecede dava 
ne demek? Bunu iş yükünün ağırlığını ortaya koyabilmek bakımından incelememiz 
gerekiyor ve bu davaların çok önemli bir kısmını, büyük bir kısmının çok önemli 
davalar olduğunu ve gerek hukuksal yapısı itibariyle gerekse hukuksal yapısı kadar 
sonuçları itibariyle de kamuoyunu çok yakından ilgilendirdiğini söyleyebilirim. 
Zaman zaman gazetelere geçiyor, yönetmelikler, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, 
regülasyon kurumunun kararları.

İlk derecede bir Danıştay dairesinde incelenir. Tabii bu davaların hemen hemen 
tamamına yakınında yürütmenin durdurulması istenir ve gelen konular özellikle 13. 
Daireye regülasyon kurumlarıyla ilgili olarak gelen dosyaların her biri ayrı bir hukuk 
konusunu tam incelemeyi gerektirir. Dairede incelenir, tabii sonuçtan memnun 
olmayan taraf doğrudan doğruya İdare Dava Daireleri Kuruluna gider. 29 üyeden 
oluşan bir kuruldur ve orada bir inceleme başlar. 29 üyeden oluşan kurulun toplanması 
Danıştaydaki diğer dava dairelerinin çalışmalarının felç olması, yapılamaması demektir. 
Yani o gün Danıştay sadece İdari Dava Daireleri Kurulu olarak yargısal görevini yapar, 
yürütmenin durdurulması kararı verilir. İşin esasına gelinmiştir. Tabii, zaman dilimi 
giriyor araya, Daire kararını verir, temyiz için bu sefer tekrar İdari Dava Daireleri 
Kuruluna yine orada, yani söylemek istediğim 10 000 adet benim kanımca ilk derecede 
incelenecek olan dava bence 500 000 davaya bedeldir. Çünkü bir defa Danıştayın bir 
günlük çalışmasını tümüyle alıyor ve bugün sizlere bu dairelerdeki birinci derecede 
incelenen dosyaları bildirmiş olsam gerçekten inanılmaz. Mesela, 13. Dairede 3 900 
adet, 11. Dairede 1 500 adet, 10. Dairede 1 387 adet, 5. Dairede 1 332 adet ilk derecede 
incelenecek dava var.

Sayın Başkanım 5 dakika dedi. 

OTURUM BAŞKANI- Soru-cevap olacak efendim. Şöyle; 15’er dakika belki önce 
ben bunu ifade etsem daha iyi olacaktı, ama eğer 15’er dakika konuşma olursa sayın 
katılımcılarımıza da 15 dakika soru-cevap, hadi biraz uzatarak yarım saat soru-cevap 
imkânı verelim diye düşündüm. Onun için eğer uyarsanız memnun olurum.

NURİ ALAN- Uygun görürseniz başka konuya girmeyeyim. Çünkü asıl tartışılacak 
konular statüyle ilgiliydi. Öğrenimle ilgili olarak bir değerli profesör arkadaşımla 
bugün öğle yemeğinde beraber oldum, söyleyeceklerimi yeniden gözden geçirmem 
gerektiğini anladım, ama bazı fikirlerimde ısrarlıyım. O konuya demek ki hiç 
giremeyeceğiz. Peki, çözüm önerisi ne olabilir? Bunlar bir anda çözümlenecek işler 
değil elbette. Çok tekrarlanan bir slogan, hukuka bağlı idarenin oluşması lazım. Bu 
neden önemli? Bir defa hukuka uygun işlem yaparsanız bunun gerekçesinde ilgilisine, 
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muhatabına tebliğ ederseniz inanıyorum ki, bu dava sayısını belli ölçüde düşürür. 

İkincisi, hukuka aykırı işlemler nedeniyle çekilen acıları, ıstırapları dindirir. Her 
idari işleme karşı yargı yolunun açılmış olması ve sonuçta bu işlemden mağdur olan 
kişinin hakkını alması, onun çektiklerinin tümünü gidermeye yeterli değildir. O idari 
işlemin tebliğ edildiği tarihten iptal kararının artı tazminat kararlarının tebliğ edildiği 
tarihe kadar kişinin çekmiş olduğu acıyı ne yaparsanız yapın telafi etmeniz mümkün 
değildir. 

Size çözümler içerisinde bir örnek vermek istiyorum: İlk derecede görülecek davaların 
yeniden tespiti gerekir demişim burada, iki yolla olabilir. Danıştay Kanununun 24. 
maddesini değiştirirsiniz ki, bu zaten daraltıldı ve birçok davalar ilk derecede idare 
mahkemesinde görülüyor. Bununla bağlantılı olarak ikinci bir çözüm getirildi. İdare 
Mahkemelerinin bazı kararlarına karşı yapmış olduğumuz itirazlar orada kesinleşiyor. 
Bir nevi istinaf diyelim, ama bunun sakıncaları da var, oralara girmiyorum. Bir de diğer 
yasalarla getirilen birinci derecedeki görevler var. Burada da bir dengesizlik görülüyor. 
Size bir örnek vermek istiyorum. ATV ve Sabahın ihalesiyle ilgili işlemin karşılaştırılacak 
davada idare mahkemesi görevli, fakat köydeki benzin pompası lisans işinde Danıştay 
görevli. Bir denge yok, ikinci işin idare mahkemesine gitmesi gerekirken birinci iş idare 
mahkemesine gidiyor. Bir başka misal daha, Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 
ve Rekabet Kurulunun para cezalarında bir dönem sulh ceza mahkemesi görevliydi. 
İtirazen ağır ceza mahkemesi görevliydi. Anayasa Mahkemesinin iptali üzerine tamamı 
Danıştaya yöneldi ve temyiz merci de İdari Dava Daireleri Genel Kurulu oldu. 

Bu başlıkta bazı tespitlerim var, süreyi aşmamak için son önerimi söyleyeceğim. İdari 
Usul Yasasının mutlaka yürürlüğe konulması gerekir. Kişisel olarak ve Danıştay olarak 
senelerden bu yana İdari Usul Yasası için gayret sarf ediyoruz. İdari Usul Yasası nasıl bir 
dost profesördü, bu işin içine epeyce girdi Sayın İlhan Özay, o da sonunda bırakmak 
zorunda kaldı sanıyorum. Gidiyor Başbakanlığa, dönüyor geliyor, gidiyor dönüyor 
geliyor. İdari Usul Yasası kısaca ne getirecek? Bir defa nasıl yasama faaliyetlerinde iç 
tüzük hükümleri ve Anayasa kuralları, yargılama faaliyetlerinde usul yasaları egemen 
ve buna uymak suretiyle daha doğru, daha hukuka uygun işlemler yapıyorsa İdari 
Usul Yasasındaki kurallara uymak suretiyle daha hukuka bağlı olacak, işlemden 
etkilenen veya onun muhatabı olan kişinin katılımını sağlayacak ve bir de benim 
kanıma göre şimdiki çalışmada bu yönün ihmal edildiğini duydum; idarenin içinde 
itiraz kurumlarının kurulması lazımdır ki, idarenin içinde eğer ihtilafı çözme imkânı 
varsa orada çözülsün ve bize gelmesin. Ben kurala saygı uğruna saptadığım yedi-sekiz 
konuya hiç değinemeden bitirmiş oluyorum. Size teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz Nuri Alan Beyefendiye. Özellikle 
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idari yargının sorunlarından bir kısmına ancak tabii ki değinebildiler, ama konu açıldığı 
takdirde muhakkak ki size sair hususlarda da derinliğine bilgi vermeye çalışacaklar. Ben 
isterseniz idari yargıdan başlamışken yine bir yargı mensubu ve adli yargıda hayatını 
geçirmiş bir başka meslektaşımıza ikinci sırada yer vermek istiyorum. Mehmet Handan 
Surlu Beyefendi, buyurun efendim sizi dinliyoruz. 

MEHMET HANDAN SURLU (Yargıtay Onursal Başkanvekili)- Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Tüm dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Ben bir adli yargı 
uygulamacısıyım. Sorunlara böyle bakmak istiyorum. Fakat katıldığım bütün panellerde 
yazdıklarımın ¼’ünü, 1/5’ini bile söyleme olanağım olmuyor. Burada da 15 dakikayla 
sınırlanınca yargı sorunlarının ki, ben ona Türk yargı sisteminin problematiği ismini 
vermiştim, bu problematiğin içinde değineceklerimin de hepsini söyleme olanağım 
olmayacak. Sadece o geniş kaseye belli noktalarda tuz serpmekle yetinmek istiyorum.

Bir kere Türk yargısının sorunu konusu Sayın Başkan Alan da söyledi, Danıştay 
başkanlarının açış konuşmalarında 1943’ten beri Yargıtay başkanlarının açış 
konuşmalarında söylenir, başka yerlerde de söylenilir, Barolar Birliği toplantı yapar, 
Barolar yapar, ama hep böyle parça parçadır. O halde önce şunu düşünmek istiyorum: 
Türk yargısının sorunları nelerdir deyince burada kısaca fark ettiğimiz şu: Önce neler 
sorun? Bunları saptamak lazım. Yani herkesin ayrı ayrı sorun olarak gördüğünü ve 
değerlendiğine bakmak yerine Türk yargısının sorunlarını önce belirlemek lazım. Buna 
eğildiğimizde akla şu soru geliyor: Bunu kim saptayacak? O halde sorunlar yumağının 
saptamasını kim yapacak? Böyle deyince o zaman hiç değilse Türk yargısındaki 
sorunları çözebileceksek veya çözmek için yapacaksak ben bu Türk yargısının 
sorunlarını değerlendirecek bir kurulun oluşmasını öneriyorum. Bunu yapmadığınız 
sürece sorunlar hep parça parça ve palyatif tedbirlerle ele alınıp değerlendirilecek, 
daha doğrusu sorun diye ortaya çıktığı anda o gün ne düşünülüyorsa ona göre bir 
çözüm üretilecek. Halbuki Türk yargısının sorunlarına eğilmek için öncelikle bunların 
saptanması lazım. Buna yargı şurası mı derseniz, büyük yargı kurulu mu derseniz, böyle 
bir kurulun oluşması ve bu kurula bağlı birimlerle sorunların teker teker, bu sorunlar 
yargının içinden gelebilir, yargı dışından gelebilir. Özellikle son 10 yıla baktığınızda 
medyada yargı için her gün bir sorun yaratılıyor. Bunların bir kısmı gerçek sorun, 
bir kısmı magazinsel sorun. Bunları algılamak, bunları sıralamak, düzenlemek lazım. 
Böyle bir kurul olmadığı sürece biz sanıyorum daha çok toplantılarda Türk yargısının 
sorunları diyeceğiz, oradan şuradan buradan söyleyeceğiz. Halbuki, gerçek sorunla 
sorun gibi gösterilenleri ayırmak için böyle bir çalışmanın yapılması şarttır diye 
düşünüyorum. 

Bu durumda böyle bir kurulun yapacağı bir strateji diyebilirsiniz, bir planlama mı 
diyebilirsiniz, bence bu mesleğe girdiğimden beri gördüğüm bir şey var; Türk yargısının 
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uzun süreli bir planlaması yok veya stratejisi yok. Buna küçük bir örnek vereyim: 5 
yıllık planlarda bu konulmak istendi. Şimdi gerçekleşen, ama bir türlü kurulamayan, 
çalıştırılamayan istinafla ilgili üçüncü 5 yıllık plandan itibaren hep planlara alındı. 
Planlar da günlük, yıllık programlara alındı, ama yıllık programlara alınırken o günün 
adalet bakanı eğer istinafa inanıyorsa yıllık programa aldı, inanmıyorsa almadı. Bunu o 
günkü planları incelerseniz görürsünüz, ama sonunda bildiğiniz gerçekler ve baskılar 
nedeniyle bugün istinafa gittik. Gittik, ama hâlâ kuramadık, kuramayacağız. Hile-i 
şeriyyeyle mahkemeler kuruldu, faaliyete geçirilmesi için gerek insan koşulu, yani 
yargıç, savcı koşulu üzerinde, gerek ilk derece memur koşulu yer meselesi gündeme 
geldi ve orada kaldı, duruyor hâlâ. O halde böyle bir kurul olsa bence ilk elde ben 
uygulayıcı olarak şöyle düşünüyorum; öncelikle yargıda kurulması gereken yeni 
kuruluşların neler olabileceği saptanmalı, yeni hangi mahkemelerin kurulması gerektiği 
üzerinde durulmalı, hangi mahkemelerde sayısal artışa gidileceği araştırılmalı, yasaların 
toplumdaki gelişme ve yeni gereksinimlere göre nasıl güncelleştirilebileceği üzerinde 
ayrıca düşünüp tartışılmalı, artık hangi yasada ihtiyaç kalmamış olduğu saptanmaya 
çalışılmalı, uygulamacıların, hâkim ve savcılarının yenilikler ve gelişmelere göre 
bilgilendirmesinin nasıl yapılacağı özenle saptanmalı, yargının fiziksel koşullarının 
iyileştirilmesinin hangi sıra ve koşullara göre ele alınması gerektiği üzerinde de önemle 
durulmalı, hâkim adaylarının yetiştirilmesinde adalet akademisinin çalışma düzenine 
nelerin eklenmesi gerektiği sorunları ana başlıklar olarak saptanmalıdır. Bu kurulun 
oluşturulmasından sonra dediğim gibi bir sorun saptaması yapılacak, gerçekten 
sorunlar saptanmalı, gerçek sorunlar gündeme gelmeli ki, onların çözümü için fikir 
üretilmeli ve toplanılmalıdır. Belli periyotlarla bu kurul toplanır, toplanmaz, bir sene 
olur, iki sene olur, ama önüne götürdüğünüz zaman bu birimleri hiç değilse sağlıklı 
sonuçlara gidebilirsiniz. 

Bir kere Sayın Başkan da söyledi, Türk yargısının ilk sorunu iş çokluğu sorunudur. 
Üzerinde fazla durmak istemiyorum zamandan tasarruf etmek için, her mahkemenin 
bakabileceği iş sayısı Adalet Bakanlığınca saptanmıştır, ama bugün Türk yarısında 
mahkemeler o saptanan rakamların üç veya dört katı üzerinde işe bakarlar. Ben onu 
şöyle yorumluyorum 40 yıllık meslek hayatımda; ya biz bunu saptadık, ama demek ki 
bunlar bu işi yapıyorlar, yükleyin gitsin felsefesi oluyor. 

Bu yargının sorunları arasında bir şey daha var; biz bazı şeyleri özen duyarak alıyoruz. 
Şimdi yürürlükten kalktı, başka şekle geldi, ama biz 647 sayılı Kanunu 65’te aldık ve 
onun 4. maddesinde uygulanması gereken 4-5 öneri vardı hâkimin seçeceği; paraya 
çevirme, belli yerlere girmekten uzaklaşma, şunu yapmama, ama Türk yargısında 
sadece ve sadece paraya çevirme koşulu uygulandı. Niye biliyor musunuz? Diğerlerini 
uygulama şartlarına sahip değildir. Bugün bile Türkiye’de ehliyetnameyi ele 
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alıyorsunuz, poliste duruyor ehliyetname, vatandaş aracını ehliyetnamesiz kullanıyor. 
Bir yerde rastlarsa ehliyetsiz araç kullanmadan dolayı ceza almayı göze alıyor. O halde 
sorunların çözümünde de uygulanabilirlik, buna fen bilimlerinde fizibilite diyorlar. 
Ben de olabilirlik veya uygulanabilirlik diye bunun üzerinde durmak gerekir. Yani biz 
bunu alırken ne yaparız? Bir başka örnek daha vereyim: Çocuk mahkemelerini kurduk. 
Bundan bir sene evvele kadar 5 yerde kurabildiniz. Onun dışında çocuk mahkemesi 
yoktu. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Mahkemelerini kurduk ve tıkandı. Tüketici 
mahkemeleri, o da öyle. Bunları hangi koşullarda nasıl kuracağız, ne kadar personele 
her türlü hâkimi, savcısı, kalemiyle var, bunu düşünmeden kurduk. İstinaf da böyle 
oldu. Çok acı bir gerçek, böyle bir panel benzeri istinafla ilgili Yargıtayda yapıldığında 
bir akademisyen arkadaşım dedi ki, hele biz kuralım, göç yolu da düzülür. Eğer siz 
mahkemeye göç yolu da düzülür felsefesiyle kurarsanız şimdiki olduğu gibi bir hile-i 
şeriyye diyeceğim amiyane deyimle, çünkü yasal olarak 1 Haziranda kurulması lazımdı, 
çıktı Resmi Gazetede kurduk, 10 yerde kurduk, ama çalışmasını diyoruz ki, ihtiyaçlar 
giderildiğinde, yapıldığında, yani açıkça siz istinafı çalıştıramazsınız. İstinafın Türk 
yargısına getirdiği sorunlar olacak, boyuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 
yargılanıyoruz, adil yargılanma hakkından dolayı mahkûm oluyoruz. Bir önceki 
oturumda söylendi.

İstinaf, ben Türkiye’nin 8 vilayetini görmedim adliye müfettişliği, müfettiş hâkimlik 
yaptığımda, Van istinafının bugünkü koşullarda Çukurca’ya gidi keşif yapması, 
Şemdinli’ye gidip yerinde bazı şeyleri yapması. Olabilirlik koşuluna bakın; siz 
kişiyi Çukurca’da köyden mahkemeye getiremiyorsunuz, istinafta getireceksiniz, 
ama ne olacak? Bakın, yine bir hile-i şeriyye burada, kararını incelediğimiz hâkime 
tekrar keşif yaptıracağız, kararını incelediğimiz hâkime tekrar tanık dinleteceğiz. Bu 
yargılama sürecini uzatacak, o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde makul 
sürede bitirmediniz diyeceksiniz, istinafla beraber yeni yargılama mahkûmiyetler 
getireceksiniz. Hani istinaf kurduydunuz? Ben bilmiyorum, burada akademisyenler 
var. Bilebildiğim, onlardan duyduğum kadarıyla Avrupa Topluluğu içinde istinafın 
kaldırılması yönünde bir eğilim var dediler. Yargıtaya ziyarete geldiklerinde ben 
birinci başkan vekili olarak karşıladım, sordum kendilerine, dedi ki “böylesine 
kaldırma düşünüyoruz”, ama biz kurduk. Gerçekten vaktimiz olsa da bu konu benim 
özel uzmanlık alanım gibi oldu. Türk yargısının dinmeyen özlemiydi, özlemi getirdik. 
Bununla ilgili bir bildiriyi o günün Bakanlar Kurulunda “Sayın Başkan siz istinafın 
aleyhindesiniz -ki, değilim ben, sistematik olarak kurulmasını söylüyorum- bundan 
sonra bu işi yapmayın” “Ne olur?” “Bundan sonra bu işi yapmayın” “Peki, kurulmasında 
yararlanacağınız imkânlara danışın” Tabii kimseye danışmak gereği olmadı, çünkü 
herkes her şeyi çok daha iyi biliyor. 
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Bugün yasa hazırlanması konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, yargıyı buna 
sürüklüyor. Bugün Yargıtay kilitlenmiş durumda ceza bakımından, niye kilitlendiğini 
hepiniz biliyorsunuz. Burada sayın parlamenterlerimiz de var. Ceza Kanununu 
çıkardık, koyduk ve dünyada olmayacak bir şey de yaptık. Uygulama Kanununu 
çıkarırken, kısaca söylerken Sayın Başkan da burada biliyor, Yargıtay Kara Avrupa’sı 
hukukunda ceza mahkemesi hukukunda hiç olmayan bir kurum getirdik: Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları yeni yasaya uyum yönünden olabilirlik yönünden 
moda deyimle söyleyeyim bunu, geri iade ettik. Şimdi onlar gelmeye başladı ve 
başsavcılık tıkandı, daireler tıkandı. Anayasa Mahkemesi de 2005’te intikal eden bu 
şeyi yeni 11. ayda çıkan şeyleri iptal etti, ama yine bir halk deyimiyle söyleyin; tavşan 
yamaca geçti, bunlar gitti-geldi. Benzeri Çek Kanununda yaşandı. Bugün çek işinde bir 
tıkanma varsa yargının bir sorunu orada, bu nasıl çıkıyor? Sorunları biz yaratıyoruz. 
Parlamentoda görüşülüyor, 651 kanunda değişiklik yapıyoruz. Ceza Kanununu 
çıkardık, tabii Ceza Kanunu sistematiğinde düşünebiliyor musunuz? Önceden ne 
vardı? Cürüm vardı, kabahat vardı. Bu gitti, bunun yerine adli para cezası, adi hapis 
cezası geldi. Bütün yaralarda buna uyum. Peki, siz bu işi bu yasayı hazırlarken bunları 
yapsaydınız da bunların hepsi beraber gelseydi de şu anda mahkemeler birçok dosyayı 
bekletiyor, Uyum Yasası çıksın da Zeytincilik Kanunundaki hafif hapsin yerine şu 
uygulansın, filan yerdeki şeye bu uygulansın. 

Bunları düşünüp de bu sorunları getireceğiniz yere bunun başa dönüyorum, biz 
sorun saptaması yapmayınca hep palyatif, geçici tedbirlerle çıkanları o anda bulup 
çözmeye çalışıyoruz, daha doğrusu çözdüğümüzü zannediyoruz. Hâlbuki çözmedik. 
Ceza Muhakemesi Kanunundaki değişikliklerde birçok yeni hususlar ve unsurlar 
geldi. Buna hazırlıklı mıydık? Değildik. Ben çok basit bir örnek vereyim. Köken olarak 
cezacıyım, Ceza Kanununda değişiklik yapılırken eski 59’u karşılayan maddede 1/6 
yerine 1/5 geldi. Onunla ilgili sempozyumda ben hazırlayan arkadaşlara dedim ki “siz 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük savcılıkları tıkayacaksınız” “Nasıl 
yapacağız efendim?” Türk yargısında infaz edilmekte olan kararların yüzde 95’inde 
para ve hapis 59 vardır. Şimdi bütün savcılar oturacak bütün mahkemelere bunları 
gönderecek ve uygulama isteyecek. 

Başka bir şey daha söyleyebilirim; 1/8 vardır, 1/6 vardır, ¼ vardır, 1/3 vardır, ½ 
vardır, 1/1 vardır dedim espri olsun diye, ama hiç 1/5, 1/7 yoktur, asal sayıdır yani. 
Mektebi hukuka gitmeden evvel okuduğumuz liselerde asal sayıları söylemişlerdir. 
Allah’tan komisyonda düzeldi de, Türk yargı tıkanmadan kurtuldu. Yani, dediğim gibi, 
bir şey olsun çıksın.

Medeni Kanun değişikliği yapıldı, Borçlar Kanunu değişikliği yapıldı. Medeni 
Kanun Komisyonunda Yargıtay adına 12 sene çalıştım. Sistemde büyük değişiklik 
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yapılmadı, kitaplar aynıdır; başlangıç, şahıs, aile, miras, eşya. Hiç değilse o 630’a yakın 
maddeyi buluyorsunuz. Ceza Kanununda şimdi 456’yı bulmak için açıyoruz Ceza 
Kanununun arkasındaki çevirme cetvellerine acaba bunu kaç karşılıyor? Bir kısmında 
da tire var, var mı yok mu? Bu eğer uzun vadede dediğim gibi sorunları saptayan bir 
kurulun, sorunları değerlendirilen bir kurulun çalışması, onların uzmanlık önerileriyle 
yapılsaydı bu neticeye kolay kolay varmazdık, Türk yargısı da eskiden beri süregelen 
sorunlarını çözmek için uğraşacağı yerde yeni sorunlarla boğuşmazdı. Söylenecek çok 
şey var, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz. Uzak yoldan geldiler, onun için Manisa 
Barosu önceki Başkanı Av. Teoman Ergül Beyefendiye söz veriyorum. Buyurunuz 
efendim.

Av. TEOMAN ERGÜL (Manisa Barosu Önceki Başkanı)- Teşekkür ederim. 
Efendim, hepinizi saygılarımla selamlarım. Güya acele ediyordum, çünkü sözüme şöyle 
başlayacaktım: Şair ne demiş? “Taşın geç fark ettim sert olduğunu” Ben de 15 dakikanın 
çok çabuk geçtiğini üstadımız konuşurken anladım, onun için bütün teşekkür ve tebrik 
sözlerini bir yana bırakıp doğrudan konuşmama başlayacağım.

Günlük konuşmalarımıza, hatta pek çok bilimsel yazı ve kitaplarda bile adalet ve 
yargı kavramları birbirinin müteradifi, eşanlamlısı olarak kullanılagelir. Bu yanlıştır 
diye düşünüyorum. Adaleti gerçekleştirecek yargı organıyla onun ürünü adalet 
kavramını birbiriyle karıştırmamalıdır. Türkiye’de eskiden beri özensiz olarak 
yapılan bazı sapmalar, karışıklıklar son zamanlarda bir politik üslup haline getirildi. 
Tüm kavramlar allak bullak ediliyor, anlam verilemeyen kelimeler haline sokuluyor. 
Amacı belli bir değişimi gerçekleştirmek için altüst edilen kavramlar ve kurumlar 
arası sıralamasında yargı benim tespitime göre ön sırada geliyor. ANAP hükümetleri 
döneminde başlayan 57. hükümetle en başarılı günlerini geçiren AB’ye uyum süreci 
özellikle yargı alanında tıkanmış görünüyor. Kavramlar ve kurumların hiç değilse yargı 
alanında yerli yerine oturabileceği yolundaki umudumuz bir hayale dönüşmektedir. 
Hükümet söylemlerinin aksine yargı alanında AB kriterlerini göz ardı ediyor, aksi 
yönde zorlamalar yapıyor, geleneksel ve hatta 1934 yılındaki uygulamaları örnek 
olarak göstererek AB standardına ulaşmayı reddediyor. Bu durumda yargının belli 
sorunlarını ben Surlu üstadım gibi kabul etmiyorum, aslında yargının sorunları pek 
o kadar meçhul değildir, bilinir sorunlardır. Bunların çözümünü geleceğe, çok uzun 
sürelere bırakıyor.

Ben şahsen kendimi şanslı saymam da gerekir. 1960 döneminin yargı alanındaki 
altın çağını yaşamış olmaktan dolayı şanslıyım, mutluyum. Ancak bu şansı içinde 
bulunduğum yargı camiasının iyi kullanamamış olmasından dolayı da üzgünüm ve 
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vicdan azabı çekmekteyim. Karıştırılan kavramlar arasında yargıyla adalet demin de 
değindiğim gibi önde gelmektedir. 1988 yılında Devlet Planlama Teşkilatının Adalet 
Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonuna sevgili arkadaşım rahmetli Turan Aslan’la 
sunduğumuz 100 sayfalık raporun başlangıcında yaptığımız şu tespit vardı: Her 
sektörün ürettiği bir şey vardır. Yargı örgütü de adalet üretir. Onu bugün de yinelemek 
gerekiyor.

Adalet hakkında üç gündür bu salonda söylenilenlerden fazla bir şey söylemek 
olanağı bulunmamaktadır. Yargı örgütünün ürettiği adalet teorik ve felsefik bir adalet 
olmayıp somut bir adalettir. Tek taraflı bir adalet değil, tarafları olan bir adalettir. 
Kısacası padişahların kendi servetlerinden dağıtacağı bir kese altından daha fazla bir 
şeydir. Bu adalet tam zamanında gerçekleştirilmelidir, geç kalırsa adaletsizlik olur, 
aceleye getirilirse de adaletsizlik söz konusudur. Gerçek anlamda adalet üretebilecek 
bir yargı için bu yeterlikte bir yargı örgütü de bulunması gerekmektedir. 

Kavramları altüst etme, allak bullak etme, içini boşaltma işlemi yargı bağımsızlığı ve 
adil, düzgün yargılama hakkı konusunda da gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu kavramların 
özellikle adil yargılama hakkının ayrılmaz parçasını oluşturan yargı tarafsızlığı kavramı 
öne çıkarılarak içeriği çarpıtılmaya çalışılıyor. Bunun Anayasa çalışması yapan, 
hükümet adına Anayasa çalışması yapan akademisyenler grubu tarafından yapılmış 
bulunması büyük bir talihsizliktir. Yargının tarafsızlığı kavramı bu komisyon tarafından 
Anayasa önerilerinin ilk maddelerine konulmuş ve ilgili maddesinde de yinelenmiştir. 
Tarafsız yargı kavramı yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı kavramlarından ayrı 
ve üstün bir kavram değildir. Yargı bir bütün olarak tektir ve bağımsız olmalıdır. Yargı 
devletin egemenliğinin bir parçasıdır, yargının kurum olarak taraflı veya tarafsız olması 
tartışması özel amaçlıdır. Ancak hâkimin tarafsızlığından söz edilebilir. Bu sorun ise 
anayasaların değil, usul yasalarının sorunudur ve bütün usul yasalarında doğrudan veya 
dolaylı hâkimin tarafsızlığını sağlayacak hükümler düzenlenmiştir. Yargı tarafsızlığı adil 
yargılanma hakkının içinde olan onun ayrılmaz bir parçasıdır. Anlamsız olarak ortaya 
atılan yargı tarafsızlığı kavramıyla siyasal iktidarlardan bağımsız olması düşünülen 
yargı bağımlı kılınmak istenmektedir.

Adalet Bakanlığıyla yargı ilişkileri, yargı bağımsızlığının sağlanabilmesi için en 
önemli adım yargıyla Adalet Bakanlığının ilişkilerinin yeni baştan ele alınması 
olacaktır. Adalet Bakanlığının kuruluşu, görevleri hakkında fazla bir şey söyleme 
şansım yok. Ancak 1945 yılında 4696 sayılı Kanunla Adliye Bakanlığı ismi Adalet 
Bakanlığı olarak değiştirildi. Bunun sadece Türkçeleştirme adına yapıldığını 
düşünmekteyiz. Ancak bu değişmenin yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı açısından 
bir geriye dönüş anlamı taşıdığını sanmaktayız. Çünkü adalet dava ve hükümde doğru 
olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak gibi felsefi anlamlarla 
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yüklü bir deyimdir. Bu görevler bir bakanlığın değil, doğrudan doğruya bağımsız ve 
tarafsız bir mahkemenin ve hâkimin görevlerindendir. Hukuk ve adalet işlerine bakan 
devlet teşkilatı mahkemeler ve bunlara bağlı kuruluşların tamamı anlamındaki adliye 
yürütme erkinin bir parçası olan bakanlığın işlevlerine, görev ve yetkilerine daha 
uygun bir kelime olarak düşünmektedir. Bu bakımdan bağımsızlık tartışmasına Adalet 
Bakanlığı adından başlamanın daha doğru olacağı kanısındayım. Doğal olarak Adalet 
Bakanlığının bünyesinde idari işlerde görevli hâkim ve savcıların hâkim statüsüne 
gelmeleri, bunların yüksek yargıda görevlendirilebilmeleri, seçilebilmeleri ayrı bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yargı örgütü açısından ikinci aşamada önümüze çıkan sorun adaletin gerçekleşmesi 
sırasında yargıyla devlet ilişkisi önem kazanmaktadır. Devlet hukuki, felsefi, 
sosyolojik açılardan tanımlanabilir. Siyaset felsefecileri devlete Eflatun öncesinden 
beri irdelemeye ve bir devlet tanımı ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Tarih boyunca 
gördüğümüz devlet tipleri egemenliklerinin kaynağını ve niteliğini bu anlayışlardan 
birine veya birkaçına dayandırmak istemişlerdir. Hukuk açısından ise devlet çok sade 
bir kurumdur ve bir bakıma modern devlet tanımına ve kaynağına, yani devletin yapay 
bir varlık ve aygıt sayan devlet felsefesine uygunluğu söz konusudur. Burada önemli 
olan insan ve ülke ayrı bir konudur, ayrı bir tartışması yapılmalıdır, ama egemenlik 
birlikteliğinden doğar.

Son zamanlarda insan unsuru da tartışma konusu olmakla birlikte asıl sorun 
egemenlik kavramındadır. Devletler egemenliklerini yasama, yürütme ve yargı 
aracılığıyla kullanmaktadırlar. Yasamanın hukuk yaratma gibi bir fonksiyonu da söz 
konusudur. Yargı, devletin erkleri içinde olmakla birlikte diğer erklerin hukuka uygun 
davranmalarını sağlamak görevini de görmektedir. Bunun yapılabilmesi için yasama 
ve yürütme erklerinin işlevlerini hukuk devleti standardına göre yerine getirmeleri 
gerektiği gibi hukukun üstünlüğü kavramına da öncelik vermeleri düşünülmelidir. 
Yasama ve yürütme bu iki kavrama uygun davrandıkları sürece yargı erkinden 
yakınmaları gerekmemektedir. Ancak egemenlik kullanan erkler, hikmeti hükümet 
kavramının arkasına sığınmakta, sıradan bireysel davranışları, keyfi kararları ve 
uygulamaları, hatta cinayetleri hikmeti hükümetle aşmaya çalışmaktadırlar. Ancak 
bu hükümet deyimi nasıl şeydir ki, Fransız Cumhurbaşkanlarından Mitterand “ben 
yönetim dönemimde hikmeti hükümet denilen şeye rastlamadım” diyebilmektedir. 

Bu durumlarda idarenin keyfiliği ve laüsel davranması durumlarında yargı özel 
bir önem kazanmaktadır. Hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü anlayışından 
uzaklaştığı zaman yurttaşın veya devletin sınırları içinde yaşayan herkesin haklarını 
korumak yargıya düşmektedir. Yargının bu idealle bu yükümlülükle hareket 
etmesi en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizden evvelki oturumda 
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Erdal Merdol hâkim-savcı birlikteliği konusunda çok güzel sözler söyledi. Bunlara 
benim ekleyeceğim pek fazla bir şey yok. Onları yazılı basıldığı zaman hep beraber 
okuyacağız. Ancak yarı alanındaki hâkimler ve savcıların bir blok halinde mütalaa 
edilerek düzenleme yapılmasından kaynaklanan ve savunmayı dışlayan yapılanmanın 
mutlaka aşılması gerekmektedir. Nitekim Türkiye Barolar Birliğinin hazırlamış olduğu 
Anayasa önerisinde bu hususa büyük bir önem verilmiş ve bu şekilde bir düzenleme 
yapılmıştır. Bu zannedildiği gibi sadece avukatların sorunu değildir, bana kalırsa bu 
aslında hâkimlerin sorunudur. Yargılama diyalektiği içinde hâkim hiç kimseyle eşit 
değildir, olmamalıdır da. Aksi düşünce hâkimi ve yargıyı anlamsız bir tartışma alanına 
çeker. Bu konuya AB ilerleme raporlarında da değinilmiş olması sorunun kısa zamanda 
gündeme geleceğini göstermektedir. Genellikle siyasi iktidarlar birlikte olan savcı ve 
hâkim birlikteliğinden yararlanarak savcılar kanalıyla mahkemelerin bağımsızlığını ve 
hâkimlerin tarafsızlığını sarsacak eylemlere, işlemlere tevessül etmektedirler, genelge 
göndermektedirler, müfettişler vasıtasıyla telkinde bulunmaktadırlar, hâkimlerle 
savcıları birlikte sempozyumlarda, özel eğitim amaçlı sempozyumlarda eğitmektedirler, 
yönlendirmektedirler. 

Konuşmama başlarken, daha doğrusu yazılı olarak konuşmama başlarken bir fıkrayla 
başlayacaktım. Herkesin bildiği bir şey, adam iki kişiyi öldürmüş. Mahkemede suçunu 
kabul etmiş ve en sonunda hâkim sormuş: “Ne diyeceğin var?” demiş. “Avukat isterim” 
demiş. Ben bu üç günlük güzel sempozyumun son konuşmacılarından biri olarak ben 
de merak ediyorum, kendimi ona benzetmiştim, o şekilde merak edilen bir avukat gibi 
düşünmüştüm. Aslında yargıda iş çokluğu vardır, personel azlığı vardır, imkânsızlık 
vardır, ama bir de anlayış vardır. Bu anlayıştan ayrılmadığımız sürece işimiz az da 
olsa ki, mesela, bu iş çokluğu iş yokluğu da ayrı bir mesele, çünkü öyle yerler var ki, 
orada mahkeme kurulmasını gerektirmeyecek kadar işi azdır, personeli azdır, ama 
biz gene orada adil yargılanmanın hukukun gerektirdiği şekildeki davranışın izlerini 
göremiyoruz. 2007 yılının son günü gazetelere bir haber yansıdı: İzmir’de bir avukat 
arkadaşımız duruşma hâkimine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanma ve mahkûm oldu. 
Dava hakkında bir şey söyleyebilecek durumda değilim, ancak Hürriyet Gazetesindeki 
haberin sonunda bir ayrıntı dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istiyorum; şikâyetçi 
hâkim duruşma gününden iki gün önce duruşma günü kendi duruşmaları bulunduğu 
gerekçesiyle önceden gelip mahkemede ifade veriyor. Bu olay tek değildir, maalesef 
hâkimlerimiz altını çizerek söylüyorum; “önemli kişileri” mahkeme salonuna çıkarmadan 
yüze karşı olması gereken adil yargılanma hakkını ihlal ederek özel olarak dinleme 
temayülü gösteriyorlar. Sanık veya tarafların soru sormalarını engelliyorlar, bunu 
tutanağa geçirdikleri zamanlarda da Yargıtay gerekli denetimi yapıyor mu bilmiyorum, 
ama bunun adil yargılama hakkına kesin olarak aykırı olduğunu düşünüyorum. Adil 
yargılama hakkının ihlali anlamına gelen bu uyulamaya Tanık Koruma Kanunuyla yeni 
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bir boyut eklenmiş, mevcut alışkanlıklara kötü örnek ve mazeretler de hazırlanmıştır.

Hukukumuz açısından ceza yargılamasında tebliğnamelerin tebliğ sorunu üzücü bir 
şekilde, ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla çözümlenebildi. Bu yoldaki 
karar örnek alınarak mahkemelerde kararların oluşumuna etki edecek her türlü itiraz, 
görüş, belge ve bilginin taraflara eşit biçimde tebliğinin sağlanması gerekirken Danıştay 
savcının görüşlerini davacılardan saklama yönündeki uygulamasına devam etti. 
Elimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 27 Aralık 2007 tarihli bir kararı var. Bu 
kararda sonuç olarak Danıştay savcısının görüşlerine karşı başvurucunun yazılı olarak 
yanıt verme olanağından yoksun kalınmasını yargılama hakkının ihlali olarak kabul 
edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti mahkûm edilmiştir. Bütün bunlar savunma hakkının 
gerekliliği konusunda hâkimlerimiz arasında mevcut olan anlayışın yanlışlığından 
kaynaklanan sorunlardır. Bu anlayışın terk edilmesi silahların eşitliği ve adil yargılanma 
hakkının usul yasalarımızda ilk günden beri varolan öğelerinin kullanılmasına titizlik 
gösterilmesiyle sorunlarımız aşılabilir düşüncesindeyim.

Bu sadece hâkimler açısından böyle değil, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 
tasarısında adil yargılanma hakkı konusunda bilim adamlarımız da aynı anlayışı 
göstermişlerdir. Taslağın gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. 
maddesinde hükme bağlanan adil yargılanma hakkına atıfta bulunulmasına karşın, 
tanıkların dinlenmesiyle ilgili 265. maddede ve bu maddenin gerekçesinde Anayasanın 
36 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine aykırı düşünceler ileri 
sürmüşlerdir. Bilindiği gibi adil yargılanma hakkının esas öğeleri tanıkların sorguya 
çekilmesi, aynı koşullar altında çağrılması ve dinlenilmesidir. 

Sözünü ettiğimiz 265. madde gerekçesinde şöyle deniliyor: Bu hükümle tarafların 
şahide soru sordurabilecekleri, bizzat soru tevcih edemeyecekleri kabul edilip onların 
yersiz etkileşimden korunması amaçlanmıştır. Ceza muhakemesinde savcının varlığı 
dolayısıyla tarafların eşitliği tartışmalı olduğu için doğrudan soru sormak veya çapraz 
sorgu bazı sıkıntılar yaratabilir diye düşünürken, tarafların tam olarak eşit olduğu 
hukuk usulünde bu uygulamaya, bu alışkanlığı yer verilmemesini izah etmek mümkün 
değildir. Yersiz etkileşim ise yargılamanın amacıyla çelişmekte, doğrudan soru ve 
çapraz sorgu tanığın bilirkişilerin ve hatta tarafların doğru söylemediklerinin test 
edilmesi yöntemidir. Etki edilip edilmediği veya etkinin yersizliği veya tanığın kimin 
etki alanında olabileceği hâkim tarafından bizzat görülerek tespit edilecektir. Bunun 
yersiz olduğuna başlangıçta nasıl karar verilebilir anlamak mümkün değildir. 

Adil yargılanma hakkının kullanılması bağlamında bizim ihtiyacımız olan yasal 
düzenlemeler kadar mevcut yasaların ve hukukun genel ilkelerinin uygulanması 
konusundaki isteksizliğimizin giderilmesidir. Yargılamanın gereklerine içtenlikle 
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uyduğunuz takdirde adalet pek uzağımızda olmayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Sayın konuşmacılar 
olabildiğince sürelerine riayet ediyorlar, teşekkür ediyorum. 

Sırada Av. Güneş Gürseler Beyefendi var. Barolar Birliği Genel Sekreterimiz, 
buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.

Av. GÜNEŞ GÜRSELER (Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri)- Teşekkür 
ediyorum. Değerli konuşmacıları, değerli dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. Türkiye 
Barolar Birliği Genel Sekreteri sıfatını taşıyan ve meslekte de 33. yılı bitirmiş bir 
avukat olarak bu oturumda bana düşenin savunma bölümünü anlatmak olduğunu, 
savunmanın sorunlarına ilişkin önerilerimi anlatmak olduğunu düşünüyorum ve bu 
içerikte bir sunuş hazırladım:

MESLEĞİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜMÜ BAŞKA YERDE ARAMAYALIM, 
ÇÖZÜM BİZDE.

SAVUNMANIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

I. YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATIN VERDİĞİ YETKİ, SAĞLADIĞI 
OLANAKLAR İÇİNDE BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE 
YÖNELİK ÖNERİLER

II. YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN ÖNERİLER

SAVUNMANIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

 Ankara Barosu’nun 8 - 11  Ocak 2008 tarihlerinde Ankara’da topladığı Hukuk 
Kurultayı’nda  “TÜRK YARGI SİSTEMİNDEKİ ADALETLE İLGİLİ SORUNLARIN 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” başlıklı oturumda konuşma yapmam istenince, Türkiye 
Barolar Birliği Genel Sekreteri sıfatını taşıyan ve meslekte “otuzbeş yaş”a yaklaşmakta 
olan bir avukat olarak   bana düşenin “SAVUNMA”nın sorunlarına ilişkin önerilerimi 
anlatmak olduğu inancı ile aşağıdaki sunuşu yaptım.

 Bu çalışmamda, “Savunma”nın herkesin bildiği sorunlarını tekrarlamadan  bütün 
bu sorunların temelini oluşturduğuna inandığım ana etkeni bir kez daha belirterek  
önerilerimi  de bu kapsamda sıraladım.

 SAVUNMA MESLEĞİNİN TEMEL SORUNU; ÖNLENEMEYEN NİCELİKSEL 
BOZULMANIN YARATTIĞI  NİTELİKSEL BOZULMADIR.  BU TEMEL 
SORUNUN EN SOMUT GÖRÜNTÜSÜ DE  SAYGINLIK KAYBIDIR.
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 Mesleğimiz giderek saygı duyulmayan bir meslek haline geliyor. Oysa uluslararası 
topluma baktığımızda, komşu ülkelerden başlayarak hemen her ülkede avukatlık 
önde gelen ve saygı duyulan bir meslek olma konumunu korumakla kalmıyor daha da 
geliştiriyor.

 Mesleğimize duyulan saygı, meslektaşlar olarak bizim mesleğimize  duyduğumuz 
saygı kadardır. Bir avukatın saygıyı hak edebilmesinin en iyi yolu mesleğinin yüksek etik 
ilkelerine uygun davranmaktır. Bu ise kendi mesleki yeteneklerine saygı göstermenin 
yanı sıra Meslek Kuralları’na uygun hareket etmeyi gerektirir. Mesleğimize saygı 
duyduğumuzu Meslek Kuralları’na, meslek etiğine uygun davranarak gösterebiliriz. 
“Etiğin olmadığı profesyonellik kontrolsüz ateş gibidir.” Her türlü etik kuralı hiçe 
sayarak yalnızca mesleki teknik bilgiye bağlı kalarak mesleğe saygı gösterilemez. 

 Müvekkillerimize sadık olmak ve onların yararlarını korumak, aynı zamanda da diğer 
tarafa karşı adil olmak, bunlara ek olarak da gerçeklerin ortaya çıkartılması, doğruluk 
ve hukukun uygulanmasında mahkemeye yardımcı olmalıyız.

 Türkiye Barolar Birliği 2007 yılında  4131  ruhsatname vermiştir. Bir yılda 4131 
yeni, genç meslektaş kazandık. Türkiye Barolar Birliği sicil numarasında  77.032 ye 
ulaştık, bugün barolarda kayıtlarını koruyarak mesleği sürdürenlerin sayısı ise 61.683, 
nerede ise toplumumuzda her 1000 kişiye bir avukat düşüyor.

 Hukuk fakültesi öğrencisi en kolay elde ettiği meslek olduğu için saygı duymuyor, 
cüppenin altına canının istediği kılığı giyme saygısızlığını gösteren meslektaş da kolay 
elde ettiği avukatlığı para kazanılacak herhangi bir “meslek” olarak gördüğü ve umduğu 
kadar da para kazanamadığı için her türlü pervasızlığı sürdürüyor.

 2007 yılı içinde toplam 19 meslektaşımız saldırıya uğradı, bu saldırıların ikisi ölümle 
sonuçlandı. Son dokuz yılın toplamı ise 161  ve bu saldırılarda 13 meslektaşımız 
yaşamını yitirdi.

 Çözüm önerileri   bu tablo dikkate alınarak  yapılmalıdır.

 Ancak öncelikle önerilerin muhatabının belirlenmesi gerekir.

 Bu önerilerimize kime yöneltiyor, kimden çözüm bekliyoruz?

 Son altı yılda yaşanan deneyimler göstermiştir ki muhatap siyasi iktidar değildir, 
parlamento değildir, Adalet Bakanlığı, mahkemeler, yargıçlar,  Yüksek Öğretim 
Kurumu, hukuk fakülteleri hiç değildir. Önerilerin öncelikli muhatabı barolar ve 
Türkiye Barolar Birliği’dir. 
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Barolar ve Türkiye Barolar Birliği,  yürürlükteki mevzuatı engel görmek yerine, 
eldeki  olanakları sonuna kadar zorlayıp  ürettiği çözümleri   uygulamaya koymalıdır. 
Bu çözümler karşısında tüm ilgililerin yaklaşım ve tavırları da  mesleğimizi nasıl 
algıladıklarını gösterecektir. 

 Bu nedenle önerileri;

a) Yürürlükteki mevzuatın verdiği yetki, sağladığı olanaklar içinde 
barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ne yönelik öneriler,

b)  Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nin önerileri yerine getirip uygun 
alt yapıyı oluşturmasından sonra “savunma”ya yaklaşımlarının değişebileceği umulan 
kurumlara yöneltilen ve genel olarak yasa ve yönetmelik değişiklikleri gerektiren 
öneriler

olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.

 YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATIN VERDİĞİ YETKİ, SAĞLADIĞI 
OLANAKLAR İÇİNDE BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE 
YÖNELİK ÖNERİLER:

Önerileri belirtmeden önce Avukatlık Yasası’nın barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne 
yüklediği görevler ve tanıdığı yetkileri Avukatlık Yasası maddeleri ile hatırlamakta 
yarar var:

BAROLARIN KURULUŞ VE NİTELİKLERİ

MADDE 76 - (Değişik fıkra: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.46) Barolar; avukatlık mes-
leğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üs-
tünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demok-
ratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

(Değişik fıkra: 18.06.1997-4276 s. Y. m.3) Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyet-
te bulunamazlar.

(Değişik fıkra: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.46) Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Baş-
savcısının yanında yer alır.

GÖREVLERİ

MADDE 81 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve
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Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek,
2. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.49) Levhaya, avukatlık ortaklığı sicili-

ne yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık 
ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en 
az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge ra-
kamının her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının 
çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri 
belirlemek.

3. Yönetim, kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında 
vereceği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmeyeceği hakkında 
karar vermek,

4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceleyerek onaylamak,
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avu-

katlarla bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak yardımın şekil ve 
miktarını tespit etmek,

7. Mesleğe ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 95 - Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmek-
le, yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.

Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçla-

rına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,
2. Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında 

karar vermek,
3. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Baro levhasını düzenlemek, avu-

katların listesini ve avukatlık ortaklığı sicilini tutmak,
4. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Mesleki ödevler hususunda baro 

mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp ya-
pılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı 
avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari 
girişimde bulunmak,

5. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Levhaya yazılı avukatlar arasında, 
avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla 
iş sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak, 
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ücret uyuşmazlıklarında sulha davet etmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tespit et-

mek,
7. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Baro mallarının idaresi hakkında 

raporlar hazırlayarak genel kurula hesap vermek ve bütçeyi hazırlayıp genel kurulun 
onayına sunmak,

8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar 
üzerinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda baro başkanı-
na özel yetki vermek,

9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. Adlî müzaheret bürosu kurup yönetmek,
12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
15. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) İç yönetime ait bütün işleri gör-

mek, yönergeleri düzenlemek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disipin kurulu kararlarını yerine ge-

tirmek,
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmî kurumların istediği konularda görüşü-

nü getirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

Yönetim kurulu ikinci fıkrasının 4 ve 5 numaralı betlerinde yazılı görevleri bazı üye-
lerine devredebilir.

19. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Baro bölgesindeki adliye merkezlerin-
de temsilcilikler kurmak,

20. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) 167 nci maddede belirtilen
Hakem Kuruluna katılacak avukat hakemleri seçmek,
21. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Hukukun üstünlüğünü ve insan hakla-

rını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
22. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Avukatlık ortaklığı ana sözleşmesinin 

tip ana sözleşmeye uygunluğunu incelemek ve avukatlık ortaklığı siciline tesciline ka-
rar vermek.

BARO BAŞKANININ GÖREVLERİ

MADDE 97 - Baro başkanının görevleri şunlardır:
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
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2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine
getirmek ve günlük işlemleri yürütmek,
3. 95 inci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına
iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışları
kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil edecek ve savunacak avukatları
tayin etmek,
5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen
örneğine uygun olarak düzenlenmesini ve korunmasına sağlamak,
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek
kurullarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan
doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak,
7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye
Barolar Birliğine yazılı bir rapor vermek,
8. Başkanlık Divanı olmayan barolarda, divanın diğer üyelerine ait
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

BİRLİĞİN GÖREVLERİ

MADDE 110 - Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır:
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşme-

ler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişme-

sini sağlamak
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini 

korumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını 

kuvvetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait davaları avu-

katlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirme-
ye çalışmak,

6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolun-
da dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,

7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların 

soracakları adlî ve meslekî konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bil-
dirmek,

9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri 
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almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Ada-

let Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin 

tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, 

dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilme-
sini teşvik etmek,

13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilme-
si için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzen-
lemek,

14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve te-
maslarda bulunmak,

(1)15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temas-
larda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,

16. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
17. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.59) Hukukun üstünlüğünü ve insan hakları-

nı savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

BİRLİK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 117 - Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Birlik yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri ile Birlik başkanını seçmek,
2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri 

görüşüp karara varmak,
3. Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek,
4. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.18) Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini 

onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar 
vermek,

(1)5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel Kurul bu yetki-
sini Birlik Yönetim Kuruluna verebilir.)

6. Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.18) Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hak-

kında teklifte bulunmak, uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek,
8. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.18) Baroların birlik adına avukatlardan tahsil 

edeceği keseneğin miktarını her avukat için yıllık baro keseneğinin yarısından fazla 
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olmamak üzere tespit etmek,
9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri ile 

yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve 
ödenme şeklini belli etmek,

10. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.62) Bu Kanunun 49 ve 75 inci madde-
lerinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, 

11. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,

BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 121 - Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) Birliği ve mallarını yönetmek,
3. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) İki yıllık bütçeyi hazırlayıp
genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararları uygulamak,
5. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) Birlik adına gayrimenkul almak, satmak, 

ipotek etmek ve bu malları üzerinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, 
bu hususlarda ve diğer iktisabî ve iltizamî işlemlerde Birlik Başkanına yetki vermek,

6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Avukatların, aynı büroda birlikte ça-

lışanların ve avukatlık ortaklıklarının kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas ve usul-
lere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip anasözleşmesini hazırlamak, avukatlık ruhsat-
namelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki belgelerini düzenlemek ve 
bastırmak,

9. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) Birliğin genel durumu ile işlemleri ve ça-
lışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek ve çalışma ve hesaplarından 
dolayı ibra istemek,

10. Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak şartiyle, baroların ka-
rarlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

11. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Bu Kanunun 31, 44, 54 ve 77 nci 
maddeleri ile 83 üncü maddesinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetki-
leri kullanmak,

12. Baro genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
13. Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere ge-

rekli baş vurmalarda bulunmak,
14. Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal 

durumlarının geliştirilmesine yarayacak incelemeleri yapmak, vardığı sonuçları ve tek-
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lifleri birlik genel kuruluna sunmak,
15. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak hususlar hakkında 

gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek,
16. Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak, mesleki yayında bulun-

mak, avukatların hazırlayacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,
17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,
18. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Mesleki dayanışmanın sağlanması 

ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına 
yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu 
konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,

19. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
20. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Avukatlık sınavı ile ilgili olarak Birliğe 

verilen görevleri yerine getirmek.

Görüldüğü gibi Avukatlık Yasası barolara ve barolar birliğine mesleğin gelişmesi, 
meslektaşların haklarının korunması, sosyal durumlarının geliştirilmesi konusunda çok 
önemli görevler yüklemiş ve yetkiler vermiştir. Bugüne kadar bu yetkiler kullanılarak çok 
önemli başarılar elde edilmiştir ancak günümüzün koşulları bunlarla yetinilemeyecek 
zorluktadır. Artık bu yetkilerin hakkını vererek ve yeni yasal düzenlemeler beklemeden 
radikal kararların alınarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

1. BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, HUKUK 
FAKÜLTELERİNİN MÜFREDAT PROGRAMLARINA MÜDAHALE 
ETMELİ, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİ 
DEĞERLENDİRMELİ VE  EĞİTİM KALİTESİNİ YETERSİZ GÖRDÜKLERİ 
HUKUK FAKÜLTELERİNİN MEZUNLARINI  STAJYER LİSTESİNE  KABUL 
ETMEMELİDİR.

Böyle bir öneride bulunma nedenlerini herkes bildiği için  ayrıntısına girmeye 
gerek görmüyor, sadece Kırıkkale Hukuk Fakültesi’nin Kurucu Dekanlığının yapmış 
olan Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu’nun Türkiye Barolar Birliği’nin 17 Kasım 2007 
Ankara’da topladığı  Genç Avukatlar Forumunda yaptığı konuşmanın  ilgili bölümünü 
tutanaklardan aynen aktarmakla yetiniyorum:

“Prof. Dr. MEHMET KOCAOĞLU- “Profesörlük unvanını niye kullandınız Hocam?” 
derseniz, profesörlere sataşma olduğundan değil, özellikle de eğitim konusundaki bazı 
hususları eğitimin içinden gelmiş kişi olarak açıklamak bakımından. Ben eski Kırıkkale 
Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanıyım, 6-7 seneye yakın dekanlığın yaptım. Şu anda 
Ankara Barosu avukatıyım.  
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Dediler ki emekli olduğum kamu kurumundan, “orada bir hukuk fakültesi var, kanunu 
çıktı, bunu kuracak hoca arıyoruz, gider misin?” Gideriz dedik, gittik, hiçbir şey yok. Bir 
tane oda verdiler, “burası hukuk fakültesinin dekanının odası.” Sandalye yok, masa yok, 
sekreter yok. Biz onları rektörden yalvar yakar aldık, fakülteyi kurduk. Birinci sınıfa 45-50 
civarında öğrenci başladı. Tek hoca, başka yok. Biliyorsunuz, 5 tane temel ders var, bu 5 
tane temel derse Prof. Kocaoğlu, ilkokul öğretmeni gibi çalışa çalışa girdi, başka hoca yok. 
YÖK’e yazdık, dedik ki, “kanuna göre bir profesörün en az 10 saat, herhangi bir yerde görevi 
yoksa, derse girmesi gerekir. YÖK’ün yapacağı, Ankara’daki hukuk hocalarını tespit eder, 
kimin kaç saatlik dersi var, altına da bir güzel araba verir, konforlu, ‘git arkadaş, Kırıkkale 
Hukuk Fakültesinde dersini ver gel, der.’” YÖK Başkanı, “bu Kocaoğlu Hoca ne yapmak 
istiyor, hocaları mı isyan ettirecek?” Tamam, eğitimin cumhurbaşkanı böyle derse, benzetme 
yapıyorum, niye isyan ediyor? Kırmızı ışıkta geçmek suç mu? 10 saat derse girmeden maaş 
alma niye suç oluyor? 

Mamak Köprüsünün doğusuna Doğan Soyaslan hariç bir profesör götüremedim, 5,5 
senede. Ona da özel ilişkilerden dolayı, “aman Doğan Hoca” falan filan derken götürdük, 
gitti sağ olsun. Dolayısıyla birçok üniversiteden hoca almak zorunda kaldık. Dediler ki, 
“Hocam, alma, bunlar eğitim yapmaz, bunların eğitimle alakası yok. Kırıkkale daha yakın 
Ankara’ya, onun için gelmek istiyorlar.” Ama almamak lüksüm var mı; yok. Aldım ve 
adamları derse sokmak mümkün olmadı. Bir tanesini de aldık, profesör unvanını aldık, bir 
kere derse girdi, “only one.” Kafanızda kalsın diye söylüyorum. Ondan sonra ayrıldı geldi. 

“Dert çok, derman yok” diye bir türkü var Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım. 
Burada konuşulanlar, sadece avukatların sorunlarını çözmekle hiçbir şey çözülmez, sorun 
geniş. Yani o kadar çok geniş ki, birisini düzeltmekle öbürleri düzelmedikten sonra ortaya 
gelemez. Bir kere eğitim temel sorundur. Hukuk fakülteleri dekanları olarak biz 10-20 
dekan, gittik, 25-30 gün Amerikan üniversitelerinde nasıl eğitim yapılıyor diye araştırdık. 
Bir kere orada öğrenci alımı, en az 4 yıllık bir eğitimi bitirmiş, hayata atılmış, hayatın 
gerçeğini anlamış, bunların içerisinde tıp doktorları, 7-8 eğitim var, onlar bizim üniversite 
sınavına girer gibi hukuk fakültesine girme sınavına giriyorlar. 183 tane de hukuk fakültesi 
var, orada 3 yıl eğitim yapılıyor. Birinci yıl nazari olarak eğitimler yapılıyor, iki ve üçüncü 
yıl “case” dediğimiz olaylar, üniversite ve mahkemeler iç içe, öğrenci fiilen gidip çalışıyor. Ben 
dedim ki, “Kırıkkale’de ben bunu yaparım, 45 öğrenci var.” Döndüm geldim, başsavcıya, 
adalet başkanına anlattım, “böyle bir eğitim yapalım Allah aşkına.” Belediye başkanına 
gittik, “bize bir araç ver, biz öğrencileri asistanlar vasıtasıyla hangi dersle ilintili dava 
varsa, ona getirelim. Dolayısıyla birebir orada, nazariyesini de bir gün ya da bir hafta önce 
anlatalım, fiilen öğrenci davanın nasıl olduğunu görsün.” “Tamam Hocam” dediler, hemen 
Türk gibi başladılar, “biz de bunu bekliyorduk” falan ve başladık. Emin  olun, 2 hafta sonra 
Anadolu’da bir laf var, zıllıma, kaçınma… Başsavcı şey bakıyor, “efendim, sizin öğrenciler 
gürültü yapıyor.” Kesinlikle de gürültü yaptırmıyoruz, başında hocalar var. Öbür sefer, 
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“efendim zamanımız yok, öğrenci bilmem ne…” Belediye araç veriyor, “efendim, aracımız 
arıza yaptı, araç veremeyeceğiz.” Özetle, Anadolu tabiriyle herkes zılladı. Biz bir ay sonra 
fiili eğitim yapma işine son verdik.”(Bakınız; www.barobirlik.org.tr)

2. BAROLAR, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE HER BARO 
İÇİN UYGUN STAJYER VE AVUKAT SAYISINI SAPTAMALI VE BU SAYI 
ÜSTÜNDEKİ BAŞVURULARI KABUL ETMEMELİDİR.

Bu uygulama çeşitli ülkelerde yapılmaktadır. Çalışma özgürlüğüne ya da başka bir 
hak ve özgürlüğe aykırılığı da söz konusu değildir. Bu uygulamayı Tekirdağ Barosu, 
9 Ekim 2004 tarihli genel kurul kararı ile 2004-2006 döneminde uygulayarak stajyer 
sayısını yirmi ile sınırlamıştır. Bu konuda genel kurula sunulan önerge metni ile karar 
hakkında görüşlerimi Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 2005 yılı 55 sayılı Kasım/
Aralık  sayısının 11-14 sayfalarındaki makalemde yayımladım. 

3. BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HAZIRLAYACAKLARI 
YÖNETMELİKLE “STAJ BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ” 
OLARAK AVUKATLIK STAJINA GİRİŞTE, STAJIN DEVAMINDA VE SONA 
ERMESİNDE “BAŞARI YOKLAMALARI” YAPABİLİR.

Böyle bir önerinin uygulanabilmesinin yasal olarak mümkün olamayacağını 
söyleyecek olanlara  en kesin yanıt, “sınav şartı aranmaksızın” serbest muhasebeci 
olunabileceğini düzenleyen 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesine karşın sınav koşulu 
getiren ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun da onayından geçerek 
uygulanan Yönetmeliktir.

Bu uygulama bir meslek kuruluşunun istenirse yetkilerini nasıl kullanabileceğine 
ilişkin önemli bir örnek olduğu için biraz ayrıntısına girerek yapılan işlemi anlatmak 
istiyorum.

Şöyle ki;

3568 Sayılı SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ve SERBEST 
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ 
YÖNETMELİĞİ, STAJ VE STAJ DEĞERLENDİRME SINAVLARINI NASIL 
DÜZENLEMİŞ?

1. Yasa’nın 5/B maddesi, staj şartını yerine getirmiş olan, belirli yüksek öğrenim 
kurumlarında ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret lisesi ve maliye 
meslek  lisesi mezunlarının SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN sadece serbest 
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muhasebeci unvanı ile çalışabileceklerini düzenliyor.
2. Yasa’nın 50/b-n maddeleri staj ve değerlendirme konularının yönetmelikle 

düzenleneceğini içeriyor.
3. Yasa’nın 33/b maddesi de yönetmelik hazırlama görevini Birlik Yönetim 

Kuruluna veriyor ve yönetmeliklerin Genel Kurul tarafından onaylanacağını hükme 
bağlıyor.

4. Yönetmeliğin 5/c maddesi, stajın tamamlanabilmesi için aday meslek 
mensuplarının ARA DÖNEM VE STAJ BİTİRME DEĞERLENDİRMELERİNİN 
OLUMLU OLMASI koşulunu içeriyor.

5. Yönetmeliğin 7. maddesi, staja başlamak için STAJA BAŞLAMA 
DEĞERLENDİRMESİNDEN EN AZ 60 PUAN ALMIŞ OLMA koşulunu içeriyor.

6. STAJ BAŞVURULARI, HER YILIN NİSAN, AĞUSTOS VE ARALIK 
AYLARINDA YAPILIYOR. (Md. 11)

7. Birlik, staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi, ARA 
VE BİTİRME DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI  ile görevli bir  TEMEL 
EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ  kuruyor. Gerekli görülen illerde bu merkezin şubeleri 
açılıyor.

8. Yönetmeliğin 19. maddesine göre, staja başlama değerlendirmesini başaran 
adayın yanında staj yapacağı meslek mensubu oda tarafından belirlenerek ilan 
ediliyor.

9. 22. maddeye göre stajyere staj süresince yanında staj yaptığı meslek mensubu 
tarafından ücret ödeniyor.

10. Yönetmeliğin 26. maddesine göre, serbest muhasebeci adayları iki yılda, bir 
yazılı staj ara değerlendirmesine, staj sonunda da staj bitirme değerlendirmesine 
tabi tutuluyor. Bunlarda başarılı sayılmaları için 100 üzerinden 60 puan almaları 
gerekiyor. İlk değerlendirmede başarısız  olan adaylara izleyen bir yılda üç staj ara 
dönem ve bitirme değerlendirmesine katılma hakkı tanınıyor, başarısız olanlar STAJ 
KOŞULUNU YERİNE GETİRMEMİŞ SAYILIYOR.     

3568 SAYILI YASA’DA SINAV KOŞULU OLMADIĞI HALDE, SERBEST 
MUHASEBECİ  OLABİLMEK İÇİN YÖNETMELİKLE GETİRİLEN SINAVI 
BAŞARMIŞ OLMA KOŞULUNUN  YASA’YA AYKIRI OLMADIĞI DANIŞTAY 
KARARLARI İLE BELİRLENMİŞ. 

BUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI:

1. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNİN 6.2.21996 tarih 1994/4 esas 1996/214 
sayılı KARARI VE BU KARARI ONAYAN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ 
GENEL KURULU’NUN 6.11.1998 tarih 1996/556 esas 1998/484 sayılı KARARI:

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
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Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin b bendi stajla ilgili düzenleme yapmak 
üzere idareye yetki veriyor.

Bu yetkiye dayanılarak Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Staj Yönetmeliği çıkarılıyor ve bu Yönetmeliğin 26. maddesinde serbest muhasebeci 
staj değerlendirme yoklaması düzenleniyor.

Açılan davada Yasa’da serbest muhasebeci olabilmek için stajı tamamlamış olmanın 
yeterli sayıldığı ayrıca bir sınav şartı öngörülmediği halde yönetmelikle sınav şartı 
getirilmesinin yasaya aykırı olduğu öne sürülüyor.

Karar:

“ADAY MESLEK MENSUPLARININ İYİ YETİŞMESİNİ AMAÇLAYAN STAJIN, 
BU SONUCU SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞININ ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA 
YAPILAN BİR DEĞERLENDİRME OLDUĞU, HİZMET GEREKLERİNE 
UYGUN OLAN BU DEĞERLENDİRMENİN STAJIN BİR PARÇASI OLDUĞU, 
DOLAYISIYLA 3568 SAYILI YASANIN 50/b-n MADDELERİ UYARINCA 
DAVALI BİRLİĞE VERİLEN STAJLA İLGİLİ HUSUSLARDA YÖNETMELİK 
ÇIKARMA YETKİSİNE DAYANILARAK YAPILAN BU DÜZENLEMENİN 
ANILAN YASAYA AYKIRILIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ, BU DURUMDA 
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJININ ŞARTLARINDAN BİRİ OLAN  STAJ 
DEĞERLENDİRME YOKLAMASINA GİRMESİ VE BAŞARILI OLMASI 
GEREKEN DAVACININ SINAVSIZ SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI 
VERİLMESİ İSTEĞİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN 
İŞLEMDE YUKARIDA AÇIKLANAN YASA VE YÖNETMELİK KURALLARINA 
AYKIRILIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE.”

2. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNİN 21.3.2002 tarih 2000/5203 esas 
2002/1703 sayılı kararı da yukarıda belirtilen gerekçelerle aynı istemle açılan davanın 
reddine ilişkindir.

Serbest muhasebecilerin uyguladığı bu sistemin  örnek alınması gerektiğini  yaklaşık 
iki yıldır dile getiriyorum. Bu örneğimi  bazı meslektaşlarımız  eleştirdi. 

Örneğin,  Av. Hasan Aydın Tansu;   “Sayın Gürseler, gerek avukatlık sınavı gerekse 
stajyerin durumu ile ilgili konularda hep muhasebecileri örnek verdi. Sanırız bahsettiği 
kanun da 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” idi. İddialarını desteklemek üzere verdiği örneğin, 
savunmaya çalıştığı Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı Önerilerine  ne kadar dayanak 
oluşturabildiğini biz anlayamadık. Tabii, sayın Gürseler’in serbest muhasebeci ve/
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veya mali müşavir ile avukatların mesleklerini aynı özellikte görüp görmediğini 
de anlayamadık. Eğer aynı özellikte görüyorsa, yakında “Avukatlık Kanunu adını 
değiştirelim Serbest Avukatlık Kanunu yapalım” önerisi de TBB’den gelebilecek 
ve konuşulur olacak demektir.” (“Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı Önerileri Sözde 
Forumu Üzerine (2)” Ankara,26.02.2007. www.inisiyatif.net)

Bu kadar haksız bir eleştirinin nasıl yapılabildiği üzerinde çeşitli yorumlarda 
bulunabiliriz. Bu içerikte bir eleştiri başkaca meslektaşlarımızdan yöneltilmediği için 
çok da önemsenmeyebilir. 

Ancak bu örnekle vurgulanması gereken;

- Avukatlık mesleğine giriş konusunda öneri ve eylemde bulunma  gereksinimi 
duyan, bu hakkı kendisinde gören  hukuk fakültesi öğrencilerinin yasal olarak  serbest 
muhasebeci mesleğini de tercih etme olanakları olduğu halde bu mesleğe girişin 
düzenlenmesinde  aynı duyarlılığı göstermedikleri,

- Serbest muhasebecilerin kendi mesleklerine girişte yasadaki kurala aykırı olarak 
meslek örgütü tarafından  yönetmelikle iki yıl staj ve altı kez sınav zorunluluğu 
getirilmesini desteklemelerine karşın, bazı avukatların mesleğe girişte sınav koşulu 
aranmasına karşı oldukları ve bu koşulun kaldırılması için çalıştıkları ve sonunda 
başarılı oldukları,

- Avukatlık Yasası’nın avukat kimliğini, baroların protokoldeki yerini, vekaletsiz dosya 
inceleyebilme yetkisini düzenleyen hükümlerine yürürlük kazandırmada idari yargı  
organlarının serbest muhasebecilere verdiği desteği mesleğimizden esirgemesidir.

 Bu  önerim Türkiye Barolar Birliği’nde,  Kişi ya da Kuruluşlarda Aylık Ücret 
Karşılığı, Serbest ya da Sadece Bu Kişi/Kuruluşun Vekili Olarak Avukatlık Görevini 
Yürüten Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmelerdeki  Avukatlık Yasası, Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi ve Meslek Kuralları’na Aykırılıkların Yarattığı Sorunların 
Çözümü Çalışmalarını Yürütmek Üzere Oluşturulan Komisyon’un 10.1.2008 tarihli 
raporundaki önerlerde şu şekilde yer aldı;

1. “Avukatlık Yasası’nın 2/1., 110. ve 121. maddelerinin TBB ne verdiği yetkiden 
hareketle, 25.12.2001 tarih ve 2001/48 sayılı Duyuru’ya ekli “Hukuki Danışmanlık 
Tip Sözleşmesi”nin de güncelleştirilerek içine alınacağı; Kişi ya da Kuruluşlarda 
Aylık Ücret Karşılığı Çalışan Avukatların Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin 
Yönetmelik düzenlenmelidir.

2. Bu Yönetmelikte;
a. TBB’nin  bu konuda hazırladığı örnek bir tip sözleşme yer 

almalıdır. 
b. Bu sözleşmede mesleki sorumluluk sigortası zorunlu tutulmalıdır,
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c. Bu sözleşme kapsamında avukatın işe başlayabilmesi için 
sözleşmenin baro onayından geçirilmesi zorunluluğu düzenlenmelidir.

d. Avukatlık Yasası 35/3. maddesi kapsamındaki sözleşmelere göre 
ödenen avukat ücretine ilişkin serbest meslek makbuzları her yıl sonunda avukat 
tarafından bir liste ekinde avukatın kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunulması koşulu 
düzenlenmelidir.

e. Avukatlık Yasası 35/3. maddesine aykırı davranan tüzel kişilerin 
barolar tarafından takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulması, bu 
konudaki çalışmaların sonuçlarının sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor 
ile   her yıl sonunda TBB ne bildirilmesi yükümlülüğü düzenlenmelidir.

f. TBB nin bu madde kapsamındaki kuruluşların meslek örgütleri ile 
temasa geçerek maddenin uygulanmasında işbirliği geliştirilmesi,

g. Sözleşmenin baro onayından geçirilmesi zorunluluğu AAÜT nin 
Birinci Kısmı’nın Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde ayrıca  düzenlenmelidir.

h. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışların Avukatlık Yasası’nın 
164/4. maddesi ve ilgili hükümleri ile Meslek Kurulları’na aykırılık oluşturacağı ve 
disiplin kovuşturması gerektireceği belirtilmelidir.”

3. Meslek içi eğitim sürekli ve zorunlu olmalıdır.
4. Mesleki sorumluluk sigortası zorunlu olmalıdır.
5. Avukatlık ücret sözleşmesinin baro onayından geçirilmesi zorunlu olmalıdır. 

Bu düzenleme yapılana kadar barolar, özellikle kurumlarla yapılan avukatlık ücret 
sözleşmelerinde avukatlık yasasına ve avukatlık asgari ücret tarifesine aykırılıkların 
giderilmesi için sözleşme tarafları aleyhine davalar açmalıdır.

6. “Cumuk avukatlığı” olarak isimlendirilen mesleğin özüne aykırı uygulamanın, 
bütün eleştirilere karşın sürdürülebilmesinin temel nedeninin  niceliksel artış  olduğu 
kabul edilerek meslektaşlarımızın bu alanda görev isteğinde bulunmamalarına ilişkin 
çalışmalar yapılmalıdır.

7. Günümüzde avukatın sözleşme, danışma ve uzlaşmadaki fonksiyonunun 
gelişmekte olduğu kabul edilerek bu alanlarda etkilink sağlayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır.

8. Baroların adli yardım uygulamaları çağdaş gelişim  ışığında etkin bir avukatlık 
hizmeti sunulmasına olanak sağlayacak anlayışla düzenlenmelidir.

9. Avukatlık yasası’nın 44. Maddesi kapsamında “avukatlık bürosu” ve “avukatlık 
ortaklığı” şeklinde birlikte çalışma yöntemlerini çekici kılacak olanaklar yaratılarak 
“ücretli avukat” gibi mesleğin özüne aykırı  birlikte çalışma yönteminin tercih 
edilmesinin önüne geçilmelidir.

Örneğin;
- Avukatlık ortaklıklarına aynı baro bölgesinde ikinci büroyu açabilme olanağı 

sağlanması,
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- Avukatlık Bürosu ya da ortaklığından ortak  sayısına bakılmaksızın tek baro 
ödentisi alınması.

10.  Kamu avukatlarının görev yaptıkları yer barosu levhasına kayıtlı olmalarını 
sağlayacak uygulamalar geliştirilmelidir.

II.  YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN ÖNERİLER

Buraya kadar belirttiğim öneriler barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nin mesleğin daha 
fazla zarar görmemesi için yürürlükteki mevzuatı zorlayarak gerçekleştirebileceklerini  
düşündüğüm  öneriler idi. 

Ayrıca  yasa değişikliği gerektiren önerilerimi de sıralayabilirim. Ancak yukarıda 
belirttiğim gibi yasa değişikliği öncelikle yasama organı ile onu büyük ölçüde 
yönlendiren yürütme organının savunma mesleğine bakışının değişmesi, ülkemizde 
bağımsız ve saygın bir savunmayı gerçekten istemesine bağlıdır. Ancak geçen süreç 
çok da umutlu olmamıza olanak tanıyacak örnekler içermemektedir. Gerçek anlamda 
yargı reformu bir türlü gündeme gelmemekte, yeni adliye sarayları yapımı, temel 
yasalardaki hızlı değişiklikler reform sayılmakta bunun yanında Avrupa Birliği İstişare 
Raporlarındaki kurumsal içerikli öneriler görmezden gelinmektedir.

Kaldı ki yürütme organı sadece seçilmişlerden oluşmamaktadır. Onları önemli 
ölçüde yönlendiren atanmış bürokratların da mesleğimize bakışı olumlu değildir. 
Örneğin yasa ile verilen haklar bürokratların hazırladığı yönetmeliklerle uygulanamaz 
hale getirilmektedir.

Bu nedenle önerilerimin bu ikinci bölümünü açıklarken çok da umutlu değilim. 
Aslında önerilerin bu bölümünün dikkate alınması birinci bölümdekilerin 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. Yukarıda belirtilenleri başarabilmiş meslek örgütleri 
mesleğin saygınlığının sağlanmasında önemli yol almış olacaklar ve çok şeyin 
gerçekleşmesinin önünü açabileceklerdir. 

1. Baroların örgütlenme modeli değişmeli belirli üye sayılarının aşılması 
durumunda aynı il sınırları içinde yeni baro kurulabilmesine olanak tanınmalıdır.

Örneğin İstanbul Barosu otuzbine doğru hızla artan üye sayısı karşısında giderek 
yönetilemez boyutlara ulaşmaktadır. Baro genel kurulunun bütün üyelerinin katılımı 
ile toplanabilerek işlevli olması fiilen olanaksız hale gelmiştir.

Bu nedenle başka  ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi belirli üye sayısının 
aşılması durumunda  (örneğin   2000) aynı il sınırları içinde yeni baro/barolar 
kurulabilmelidir.  
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Bu sorunu baro yönetim kurulu üye sayısını artırarak çözebilme olanağı olduğuna 
inanmıyorum. Üye sayısı artan kurullar işlevli olamıyor.

2. Aynı il sınırları içinde yeni baro kurulabilme önerisi benimsenmez ise baro genel 
kurulları seçimle belirlenecek delegelerin katılımı ile oluşmalıdır.

3. Barolar ve barolar birliği kurullarında her iki cinsiyetin temsiline olanak tanıyacak 
oransal düzenleme yapılmalıdır.

3. Baro başkanlık divanı üyeliği görevi ücret karşılığı yapılmalıdır.

4. Avukatlık disiplin hukukyeniden düzenlenmeli ve disiplin kurulları bir anlamda 
“mahkeme” niteliğine kavuşturulmalıdır.

5. Baro hakem kurulu yeniden oluşturulmalıdır.

6. Barolar birliği genel kurul doğal delege sayıları yeniden değerlendirilerek yönetim, 
denetim ve disiplin kurulu üyeleri doğal delege olmalıdır.

7. Türkiye barolar birliği anayasa mahkemesine üye verebilmelidir.

8. Türkiye barolar birliği hakimler ve savcılar yüksek kurulu’na üye verebilmelidir.

9. Barolar il adalet komisyonlarına üye verebilmelidir.

10. Türkiye barolar birliği ilgili olduğu konularda anayasa mahkemesinde dava 
açabilmelidir.

Sonuç :

Mesleğimize sahip çıkıp  saygınlık kazandırabilmenin yolunun sadece ve sadece 
avukatların, baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin gayretinden  geçtiğini, sorunlarımıza 
çözüm bulabilmenin mesleğimize duyduğumuz saygı ile orantılı olduğunu kabul 
etmemiz gerekiyor. 

Meslek tutuculuğu olarak  nitelense de mesleğimizi korumak daha fazla horlanmasına 
izin vermemek zorundayız.11 Ocak 2008  (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok çarpıcı ifadelerle mesleki sorunların başında gelen bir 
konuda bizi aydınlattılar. Çok teşekkür ediyoruz Güneş Beyefendiye. 

Son konuşmacımız Hakkı Süha Okay Beyefendi, buyurun efendim, sizi dinliyoruz.

Av. HAKKI SÜHA OKAY (Ankara Barosu Önceki Başkanı-Milletvekili)- 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkanı, değerli konuşmacıları ve değerli 
dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Bu 2000 yılında ilki yapılan ve Ankara Barosu 
Başkanı olduğum dönemde başlatılan ve bugün geleneksel hale gelen 5. Hukuk 
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Kurultayı. Bu 5. Hukuk Kurultayını aynı görkemiyle, aynı etkinliğiyle, başarıyla yine 
bizleri bir araya getiren Ankara Baromuzun değerli başkanını, yöneticilerini ve bu hukuk 
kurultayının tertibinde katkı veren, katkı koyan tüm meslektaşlarımı kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara Barosunun kimi gelenekleri vardır. Bu da 5. dönemdir, 
2000’den bu yana yapılan bir gelenek. Biraz evvel Sayın Başkan “Ankara Barosunun 
eski başkanı” dedi. Biz Ankara Barosunun eski lafını kullanmıyoruz “önceki başkanı” 
diyoruz. Bunda da başkanlarımızı çok çabuk eskitmemek için bayağı titiz davranıyoruz. 
Ben bu espriyi 2001’de Türkiye Barolar Birliğinin yapmış olduğu Anayasa Kurultayında 
da, Sayın Teziç’in yönettiği toplantıda da konuşmacıyken yapmıştım, ama yine de 
bunu ikaz etmeyi bir görev addediyorum kendime. 

OTURUM BAŞKANI- Kıdemlilik anlamında efendim, alabilirsiniz.

Av. HAKKI SÜHA OKAY- Tabii, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli dinleyenler, tabii Sayın Ergül de ifade etti; geçmişte Devlet Planlama 
Teşkilatında Kalkınma Planlarında görev yapan baro mensuplarından biriyim. Yargının 
sorunları ve çözüm önerileri genelde üç ana başlıkta toplanılır: DPT’de nitekim bu da 
kimi çalışmalara hep böyle yansımıştır: Altyapı veya araç-gereç, mekân sorunları, eğitim 
sorunu, kadro sorunu ve yasal düzenlemeler diye üç bölüm halinde değerlendirilir. 
Tabii, artık eğitime ilişkin bölümünün neresinden tutacağımızı bilemiyoruz. Baro 
başkanı olduğum dönemde de devam eden sürelerde de Adalet Bakanıyla Milli Eğitim 
Bakanının Türkiye’de kaç adet hukuk fakültesi olduğu hususunda bir mutabakatlarını 
görmedim. Muhtemelen çok değerli hocalarımız var, çok değerli yargıçlarımız var. Şu 
anda Türkiye’de kaç adet hukuk fakültesinin olduğunu bilen yoktur. 

Kurulmuş olan şu kadardır, eğitim veren bu kadardır gibi muhtelif rakamlar 
söylenilir. Tahminime göre 45-50 arasında olabilir. 2000’de 30’u geçmişti çünkü, yani 
ben abartmış olabilirim, ama 2000’de 30’da ihtilaf vardı. 32’yle 35 arasında ihtilaf vardı 
Sayın Bostancıoğlu’yla Sayın Türk’ün bir konuşmalarına tanık olmuştum. Tabii, burada 
hep şunlardan bahsederdik: Yargının bağımsızlığı, yargıç güvencesi, Hâkimler Savcılar 
Yüksek Kurulu, Adalet Bakanıyla müsteşarının çıkarılması filan. Bugün izliyorum, artık 
bunlar geride kaldı, çünkü bu sorunlar çözüldü ve de artık bunlardan bahsetmiyoruz da, 
neyi kurtarabiliriz acaba, hep ona bakıyoruz. Araç-gereç dediğimizde bu bina işi, bilişim 
çağını yaşıyoruz, Internet ilişkimiz oldu, UYAP projemiz var ve bunlara baktığımızda 
yeni adliye sarayları yapıldı. Parlamentoda Sayın Adalet Bakanının en son övünçle ifade 
ettiği Konya Adliye Sarayı bitti. Geçenlerde Kongar Barlas’ta izledim. Barlar Bakırköy 
Adliye Sarayına hayranlığını ifade ediyordu. Kimi sorunların böylesine palyatif 
olarak çözüldüğünü görüyoruz. Ancak tabii bu mesleği icra ettiğim dönemde ben de 
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olaya bakışımda sağlıklı bir yasama faaliyeti oluyor, bu yasama faaliyeti sonrasında 
parlamento ciddiyetle çalışıyor, çok sağlıklı yasalar çıkarıyor ve bu yasalarla kendi 
imkânları doğrultusunda Türkiye’nin egemenlik adına işlev yapan Parlamentosunda 
geleceğe yönelik ihtiyaçlar gideriliyor, ama maalesef zaman sıkışıklığından dolayı bazı 
sıkıntılar oluyor filan gibi düşünüp kimi araç-gereç, bina gibi sorunların bütçeden 
ayrılan paya endeksli olarak düşünüp, yargının sorunlarını o boyutta görüyorduk. 
İnsan sorununa bakıyorduk, ama açıkça şunu söyleyeyim, gördüğüm şu: Yargının 
sorunlarının temel çözümü yasamada, yani bunu Sayın Gürseler’in söylediğini 
Barolar Birliği kendi imkânlarıyla yapsın anlamında söylemiyorum. Çünkü yasama 
faaliyetlerinin içinde olunca, bir de yanlış anlaşılma olmasın, biraz evvel Sayın Surlu 
aramızda parlamenterlerimiz var, nihayetinde bizim yasama faaliyetimiz 3 aylık falan 
parlamenterim ben, yani çok iddialı şeyler söylemeyeceğim. 1 Ekimden sonraki 
süreci biliyorum, ama burada Mersin milletvekilimiz İsa Gök de var. Belki hukukçu 
olduğumuzdan yasama faaliyetleri içerisine biraz fazla girdik ve gerçekten bu yasama 
çalışmasıyla bu parlamentodan hiçbir şeyin sağlıklı çıkmayacağını tespit ettim. Belki 
dikkatlerinizde, belki izlediniz, bir Türkiye gerçeği bu. Bunu parlamenter demokratik 
sistemi eleştirme anlamında söylemiyorum, ama parlamentonun işleyişinde çok ciddi 
sağlıksız bir yapı var. En son elimizde olan ve görüşülmekte olan temel Ceza Kanununa 
uyum amacıyla bazı kanunlarda değişiklik ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair bir kanun teklifini görüyoruz. Biraz evvel Sayın Surlu ifade ettiği için ondan 
bahsedeceğim; 170 yasada 651 maddede değişiklik yapılıyor. İhtiyaç mı? İhtiyaç. 
Yargı tıkandı mı? Tıkandı. Neden tıkandı? “Ağır” lafı var, “ağır hapis” lafı var veya 
“hafif para cezası” lafı var. Sadeleştirmek için anlatıyorum, kimi başka uyumlaştırma 
da var. Dört madde olarak gönderilmiş. Adalet Komisyonu çalışmış, bunu kanunlara 
ayırmış, maddeleştirmiş, 651 maddeye ulaşmış. Adalet Komisyonu bu çalışmasından 
sonra bu yasa görüşülememiş, ama bu yasa içerisinde kimi uyum yasaları görüşülmüş 
parlamentoda, yani Sigorta Murakabe Kanunu yerine Sigortacılık Kanunu çıkmış, o 
Sigorta Murakabe Kanunu içerisinde yer alan 30 madde bu yasanın içerisinde kalmış, 
görüştüğümüz yasanın içinde kalmış.

Devam ediyor; 23. Dönem Parlamentosu Adalet Komisyonuna bu yasa geliyor. 
Adalet Komisyonu Meclis İçtüzüğünde bir değişiklik yapmışlar. Daha önce Meclis 
Adalet Komisyonunda görüşülen bir yasa bir daha görüşülmez, doğrudan Genel 
Kurula iner. Doğrudan Genel Kurula indiriyor, yani hiç olmazsa şu Sigorta Murakabe 
Kanununu ayırın, 30 maddeyi ayırın. Öyle bir şey de yok ve 651 madde olarak Meclis 
gündeminde ve bunu nasıl görüşeceksiniz? Buna da bir isim koymuşlar; “İçtüzüğe 
göre temel kanun” demişler. Temel kanun hadi Ceza Kanunu, 171 yasanın hangisi 
temel kanun? Nasıl bir araya getireceksiniz? Görüşmeyelim, hayır, temel kanun 
olarak görüşülemez. O zaman bu yasalar çıkmayacak. İlk derece mahkemelerinde 100 
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binden fazla dosya, Yargıtayda 200 bine yaklaşan dosya ve yargı tıkanmış. Aslında biraz 
hâkimlerimizin işine geliyor, “Parlamentoda görüşülmekte olan bir yasa olduğundan 
tasarı veya teklifin sonucunun beklenmesine” diye karar veriliyor ve böylece bir 
tıkanma gerçekleşiyor. Bunu inceliyoruz, bunu ele aldık. Danışma Kurulu bir karar aldı. 
Her siyasi parti grubundan birer milletvekili 4-5 gün süreyle 1913 tarihli bir yasadan 
başlayıp birçok meslek grubunu ilgilendiren yasaya kadar her birini tek tek inceleyerek 
Meclis Genel Kuruluna geldi. Belki izliyorsunuz, bu tartışmalar devam ediyor, ama 
hazin olanı şu: Yanlışı orada yakalayacaksınız. Bizim grubumuzda da arkadaşlar, 
dört siyasi partisinden de arkadaşlar orada görev yaptılar, ama bir kez de bu yanlışı 
yakalayacaksınız. Nasıl yakalayacaksınız? Örneğin, Seçimlerin Temel Hükümleri 
Hakkındaki Yasayla ilgili değişiklik geçiyordu dün, öyle geçti. Birisi sahte oy kullanırsa, 
birisi dolanlı yoldan bir sahtekârlık yapar oy kullanırsa, alacağı hapis cezası 298 sayılı 
Yasa uyarınca 3 yıldan 5 yıla, ama o birisi parmağındaki boyayı silip bir kez daha oy 
kullanırsa, alacağı hapis cezası 6 aydan 2 seneye. Sonuç ne oy kullanmak, ikinci oyu 
kullanmak ve böylesine bir çarpık düzenlemenin orasını burasını yakalayabildiğiniz 
takdirde düzelterek yapmaya çalıştığınız bir yasal faaliyet. Tabii, yasama faaliyeti böyle 
olunca sorunlar çığ gibi büyüyor. O nedenle yargının en büyük sorunu Sayın Surlu “iş 
yükü” dedi. Tabii, yasama burada tıkanırsa iş yükü artıyor.

Başka bir şey daha, değeli Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanı, değerli üyesini 
de karşımda görüyorum, 22. Parlamento döneminde bir taraftan Yüce Divan olarak 
çalıştılar, bir taraftan Anayasa Mahkemesi olarak çalıştılar, Cumhuriyet Halk Partisi de 
çalışmalarına büyük katkı verdi. Özellikle yasaların Anayasa Mahkemesine aykırılığı 
nedeniyle, ama Cumhuriyet Halk Partisinden daha çok o dönemdeki siyasal iktidar o 
katkıyı verdi. İnadına yasa çıkarttı, Anayasaya aykırılığını bile bile inadına yasa çıkarttı 
ve partimin hukuk kadrosu büyük bir başarı elde etti diyeceğim. Çünkü o kadar çok 
yasa iptal edildi ki, şimdi o yasalar yine gündemde. Böyle bir yasama faaliyeti içerisinde 
Türkiye’nin sorunlarının aşılması zor. Yasama faaliyetleri siyasal iktidarın önceliğine 
göre sürdürülmekle beraber sağlıklı ve doğru olanı komisyonlarda bunların detayıyla 
tartışılması, ama öyle bir yasama faaliyeti içerisinde oluyorsunuz ki, bir anda bir yasa 
iktidarın tercihine göre bir gün için çok acil bir yasa oluyor, en önemli yasa o oluyor ve 
“bunun mutlaka çıkması lazım” diyorlar. Dayatmaları, kaprisleri değil, çıkması lazım. 
Ne o? Tütün Mamulleriyle İlgili Yasa, Sigara Yasası. Tabii bunun Genel Kuruldan da 
kararını alabiliyorlar öncelikli görüşme için, dört siyasi parti grubunun ittifakı şart 
değil. Görüşüyorsunuz yasayı, diyorlar ki, bu sigaranın yasaklandığı alanlara ilişkin 
geçici bir süre koyalım ve bir süre için özel mekânlarda birileri sigara içebilsin. Yasada 
öyle bir hüküm var, sonra bir anda bir karar veriyorlar, doğrudan hemen biran evvel bu 
yasak uygulansın, bu hükmün geçiş sürecine ilişkin özel düzenleme alanları tahsisini 
önergeyle kaldırıyorlar. Parmak çokluğu var, anlayışla karşılıyorsunuz. Yapacağınız da 
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bir şey yok. Daha sonra yasanın son maddesini kanunun yayınından itibaren 1.5 yıl 
sonra yürürlüğe girer. Peki, aceleniz neydi? Oysa gelen, komisyondan geçen şeklinde 
o özel alanlarda düzenlenecek, yayınından itibaren de 6 ay sonra yürürlüğe girecekti. 
İnanın biz bu yasayla bir hafta uğraştık.

Söylemek istediğim şu: Yani parlamento faaliyetini, işleyişini eğer sağlıklı bir şekilde 
düzenleyemezseniz ve siyasal iktidarlar kendi günlük ihtiyaçlarına göre değil, ülkenin 
gerçek taleplerine göre bir parlamento çalışması ve yasama faaliyeti anlayışı içerisinde 
yasama faaliyetlerini sürdürürse zannederim bu sorunların birçoğu çok daha kolay 
çözülür. Sayın Başkan galiba bir-iki dakikam daha var.

Yine geçen yasalardan şöyle bir bakayım; Tanık Koruma Hâkimler Savcılar 
Kanunlarını geçeyim. Mesela, yine bu son Ceza Kanununa geleyim. Avukatlık Yasasında 
değişiklik yapıyorlar, bunu hekimlerle ilgili yasada da yaptılar. İki bölüm başlığı, Ceza 
Kanununun bölüm başlığını eklemişler; Avukatlık Yasasında bir, hekimlerde iki. 
Avukatlık Yasasına eklenilen şu: Milli Savunmaya karşı işlenen suçlar. Ceza Kanununda 
böyle bir bölüm var. Hekimlerde hem Milli Savunma var, hem kamu sağlığı var. Buna 
karşı suç işleyen mahkûm olursa mesleki faaliyetini icra edemeyecek. Yani, hekim eğer 
bir bulaşıcı hastalıkta gerekli önlemi alamadı diye hakkında 6 aylık hapis cezası alırsa 
doktorluğu elden gitti veya ölünün izinsiz gömülmesine göz yumduysa bu yüzden 2 
aylık bir hapis cezası aldıysa doktorluğu elden gitti veya askerliğini tamamladıktan 
sonra seferberlikle ilgili çağrıya riayet etmez de 1 ay bir hapis cezası olursa avukatın 
da avukatlığı elden gitti, doktorun da doktorluğu elden gitti. Oysa yasanın içerisinde 2 
yıla kadar, 2 yıldan fazla hapis var. Kimi devletin, cumhuriyetin bölünmez bütünlüğün 
değerlerini koruyan, anayasal düzeni koruyan hükümler de var, ama böylesine bir 
bölüm başlığını koyduğunuzda sıradan bir suç nedeni veya bir vicdani ret olayında o da 
Milli Savunmaya karşı işlenmiş bir suçtur. Avukatsanız avukatlığınız gitti, doktorsanız 
doktorluğunuz gitti. Doktorların doktorluğu gidiyor, o daha önceki maddedeydi. Salı 
günü başlayacak, şimdi avukatların bölümünde aynı madde var. 

Söylemek istediğim bir özensizlik, bir acelecilik, bir oldu-bittiye getirmek ve “yok 
yasa yap yasa” mantığıyla parlamento faaliyeti. Tabii, bu faaliyetleri bu işleyişinde siz 
kendi doğrularınızı ifade etmeye çalışıyorsunuz, ama sizin doğrularınız Genel Kurulun 
doğrusu olmadığı sürece kabul edilmesi de mümkün değil. Bu arada Sayın Surlu’nun 
söylediği sorunların çözüm kurulları diye önemli, çok ciddiye aldığım bir öneri var, 
ama bu iktidar döneminde olursa korkarım orada da kadrolaşma yaparlar. Onun 
için hiç bu önerisini burada tutalım, kimsenin aklına getirmeyelim. Yoksa bunlar bir 
sorunların çözüm kurulu derler ve ondan sonra Türkiye’ye bir sorun daha yaşatırlar. 
Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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Bir de izninizi rica edeceğim. Şunu hiç kimsenin bana söylemeye hakkı yok: 
Siyasetçiler konuşurlar giderler. Ben saat 19.00 uçağıyla Mersin’e uçacağım. Şurada 
bir saat yirmi dakikam var. Daha üç aylık da milletvekiliyim. Hep bu mesleğin içinde 
oldum, 30 senelik plaketimi de bu sene aldım, ama bana izin verin. Belki sorularınız 
vardı, bir başka ortamda o tür soruları her şekilde cevaplamaya hazırım. Çok teşekkür 
ediyorum, saygı sunuyorum, izninizi rica ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz efendim. Ben aslında tebliğ sunmak üzere 
gelmedim buraya tabii ki, fakat çok kısa birkaç hususun altını çizmek istiyorum. En 
azından hukuk fakülteleriyle ilgili olarak Sayın Güneş Gürseler Beyin bir ifadesi vardı. 
Kuşkusuz bir mesleğin saygınlığı ve kalitesi orijinden başlayarak devam eden bir süreci 
icap ettirir. Yani çıktığı üniversite, fakülte eğer ona yeterli donanımı kazandırmışsa o 
meslekte başarılı olması ve hele bu hukukçuysa hukuk adına iyi işler yapması gereğini 
yerine getirebilmesi mümkündür. Sayın arkadaşımızın o tespitlerine katılıyorum; 
kuşkusuz fazlasıyla hukuk fakültesi açıldı ve fazlasıyla ifadesi belki çok da doğruyu ifade 
etmiyor, aslında zamansız açıldı. Tabii, bunun geçmişine giderek konuyu irdelemek 
lazım. Biz plandan, programdan Handan Surlu Beyefendinin de söylediği gibi pek 
hazetmiyoruz, biz pek plana, programa gelen bir toplum değiliz. Yıllar öncesinden 
Türkiye’nin nüfus artışı belliydi. Bu kadar genç neslin gelecek yıllarda üniversite 
kapılarında yığılacağını düşünemedik. Keşke o dönemlerde düşünülseydi, yavaş yavaş 
hukuk fakültelerinin açılması o dönemlerde gerçekleşir, hukuk fakülteleri de bir mesleki 
taassup içinde daha sonra açılanlara engel olmak değil, yardımcı olmak suretiyle iyi 
meslek elemanları yetiştirme yoluna giderlerdi. Biz bunu hep yaşadık efendim. Şöyle 
yaşadık: Ankara’da ikinci bir devlet üniversitesinde bir hukuk fakültesi kurmaya 
kalkıştığımız zaman yerleşik ve bizim de mensubu olduğumuz, yetiştiğimiz hukuk 
fakülteleri buna elinden gelen engeli çıkardılar. Canlı şahidi Erzan Beyefendidir, burada 
bizim ağabeyimizdir, hocamızdır. Biz bu zoru aşmak için çok çaba sarf ettik. Oysaki bir 
başkentte bir kamu hukuk fakültesinin açılması kadar olağan hiçbir şey yoktu. Çünkü 
aşağıdan gelen genç nesil üniversitelerin, fakültelerin açılmasına zorluyordu bizleri. 
Dolayısıyla biz bu planlamayı da yapamadık ve daha sonra artık buna direncimiz 
kırıldı. Hiçbir önkoşul aramadan, hiçbir olmazsa olmaz diyebileceğimiz kayıt ve şart 
gözetmeden hukuk fakülteleri açmaya başladık. 

Süha Bey keşke gitmeselerdi, yine o tabiri kullanacağım; o açılan hukuk fakültelerinden 
biri ki, Sayın Konuşmacımız ifade etti; Kırıkkale Hukuk Fakültesinin ben de eski 
dekanlarındanım. Bana teklif geldiği zaman hiç düşünmeden gittim, çünkü orada da 
okuyan bizim çocuklarımızdı ve bir hukuk fakültesi açılmış, ÖSYM puanıyla öğrenci 
kabul ediyor, oraya da girenler var, ümit bağlayanlar var ve arkasında da bir toplum, bir 
aile kitlesi var. Hiç düşünmeden gittim ve gittiğim zaman o genç çocukların gözündeki 
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öğrenme şevkini, arzusunu gördüm. Mehmet Beyden sonraki dekanım ben. Ben biraz 
daha şanslıydım, yardımcı doçent düzeyinde de olsa bazı öğretim elemanlarımız vardı. 
Eksiğini de Gazi Üniversitesi veya Ankara Hukuk Fakültesinden hatır için temin ettim. 
Elimizden geleni yaptık.

Bu çocuklara devletin açtığı bir okula veya daha sonra da vakıf üniversitelerinde okuyan 
çocuklara “sizin programınız bir hukukçu yetiştirmeye müsait değil veya hocalarınız yeterli 
değil” deyip de onların önünü kapatmak bence eşitlik anlayışına çok aykırı. Hukukçu 
olarak bunu yapamayız. Nasıl yapacağız? “Avukatlıkta bir staj sonunda sınav uygulaması 
getirilsin” denildi, onu uygulamadık biliyorsunuz. Bana kalırsa tıpkı tıpta uzmanlık sınavı 
gibi avukatlıkta staj sınavı veya uzmanlık sınavı adı altında bir sınavın önceden yapılmak 
suretiyle öğrencilerin seçilmesi ve her açılan şu veya bu şekilde Türkiye’nin dört bir 
tarafından gelen hukuk fakültesi öğrencilerine de avukat olma şansının verilmesi lazım. 
Bu şöyle bir fayda da sağlar: Öğrencilerimiz girecekleri avukatlık stajı öncesi ve sınavın 
ciddiyetine inandıkları takdirde -ki, inanmak zorundalar- okulda da okudukları, eğitim 
döneminde de eğitimi daha ciddiye alırlar. Yani artık avukatlığı cepte keklik hiçbir şey 
olamadıkları takdirde girebilecekleri bir meslek olarak değerlendirmezler, ama bunu 
açacağımız staja kabul öncesi uygulayabileceğimiz bir sınavla yapabiliriz. O bağlamda 
sayın meslektaşıma katılıyorum, ama oradaki fakültelerin de bu şekilde bir kamu hizmeti 
gördüklerinin altını çizmek isterim.

Sayın Handan Surlu Beyefendinin daha ilk konuşmasının başında sorunlar bilinmiyor 
şeklindeki görüşüne de katılmayacağını ifade edip sözüme son vermek istiyorum. 
Sorunların hepsi biliniyor. Hatta şu 4 günlük toplantıda dahi her 1.5 saatte bir üç salonda 
çok kıymetli tebliğ sunanlarca ortaya konulan ve hukuk mesleğini yakından ilgilendiren 
konuların her biri bir sorun tespitidir. Sorunlar biliniyor. Burada bizim maalesef şimdiye 
kadar yapmakta geciktiğimiz plan, program, rasyonel yönetim gibi çeşitli hastalıklarımız 
söz konusu ve altını çizerek söylemek istiyorum; siyasi irade bozukluğu söz konusudur. 
Dolayısıyla akıllı bir devlet önce nereden başlayacağını bilerek eğer bir hukuk devleti 
olmak istiyorsa bunun ciddiyetine inanıyorsa öncelikle oradan başlamak suretiyle 
gerekli yasal tedbirleri de alır, kanunları da çıkarır ve maalesef ben medeni hukukçuyum, 
Medeni Kanunun nasıl apar topar çıkarıldığını biliyorum. Uzun süren bir çalışma süreci 
yaşasa dahi son aldığı şekliyle hâlâ kamuya mal edilmeden çıkarıldığını biliyorum ve 
yeni yeni biz bunun problemlerini tespit edebilmek durumundayız. Borçlar Kanunu ve 
Ticaret Kanunu bu kadar da şanslı kanunlar değildi. Ticaret hukukçularının bile çok fazla 
nüfuz edemediği hükümlerle maalesef yakın bir gelecekte apar topar yine çıkarılmak 
noktasındadır. Dolayısıyla devletin yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hukuk devleti 
anlayışının gereğini yerine getirmesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. 

Hepinize teşekkür ederim beni de dinlediğiniz için, söylenecek çok şey var, ama vaktimiz 
yok. Lütfen görüşlerinizi alalım, sorularınızı alalım. Buyurunuz efendim.
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Av. YUSUF YAKUP GÖKÇEN- Yargının sorunlarını bu 1.5 saatte konuşulmaya 
çalışırken sayın konuşmacıların da esasında çok iyi bildikleri, ama kanaatimce 
unuttuklarını tahmin ettiğim bir husus var. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
öncelikle sosyal bir devlet olma becerisini kazanması lazım. Bu beceriyi kazandığı takdirde 
Türkiye mahkemelerinde devletin taraf olduğu bazı istatistiklere göre Ceza Kanunda ceza 
davalarındaki taraf olma hali hariç toplam dava sayısının yüzde 40’ında devletin davalı 
veya davacı olarak duruşmalara ya da yargılamaya devam ettiği görülmektedir. Sorarım 
size; dünyanın hangi ülkesinde elektrik hırsızlığı, su hırsızlığı gibi sonradan uydurulmuş 
çaresiz insanlara veya bu elektrik ve su gibi olmazsa olmaz imkânları sunması gereken 
devletin bu görevini yapmaması ya da eksik yapması nedeniyle elektrik hırsızlığı ya da su 
hırsızlığı adı altında yargılanma yapılan başka bir ülke var mıdır? Bu ikisi çok çarpıcı bir 
örnektir. Demek ki, devletin ya da yargının iş yükünü oluşturan dosya sayısının yüzde 40’ı 
devletin sosyal devlet olmasını becerememesi nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların 
çözümünün mahkemelerde aranmasıdır.

Bu konu taraflarınızdan muhakkak ki çok iyi bilinmesine rağmen herhalde unutuldu, dile 
getirilmedi. Bence öncelikle devlet sosyal devlet olmalı, sosyal devlet olmanın getirdiği 
gerekleri yerine getirdiği takdirde de yargının elindeki dava sayısının kendi kendine 
düşmesi sonucuna ulaşılacağından yargı zaten rahatlayacaktır. Bence bu konunun devlet 
tarafından çözümlenmesi için de toplum birlikte baroların, Barolar Birliğinin, fakültelerin 
bu konuda da devlete baskı yapılarak sosyal devlet ilkesinin biran önce gerçekleştirilmesinin 
sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Saygılar sunarım.

OTURUM BAŞKANI- Bilmiyorum sayın konuşmacıların bu konuda söyleyecekleri 
var mı?

İLHAN ÖZAY- Sorunları o kadar aydınlatıcı bir biçimde sundular ki sayın 
konuşmacılara, soru sorabilme imkânı yok, ama bazı yanlış değerlendirmeleri düzeltmek 
istiyorum. Sayın Genel Sekreterden başlıyorum. Birincisi, Amerika Birleşik Devletlerinde 
“Üniversiteler Yasası” diye tek bir yasa yoktur; hepsi kendi başlarına buyruk, örneğin, 
Harvard Üniversitesi öğrencisini kendi seçiyor, istemediğini almıyor. Barolara gelince, 
barolar da bir dernektir, o da bizdeki gibi kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş değil, 
dolayısıyla diyelim ki,  New York Barosu kendine göre bir sınav yapıyor ya da belki 
yapmıyor. “Ben sadece Harvard mezunlarını alırım” diyor. Buna karşılık Iowa Barosuna 
kayıtlı olmayan insanlar New York’ta gelip dava alamıyor, izleyemiyor. Onun için dikkat 
ederseniz her kentte o avukatlık firmasının temsilcilikleri vardır. New York Barosuna 
gidebilecek, yapacak, vesaire. 

Benim de katıldığım çok değerli Anayasa çalışması konusunda özellikle Barolar Birliğini 
uyarmak istiyorum: O söylediğiniz çok doğru şeyler yönetmelikle yapılamaz; kanun, 
yasa meselesidir bu. Yönetmelikle yapıldığı takdirde derhal başvuruldu Danıştaya ve o 
Danıştay onu iptal etti. 
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Amerika’dan başladık, Amerika’dan devam edeyim ve umumi alanlar azınlıkta kaldı. İdari 
yargı ilk destek vermek üzere. Kendisini önermiş olduğu idarenin içindeki mahkemeler 
var Amerika’da deniliyor ve o bizde bir türlü kabul edilmeyen Bölgesel Yöntem Yasası, 
İdari Usul Yasası içinde bunlar öngörülmüş. Bizden tek farkı onların kararları ya kesin 
oluyor ya da giderse Adliye Mahkemeleri önüne gidiyor. Çünkü Amerika’da zaten idare 
mahkemeleri yok bizdeki anlamıyla. 

Avrupa ülkelerine gelelim. Örneğin, Fransa’da bir iptal davası çözümlendiği zaman -ki, 
iptal davası objektif bir davadır- o duyuruluyor ve ülkenin her tarafında o uygulanıyor. 
Bizden bir örnek vereceğim de, Fransa’dan bilmiyorum. Devlet Memurları Kanunu 
çıktığında kaç sene okuyorsanız, ona göre bir şeyler öngörüldü. Onun üzerine liseyi 
4 sene okuyanlar, “ben 4 sene lise mezunuyum” ve hazırlık sınıfı okuyanlar acaba ne 
yapacak; kademe mi alacak, derece mi alacak, ne olacak diye onun üzerine fiktif örnekler 
vereyim. İtalyan Lisesi mezunu dava açtı. Mahkeme  kademe alması vesaire şeklinde karar 
verdi. . Aynı davayı Alman Lisesi mezunu da açtı, Fransız Lisesi mezunu da açtı, Amerikan 
Koleji mezunu da açtı.  Mahkemenin çözümlediği sorun objektif bir sorun. Dolayısıyla bu 
konuları sirküle ederek, neredeyse, hangi okuldaysa, lisedeyse, kaç sene hazırlık yapmışsa 
-ben bir sene yaptım mesela, bazı okullarda iki sene- onu her tarafa teşmil etmek gerekirse, 
mümkün olursa, o zaman dava yükü de zaten azalır. 

Seyfi Oktay zamanında bir reform komisyonu kurulmuştu İdari Yargıda. Başımızda 
Sayın Halit Çetintemel vardı,  Öldüyse Allah rahmet eylesin. 

OTURUM BAŞKANI- Hocam, yaşıyor.

İLHAN ÖZAY- Onun başkanlığında ve o burada yoksa kim destekleyecek? Sayın Tülay 
Tuğcu destekleyecektir. Biz aynı komisyonda görev aldık ve dedik ki “Her ilçede tek yargıçlı 
idare mahkemeleri kurulsun ve bazı konular orada çözümlensin, gitsin” dedik. Örneğin, 
matematik dersinden sınıfta kalmış öğrencinin açtığı davada ne yapılıyor? Bilirkişi karar 
veriyor; çünkü kusuru uygulamanın bir fonksiyonu yok. Öyle olunca da, dava yükü de 
yayılıyor, azalıyor ve Danıştayın da dava yükü o kadar çok olmuyor.

Bir örnek vermek için söyledim bunları.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için, sizi sabaha 
kadar dinleyebiliriz.

Gerek konuşmacı, gerekse katılımcı meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Çok özür dilerim, “zaman problemimiz var, kokteyl hazırlıklarını yapmak zorundayız”  
diye bir nok geldi. Bu konular zaten bu kadar kısa bir süre içinde konuşulabileceği ve net 
bir sonuç alınabilecek konular değil. Onun için affınıza sığınarak hepinize “iyi akşamlar” 
diliyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)




