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(Ankara Barosu Çok Sesli Korosu)
Sunucu - Ankara Barosu Çok Sesli Korosunun sevgili Kutlay Alpu-

gan’a, değerli koro üyelerine ve piyanoda onlara eşlik eden Tuğçe Dağlı’ya 
çok teşekkür ediyoruz.

Değerli konuklar, bugünkü programımız açılış konuşmaları ve “Tür-
kiye’nin Anayasa Arayışı” adlı oturumla ve “Demokrasi, siyasi partiler 
ve seçim sistemleri” adlı oturumla devam edecek. 

Birinci salonumuzdaki programımız, “Demokrasi ve Yerel Yönetim-
ler” konulu oturumun ardından, Amerika Birleşik Devletleri Alabama 
Senatörü Sayın Henry Sanderson’un katıldığı söyleşiyle son bulacak.

İkinci salonumuzda; “İnsan Hakları Çerçevesinde Genel Göç Poli-
tikaları” Oturumu, saat 14:00’da başlayacak ve “Düzensiz göç, emek 
sömürüsü ve insan ticareti” ile devam edecek. 

Çalıştay salonlarımızda ise; hukuk ve ceza yargılaması bağlamında 
adil yargılama hakkı, ticari sırlar, idari yargıda reform, nükleer enerji 
projeleri ve çevresel etkileri, şiddetle mücadelede kurumsal işbirliği 
konuları ele alınacaktır. 

Bu arada hemen hatırlatalım, Kurultayımızın ilk oturumunun ardın-
dan, bir sergi açılışımız olacak. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
Avukat Sayın Sema Güleç Uçakhan’ın bir “Ebru Sergisi” açılacaktır.

Açılış konuşmalarına geçmeden önce telgraflarımız var, bunları sizlere 
okumak istiyoruz. Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İşler’den gelmiş 
ilk telgrafımız. 

“Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Düzenlediğiniz, “Demokrasi, 
Hukukun Üstünlüğü ve Savunma Hakkı” başlıklı Ankara Barosu 8’nci 
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Uluslararası Hukuk Kurultayı Etkinliklerinin başarılı geçmesini diler, size 
ve tüm konuklara selam ve saygılarımı sunarım.”

Oldukça yoğun bir programımız var, bu nedenle bize gelen telgraflarda 
sadece isimlerini okuyup kendilerine teşekkür edeceğiz.

Avrupa Birliği Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı 
Sayın Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Doçent 
Doktor Ayşenur İslam, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet 
Mehdi Eker ve CHP Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök; kendilerine 
Kurultayımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014’ün açılış konuşma-
larını yapmak üzere Sayın Ankara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy’u 
kürsüye davet ediyorum.
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Av. Sema AKSOY
Ankara Barosu Başkanı

Anayasa Mahkememizin çok değerli üyeleri, Türkiye Barolar Birliği’nin 
çok değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, sayın milletvekilleri, 
büyükelçiliklerin saygıdeğer temsilcileri, uluslararası örgütlerin temsil-
cileri, sayın belediye başkanlarımız, Askerî Yargıtay Başkanvekilimiz, 
sayın baro başkanlarım, çok değerli meslektaşlarım, avukat arkadaşlarım, 
değerli hukukçular, değerli hocalarımız, değerli konuklar; Ankara Barosu 
Uluslararası Hukuk Kurultayının 8’ncisine hoş geldiniz.

Kıymetli konuklar, değerli meslektaşlarım; yeni umutlar, beklentiler 
ve ne yazık ki ülkemiz ve dünyamız adına duyduğumuz kaygılarla yeni 
bir yıla daha girdik. 2013 yılı Türkiye’de hukuk devleti ve demokrasi 
tartışmalarıyla geçti. Ve bu süreçte demokrasiyi yeterince içimize sin-
dirmediğimizi, hukuk devletinin ne olduğunun anlaşılamadığını bir kez 
daha üzülerek gördük. 

Komplo, dış mihrak, faiz lobisi, biber gazı, şiddet, Gezi Olayları, 
Açılım Paketleri, Torba Yasalar, yolsuzluk, rüşvet, kumpas gibi kelimeler 
geçtiğimiz bir yıl boyunca hayatımızdan hiç çıkmadı. 

Hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, adil yargılanma hakkı, uzun 
tutukluluk, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü kavramları, 
artık tüm toplum tarafından konuşulur hale geldi. 

Kıymetli konuklar; Anayasamızda, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” şeklinde tanımlanmıştır. Ne yazık ki, 
demokraside, din ve vicdan özgürlüğünde, temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasında ve korunmasında sınıfta kaldık. 

Anayasamızda yerini bulan, “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir”,  hükmüyle 
temel hak ve özgürlüklerin niteliği belirlenerek, devletin üstün otoritesi 
karşısında kişilerin korunması amaçlanmıştır. Ayrıca, ülkede adaletin 
gerçekleştirilmesinin devletin amacı ve görevi olduğu da açıkça Anaya-
samızda belirtilmiştir.

Toplumsal barış ve adalet, devletin egemenlik hakkını kullanarak 
oluşturduğu hukuk düzeni marifetiyle herkese eşit ve adil yaklaşımı ile 
sağlanabilir. Devletin tüm toplumu kucaklayan, koruyan bir hukuk devleti 
çatısı oluşturmadığını da yaşadığımız olaylar bize gösterdi. 
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Değerli konuklar; hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve 
bu hakları korumak üzere adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam 
ettirmeyi kendisine zorunlu sayan ve faaliyetlerinde hukuka ve Anayasa 
uyan bir devlettir. 

Hukuk devletinde birey, hak ve yükümlülüklerle donatılmış olup 
özgürdür. Bu özgürlük, insan olmakla kazanılan temel hak ve özgürlük-
lerin kullanılmasında ve ayrıca bu özgürlüklere devlet tarafından saygı 
duyulmasını ve korunmasını istemek hakkı olarak vücut bulur. 

Özgürlüklerin koruyucusu olan hukuk devletinin ön şartlarından birisi 
de, hukuk güvenliği ilkesidir. Hukuk güvenliği ilkesi; hukuk normlarının 
bireyler tarafından öngörülebilir olmasını, kişilerin tüm fiil ve muamelele-
rinde devlete güven duyabilmesini, devletin de kanuni düzenlemelerinde 
bu güven duygusunu zedeleyici uygulamalardan kaçınmasını gerekli kılar.

Hukuk güvenliğinin olduğu bir ülkede kişilerin öncelikli olarak, yaşam 
hakkı ve düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, konut 
dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme ve iletişim 
özgürlüğü, özel yaşamın korunması hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkı hukuk kuralları tarafından koruma altındadır. Yurttaşta haklarının 
devlet tarafından korunacağı inancındadır. 

Aynı zamanda, idarenin işlem ve eylemlerinin de kanuna uygun 
olması gerektiğini, idarenin aksi durumdaki işlem ve eylemlerinin de 
yargı denetimine tabii olacağının bilinmesi de hukuki güvenliğin olmazsa 
olmazlarındandır. 

Yargının olmazsa olmazı da; mahkemelerin tam anlamıyla bağımsızlığı 
ve tarafsızlığıdır. Bağımsız yargının olmadığı bir yerde, hukuk devletin-
den ya da hukukun üstünlüğünden söz etmek mümkün değildir. Siyaset 
dışı müdahalelerin de etkisiyle giderek derinleşen, siyasal ve toplumsal 
kutuplaşma ve kurumlar arası çatışmanın geldiği nokta; yönetemeyen 
demokrasi ve adalet dağıtamayan yargı olmuştur.

Yakın geçmişte yaşanıldığı üzere, yargı öç alma, iktidar mücadelesinde 
taraf olma, kişileri, kurumları ya da siyaseti dizayn ediyor algısına yol 
açabilecek her türlü girişim ve uygulamalardan kaçınmalı, tüm bireylerin 
hak ve hukukunun korunmasında herkese eşit mesafede durmalıdır.

Aynı şekilde, yürütme ve siyasi iktidarda yargıya müdahale olarak 
nitelendirilebilecek her türlü işlem ve uygulamadan kaçınılmalıdır. 

En son yaşanılan Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinde, Türkiye Baro-
lar Birliği ve Ankara Barosunun başvurularını karara bağlayan Danıştay 
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Yüksek Mahkemesi sistemi altüst edebilecek büyük bir krizi önlemiş 
bulunmaktadır.

Kıymetli konuklar; yine son dönemde sıkça rastladığımız kabul edi-
lemez hukuk uygulamalarından birisi de, delilden sonuca gitmek yerine 
sanıktan delile gidilmesidir. İnsanları yargılamadan suçlamak, doğrudan 
lekelemek, “masum olduğunu kanıtla” demek demokratik hukuk devle-
tiyle bağdaşan bir yöntem değildir.

Özellikle, özel görevli mahkemelerin bu çerçevede yürüttüğü ve 
savunma hakkını göz ardı ederek usule ilişkin yapılan pek çok eksiklikle 
yapılan yargılamalar sonucunda verdiği kararlar, ne yazık ki kamu vic-
danını tatmin edememiştir.  

Bu arada kamuoyuna yansıyan, “Ergenekon”, “Balyoz”, “KCK”, 
“Askeri Casusluk” davaları ile kamuoyunun gündeminde olmayan pek 
çok davada masum olduğunu, adil yargılanma hakkını talep ettiğini, 
savunma hakkını kullanamadığını, kişi güvenliğini ve özgürlüğü ve hatta 
yaşam hakkının elinden alındığını haykıran pek çok kişi yıllardır sesini 
duyurmaya çalışıyor. 

Yine pek çok şüpheli sanık, herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeden, 
katalog suçlara sokularak “neden yargılandığı, hangi suçu ne zaman, 
nerede işlediği” dahi tarif edilmeden standart cümlelerle tutuklanmakta 
ve yine aynı hukuken kabul edilemeyecek kararlarla tutukluluklar cezaya 
ve infaza dönüşmektedir.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği her olayda sadece soruşturulan 
veya kovuşturulan kişiler değil, tüm toplum hukuki güvenlik hakkından 
endişe etmeye başlamaktadır. 

2010 Referandumu ile hukuk sistemimize girmiş olan bireysel başvuru 
hakkının kullanılması sonucu; uzun tutukluluklar ve gerekçesiz olarak 
verilen mahkeme kararlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesince verilen karar-
lar bir kısım eksikliklere rağmen memnuniyet vericidir. Bu kararlar ile 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasada yerini bulan 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılması çerçevesinde hak ihlallerinin 
olduğu tespit edilmiştir. Umut ediyoruz ki, bu kararlar bundan sonraki 
yargılama süreçlerine ışık tutsun. Özellikle, özel görevli mahkemelerde 
hâkim ve savcıların Anayasanın 38’nci maddesini hiçe sayarak, kanuna 
aykırı olarak elde edilen delilleri yargılamayı esas almaları, yasadışı dinle-
melerin suç duyurusunda kullanılması ne yazık ki, olağan hale gelmiştir.
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Aslında, antidemokratik uygulamaları ve demokrasiye ve hukuka ve 
insan haklarına aykırı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kapatılan özel yetkili mahkemeler hukuken izahı mümkün 
olmayan şekilde halen yargılamalarını sürdürmektedir. Niçin? Elinde 
bulunan davaları bitirsin diye, böyle bir mantık olabilir mi? Anayasaya 
aykırı olduğunu tespit ederek kapatın, ama hukuksuzluğu devam ettirin. 
Yargıladıkları sanıkların haklarına yönelik ihlallerini sürdürmelerine izin 
verin.

Değerli konuklar, bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Türki-
ye’deki hukuk garabeti olan ve hukuk hayatında “kara bir leke” olarak 
duran “Özel Görevli Mahkemeler”in derhal kapatılması zorunludur. 
Yasama, Yürütme ve Yargı’nın üstünde 4’ncü kuvvet gibi duran “Özel 
Görevli Mahkemeler”in toplumsal vicdanlarda açtığı yaralar iyileştiril-
meden yapılan hukuk hataları ve yaratılan mağduriyetler giderilmeden 
toplumsal uzlaşıya ve huzura ulaşılması mümkün görünmemektedir.

Kıymetli konuklar; olmazsa olmaz diyebileceğimiz temel ilkelerden 
bir tanesi de elbette kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Aslında, son zamanlarda 
yaşadığımız sorunlardan çıkış formülü de bu ilkede saklıdır. Çözüm, 
Yasamanın, Yürütmenin ve Yargı’nın kendi sınırlarına çekilmesi ve sınır-
larını bilmesidir. İşte bu sınırları tayin eden de evrensel hukuk kuralları, 
Anayasa ve kanunlardır. Burada hukukun üstünlüğü esastır. Hukukun 
üstünlüğünden kasıt; hukuka saygı ve bağlılıktır. 

Bugün Türkiye’de hukuk devletinin kurum ve kurallarıyla birlikte 
geçerli olduğunu, uygulamaların yasalara uygun yapıldığını söylemek 
maalesef mümkün olamamaktadır. Demokrasimizi tehdit eder boyuttaki 
erkler ve kurumlar arasındaki yıkıcı kavga “Devlet Krizi”ne dönüşmüştür. 
Genel olarak geçmişte de demokrasi sorunumuz hep olmuşsa da, geleceğe 
yönelik tehdit hiç bu kadar vahim boyutlara ulaşmamıştır. Devlet içindeki 
kurumların, kurumlar içindeki grupların karşı karşıya, kıran kırana yok 
edici çatışması kaygı verici boyutlara ne yazık ki ulaşmış bulunmaktadır.

Bugün şunu gördük ki: Herkesin altında barınacağı tek çatı, hukuk 
devleti çatısıdır. Bu doğrultuda devlet otoritesinin hukuk çerçevesinde 
temel hak ve özgürlüklere uygulama alanı açmak amacıyla sınırlandırıl-
ması kaçınılmazdır.

Değerli konuklar, Türkiye’de basın özgürlüğünden söz etmek ise 
mümkün değildir. Basın, kendisine yaşam alanı bulabilme gayretiyle 
hangi tarafta kendine yer bulabiliyorsa, tamamen tek yanlı bir haber 
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verme görevini kendisine görev edinmiştir. Bu sisteme uymayanlar ise, 
varolma mücadelesi vermekte, haklarında uygulanan cezalarla ve yaratılan 
baskılarla uğraşmaktan neredeyse habercilik yapamaz hale gelmektedir. 
Basının özgür olmadığı ve halkın tarafsız ve gerçek haber alma kanallarının 
kapatıldığı yerde doğru bilgiden yoksun olan bireyin düşünce özgürlüğü-
nün de olamayacağı kuşkusuzdur. Basının, siyasî iktidarı ya da yanlışları 
eleştirmekten korktuğu yerde vatandaşta korkulara sürüklenmekte ve 
biat kültürü tüm topluma yayılır hale gelmektedir. 

Değerli konuklar, hak arama özgürlüğünün en önemli güvencelerinden 
savunmanın belkemiği avukatlar ve onların meslek birliği barolar; hukuk 
devleti ve insan hakları mücadelesi verirken, bu dönemde ciddi saldırılara 
maruz kalmıştır. Türkiye’de üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, 
işçinin, memurun, sendikaların susturulduğu bu ortamda haksızlığa 
uğrayan herkesin tek umudu avukatlar ve barolar olmuştur. Avukatlık 
mesleğinin olmazsa olmazı olan, bağımsızlık ve özgürlüğünü asla hiç 
kimse elinden alamaz. Kamu yararını korumak baroların görevi olup, 
gerçekten büyük sıkıntılar yaşayan mesleğimizin sürdürülebilirliğini 
güvence altına almak, ortak sorunlara çözüm üretmek, mesleki stan-
dartları oluşturmak için Türkiye Barolar Birliği ile birlikte tüm barolar 
azamî gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu aslî görevlerimizin yanında, savunma mesleğinin varoluş temelini 
teşkil eden hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklerin korunması 
ve geliştirilmesi içinde gereken yapılmış ve bundan sonra da yapılacak-
tır. Tam bu noktada, Türkiye Barolar Birliği’nin ve Ankara Barosu ile 
birlikte tüm baroların üyeleriyle birlikte tutuklu, gözaltında ya da yaralı 
meslektaşları için ve özellikle “Gezi Olayları” sürecinde halkın yanında 
vermiş olduğu kararlı ve etkin mücadele ulusal ve uluslararası alanda 
takdir ve güven kazanmıştır. 

Bu süreçte barolar, yepyeni ve güçlü bir güven odağı haline gelmiştir. 
Avukatlık görevlerini icra ederken tutuklanan, yargılanan, tüm meslek-
taşlarımıza ve barolara karşı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara son 
verilmesi çağrımızı bir kez daha yenilemeyi görev biliyoruz. 

Dün askerî darbelerle, bugün polis devleti inşa etme gayretleriyle, 
Yürütme’nin Yargıya müdahalesi ve Yargının da siyaseti dizayn ediyor 
algısıyla gölgelenen demokrasimiz; Cumhuriyetin yetiştirdiği, aydınlık 
kuşakların ve avukatların ellerinde yükselecektir. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

16

Kıymetli konuklar; herkes yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme tarafından davasının makul bir süre içerisinde adil ve açık bir 
yargılamayla görülmesini istemek hakkına sahiptir. Bunun için; çift başlı 
yargı sisteminden vazgeçilmesi, olağandışı bir yargılama mekanizması 
olan, “Özel Görevli Mahkemeler”in derhal kaldırılması, yargı bağımsızlı-
ğının güçlendirilmesi, yargı tarafsızlığının geliştirilmesi, yargının verim-
liliği ve etkinliğinin artırılması, yargıda meslekî etkinliğin yükseltilmesi. 
Hâkim, savcı bağımsızlığı ve teminatının sağlanması, HSYK’nın yeniden 
yapılandırılarak Adalet Bakanı ve Müsteşarın Kurul’dan çıkartılması. 
Yürütmenin ve siyasî iktidarın sayısal çoğunluğuna olanak vermeyecek 
şekilde HSYK üyelerinin seçilmesinin sağlanması. Kurul’un tüm karar-
larına karşı yargı yolunun açılmasının sağlanması, evrensel düşünme 
yetisinden yoksun, devlet memuru mantığı ve zihniyetiyle hâkim ve 
savcıların yetiştirilmesinden vazgeçilmesi ve Adalet Akademisi’nin de bu 
ruhla yeniden düzenlenmesinin sağlanması. Doğrudan yargı sistemine 
bağlı bir adlî kolluk teşkilatının kurulması zorunludur. Ancak bu halde 
yargı adalet dağıtabilir, tarafsız ve bağımsız hareket edebilir hale gelecektir. 

Sistemlerin gelen iktidar hangisi olursa olsun, kimsenin etki edeme-
yeceği şekilde oturtulması zorunludur. Ancak bu durumda kişiye, olaya, 
güne göre hukuk uygulamalarından kurtulmuş olacaktır. 

Kıymetli konuklar, işte bu ortamda Ankara Barosunun iki yılda bir 
düzenlediği, “Uluslararası Hukuk Kurultayı”nın 8’ncisinde yurtdışından 
ve pek çok baronun başkan ve üyeleriyle, hukukçu, akademisyen, gaze-
teci, yazar, siyasetçi, üniversite öğrencileri, evrensel hukuka ulaşmanın 
yollarını aramak üzere bir araya geldik.

Bu Kurultay ile kısaca; Türkiye’de bir dizi seçime gidildiği bir dönemde 
demokrasilerde sandığın yeri, demokrasi çoğulculuk mu, çoğunluk 
mudur, Siyasî Partiler Kanunu ve seçim sistemlerinin demokrasideki 
önemi nedir, katılımcı demokrasi ve sivil itaatsizlik demokraside neyi 
ifade eder sorularına tartışmalarla ışık tutulacaktır. 

Bu yıl heyecanla takip edilen ve pek çok tartışmaya konu olan ve ne 
yazık ki, hüsranla sonuçlanan Anayasa arayışını masaya yatırarak daha 
demokratik bir Anayasa için ileriye dönük notlar düşülecektir. Avukatlık 
mesleğinin ve baroların bugünkü durumunun fotoğrafı çekilerek yurt-
dışı örnekleriyle birlikte geleceğimiz için daha iyiye nasıl ulaşacağımızın 
tespitleri yapılacaktır. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

17

Ülkemizde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılanmasına paralel 
olarak yeni bir hak arama yolu olarak hayata geçen, Anayasa Mahkeme-
si’ne bireysel başvuru hakkının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 
için yapılması gerekenler masaya yatırılacaktır. 

Uzun tutukluluk, hukukî güvenlik ve adil yargılanma hakkı uzman-
larıyla tartışılacak ve eksiklerle hukuksuzlukların altı çizilerek olması 
gereken ortaya konulacaktır. 

Özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, iletişim ve haberleşme 
özgürlüğünün ihlal edilerek kişi profillerinin çıkarıldığı günümüzde, 
uluslararası ve ulusal alandaki elektronik haberleşmeye ilişkin gelişmeler 
konusunda, konunun uzmanları tarafından bilgilenmemiz sağlanacaktır.

Temel hak ve özgürlüklerin tümüyle ele alınacağı Kurultayda, özellikle 
tüm dünyada mağduriyeti en yüksek derecede olan çocuk ve kadın hakları 
üzerinde özel oturum ve çalıştaylarımızla hak ihlallerinde izlenecek yol 
ve yöntemler konusunda somut adımlar atılmaya çalışılacaktır.

Değerli konuklar; Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nı 
2000 yılında bizlere kazandırmış olan baro başkan ve yöneticilerine ve 
bunu iki yılda bir tekrarlayarak bugüne getiren ve hukuk dünyasına 
katkı sağlayan tüm baro başkanlarımıza ve yöneticilerine, Kurultayın ilk 
başladığı günden bugüne her Kurultay çalışmasında bize önderlik eden 
önceki başkanlarımızdan Sayın Avukat Atilla Sav’a, bu Kurultayın ger-
çekleştirilmesi için büyük destek ve katkılarından dolayı Türkiye Barolar 
Birliği Başkanımız Sayın Avukat Metin Feyzioğlu’na ve tüm Birlik Yöne-
timine, yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda bu kurultayı gerçekleştiren 
düzenleme komitesindeki değerli meslektaşlarıma, baro müdürümüz 
ve personelimize ve TBB personeline ve en önemlisi Kurultayımıza ışık 
tutacak tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Kurultayımızın başarılı 
geçmesi için en içten saygılarımı sunarım. 

Sunucu - Ankara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy’a çok teşekkür 
ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu’nu davet ediyoruz. 
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Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Çok kıymetli misafirler ve meslektaşlarım; hepinizi Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Şimdi diyeceksiniz 
ki, protokolü saymadı; bir sevgili dostumuzu unutursam, risk alırım. Bu 
ara zaten sivil bir inisiyatif başlatıp, siyasileri ve Yasama-Yürütme organını 
bir araya getirmenin ne kadar zor ve riskli olduğunu yaşayan biri olarak 
beni lütfen affedin, tek tek saymamış olayım. 

Ama iyi gidiyoruz, demokrasiye alışacağız; siyasî partilerimizde 
demokrasiye alışacak, Yasama organımızda, Yürütme organımızda ve 
halkımızda. Ama halkımız derken, aslında halkımızın demokratik stan-
dartlarına siyasilerimizin alışmasının daha faydalı olacağını yaşayarak 
bilen birisi olarak, buradan bir hatırlatma yapayım. Halkın hoşgörüsüne 
ve demokratik standartlarına profesyonelce, siyasetle uğraşanlar bir an 
önce yaklaşırsa, yani halka çıkmayı başarırsa çok ciddi bir adım atacağız 
demokrasi yolunda. 

Ben çok uzun bir konuşma yapmayacağım; çünkü Ankara Barosu-
nun çok kıymetli Başkanı, dava arkadaşım, mücadele arkadaşım, öyle 
güzel bir konuşma yaptı her konuyu benim koyabileceğimden çok daha 
güzel ortaya koydu. O yüzden bazı satırbaşlarıyla sadece Türkiye Barolar 
Birliği’nin pozisyonunu da arz ederek toparlayacağım.

İzin verirseniz sözlerime başlarken, müthiş bir koro dinledik, müthiş 
bir sanat ziyafetine şahit olduk. Sayın Başkan sizin şahsınızda korumuzun 
çok değerli Başkanı şahsında bu sanat ziyafeti için teşekkür ediyorum; 
sağ olun, varolun, müthiştiniz. Hatta bir ara buradaki muhterem pro-
tokol, protokol olduğunu unutup sizinle birlikte şarkı söyledik farkında 
değilsiniz. Aslında böyle olması lâzım, protokollerin protokol olduğunu 
unutmasıdır sanıyorum çıkış noktası.

Bir toplumun iki kanadı vardır; bilim ve sanat. Bu kanatlardan her-
hangi birisi kırılırsa o toplum havalanamaz, uçamaz, çağdaşlaşamaz. 
Böyle toplumlara “Tavuk Toplum” denir. Çünkü, kanatlanamadığı için 
önüne konanı gagalar, arkasından yumurtasını alıverirler. Bizim bilim 
ve sanatla kanatlanmamız lâzım ve sanat damarı kesildiğinde biliniz ki, 
hukukçular sadece olanı tekrarlayan teknik kişilere dönüşürler, özgür-
leştirici yorumlar asla yapamazlar. O sebeple devam diyorum, sanata 
devam, sonuna kadar devam. 
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Sevgiyle, hoşgörüyle çözülür her şey, sevgi her şeydir. Gel sende katıl 
bize, sevgini paylaş bizimle. Çağdaş uygarlık diye çarpan bu yürek bizim, 
hepimizin…

Konuşmamı değiştirdim demiştim. Hepinizi, Türkiye Barolar Birliği’ne 
hoş geldiniz diye selamladım. Ama, şöyle bir etrafıma baktım: Burada 
Türkiye Barolar Birliği’ne ait bir amblem dahi bırakmamışsınız Sayın 
Başkanım, burası Türkiye Barolar Birliği dostlarım, burası sizin eviniz. 
Burası, hayatımızda gördüğümüz en tatlı işgali yaşıyor. Lütfen, Türkiye 
Barolar Birliği’nin çok değerli meslektaşlarım, sayın barolar her gün 
geliniz ve işgal ediniz, bu ev sizin eviniz. Bir-iki yerde de bizim logomuzu 
bırakırsanız memnun oluruz.

Değerli dostlar, Büyük Atatürk, büyük Nutkuna başlarken, “Memle-
kette manzarayı umumiye” diyor. Biz, Atatürk’ün ışıklı yolundan gitmek 
için söz vermiş, and içmiş insanlarız. Bakın, memlekette manzarayı 
umumiye nedir? Yönetemeyen bir demokrasimiz var, adalet dağıtamayan 
bir yargımız var. Sonunda en üst seviyede yargıya yönelik salvolarla ve 
yargının içinden karşı yönelik salvolarla adalete tamamen güveni sar-
sılmış bir toplumla karşı karşıyayız. Toplum artık, “beni hangi hâkim 
yargılıyor” diye sormaya başladı. Paralel devlet iddiaları karşısında daha 
da somutlaştırıyor yurttaşımız sorusunu, “beni hangi devletin hâkimi 
yargılıyor” diye sormaya başladığı anda biliniz ki, mülk temelsiz kalmak 
üzeredir. Adalet mülkün temelidir ve bu mülkün temelsiz kalması, bina-
nın çökmesi hepimizi yıkıntının altında bırakır. Gün, devletin çivilerini 
tekrar çakma zamanıdır. Gün, sevgiyle, hoşgörüyle yeniden, pırıl pırıl 
bir gelecek için birleşme ve kavuşma zamanıdır. İşte, biz Türkiye Baro-
lar Birliği olarak, Türkiye Barolar Birliğiyle tek vücut mücadele eden 
79 baro ve 82 bin adalet savaşçısı avukat olarak biz; demokratik, lâik, 
sosyal bir hukuk devletini inşa etmek için mücadele ediyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için müca-
dele ediyoruz dostlarım. Bizim kıblemiz insandır, bizim merkezimizde 
insan vardır, insan hakları vardır, insana dair her şey değerlidir, her şey 
güzeldir. İnsanı değerli saymayan hiçbir ideoloji, başına hangi güzel sıfatı 
alırsa alsın kanaatimizce değersizdir. İnsanı esas almayan, insan haklarını 
temel mücadele yapmayan hiç kimse kendisine vatanseverde diyemez, 
sosyal demokratta diyemez, milliyetçi de diyemez, ulusalcı da diyemez, 
insandır her şeyin başı, her şeyin sonu insandır, merkezde insan olmak 
zorundadır. Zaten, Türkiye Barolar Birliği hukukun üstünlüğünü ve 
insan haklarını korumakla görevlidir. Türkiye’nin bütün baroları insan 
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haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumakla görevlidir ve biz görevi-
mizin sonuna kadar başındayız değerli dostlarım.

Değerli dostlar, Türkiye Barolar Birliğini ve baroları elbirliğiyle, 
bu ülkenin umudu haline getirmiş olmamızdan dolayı gururluyum. 
Türkiye’de Barolar Birliği var, Türkiye’de barolar var ve Türkiye’de 82 
bin avukat var dedirttiğimiz için onurluyum sevgili dostlarım. 

Biz hiç kimseden yana taraf olmadık, biz “A” ve “B” seçenekleri arasına 
sıkışmayı reddettik ve topluma da “A” ve “B” seçeneklerinden birine seni 
sıkıştırmak isteyenlere elinin tersiyle kapıyı göster dedik. Biz, insanın iki 
renkli olmayacağını söylüyoruz; insanların değerli olduğunu ve çok renkli 
olduğunu söylüyoruz. O yüzden, yanlışlardan yanlış beğen zihniyetine 
karşıyız. Biz, hukuk devletini, demokrasiyi inşa edelim diyoruz ve bunu 
yapacak olan da sevgili dostlarım avukatlardır; çünkü, avukatlar yargının 
kurucu unsurudur ve avukatlar yargının konuşan yüzüdür. Bizim her 
sözümüz aynı zamanda hâkimler içindir, aynı zamanda savcılar içindir; 
çünkü, savunma hakkını savunmak, adil yargılamayı savunmak, etkin 
bir savunmanın varlığı için mücadele etmek, kürsüde hâkim veya savcı 
cüppesiyle oturanları gerçekten hâkim ve savcı yapmak içindir. Bizim 
sistemden çıkartıldığımız yerde, sadece cüppe giymiş devletin sıradan 
bürokratları olur. Biz hâkimi hâkim yaparız, savcıyı savcı yaparız ve 
kararlıyız buna, kararlıyız.

Gelin size sadece birkaç aylık mücadelenin bilançosunu vereyim. Gezi 
Parkı olayları sırasında yurttaşlarımıza, “Türkiye’de sizi sarıp sarmalayan 
bir devlet var, bir sivil toplum vardır” diye uğraştık, çırpındık. Sabahlara 
kadar hastane hastane gezdik, yaralıların başında durduk, onları teselli 
ettik, teskin ettik. Yaralılara koşuşan doktorlarımızın yanında durduk, 
“Korkmayın sizi caydırmak istiyorlar, ama sizin yanınızda biz varız” dedik. 
Meslektaşlarımız, uyumadan, yemeden, günlerce ve günlerce karakollarda 
sabahladılar. Yeri geldi, bizzat şahit oldum, Ankara Barosu binasından 
dışarıya CMK hizmeti vermek için çıkan avukatlar, atılan gaz bombaları 
sebebiyle çıkamadılar arkadaşlar, dokuz katlı bina gaz bombalarının hedefi 
haline getirildi. Yeri geldi polis karakollarında müvekkillerle görüşmek 
için baro başkanımız, baro yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı, yönetim kurulu üyeleri resmen süngü savaşı verdik. 
Keza İstanbul’da, keza Eskişehir’de, Adana’da, Türkiye’nin her şehrinde 
barolarımız alınlarının akıyla çıktılar bu mücadeleden ve “İyi ki, barolar 
var” dedi Türk milleti. 
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Ali İsmail, canımız Alimiz; ara sokaklarda, Eskişehir Valisinin gurur 
duyduğunu söylediği polisin sopasıyla katledildi. Ara sokaklarda dövüle 
dövüle öldürüldü, ayağa kalktı bir daha vuruldu, ayağa kalktı bir daha 
vuruldu ve bu iş örtbas edilmek üzereyken Eskişehir Barosu kahramanca 
girdi. Avukatları, “gerekirse canımızı feda ederiz” dedi, büyük tehditler 
aldılar, ama Ali İsmail’in katillerini ortaya çıkardılar. Şimdi, hem Ali İsma-
il’in katillerinin bedel ödemesini bekliyoruz, hem Ethem’in katillerinin 
bedel ödemesini, hem Abdullah’ın, Berkin’i vuranların da bedel ödemesini 
bekliyoruz, Mehmet’i vuranların da bedel ödemesini bekliyoruz. Bunu 
takip edeceğiz, size söz veriyorum bunu takip edeceğiz. Bu iş bitmedi.

Değerli dostlar, hekimler görev yapamasın diye, hekimleri caydırmak 
amaçlı soruşturmalar başladı “Gezi” sürecinde. Biz Sağlık Bakanlığı’na 
suç duyurusunda bulunduk, “Sizin çadır kurup sahada vermek zorunda 
olduğunuz mücadeleyi hekimler veriyor, tıp öğrencileri veriyor, biz onların 
yanındayız” dedik. Biz onlarla kucaklaştık, sardık sarmaladık, suç duyu-
rusunu takip ediyoruz; 10 sene sürse bile sonuç alacağız göreceksiniz.

TRT ekranında, “Hamileliği davul çalarak ilan etmek terbiyesizliktir, 
böyle karınla sokakta gezilmez” diyen bir saygısız çıktı, bir edepsiz çıktı. 
Bu programa karşı Türkiye Barolar Birliği, RTÜK’e başvurdu. RTÜK, 
“Özgürlüktür, basın hürriyetidir” dedi. Pekala diyerek bunu yazdık bir 
kenara, aynı basın özgürlüğünü sizin hoşunuza gitmeyen bütün yayınlar 
için bundan sonra biz takip edeceğiz ve eğer en ufak bir özgürlük sapması 
yaşatırsanız bize gereğini yaparız, hukuken yakanıza yapışırız dedik ve 
yapışacağımıza söz veriyorum, hazırız. 

Ruhi sıkıntıda olduğuna inandığım, ama bir şekilde bir yerlerden 
destek bulduğum bir okul müdürü çıktı ve “Kız, erkek öğrencilerin 
birbirlerine bakarak yemek yemeleri gariptir” dedi. Anladığım kadarıyla 
kız öğrencileri çorba içerken gördüğünde bu okul müdürünün içi bir hoş 
oluyordu. Aslında en iyi çözüm, aramızda biraz para toplayıp terapiye 
göndermek olmalıyken, ki bunun da yapılmasını hâlâ tavsiye ediyorum. 
Suç duyurusunda da bulunduk, “Öğrencilerimizi siz kime emanet edi-
yorsunuz” diye, takip ediyoruz, yıllarca sürse de bunu takip edeceğiz. 

Kızlı-erkekli oturuyorlar dedi biri, size ne dedik, size ne? Ama, 
“kızlı - erkekli kişilerin gelip gittiği evlerde terörist faaliyet veya fuhuş 
olabilir” dediler, biz de çıktık, “bir tane gencimizi bile sizin hoşunuza 
gitmiyor diye söyledikleri veya yaşam tarzı, fahişelikle veya terörizmle 
suçlarsanız ömrümüz yettiği sürece peşindeyiz” dedik. Peşindeyiz söz 
veriyorum.
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, twitter 
malzemesi yapıp, yüzünü gözünü paraladılar berelediler, önce ağladık 
ondan sonra da yüzbinlerce kişinin bu meczuplara suç duyurusunda 
bulunmasını sağladık; Türkiye Barolar Birliği önderlik etti buna. 

Kuvvetler ayrılığına aykırı bir şekilde bir “Adli Kolluk Yönetmeliği” 
çıkarılmıştı. Yolsuzluk soruşturması patlar patlamaz, ilk basın toplantısını 
yapıp, çok değerli basın mensuplarını davet edip “Bu işin peşindeyiz, 
örtbas edemezsiniz” diyen biziz ve Adli Kolluk Yönetmeliği cumartesi 
günü çıktı, pazartesi sabah 09:00’da Türkiye Barolar Birliği’nin fedakâr 
avukatları, hukuk müşavirliği 09:00’da iptal davamızı açmıştık ve birkaç 
gün içinde Danıştay, Yargı erkine sahip çıktı ve devletin çivileri çakılmaya 
başlandı. 

Birisi ayakkabı kutusu gösterdi Sayın Başbakana, polisler evine daldı. 
Nasıl gösterirsin, dedi; çünkü Türkiye’de kamu düzeninden anlaşılan, 
Yürütme organının canını sıkmak. Türkiye Barolar Birliği, o eve giren 
polisler hakkında suç duyurusunda bulundu ve sonuna kadar, bakın size 
söz veriyorum, sonuna kadar bunların takipçisiyiz. Hiçbir polis, siyasi 
iktidarın polisi değildir, yürütmenin polisi değildir, devletin polisidir. 
İsterse ayakkabı kutusu gösterir, isterse bayrak sallar, isterse alkışlar 
vatandaşımız. 

Özel tiyatrolarla ilgili en yetkili ağızlardan yine, “Elbette hükümeti 
eleştirenlere devlet yardımı yapacak değiliz” dediler. Sanki ulufe dağıtı-
yorlar, sanki lütuf veriyorlar. Sosyal devlet ilkesini kendilerine hatırlattık 
ve bu tiyatrolara yardımı genel ahlaka uygun oyunlar yapma, toplumun 
hoşuna gidecek oyunlar sergileme şartına bağlayan protokole karşı Türkiye 
Barolar Birliği olarak dava açtık. Ayın 20’sinde bu salonda, Türkiye’nin en 
seçkin sanatçıları toplanacak, bir araya geleceğiz ve bir işbirliği protokolü 
imzalayıp sanatı nasıl kanatlandıracağımızı tartışacağız.

Değerli dostlar, biliyorsunuz son günlerde çok ciddi bir tartışma ve 
aynı zamanda kaos ortamı var. Yolsuzluk soruşturması gündeme Cumhu-
riyet tarihinde eşi benzeri görülmeyecek bir bomba olarak düştü. Bunun 
sonuna kadar, dibine kadar, gittiği yere kadar takip edilmesi gerektiğini 
ilk günden beri söyleyen Türkiye Barolar Birliğidir ve barolardır. 

Aynı zamanda, bu soruşturma patladıktan hemen sonra devletin en 
üst yerinde, en üst makamlarda bulunanlar yargının ve emniyetin içinde 
bir paralel devlet oluşumu vardır, dediler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 
yargı eliyle kumpas kurulduğunu ifade ettiler. Duruşumuz şu şekildedir: 
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Yolsuzluk soruşturması ciddidir, sonuna kadar takip edilmesi gerekir. 
Yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basılmış olmasının sebebi, siyasî 
iktidarın artık bir ittifak olduğu ortaya çıkmış, iki kanadının birbirine 
düşmüş olmasıdır. Dolayısıyla, düğmeye basılmış olma sebebi bu ittifakın 
çatlamasıdır. Ama, düğmeye basıldıktan sonra ortaya çıkanlar asla ve asla 
örtbas edilmeyecek kadar önemlidir. Burada düğmeye basanın saikini 
sorgulamak ayrıdır, düğmeye basıldıktan sonra ortaya çıkanları sonuna 
kadar takip etmek ise ayrı bir kararlılıktır. 

Biz yargının bir siyasî hesaplaşma arenasına dönüşmesine karşıyız. 
Yargı, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan ayırmak 
üzere, adalet dağıtmak üzere daima düğmeye basmalıdır. İşte böyle bir 
yargının hayaliyle mücadele ediyoruz. Yine de, düğmeye başka saikle 
basılmış olmasına karşın, sonuna kadar takip edeceğiz diyoruz. 

Buna cevaben, devlet içinde paralel devlet oluşmuştur ve silahlı kuv-
vetlere kumpas kurulmuştur cümleleri sarf edilmiştir. Aynı mantığı 
bu tarafa da uygulayalım dostlarım. Tıpkı yolsuzluk soruşturmasında 
düğmeye basılmış olmasının sebebi, en yukarıdaki kanlı çatışma olsa da, 
ortaya çıkanları ciddiye almak zorundayız değil mi? Bu tarafta, “Paralel 
devlet var” iddiasının ortaya atılmasının sebebi de yine aynıdır; ittifakın 
çatlamış olmasıdır. Şu halde, ne için bu iddianın yıllar sonra gündeme 
getirildiğini ayrıca sorgularız. Ama bu iddia gündeme getirildikten sonra, 
delilleriyle bunu ortaya koymak zorundasınız diye bunu da takip ederiz. 

Bugün, adil yargılama hakkı ellerinden alınarak cezaevlerinde, zindan-
larında hayatlarından koparılmış insanların sizlerden talebi var dostlarım, 
siyasî partilerden talebi var dostlarım, tüm toplumdan talebi var. Diyorlar 
ki, “Yolsuzluk soruşturmasını gittiği yere kadar götürün bu sizin göreviniz, 
ama yolsuzluk soruşturması dolayısıyla bizim uğradığımız haksızlığı sakın 
ola örtbas etmeye kalkmayınız. Çünkü, siz zindanda bir gün geçirmenin 
ne demek olduğunu bilmezsiniz” diyorlar. 

Ve ben de burada bütün siyasî partilere sesleniyorum, tüm sivil topluma 
sesleniyorum; bu ikisini birbiriyle irtibatlamayın. Yolsuzluk soruşturma-
sını, bağımsız, tarafsız, etkin bir yargıyla gelin sonuna kadar götürelim 
ve/fakat “paralel devlet var” iddialarını şimdilik görmezden gelelim 
diyenlere, çekilen çileleri hatırlatıp,  hayır efendim bu ciddidir, bunu da 
göreceğiz ve af değil, minnet değil, sadece adalet isteyen yurttaşlarımızın 
yeniden yargılanmasını sağlayacağız. Önce yasa kartını açacağız, ardından 
da yargının kendi onurunu temizlemesi için gereğini yapacağız diyorum 
değerli dostlarım. 
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Bu duygu ve düşüncelerle Ankara Barosunun bu muhteşem orga-
nizasyonunun amacına ulaşacağından emin bir şekilde, sahneyi yetkin 
isimlere bırakıyorum; sağ olun, varolun efendim. 

Sunucu - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor 
Sayın Metin Feyzioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaları nedeniyle, 
ama kendilerini tekrar buraya davet edeceğiz; çünkü Ankara Barosunun 
bu güzel organizasyonuna sponsor olanlara plaketlerimiz var. Plaketleri 
vermek üzere Ankara Barosu Başkanı Avukat Sayın Sema Aksoy’u davet 
ediyorum. Kurultayımıza destek veren en önemli kişi ve kurumlardan 
birisi elbette ki, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Avukat Profesör Doktor Sayın Metin Feyzioğlu’nu tekrar buraya davet 
ediyoruz. Kurultayımıza destek veren Turkcell Hukuk Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Tolga Cem Seyfeli’yi plaketlerini almak üzere davet 
ediyoruz. Destekleri için Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar’ı 
davet ediyoruz. Destekleri için Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent 
Tanık’ı davet ediyoruz.

(Plaket Takdimi Yapıldı)
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Bülent TANIK
Çankaya Belediye Başkanı

Saygıdeğer konuklar; söylenecek ne varsa söylenmiş bir açılış oldu. 
Ben Çankaya Belediyesi adına aldığım bu ödülden ötürü çok teşekkür 
ediyorum. Eski bir meslek örgütü Başkanı olarak, bir ülkede hukukun, 
demokrasinin ve insan haklarının teminatının sadece devletin, hatta 
kuvvetler ayrılığı çok güzel tanımlanmış, merkezi organlarının varlığıyla 
teminat altında olmayacağını, olamayacağını bilen bir yapı olarak sizlere 
birkaç şey ifade etmek istedim. 

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları, devletin paralel örgütleri, 
özerk kurumlaşmış yapılar, en az devletin yasal ve merkezi organları kadar 
insan haklarının, hukukun ve demokrasinin korunmasının teminatıdır. 

Türkiye’nin yaşamakta olduğu olağanüstü değişim ve sıkıntı döne-
minde bu sorunların aşılmasına ve insan haklarının korunmasına dönük 
en önemli güvence kaynaklarından birisinin Türkiye’nin bu varlıklarından 
biri olduğunu ifade etmek isterim. 

Hak ve hukukun korunması konusunda, Barolar Birliği’nin, baro 
örgütlenmelerinin, avukatlarının ve hukuk adamlarının yanı sıra insan sağ-
lığının korunmasında Tabip örgütlerinin ve hekimlerinin, aynı zamanda 
insanların sağlıklı yaşamalarını sağlayacak hizmetlerin üretilmesinde de 
mühendis ve mimarların ve benzer meslek gruplarının, kurumlaşmış 
yapılarının demokrasimize olağanüstü katkılar sağlayacaklarına ve sağla-
dıklarına bugüne kadar inanıyorum. Bu örgütlerin cefakâr yöneticilerini 
ve bu meslek gruplarının onurlu mensuplarını saygıyla selamlıyorum. 
Onlar adına ya da onlardan gelen bir ödül olarak bunu da teşekkürle 
kabul ediyorum. 

Sunucu - Efendim sizi bırakmıyoruz. Sevgili Metin Feyzioğlu’nun 
da dediği gibi, çok güzel bir konserle başladık programımıza, bu güzel 
oturumlar devam edecek. Ama önce, Ankara Barosu Çok Sesli Koro-
sunun sevgili şefi Avukat Kutlay Alpugan’ı davet ediyoruz; ona da bir 
çiçek vereceğiz. 

Değerli konuklar, Kurultayımızın ilk oturumu olan “Türkiye’nin 
Anayasa Arayışı” başlıklı oturumu için, Oturum Başkanımız Avukat 
Profesör Doktor Sayın Metin Feyzioğlu’nu davet ediyoruz. Konuşmacı-
larımız; Profesör Doktor Erdoğan Teziç, Profesör Doktor Süheyl Batum, 
Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu, Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ 
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ve Sayın Fikret Bila olacaktır. Oturumumuzun sonunda mikrofonla 
sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca, D Blokta Çalıştayımızda başlamak 
üzere; Çalıştayımıza katılacak olan dinleyenlerimiz ve görevlilerimiz ve 
bu çalıştaya katılmak isteyenleri de şu anda D Bloğa yönlendirecekler. 



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 1. GÜN

Türkiye’nin Anayasa Arayışı
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Av. Atila SAV
Oturum Başkanı

Sayın Başkanlar, değerli konuklar, bu toplantıyı yönetme görevini 
üstlenmiş olan değerli Başkanımız Avukat Sayın Metin Feyzioğlu başka 
bir görev nedeniyle çalışmak zorunda olduğundan dolayı bana bir oldu 
bitti yaptı, bu görevi bana verdi. Ben Barolar Birliği’nin önceki dönem 
Başkanlarından Avukat Atila Sav.

Konuşmacılarımız önce duyuruyorum.

• Profesör Doktor Sayın Erdoğan Teziç; Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi,

• Profesör Doktor Sayın Süheyl Batum; Eskişehir Milletvekili, 
Anayasa Komisyonu üyesi,

• Profesör Doktor Sayın İbrahim Kaboğlu; Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi,

• Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ ve Sayın Fikret Bila; Milliyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.

Değerli konuşmacılarla biraz önce ufak bir öngörüşme yaptık, 20’şer 
dakika konuşma hakkı tanıyacağız. Ondan sonra kalan süre içerisinde 
salonda bulunan dinleyicilerimizin soruları olursa onları alacağız. Eğer 
sorular önceden yazı ile başkanlığa, masaya ulaştırılırsa daha büyük bir 
kolaylık olur; çünkü program biraz kaydı. Aslında bizim bu toplantıya 
10:30’da başlamamız gerekiyordu, 12:45’e kadar olan süreyi sayın konuş-
macıların da uyarısıyla saat 13:00’e kadar uzatmayı öngördük.

Bu itibarla konuşma yapan değerli konuşmacıların 20’şer dakikada 
görüşlerini açıklayabileceklerini ve karşı görüşleri dile getirebileceklerini 
düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olacağınız için şimdiden sayın 
dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyorum.

Profesör Doktor Sayın Erdoğan Teziç birinci konuşmacımız olacaktır. 
Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ, İstanbul’a hareketi nedeniyle maze-
reti olduğunu söyledi ve öncelik istedi, sıradaki öncelik tabii bu, ikinci 
konuşmayı Sayın Özdağ yapacaklar. Sonrasında diğer konuşmacılarımız 
sırasıyla; Süheyl Batum, İbrahim Kaboğlu ve Fikret Bila.

İlk sözü Profesör Doktor Sayın Erdoğan Teziç’e veriyorum; Sayın Teziç, 
Türkiye’deki anayasa değişiklikleri hareketleri konusunda çok tartışmalar 
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yaptı, bizi aydınlatan çok çalışmalar yaptı. Bunlardan bir tanesi de bugün 
sizlere sunmak üzere sözü veriyorum; buyurun Sayın Hocam.

Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Ankara Barosunun 
Başkanı Sayın Aksoy; bu davet için teşekkür ediyorum. 20 dakika öğren-
cilerin sabrının taşmak üzere olduğu süredir, ben de onu taşırmamaya 
çalışacağım. Ama hocaların sözlerine hiçbir zaman inanmayın, hiç kimse 
zaman sınırlamasına uyamıyor, umarım uyarım.

Şimdi, yeni anayasa arayışları derken bu anayasa nerede diye sorular 
başlıyor. Bir süreç yaşadık 2011’den başlayarak, iki yıl içinde bir Ana-
yasa taslağı ortaya konamadı. Bunun nedenleri var ve sonunda masadan 
kalkıldı. Bir protokole dayanarak bir araya gelinilmişti, ama önceliği bu 
süreçte iktidar partisi pek içine sindiremedi. Meclis Başkanı da buna uydu. 
Bakın bizim Meclisimizin bir özelliği vardır; Millî Mücadeleden gelen 
“Meclis’in istimrarı” deriz. Parlamentonun sürekli toplantı halinde olması 
ilkesi, bir konuyu ele aldığı zaman Meclis Başkanı bunun sonuna kadar 
götürülmesi konusunda çaba sarf eder, hatta oradan kalkmayabilirde, 
Meclis ona Millî Mücadeleden gelen böyle bir sorumluluk tanımıştır. Yaz 
tatilinde en yoğun olduğu zaman Güneydoğu’daki olaylar, yine Meclis 
toplanamadı. Meclisin sürekliliği şu anlamda önemlidir: Günü geldiğinde 
Meclis davetsiz toplanır, en fazla tatil yapacağı sürede belirtilmiştir. Ama 
hiç kimse bayramda olsa, seyranda olsa o ilk toplantı için bir engel çıka-
ramaz. Burada çalışma nihayet 60 madde, “Efendim, 60 maddeyi kabul 
edelim ve onunla yetinelim hiç olmazsa” denildiği zaman şu soru akla 
geliyordu, “Bu 60 maddeyi yayınlayacak mısınız ?”. Hepiniz kabul ettiniz, 
ne yapacaksınız ? Mecbursunuz yayınlamaya, yayınlamak için bir süreç 
başlayacaktı. Nereye yapıştıracaktınız bu maddeleri ? Bu 60 madde öyle 
bir metin ki, kendi içinde tamamlanmamış zaten, üzerinde tartışmalar 
yapılmış ama o oraya atıf yapıyor, o oraya atıf yapıyor, çalışma tekniği her 
açıdan zaafa uğramış ve güven vermeyen bir süreçle yola çıkıldı. Şimdi 
bunları hatırlatıyorum, ama sonunda yapılması gerekeni söyleyeceğim; 
kanaatimi de ortaya koymaya çalışacağım.
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Şimdi bu yanlışları, bu olumsuzlukları bir daha yaşamamak için 
birinci konu; bir yol haritasının belirsizliğidir. Peki, kabul edilecek, sonra 
Meclis Genel Kuruluna mı gidecek, Anayasa Komisyonuna mı gidecek ? 
O protokole bakarsanız, doğrudan doğruya Meclis Genel Kuruluna 
gidecek. Peki, Anayasa Komisyonu Başkanı “Benim anayasal konumum, 
bence de bunun görüşülmesi lâzım” deseydi ne olacaktı ? Buna kim karar 
verecekti ? Seni bir kenara itiyoruz, diyebilecekler miydi ? Bunlar için 
geçici hükümler filan lâzımdı. En sonunda oylamanın nasıl yapılacağına 
ilişkin hükümler neye göre olacaktı ? Yeni bir anayasa yapmakla yola çıkı-
yorsunuz, yürürlükteki anayasanın çerçevesi içinde oluşmuş bir Yasama 
organı var, “Yepyeni bir Anayasa yapmak” bu söze dikkat edin, ondan 
sonra da bu anayasadaki hükümler üzerinden gidiyorsunuz. Ne olacak ? 
175’nci madde de 5/3 oylamayla kabul edilecek metin, yoksa başka bir 
nisap mı aranmalıydı ? Bir mutabakat metni dediğimiz zaman, mutabakatı 
destekleyecek, ona bir mehabet verecek nitelikli çoğunluk aranır; 3/2, 5/3, 
5/4 gibi 400’ü aşan sayılarla bir oylama yapılırsa o meclisin iradesi. Milli 
irade deniliyor, efsane bir kavramdır o da, biraz sonra değinirsek onun 
da ne olduğunu söyleriz. İktidarı da, muhalefeti de kucaklar Milli İrade, 
yalnız bir partinin çoğunluğu değildir baştan söyleyeyim.

Şimdi, yeni anayasa mı, anayasa değişikliği mi ? Denildi ki, % 95 
civarında temsil olanağı olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, 
oyların veriliş yekûnuna bakarsanız % 95 oranında bir temsil özelliği var, 
ama oyların partiler arası dağılımı adaletsiz. Bir partiye % 10 barajıyla 
parlamentoda hak etmediği bir çoğunluk sağlıyor, öteki partilere de hak 
etmediği; çünkü o ondan, o ondan, hepsine biraz bir şeyler dağıtılıyor 
kullanılan oylardan % 10 barajını aşmayanlar için.

Bakın, böyle bir baraj sistemiyle baştan çok söylendi ama demokratik 
düzenin kurulmasına imkân ve ihtimal yoktur. Baştan bunu söyleyeyim. 
Çoğunlukların egemen olduğu, çoğunluğun bütün anayasayı yapma 
sürecine, kanun yapma sürecine dur durak bilmeden egemen olduğu 
süreçler olsa olsa kanun devletini karşımıza çıkarır. Özellikle parlamen-
toda 4 + 4 + 4 oylaması yapılırken, güç kullanılarak Meclis kürsüsünün 
işgalinden sonra “tamamdır oylama” denildi ve oylamaya geçildi. Ben 
Anayasa Mahkemesi’nin bu kanunla ilgili aykırılığı değerlendirirken 
içeriğinden çok, yapılış biçiminde, adeta bir güç gösterisi yaparak oylara 
hâkim olmak, daha doğrusu metinlerin oldu bittiye getirilmesinin üze-
rinde durulmasını beklerdim.
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Şekil eksikliği, anayasanın öngördüğü çoğunlukla yapılıp yapılmadı-
ğına bakılır diyor. İçtihadı ile onu genişletebilirdi, Anayasa Mahkeme-
lerinin böyle bir özelliği vardır; bütün yargılama makamlarının vardır. 
Siz onlara bugün yürütmeyi durdurma kararını yasaklayabilirsiniz, belki 
kanunla, ama yargıç ister istemez yürütmeyi durdurmaya benzer önlemler 
alma gereğini hissedecektir. Yargılamanın esenliği için bunlar zorunlu-
dur. Amerika’da yargılamanın esenliği için Anayasa’da öngörülmemesine 
rağmen, 1803 yılında denetleme yetkisini aldı; gasp etmedi, yetkiye 
sahiplendi. Onunla da yetinmedi, “Kazayı Emir” diye bir tür ortaya 
çıkararak; ben bu kanunu inceliyorum Anayasa karşısında, ama Kazayı 
Emirle bu kanunu uygulama yönünde emir veriyordu. Bunlar Anayasada 
öngörülmüş hususlar değildi, ama mahkeme bunu yaptı.

Bizde de 1993 yılına gelene kadar bunun üzerinde durduk, ben şah-
sen Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararlarını vermesinin 
zorunlu olacağını söylemiştim. Öyle olaylarla karşılaşırız ki, hükmünü 
icra etmiştir, tıpkı geçen gün çıkan yönetmelik gibi. Hükmünü icra eden, 
yani hemen sonuç doğuran özellikler taşıyan düzenlemelerde yürütmeyi 
durdurma kararı verir. Nitekim, bu Adli Kolluk ile ilgili yönetmelikte 
idarenin savunmasını almadan Danıştay kararını verdi. İdari Yargılama 
Usulü Kanununda bir hüküm vardı, ona dayanarak “Ben hükmünü 
icra eden, hemen sonuç doğuran konularda Yürütmeyi durdurma kararı 
veriyorum” dedi ve verdi.

HSYK’yı etkiledi mi, etkilemedi mi ? Kısa bir cevap vereyim; HSYK’nın 
Adli Kolluk ile ilgili 2011 yılında verilmiş bir kararı vardı. O gün HSYK 
“Malumu İlan Etti”. Zaten benim sitemde yazılı bu, ama hatırlattı. Bu 
yargıyı etkileme değildir, talimat vermedi, ikisi de bağımsız kuruluşlardır. 
Varsayalım ki, HSYK’nın son açıklamasında kararını değiştirmiş olsaydı, 
“hayır bu yönetmelik Adli Kolluk Kuvvet konusunda yeni denetlemelere 
bir güç katmıştır” deseydi, Danıştay’da yine iptal kararını veya Yürüt-
meyi durdurma kararını verseydi ne olacaktı ? Bu varsayımları tartışarak 
ve ondan sonra suçlamak yoluna gitmek doğru olur. Suçlamakta doğru 
değildir. Yargı bir vesayet makamı değildir, yargı vesayet altına almaz, 
yargının verdiği kararlar kademeli sistem içinde denetlemeye açıktır.

En büyük teminat da yine, bir konuşmacı biraz evvel söyledi, yargı-
nın en büyük teminatı; kamuoyudur, dinamik kamuoyudur. Ben hep 
şu örneği veririm: Fransa’da “de Gaulle”e suikasta mahkeme idam kara-
rını verdi, kendisine suikast yapanlara. İlgililer, avukatları Danıştay’da 
dava açtı, o konuda gecenin bir yarısında Danıştay karar verdi; Devlet 
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Güvenliği Mahkemesi, bizdeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri değil, biz 
adını da doğru koyamadık. Devlet Güvenliği Mahkemeleri kararname ile 
kurulmuştur, kanunla kurulması gerekirdi dedi. De Gaulle o haşmetli, 
boylu poslu televizyon kanallarına çıktı, eski savurdu, “Danıştay’a şöyle 
yaparım böyle yaparım, yetkilerini kısıtlarım” dedi. Sayın dinleyenler iki 
gün sonra “Saint-Michel Bulvarı” doldu taştı, başta üniversite öğretim 
üyeleri, yargıçlar, savcılar, öğrenciler olmak üzere. Bakın, çaresiz, çareler 
tükeneceği aşamalara gelindiğinde hukuku yok edecek bir adım atmaya 
yeltenenlere karşı kamuoyunun bilinçli tepkisi, yıkmadan, ortalığı karış-
tırmadan sakin tepkisini ortaya koyması başlı başına bir denetimdir. 
Bunu yapabilmek bir hukuk olgunluğudur. Türkiye, son yaşadığımız 
olaylardan sonra bu yöne doğru bir gidiş gösteriyor, öyle görüyorum, 
iyimserim bu açıdan.

Yeni anayasa yapabilmek için biz bütün hukuki işlemlerde neye baka-
rız ? Bunun dayanakları nedir, yetki kaynağı nerededir, kim yetkilidir ? Bu 
sorunun cevabını bulamıyoruz. Yeni anayasayı yapmaya yetkili kimdi ? 
O zaman yapsa yapsa anayasa değişikliği yapacaktı, anayasa değişikliğini de 
ister istemez Meclisin üzerinden, beğenmediği 1982 Anayasası üzerinden 
yapacaktı. Bunun örnekleri vardır, mesela; İsviçre Anayasasında hüküm 
vardır, Anayasayı tamamen veya kısmen değiştirmek, ama bu kuralla 
yetinmez ve onun devamında bir hüküm daha vardır. Meclis bütünüyle 
karar veremez, halk oylamasına gidilmeli hükmü vardır. Halk ne diyor, 
yeni bir anayasa istiyor mu, istemiyor mu ? Şimdi Türkiye’yi düşünüyo-
rum, o yetki olsaydı Anayasada hemen yola çıktık; hayır, Türk halkının 
da kanaatini sormak lâzım. Kanaatler değişebilir, anayasada o hüküm 
canlılığını koruyor mu, korumuyor mu ? Kulağınız daima kamuoyuna 
yönelik olacak.

İkincisi; bu konuda kısmen, tamamen yetki yoksa değişiklik yoluna 
gidilecekti. Bakın, Türkiye’de ilk kurucu Meclisimiz hangisidir ? Ben 
biraz yalnız kalıyorum Anayasacılar arasında, ama ilk kurucu Meclis 
niteliğinde olan 1924 Anayasasını yapan 2’nci Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Niçin ? Çünkü, bir anayasa yaparken sizin üstünüzde bir 
sert anayasa varsa, değiştirilmesi güç koşullara bağlı bir anayasa varsa, 
siz oradaki kurallarla bağlısınız ister istemez. O sert anayasayı yumuşak 
anayasa, esnek anayasa haline getirirseniz ondan sonra yola çıkarsınız. 
1924 Anayasasını yapan 2’nci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Lozan Ant-
laşmasını imzaladı ve mecburdu, saltanatı kaldırdı, saltanatın kaldırılması 
zorunluydu. Niçin ? Çünkü, Lozan’da zafer kazanılmış, iki anayasalı bir 
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düzen var; İstanbul Hükümeti, Ankara Hükümeti ve 1921 Anayasası 
var. İstanbul’da da 1876 Anayasası yürürlükte, ikili anayasa yürürlükte. 
Mustafa Kemal, saltanatı kaldırmak zorundaydı, Cumhuriyeti ilan eden 
kanunda herhangi bir kanundur. Neye karşı yapılmıştı ? 1921 Anayasa-
sını açıklayarak değiştiren kanun, Teşkilât-ı Esasîye Kanunu tavzihken 
tadil eden kanun, o da herhangi bir kanun gibiydi ve sert bir anayasa 
değildi. Demek ki, 1924 Anayasasını yapan Meclisi bağlayan bir başka 
sert Anayasa olmadığı için, Meclis kendi içinde bir komisyonla anayasa 
çalışmalarını tamamladı ve 1924 Anayasasını yaptı ve bu anayasayla da, 
ikili anayasal düzen ortadan kalktı.

Sık sık şu örneği verirler: Yeni anayasa yapma konusunda tarihimizde 
örnek var, 1924 Anayasasının yapıldığı dönemde Meclis kendisi yaptı. 
Niçin şimdi yapılmasın ? Yapabilirsiniz şimdide, ama onun için de ne 
yapmak lâzım ? Bir anayasasızlaştırma sürecine girmeniz lâzım. 1961 Ana-
yasasını yapan kurucu meclis, 1982 Anayasasını yapan danışma meclisi. 
Bakın, ismi de değişik sadece danışılıyor. Kurucu Meclis, 1961 Anayasası 
çalışmalarına girmeden şöyle bir düzenleme daha yaptı; yürürlükte olan 
1924 Anayasası sert anayasaydı, kuralları ister istemez anayasa değişikliğini 
bağlıyordu. Şöyle bir düzenlemeyle bu anayasanın hükümleri herhangi 
bir kanun düzeyine indirgendi. Yani, o yönetimin çıkaracağı kanun, 
kararname vesaire 1924 Anayasasıyla çatışıyorsa sonradan çıkarılanlar 
geçerli olacaktı.

1982 Anayasası yapılırken de buna benzer bir yol izlendi. Onun için 
doğal gelişimi içinde bizim asıl kurucu irade tarafından ortaya konulmuş 
1924 Anayasamızdır, ama dediğim koşullar içinde geçerlidir. Yol hari-
tasının meçhul olduğunu söyledim, yeni anayasa değişikliğini yapacak 
Meclis için, yeni anayasa yapması için nasıl bir yol izleyecek, o meçhul.

Bakın, Türkiye’nin anayasa birikimi hayli fazla. Taslaklar havalarda 
uçuşuyor neredeyse, bir etüt metni alır o meclis veya o çalışmayı yapacak 
komisyon. Der ki, “Arkadaşlar, biz yola çıkıyoruz, ama kazanılmış olanlar 
var 1’den 170’nci maddeye kadar yapılmıştır, zaman kaybetmenin anlamı 
yoktur”. Bir etüt metnini alırız, İstanbul’da yapılmış olan bir taslak vardı 
1961 Anayasası yapılırken, Ankara’da Siyasal Bilgilerin, Ankara Hukuk 
Fakültesinin bir taslağı vardı. Kurucu Meclis bunları ele aldı, 1924 Ana-
yasasının da kazanımları da var onları da ele alarak çıktı ve 5 buçuk ayda 
1961 Anayasası kalabalık bir Mecliste yapıldı. Bunlar ihmal edildi, bunlar 
ihmal edilince dünyayı yeniden yaratır gibi yeni anayasa yapmak için 
yola çıkarsanız çok engellerle karşılaşırsınız. Yapılan 60 madde de yeni 
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bir şey getirmiyordu laf aramızda, mevcutları şöyle biraz makyajlamıştı. 
Onların getirdiği sorunlar daha da fazlaydı, o da ayrı mesele.

Bu açıdan bizim bir etüt metniyle yola çıkarken, şimdiden söyleye-
yim; ileride anayasa çalışmalarına oturacaksak, ki mecburen oturulacak 
tabii ki. Benim önerim şudur: Barolar Birliği’nin 2007’de hazırladığı 
bir taslak vardır, etüt metni olarak alınabilecek, bütün anayasacılardan 
oluşan kurul hazırlamıştır, o taslak hâlâ güncelliğini kaybetmemiştir. 
Kaybedenler varsa onu zaten düzeltirsiniz, bir de Türkiye’nin gündemi 
çok çabuk değişiyor. Hiç karşılaşmadığımız konular üzerinde yeniden 
tartışıyoruz. Böyle bir etüt metniyle yola çıkmak lâzım.

2012 yılında yine burada hukuk devletiyle ilgili bir konferansa katıl-
mıştım. O gün şunu söylemiştim: Anayasa değişikliği için gündeme 
çıkıldığında acilen, ilk yapılacak değişiklik yargıyla ilgili olmalıdır, ki 
bunun düğüm noktaları iki konudur; Anayasa Mahkemesi, HSYK. 
Bu dalganın, bu sorunların buraya geleceğini bütün hukukçular az çok 
değerlendirmişti, başta çok cılızdı seslerimiz ama, “zaman içinde bununla 
ilgili çok sorun yaşayacağız” dediğimiz anayasa değişiklikleri için Başbakan 
şunu söyledi, “2010’daki değişikliklere dokundurmam” dedi. Demek ki, 
yeni anayasa yapılınca bu konular bir kenara bırakılacaktı, ama koşullar 
bir kenara bıraktırmadı, bıraktırmaz zaten ve karşımıza çıktı. Onun için 
bir adım atılacaksa, bugün içinde söylüyorum bunu; bir anayasa çalışma 
sürecine girdiğinde öncelikle ele alması gereken yargının bağımsızlığı 
olmalıdır. Ondan sonrakileri bunun üzerine inşa edebilirsiniz. Oradaki 
hatalarınız yine yargı yoluyla düzeltilebilir.

Bugün partiler arasında görüşmelerin çokta iyi olmadığı, komşuluk 
ilişkilerinin çok parlak olmadığı, kamuoyuna da rahatsızlık verecek 
derecede hırçınlaştığı bir süreci yaşıyoruz. Bir partinin büyük çoğunlukla 
mecliste yer aldığı durumlarda bir Anayasa yapılması hiç doğru değildir. 
O çoğunluk sürükler, kendini empoze etmek için, kendini kabul ettirmek 
için fırsatları hep kollayacaktır. Nitekim, çalışmaların arasına birden 
öngörülmeyen “Başkanlık Sistemi” diye bir şey oraya sıkıştırılıverdi. 
Meclis Başkanları burada dirayetli olacak, o tarafsızlığını Başbakanın 
ağzına bakmadan sonuna kadar götürme mücadelesini verecekti, veril-
medi. Biraz daha zaman tanıyın, bu kime denildi ? AKP çoğunluğuna, 
Başbakana denildi ve onun da müsaadesiyle mesafe alındı.

Şimdi bunları bir daha yaşamamak için diyorum ki, Türkiye yeni bir 
Anayasa yapabilmesi için kurucu meclisle yola çıksın. Bu kurucu meclis 
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% 10 barajı olmaksızın, partilerin göstereceği adaylarla, sivil toplum 
kuruluşlarından da katılım olma koşuluyla yepyeni bir anayasa yapma 
konusunda iradeye sahip olacaktır. Yetkisini bir kurucu meclis oluşturma 
iradesinden alması isabetli olur. Bunun tarzları nasıldır, üyeler nasıl seçil-
meli, bu tür ayrıntılara girmiyorum vakit yok. Bugün kurucu meclisten 
başka bir çözüm yolu yok ve bu anayasa eğer kurucu mecliste 5/4, 5/3 
gibi bir çoğunlukla kabul edilirse halk oylamasına da gerek olmayabilir 
veyahut baştan izin alınabilir. Kurucu meclis kanunu, halk oylamasına 
baştan sunulabilir, İtalya’da olduğu gibi. Baştan onay, meclisin iradesinin 
anayasa olarak yürürlüğe gireceği yönünde bir düzenlemede yapılabilir. 
Hatta tuhaftır, İtalya’da Cumhuriyet Monark’ın kararnamesiyle ilan 
edilmiş; çünkü yürürlükte olan eski anayasa vardı ve ona bağlı olarak 
süreç tamamlandı. Halk oylamasına sunma iradesi, kendisini de ortadan 
kaldıracak olan Monark işlemine bağlı kılındı. Onun için bu anayasayı 
yapamama, bir yerde saklı bu anayasa, bir kutuda duruyor, ama bunu nasıl 
çıkaracağız ortaya. Hepimiz hukukçular olarak, bu konuda ciddi ciddi 
düşünmek zorundayız, yapamayacaklar çünkü bir araya gelerek olmuyor. 
Çoğunlukların egemen olmayacağı, adil temsilin olacağı, % 10 barajsız 
200 kişilik en fazla, 150 -200 kişilik ve 12 -18 aylık bir sürede hem ülke 
yönetimine “bakalım ülke nasıl yönetiliyormuş, temsil edilenler arasın-
daki uzlaşmalar, mutabakat nasıl oluyormuş” bakmak için. Bitiremezse 
ödeyeceği bedelde kurucu meclisin olacaktır. Eğer süresinde anayasa 
yapılamıyorsa, bir daha anayasa yapım sürecinde o üyelerin yer alması 
yönünde de bir yaptırım koymak lâzım, bakın nasıl yapılıyor o zaman, 
zorlayacaktır. Zorlamadan hiçbir şey olmuyor, mutabakat zorlamadır 
aslında; taviz vere vere zorlanırsınız.

Ben fazla uzatmak istemiyorum. Kurucu meclisle ilgili sorularınız 
olursa da onları cevaplamaya çalışırım. Sabrınız için teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Teziç’e çok teşekkür ederiz; sağ olun, zama-
nında bitirdi konuşmasını. Çok kapsamlı bir öneri demetiydi. Şimdi söz 
sırası Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ’da; buyurun.
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Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ankara Barosundan telefonla 
aranıp bu konuda bir konuşma yapmam istendiğinde benim ilk ceva-
bım; ben Anayasa Hukukçusu değilim, siyaset bilimciyim oldu. Yine 
de konuşmam istenince, ben farklı bir bakış açısını sizlerle paylaşmayı, 
Türkiye’nin gündemine paralel olarak karar verdim ve onu size bir tebliğ 
olarak sunmayı düşünüyorum.

Uzun bir dönemden bu yana ülkemizde sürmekte olan Anayasa 
tartışmalarında, yeni anayasa yapılması gerektiğini savunanların büyük 
bir bölümünün temel açık gerekçesi; 12 Eylül Askerî Darbesinden sonra 
yapılan anayasanın tasfiye edilerek, daha demokratik ve sivil bir anayasa 
yapılması gereğidir. Oysa, 12 Eylül’den bu yana geçen 30 sene içerisinde, 
12 Eylül Anayasası, sivil süreçte demokratik meşruluğu tam olan parla-
mento ve hükümetler tarafından ilk haliyle karşılaştırılamayacak kadar 
değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin çok önemli bir bölümü de, 12 Eylül 
Referandumuyla gerçekleşmiştir ve ne yazık ki, bu 12 Eylül Referandu-
munun sağladığı yapılanma Yürütmenin, Yargı üzerinde baskı ve denetim 
sağlaması sonucunu ortaya çıkarmıştır ve bunun ilk sonucu da “Deniz 
Feneri” soruşturmasında kendini ortaya koymuştur.

Ancak, 17 Aralık 2013 sonrasında Türkiye yeni bir aşamaya girmiştir. 
Ülkemizde, hükümet tarafından gerçekleştirilen bir anayasal darbeyle 
anayasa askıya alınmıştır. Türkiye, halen Anayasası uygulanmayan bir 
ülkedir. Yürütme, yani hükümet, Yargının aldığı kararları uygulamayarak 
mevcut anayasal rejime son vermiştir. Anayasanın 138’nci maddesi, Yargı 
bağımsızlığını güvence altına alan madde tasfiye edilmiş durumdadır. 
Artık Türkiye’de ilkel anlamda bile bir hukuk devletinden söz etmek 
mümkün değildir. Ben Anayasa Yargıçlarının ne iş yaptığını çok merak 
ediyorum doğrusu, şu anda işsiz kalmış durumdalar. Ve AKP Hükümeti, 
2 - 3 haftadan bu yana Yürütmeye bağlı güçlere ve özellikle polise kayna-
ğını Anayasa ve yasalardan almayan emirler vermektedir ve bu emirler 
uygulanmaktadır. Türkiye’de bir anayasal rejim tekrar kurulduğunda mev-
cut Başbakanın, mevcut İçişleri Bakanının, İstanbul Valisinin, İstanbul 
Emniyet Müdürünün, Anayasayı ihlalden yargılanmaları gerekir.

Yine Hatay’da, Vali ve Jandarma suç olan eylemlere imza atmakta ve 
Yargının emrini yerine getirmemektedirler. İktidardaki bir parti darbe 
yapar mı diyeceksiniz, bunun tarihsel örnekleri var; 3. Napolyon ve Adolf 
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Hitler, iktidardayken korumakla zorunlu olduğu Anayasaya karşı darbe 
yapmışlardır. Türkiye’de de bugün iktidar, mevcut Anayasaya karşı darbe 
yapmış durumdadır. Bunu ben söylemiyorum efendim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı söylüyor, “Artık Türkiye’de Yargı bağımsızlığı 
öldü” diyerek.

Öte yandan Yargının bağımsız olabilmesi için de tarafsız olması gerekir. 
AKP İktidarı, referandum öncesinde “CHP’li olmayan bir yargı oluş-
turacağım” iddiasıyla Anayasa Referandumu sonrasında yargıyı büyük 
ölçüde en etkin noktalarında hizmet hareketine sempati duyan ve bu 
sempatisini bir Yargıtay üyesinin geçtiğimiz günlerde çok açık bir şekilde 
ortaya koyduğu gibi bir yapılanmaya teslim etmiştir. Eğer, bir hâkim 
veya savcı adli hiyerarşi dışında bir hiyerarşi ve kendi vicdanı dışında 
bir vicdanın kararlarında belirleyiciliğine izin veriyorsa orada tarafsız bir 
yargıdan söz etmek mümkün değildir. Tarafsız yargı olmayınca, bağımsız 
yargı da yoktur. Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu durum, tarafsız 
ve bağımsız bir yargıya sahip olmaması ve /fakat hükümetin de Anayasaya 
karşı bir suç işleyerek bir darbe yapmasıdır.

Ancak, Yasamanın bu durumu, Yargının bu durumu, AKP Hükü-
metinin anayasal darbe gerçekleştirerek, Anayasayı askıya almasını haklı 
çıkarmaz. Hükümetler, Anayasaya sadık kalmak ve sorunları Anayasanın 
sağladığı imkânlar çerçevesinde, hukuk devletinin ilkeleri içinde çözmek 
zorundadır. AKP Hükümeti de, bu sorumlulukla karşı karşıyadır, son 
süreçte gerçekleşen anayasal darbe ile Türkiye henüz çok insanın ne yazık 
ki anlamadığı çok zor bir sürecin içerisine girmiştir. Bu süreç PKK’nın 
Mart 2014 seçimlerinde Güneydoğu’da alacağı sonuç, son seçimde 12 
ilde % 51 idi oy ortalaması, benim tahminim % 65’e çıkacak, Öcalan’ın 
talimatı, “Bu referandumdur, özerklik referandumudur ve % 80’in üze-
rinde oy almalıyız” diyor. Sonrasında Türkiye çok ciddi içeride devlet 
ve paralel devlet diye ikiye bölünmüşken, bir yeni yapılanma ve çatışma 
zeminine sürüklenecektir.

Bu 12 Eylül Referandumuyla yapılan değişikliklere rağmen Anayasanın 
tamamen değiştirilmek istenmesinin nedeni; eşitliği savunanların önemli 
bir bölümünün, açık gerekçeleri olan Türkiye’nin demokratikleşmesi 
değil, gizli bir gündem ve gerekçe olan Anayasanın 2’nci maddesinin 
tasfiye edilmesidir. Daha net bir ifadeyle; Türkiye’nin milli ve üniter 
devlet yapısının tasfiye edilmesi sürecinde Anayasa değişikliği bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinin, İstiklal 
Savaşı ve kuruluş dönemine dayanan felsefesi tasfiye edilerek devletin ve 
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egemenliğin “Kürt Sorunu” ve “Demokratikleşme” kurgusu adı altında 
yeniden tanımlanmasıdır. Anayasa değişikliği, PKK ile müzakere süreciyle 
eklemli olarak tasarlanmıştır ve sürdürülmektedir. PKK ile müzakerele-
rin istendiği gibi gelişmesi durumunda, terör örgütüyle varılan uzlaşma 
noktaları yeni anayasaya taşınması planlanmıştır. Bu süreç ileri geri 
adımlarla devam etmektedir.

Tabii bu durumda bir de özeleştiri yapmamız gerekir. Bizlere, Kürt 
sorunu daha fazla demokrasi ile çözülür şeklinde “streo” tip, fakat içeriksiz 
bir aydın fantezisi vardır Türkiye’de. Ne yazık ki Türkiye’de, PKK sorunun 
ve Kürt sorununun çözümü için sonu, kavramsal ve operatif çerçevesi 
belli olmayan demokratikleşmeyi çözüm olarak ortaya atanlar, aslında 
demokrasiyi işlevsizleştirmektedir. Çünkü demokrasi bir sihirli kavram 
değil, bir yöntemdir. Üstelik de her zaman en iyi yöntem olduğunu 
söyleyemezsiniz. Yani, bir avukat savunmasını hazırlarken yazıhanesinde 
çalışırken çaycı ile ve sekreterle demokratik bir oylama yaparak hazırlı-
yorum gelin diyorsa, demokrasi orada göçer. Veya bir doktor, ameliyat 
öncesinde veya ameliyat sırasında hemşire ve hastabakıcıyla ortak karar 
almaya çalışırsa demokrasi orada çöker, bunun birçok örneğini verebiliriz.

Türkiye’yi demokratikleştirerek Kürt sorununu çözeriz diyenler, aslında 
hiçbir şey söylememektedirler. Bu doğrultuda bir önermeyi temsil edenler, 
soyut demokratik çözümler bağlamından uzaklaşarak demokratik adımlar 
neyi görüyorlarsa öncelikle bu adımları, sınırlarını, açık ve tanımlanmış 
bir biçimde ortaya koymalıdır. Bununla yetinmeyerek önerdikleri her 
demokratik adımın, sorunun çözümünde karşılığının ne olduğunu da 
ortaya koymalıdırlar. Mevcut şekliyle demokratikleşme, siyasal ve hukuki 
bir “sücû” olarak Türk milletinin tasfiyesinden ibarettir. Biraz önce bura-
daki son şarkıda, “Türküz” denildi ve salon çok alkışladı, bu sizlerdeki 
psikolojinin de ne olduğunu açıkçası gösteriyor.

Türkiye’de uzun süreden bu yana kapsayıcı Türk milleti kavramına bir 
savaş ilan edilmiştir. Türk milleti kavramının içi boşaltılarak, Türklerde 
Anadolu’da yaşayan birçok etnik gruptan birisi haline dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır. Ancak sorun, Anayasayı değiştirme projesini sahiplerine 
göre bu etnik grubun, yani Türklerin, en kalabalık etnik grubun, en 
kalabalık etnik grup olmalarından faydalanarak devleti gasp etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Yani bir anlamda, Yugoslavya’nın Sırplarına dönü-
şüyor Türkler, devleti kalabalık oldukları için gasp etmiş durumdalar. 
Avrupa Birliği 2004 Raporunda, Türkiye’deki etnik azınlıkları toplu-
yorsunuz, Türkiye’de Türkler azınlık oluyor o zaman. Bu noktada yeni 
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anayasa sürecinde, karşımızda PKK sorununu çözmek için iki seçenek 
çıkmaktadır. Bunlardan birisi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türk 
Milletinin elinden alınarak, Türkiyeliler Milleti diye inşa edilecek bir 
kimliğe vermektedir. Ben hukukçu değilim, ama bunun egemenlik devri 
anlamına geldiğini biliyorum. Bir milletten diğer millete, egemenlik 
devirleri genellikle savaşlarla olur, yasalarla olmaz. Şimdi böyle bir sürecin 
içerisindeyiz.

Bunun yanında Anayasa’nın özellikle üniter devleti düzenleyen 
123 ve 126’ncı maddelerinin değiştirilerek veya içini boşaltarak veya 
belediyeler üzerinden bir özerklik yaklaşımı ile üniter devletin tasfiyesi 
süreci devam etmektedir.

Öte yandan, burada dikkatinize üzerinde çok durulmayan bir hususu 
daha sunmak istiyorum; Oslo’da başlayan ve üzerinde anlaşılan bazı 
hususlarda bu süreçle ilgili ve bu sürecin parçası olarak sürdürülmekte-
dir. 30 Ekim 2013 tarihinde Sözcü Gazetesinde Saygı Öztürk açıkladı; 
son aylarda 1992 -1995 yıllarında Güneydoğu Anadolu’da PKK’ya karşı 
mücadele eden Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 200 subay faili 
meçhul cinayetlerle ilgili yargılanmaya başlandı. Ama bundan kısa bir 
süre önce, 2 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi şöyle bir manşet attı: 
“Fırat’ın doğusu 10 Savcıya kaldı ve 10 Savcı 10.000 faili meçhul dos-
yasını bölüşerek dava açmak için hazırlanıyorlar.”

Biraz daha ileri gittiğimizde yine Taraf Gazetesinde, 10 Haziran 2012 
tarihinde Emre Uslu şu başlığı attı makalesine: “Güneydoğu Anadolu’da 
görev yapan polisler ve askerler savaş suçlusu olarak yargılanacaklar.”

Emre Uslu, anılan yazısında, Güneydoğu’da görev yapan askerler ve 
polisler savaş suçlusu olarak yargılanacak cümlesinin, Oslo’da yapılan 
görüşmelerde PKK ile MİT arasındaki mutabakat metninde yer aldığını 
ve görüşmelere katılan hakem devlet tarafından imzalanarak kasasına 
kaldırıldığını ifade etmekte ve bunun durdurulan MİT soruşturmasında 
savcıların iddianamesindeki eklerden aldığını da söylüyor.

Bunun üzerine hiç gidilmedi ve bu yalanlanmadı. Ama, daha öncede 
Fatih Altaylı 19 Kasım 2010 tarihindeki yazısında, “Terörü bitirmek 
için protokol imzalandı mı ?” başlıklı yazısında; PKK’nın yaptığı infazlar 
ile son 25 yılda Güneydoğu Anadolu’da resmi görevle terörle mücadele 
adında yaptıkları hukuksuz eylemleri araştıracak ve Hakikatleri Araştırma 
Komisyonu kurulacaktır, diyerek meselenin bir başka boyutuna dikkat 
çekmişti.
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Yine 2 Aralık 2010 tarihinde Yeni Çağ Gazetesinde Yavuz Selim 
Demirağ, bu hususa, bu tutuklama dalgasına dikkat çekmiş ve daha 
tutuklanmadan İlker Başbuğ’unda bu tutuklama kapsamında tutukla-
nacağını yazmıştı.

Evet, Oslo Protokollerinde öngörülen hususları Şerafettin Elçi 26 
Eylül 2011 tarihinde Taraf Gazetesinde şöyle anlatıyordu: “Üç noktada 
toplanan bir protokoldü bu, eğitim dahil Kürtlerin haklarının tanınmasını 
içeriyordu, ki zaten anadilde eğitimi kapsamayan herhangi bir anlaşma 
yapılamaz Kürtlerle devlet arasında. Bu protokolün içinde anadilde eğiti-
min yanı sıra, Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınması, Kürtlerin 
öz yönetimi, yani demokratik özerklik statüsüne kavuşturulmaları ve 
Öcalan’ın evhapsine çıkarılması vardı. Kısa bir süre önce Milli Eğitim 
Bakanı, belediyelere eğitimin devredilebileceğinden bahsetti. Düşük profil 
ve gelgitlerle devam eden müzakereler sürecinde bir kırılma Mart 2014 
yerel seçimleri sonrasında PKK’dan gelecek erken ve yüksek talepler ve 
sonrasında PKK’nın hazırladığı kent ayaklanmasıyla sonuçlanabilir. PKK 
2011 seçimlerinde % 51 olan Güneydoğu Anadolu’daki oyunu seçim 
sürecinde özerklik referandumuna çevirerek ve % 80’in üzerine çıkmayı 
hedefleyerek seçim sonrasında fiili özerkliği ilan etmeyi ve kabul etmemesi 
durumunda da kent ayaklanmaları başlatmayı planlamaktadır.”

Yeni anayasa sürecinde iki hususun da altını çizmeliyiz. Birincisi; bir 
terör örgütü bölgede gerçekleştirdiği yoğun terör, katliam ve baskı poli-
tikaları sonucunda denetim altına aldığı % 6’lık bir oy var ve bu % 6’lık 
oy kendisini % 94 oy alana dayatıyor ve biz buna demokrasi diyoruz, 
parmak hesabıyla bile demokrasi değildir bu. Bu demokrasinin teröre 
teslim olması, Kürt sorununu çözmek adına PKK’ya teslim olmanın 
ortaya çıkartacağı bir Türk sorununa ne kadar hazırız, Türkiye’nin gerçek 
bir etnik çatışmaya, bir etnik cehenneme yuvarlanması hiç göz önüne 
alınmaması gereken bir faktör mü ? Bakın, İlkbahar 1996’da uluslararası 
bir dergi olan ve çok prestijli bir dergi olan “International Security” der-
gisinde konu uzmanı “Chaim Kaufmann” şöyle diyor: “Etnik savaşların 
getirdikleri yalnız üç şekilde bitirilebilir. Bir; taraflardan birinin kesin 
zaferiyle, iki; üçüncü tarafın baskısıyla ve asker işgaliyle, üç; ayrı toplumlar 
olarak öz yönetimler oluşturulmasıyla. Son yarım yüzyılın etnik savaşları 
bunu ortaya koymaktadır.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından biz 
çözmezsek, başkaları gelir çözer diyerek teslimiyetçi bir anlayış ortaya 
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konulmuş ve Kaufmann’ın bu üçüncü tarafın baskısı ve askeri işgali bir 
şekilde ima edilmiştir.

Şimdi, AKP Hükümeti ikinci seçeneğe doğru hızla adımlar atmakta 
ve kafasındaki Anayasada bunu modellemektedir. Yani, ayrı toplumlar 
olarak özyönetimlere doğru oluşum. Ve yaşanan süreçte Türkiye’nin meşru 
olmadığı savunulan tek kültürlü ulus devletten çok kültürlü demokra-
siye geçmesi de savunulmaktadır. Bu arada ülkemizde çok kültürcülük 
hiç olmadığı bir şekilde demokrasiyle özdeşleştirilmekte ve demokrasi 
eşittir, çok kültürcülük denilmektedir. Bu fikri savunanların çoğunun 
veya büyük bölümünün kapısının önünde ayakkabısını bırakıp eve giren 
insanlarla aynı apartmanda yaşamaya tahammülünün olmadığını da 
tahmin ediyorum. Demokrasi eşittir, çok kültürcülük diyenlerin. Ama, 
çok kültürcülük nedir ve hakikaten Türkiye’de çok kültürcülük mü vardır 
derseniz, çok kısaca geçeceğim; hayır, Türkiye çok kültürcü bir toplum 
değildir. Çok kültürcülük ancak Avrupa’da koloniyer Avrupa ülkeleri, 
kolonilerini tasfiye edip geri döndükten sonra ana kıtaya onlarla birlikte 
kolonilerden gelen yerli halkların Paris’te, Londra’da yaşaması sonucu 
ortaya çıkmış, “Bizimle bütünleşmeyin, ama bizimle birlikte yaşayın” 
diye önüne koydukları tercih sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bugün, özellikle 11 Eylül sonrasında Avrupa çok kültürcülüğü tasfiye 
etme sürecine girmiştir. 5 Şubat 2011’de Münih Güvenlik Konferan-
sında, İngiliz Başbakanı “David Cameron”ın yapmış olduğu konuşmada, 
“Biz artık çok kültürcülüğün sonuna geldik, bu bizim için bir ulusal 
güvenlik tehdidine dönmüştür. Londra’da bombaların patlamasın ardında 
İngiliz kültürüyle birleşmeyen çok kültürcü yapı vardır, çok kültürcülüğü 
tasfiye ediyoruz” açıklamasını yapmıştır.

Peki, Türkiye nasıl çok kültürcülüğü izah edemezse, tek kültürcü-
lükle de izah edilemez; çünkü Türkiye’de tek kültürcülük değil, hâkim 
kültürcülük anlayışı devlete ve topluma egemendir. Hakim kültürcülük 
çerçevesinde hem hakim kültürcülük ile hem de kendi aralarında etkileşim 
içinde olan birçok kültürün yaşabildiği bir kültürel ortam vardır Türki-
ye’de. Hakim kültür yaklaşımının, çok kültürlülükten farkı; ayrılıkları ve 
farklılıkları kutsamamasıdır. Ayrılıkları ve farklılıkları geliştirmek değil, 
bir ulus devletin sınırları içinde yan yana yaşayan yabancı toplumlar 
üretmek yerine, kendi kültürel özgünlüklerine hâkim ve bir ortak kültürle 
etkileşim içinde muhafaza eden toplulukların oluşturduğu bir toplum-
dan, milletten bahsediyorum. Yeni anayasa yapılırken, umarım anayasayı 
yapanlar bu hususu göz önünde tutarlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Oturum Başkanı - Sayın Özdağ’a çok teşekkür ediyoruz. Konuş-
masının başında işaret ettiği gibi, bir siyasal bilimci olarak bugünkü 
anayasa arayışının siyasal boyutlarını ve Türkiye’nin siyasal panoraması 
içerisinde beliren yönelimleri değerlendirdi. Ayrıca, 20 dakikalık süreyi 
tam kullandığı içinde özellikle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.

Şimdi söz sırası Profesör Doktor Sayın Süheyl Batum’da; Eskişehir 
Milletvekili ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi olarak katı-
lıyor. Aslında soruların konuşmaların bitiminde alacağız, ama bir soru 
varmış Ümit Bey’e buyurun.

Av. Erdal Bülent Özakın - Ben biraz evvel Oslo ile ilgili Taraf Gaze-
tesinden alınma protokole ait olan beyanınız oldu ve dediniz ki; bu 
protokol gereğince MİT ile Kürtler arasında yapılmış olan mutabakata 
göre sonradan Güneydoğu’daki askerlerin yargılanacağını belirttiniz.

Şimdi bu konuyu siz bir vatandaş olarak, bir profesör olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na intikal ettirdiniz mi ? Birinci sualim bu.

İkinci sualim; siz MHP tandanslı bir profesörsünüz bildiğime göre, 
eğer bugünkü o tandans şekli değişmediyse ona bir şey diyemem.

Prof. Dr. Ümit Özdağ - Efendim bir şey söyleyeyim, 1965’den beri 
MHP’liyim, hâlâ MHP’liyim, öyle devam edecek görünüyor.

Av. Erdal Bülent Özakın - Ben şunu arz etmeye çalışıyorum: MHP’ye 
bu konuyu intikal ettirmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
bunun duyurulmasını sağladınız mı ? Bu çok önemli efendim.

Prof. Dr. Ümit Özdağ - Sağladım efendim, başka belgelerle de 
sağladım.

Av. Erdal Bülent Özakın - Güneydoğu’daki askerlerimizin böyle bir 
protokolden ötürü ileriye dönük olarak yargılanması keyfiyeti çok ciddi 
bir konudur. Bu konunun üzerinde bütün partilerin durması gerektiği 
kanaatindeyim ve bunu da defaatle, hatta bugün dahi sizin TBMM’ye 
intikal ettirmeniz gerektiği kanısındayım. Teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum.

Oturum Başkanı - Efendim, Sayın Batum’a sözü veriyorum; buyurun.
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Süheyl BATUM
CHP Eskişehir Milletvekili

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli konuklar, bu oturumun 
konusu, “Türkiye’nin Anayasa Arayışı”. Şimdi bir ülkede, Türkiye dahil, 
eğer toplumsal güçlerin tamamı, toplumsal güçlerin büyük çoğunluğu 
anayasa arayışı içerisinde olursa o ülkede anayasa yapıları değiştirilir. 
Fakat bence, Türkiye’nin sorunu çok net ve açıktır; Türkiye’de anayasa 
arayışı yoktur, Türkiye’de bir anayasa arayışı yoktur çok net söylüyorum. 
Türkiye’de bir anayasa arayışı yerine, tamamen iki farklı yönde anayasa 
arayışı vardır. Taban tabana zıt, iki tane farklı anayasa felsefesi ve arayışı 
vardır ve büyük umutlarla başladığı iddia edilen ve benim de içinde 
olduğum anayasa çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması tamamen 
ve sadece bu gerçekten kaynaklanmaktadır. Bir kere bunu net olarak 
koyalım, ne yöntemi bilmediğimiz, ne yanlış yöntemler izlediğimizden, 
ne bizim anayasa birikimini bilmediğimizden değil. Tamamen Türkiye’de 
şu anda iki farklı yönde anayasa arayışı vardır.

Bunlardan birincisi; demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, özgür-
lükçü, eşitlikçi, katılımcı, kuvvetler ayrılığını esas alan bir anayasa yapılır 
mı, yapılmaz mı düşüncesi vardır, hepimizde de bu vardır.

İkincisinde; tam anlamıyla kuvvetlerin tek elde Yürütme’de toplanma-
sına yönelik, tamamen otoriter, tamamen yargının siyasal iktidara bağlı 
olduğu ve tamamen özgürlüklerin kâğıt üzerinde olup hiçbir güvence-
sinin olmadığı bir anayasa anlayışı vardır. Bu yüzden Türkiye’de anayasa 
yapılamamıştır ve bu anlayış devam ettiği sürece yapılması da mümkün 
değildir.

Şimdi çok açıklıkla şunu söyleyeyim: Bu nedenle iki sene önce Ankara 
Barosu Adliye’nin oradaki salonda bir toplantı yapmıştır. Komisyon yeni 
kurulmuştu, ben komisyon üyesiydim ve komisyonun başlayacak yeni 
üyelerinden birisi Sayın Ahmet İyimaya idi ve kendisine şunu söylemiş-
tim: “Başlıyoruz, bu anayasa yapılmaz; eğer yapılacaksa bundan yüzyıllar 
önce değil, 50 yıl önce değil, 2 yıl önce 2010 Anayasasını yaptınız, tek 
başınıza yaptınız. Eğer özgürlük, demokrasi istiyor idiyseniz o anaya-
saya neden koymadınız, neden 24 madde oldu da 34 madde olmadı, 
44 madde olmadı da neden 24 madde de direndiniz ? Neden aydınların 
bir bölümü, yetmez ama evet çok güzel anayasa dedi de, siz o zaman 
mı beceriksizdiniz, yoksa şimdi mi beceriksizsiniz ?” dedim. O da kendi 
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üstüne alındığı için üzüldü, hayır tekrar söylüyorum; iki farklı anayasa 
arayışı vardır Türkiye’de.

Şimdi değerli arkadaşlar, anayasalar artık Anayasa Hukukunun temel 
şeylerinden bir tanesi, bütün kitaplarda açtığınızda görürsünüz; anayasalar 
durup dururken yapılmaz. Belirli ihtiyaçlar ortaya çıkar, belirli yöntem-
lerle yapılır, belirli içerikli maddeler konulur. Bu nedenle zaten, dünya-
nın bütün ülkelerinde bir anayasa yapıyoruz dediklerinde üç tane soru 
sorarsınız, birinci soru; neden bir anayasa yapıyorsun, hangi ihtiyaçtan 
kaynaklandı, ikinci soru; hangi yöntemle yapıyorsun, üçüncü soru; içeriği 
ne ? Böylece hangi ihtiyaçtan kaynaklandı dediğinde şunu söyleyecek: 
Neden böyle bir anayasaya gereksinim duydunuz, neyi amaçlıyorsunuz, 
neyi değiştirmek istiyorsunuz, nasıl bir toplum yapısı amaçlıyorsunuz, 
nasıl bir birey - devlet ilişkisi düzenlemek istiyorsunuz, niçin kurumları 
ve kuralları bu yeni anlayışa göre değiştireceksiniz, birinci soru bu. 
İkincisi; hangi yöntemle yapacaksınız ? Üçüncüsü de; peki, içeriği ne ? 
Yani, dünyadaki çağdaş devletler, demokratik devletler, içinde olduğu-
nuz demokratik devletler ailesinin üyeleri hangi kuralları, kurumları 
kullanmış, sizde buna uygun kurumlar ve kurallar mı kullanıyorsunuz ? 
Nasıl bir yargı sistemi kullanmış ?

Şimdi sevgili arkadaşlar şunu net söylüyorum: Bu üç soruyu sorduğu-
nuz zaman cevap ortaya çıkar. Yalnız, bir gerçek daha vardır; bazı ülkelerde 
bazen bu üç soruya vereceğiniz cevap nesnellikten uzak, objektiflikten 
uzak, tamamen göz boyamaya yönelik, kandırmaya dayalı yanıtlarla ortaya 
çıkabilir. Örneğin; bizim gibi ülkelerde öyle bir sistem organize edilir 
ki, verdiğiniz cevapların gerçekle, gerçekte getirmek istediğiniz düzenle 
zerre kadar alakası yoktur. Bir hayal dünyasının içerisinde yaşatırsınız. 
Eğer bir ülkenin aydınları, eğer bir ülkenin gazetecileri, eğer bir ülkenin 
akademisyenleri, eğer bir ülkenin aydınları, eğer bu kandırmacının göz 
boyamanın içinde yer almazsa bunu yapmanız mümkün değildir. Ama 
Türkiye gibi, böyle bir göz boyamanın tam tersine ücretli ya da gönüllü 
tarafları haline dönüşürse burada bir şey yapabilmeniz mümkün değildir.

Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim; Türkiye’de inanılmaz bir birikim 
var, ben Erdoğan Hocaya kesinlikle katılıyorum. Fransızlar kendilerine 
“laboratuvar ülke” derler, beğenelim, beğenmeyelim, biz 1808’den beri, 
“Sened-i İttifak”tan beri anayasal belge yapıyoruz. Evet, sonuçları olmadı, 
toplumsal yapı çok farklıydı falan, ama anayasal belgeler yapan bir 
toplumuz. Dolayısıyla Türkiye’de bir birikim var, ama Türkiye’de benim 
dünyanın hiçbir ülkesinde görmediğim ve görmemizin de mümkün 
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olmayacağı, inşallah çocuklarımızın da görmeyeceği inanılmaz bir süreçte 
yaşadığımız bir gerçek. Bu süreç içerisinde; evrensel ilkeler yok, bilimsel 
gerçekler yok, hukuk yok, hiçbir şey yok.

Şimdi diyeceksiniz ki, “yahu sen siyasetçisin, Anayasa Hukukçususun 
neden böyle söylüyorsun ?”. Bakın, çok güzel Erdoğan Hoca Anayasa 
hukukunda bu var; Elif B’sidir, A, B, C’sidir, kurucu meclisten bahsetti. 
Nasıl yapılmalı bu anayasa dedim, biz bu anayasayı önerdik ve % 10 
barajının olmadığı bir Meclis oluşturulsun dedik. Bu Meclis yöneteceği 
için, % 10 barajı koymuşsunuz, ama anayasal % 10 barajla yapılmaz dedik, 
kurucu meclis dedik.

Bakın, Vatan Gazetesi gibi önemli bir gazetede hakaret etmediğim 
için adlarıyla söylüyorum. Okay Gönensin şöyle bir yazı yazdı: “Gördü-
nüz mü bunlar darbeci; çünkü kurucu meclis dediğiniz şey ancak 1961 
Anayasasının darbesinden sonra ortaya çıkmış bir kurumdur, bunu 
isteyenler darbecidir” dedi.

Şimdi Hoca çok güzel söyledi, ben içimde olmaktan onur duyarım; 
2007 Barolar Birliği’nin taslağını yapanlardan bir tanesiyim. Ama Taha 
Akyol yazı yazdı, arka arkaya televizyonlarda tartışmalar yapıldı, “Bu nasıl 
bir anayasa, nasıl böyle çağdaşlıktan uzak bir anayasa yapılıyor, Atatürk 
İlkeleri diye bir kavramı yine çıkarmamışsınız, yine aydınlanma kavramı 
diye totaliter bir kavrama yer vermişsiniz ve özelleştirmelerde ya da kamu-
laştırmalarda kamu yararı diye bir kavram kullanmışsınız, kamu yararı 
ne demek böyle şey olur mu” dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye’de 
bu gerçeklerle anayasa yapıyoruz. Burada yabancı misafirlerimiz de var, 
bunu bilmezler. Bizim Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı, 
hatta Barolar Birliği beraber bir taslak hazırlayacak. Bakın, Bekir Bozdağ 
04.12.2004 tarihinde Ceza Muhakemeleri Usül Kanununu tartışıyoruz, 
ben yokum Mecliste tartışılıyor. 04.12.2004 Ceza Muhakemeleri Usül 
Kanunu tartışılırken 252’nci maddeye geliyor sıra, bakın size 77 sayfalık 
bir tutanak ve dört satır. Meclis Başkanı, bir adet önerge vardır ve okutu-
yorum diyor; “250 nci maddede öngörülen suçlar açısından tutuklama 
süresinin iki kat olarak uygulanması.” Yani, bugün tutukluluk süresi 
dünyanın hangi ülkesinde, bir tane ülke göstersinler, 10 yıl, bunu yapan 
kim ? Parlamento yaptı. Bakın bunlar yaptı değil, Bekir Bozdağ ve dört - beş 
arkadaşı yaptı. Sonrası daha da güzel, komisyon önergeye katılıyor mu; 
takdire bırakıyoruz Sayın Başkan, hükümet; katılıyoruz Sayın Başkan, 
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; katılıyoruz Sayın Başkan, gerekçe 
okunsun, kabul edenler, etmeyenler, “kabul edilmiştir” denilip sıradaki 
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maddeye geçildi. Bu kadar, Türkiye Cumhuriyetinde, dünyanın hiçbir 
yerinde olmayan 10 yıllık tutukluluk süresi dört satırda geçmiştir, Sayın 
Cemil Çiçek katılmış, Sayın Bekir Bozdağ teklifi vermiş, şimdi biz bera-
berce bu arkadaşlarımızla demokratik, çağdaş, insan haklarına dayalı 
bir anayasa yapıyoruz. Yapamadığımız zamanda toplum haklı olarak, 
hiç tersini duydunuz mu ? Türkiye Cumhuriyetinde birçok akademisyen 
televizyonlara çıktı, bir yıldır hiç duydunuz mu, hayır. Sonuç şu: Bakın 
görüyor musunuz, bu CHP veya Süheyl Batum Anayasa yapmıyorlar, 
ne güzel demokratik anayasa yapacağız ama yapmıyorlar, bunlar bütün 
demokratik anayasalara karşı çıkıyorlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, daha 
çok örneği var da onları boş verin, daha çok vahim olanları var.

Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar; 1987 yılında biz bireysel başvuruyu 
kabul ettik. 1990 yılında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı 
yetkisini kabul ettik. 1990’dan beri Türkiye Cumhuriyetinde bir tek 
Anayasa hukukçusu yoktur Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türk 
Anayasa sistemine etkisinden bahsetmeyen. Benim de doçentlik tezimdi.

Hepiniz biliyorsunuz, avukat arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesinin yüzlerce, Türkiye hakkında da tutukluluk konusunda kararları 
vardır. Hepsi bitti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin son 10 yılda bir 
tane kararı yok, hiç bahsedilmiyor. Şimdi şuna döndük: İyi ki, Anayasa 
Mahkemesinde bireysel başvuruyu getirdik, tutukluluklar önlendi. Şimdi 
hangi ülkede yaşıyoruz, neyi yaşıyoruz ?

Çok kısaca şunu söyleyeyim: Bugün bir anayasa arayışı varsa, ki var, 
olmalı hepimiz görüyoruz. Ne olmalıdır bu ? Mevcut anayasayı değişti-
rip ya da yenisini yaptığınız zaman ne yaparsınız ? Türkiye’de dünyanın 
liberal, demokratik ülkelerinin temel aldığı belirli ilkeler var, bunları 
gerçekleştireceğiz. Nedir bunlar ?

Bir; temel hak ve özgürlükçü bir anayasa olmalı. Peki, özgürlükçü 
günümüzde ne ifade ediyor ? Sadece özgürlükleri saymak değil, tanımak 
değil, onların güvencelerini de yazacaksınız, doğru mu ? Basın özgürlüğü 
vardır, hürdür, olmuyor. Demek ki, bunun güvencesini yazacaksın. İki; 
katılımcı olacak, yani eşit şekilde insanlar katılacak, % 10 barajları olma-
yacak. Üç; temel ilke, kuvvetler ayrılığı olacak. Dört; hukuk devleti, yargı 
bağımsızlığını, adil yargılanmayı da içeren hukuk devleti olacak.Doğru 
mu ? Bu ilkelerde anlaşıyoruz, hiçbir sorun yok.

Bakın size bir örnek vereyim, bu örnekleri neden veriyorum tersi 
de bizimki o yüzden. Biz 2007’deki Barolar Birliği’nin taslağını, 1961 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

48

Anayasasını, bize verilen örnekleri, hepsini hedef aldık. Ama size gel-
diğimiz bir konu; kuvvetler ayrılığı diyoruz. Nedir kuvvetler ayrılığı ? 
Yasamanın, Yürütmenin ve Yargının özellikle birbirinden ayrı olduğu 
bir sistemdir kuvvetler ayrılığı.

Bakın, AKP’nin devletin temel organlarına ilişkin 2011’den sonra 
verdiği taslak, halen değişmedi. Başkanlık sistemi diyorlar, ne güzel 
Amerika’da var Başkan ve bak biz ‘Amerikan Sistemi’ni getirdik. Bunu 
söyleyenler, karşımızdaki siyasetçi ve hukukçu ve onların danışmanları 
Yavuz Atar gibi, isimlerini söylüyorum, akademisyenler, akademisyen 
arkadaşlarımız, aydınlarımız.

Bir; Başkan, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konu-
larda Başkanlık Kararnamesi çıkartabilir, kanunların yerine geçer. İki; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık seçimleri 5 yılda bir aynı 
günde yapılır, yani aynı irade ikisine de egemen olsun. Üç; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi veya Başkan tek başına her iki organın seçimlerinin 
yenilenmesine karar verebilir, yani fesih mekanizmasını kullanacak ya da 
seçimlerin yenilenmesine karar verecek.

Bu ne demek, bu nasıl bir kuvvetler ayrılığı dedik, dediler ki, “Türk 
usulü”. Bunları televizyonda söylediler. Hukuk nerede, evrensellik nerede, 
çağdaşlık nerede ? Ama sonra, “bunlar o kadar beceriksiz ki, oturup beraber 
anayasayı yapamıyorlar, uzlaşsaydınız, anlaşıverseydiniz” dediler. Tabii bu 
iyi niyetli olanlar, daha da kötüsü var, onlar da “Bu CHP var ya, Süheyl 
Batum var ya, Allah kahretsin bunlar engelliyorlar ne güzel demokratik 
anayasa yapıyorduk” diyorlar.

Şu ana kadar vazgeçilmiş değil anaya yapmaktan. Kuvvetler birliği 
değince Yargıyı ayırdık, dediler. Arkadaşlar, AKP’nin bize verdiği taslak; 
Anayasa Mahkemesinin 17 üyesi var, 9’unu Meclis çoğunlukla seçiyor, 
ilk iki oylamada 3/2 çoğunluk sağlanamazsa çoğunlukla, yani iktidar partisi 
seçiyor. Sorun değil geriye 8 üye kaldı hiç olmazsa onlar var diyorsunuz, 
ama onları da tek başına başkan seçiyor. 17 üye, ne yapıyorsunuz dediği-
mizde de, Amerika’da da böyle diyorlar. Şimdi, kuvvetler ayrılığı nerede, 
anayasa yapacağız. Uzlaşamadık biz, hele anayasacı olarak çokta üzülüyo-
rum. Anayasa hukukçusu olarak nasıl oldu da şurada uzlaşamadık diye.

Arkadaşlar, yargı bağımsızlığı hakkında taslak şöyle diyor: “HSYK 
22 üyeden oluşur, Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir ve Savcılar Dairesinin Başkanıdır. 
Kurulun 7 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3/2 çoğunluk 
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tarafından seçilir. 3/2 çoğunlukla seçimin yapılamaması halinde ikinci 
oylamada çoğunlukla seçilir. 7 üye, 2 kişi de Adalet Bakanı ve Müsteşar 
ile birlikte 9, 7 üyesi hakim ve savcılar arasından Başkan tarafından 
seçilir, hiçbir takdir yok ve 22 üyenin 16 tanesi zaten iktidar partisinden 
seçiliyor. Muhteşem bir kuvvetler ayrılığı.

Bunları bazılarınız yeni duydu galiba arkadaşlar, biz basın toplan-
tısı yaptık, her akşam bu anayasa tartışıldı televizyonlarda. Türkiye 
Cumhuriyetinde hakaret etmediğim için adlarını rahat rahat söyleyebili-
yorum; Mithat Sancar’lar, Fuat Geyman’lar, Mustafa Erdoğan’lar, bir sürü 
Anayasa Hukukçusu her akşam katıldı. Bunlar kadar değerli hukukçu 
veyahut da siyaset bilimci var mı ? Her akşam bunlar televizyon prog-
ramlarına katıldı ve hiç duydunuz mu, “bu nasıl bir taslak” dediklerini, 
hayır. Tamam, HSYK’da atlamışlar canım olur o kadar. Peki, Anayasa 
Mahkemesine bakalım.

Taslak şu: Anayasa Mahkemesinde 17 tane üye olur, 17 üyenin 7 tanesi 
çoğunlukla TBMM tarafından seçilir, ilk iki oylama deyince, hayır 3/2 ile 
seçtik diyorlar. Tamam seçilemeyince ne oluyor ? Oy çokluğu onda, birşey 
yok deniliyor. Geri kalan 8 üyeyi kim seçiyor ? Başkan seçiyor. Şimdi, 
Anayasa Mahkemesi ve HSYK için çok uğraştık ve getirmeye çalıştık. 
Sonunda varabildiğimiz noktada bu, meşhur Mehmet Ali Şahin’in çıkıp, 
“Hepimiz anlaştık, Süheyl Batum bunları bozuyor, bu nasıl bir adam” 
dediği ve son varılan nokta.

İlk önce Hâkimler Kurulundan başlayayım, Hâkimler Kurulu 11 üye-
den oluşuyor; Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde toplantılara katılır 
ve oy hakkı olmaksızın Başkanlık eder. Ama gerekli gördüğü zamanlarda, 
her zaman gerekli görürse, yok canım görmez. Peki, üyeler; orada tam 
anlaşamadık, 3/2’yi kabul ediyoruz, biz eğer olmazsa AKP salt çoğunluğu 
kabul ediyoruz, kendimiz seçeriz diyoruz. Biz bunda uzlaşmıştık, nasıl 
uzlaştınız, böyle bir uzlaşma olabilir mi, böyle bir uzlaşma olmaz. Süheyl 
Batum bunlara engel oluyor. İşte son taslak, kırmızılarla böyle bir şeyi 
kabul etmedik. Adalet Bakanının, ne Hâkimler Kurulunda, ne de Sav-
cılar Kurulunda, Adalet Bakanının Başkan olmasını biz kabul etmedik. 
Kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargı bağımsızlığına aykırı olduğu için.

Son cümlem de şu, çok önemsediğim için söylüyorum. AKP’nin 
verdiği taslak burada, bütün mahkemelerin bağımsızlığı, Anayasa Mah-
kemesi, HSYK falan hepsi var. Onlar başta temyiz mahkemesi diye 
Danıştay ile ayrı tutuyorlardı. Bunu nereden aldınız dediğimizde de, 
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yer belliydi, Amerikalı arkadaşlarımız söyledi diyorlardı. Şimdi taslak 
burada, fakat bir şey yoktu, Baroların konumuna ilişkin bir şey yoktu. Biz 
CHP olarak, olur mu öyle şey dedik ve Barolar Birliği taslağını yapmış 
arkadaşlardan birisi olarak hep beraber, “savunma mesleği ve baroları 
koyalım ve avukatlık mesleğine kabulde, mesleğe hazırlamada, disiplin 
kurallarının saptanması konularında Barolar Birliğini, sınav ve mesleki 
etik kurallarının saptanması konusunda ise “Türkiye Barolar Birliğini 
yetkili kılalım” dedik ve bunu da böylece hükümetin dokunamayacağını 
filan koyalım dedik. Böylece savunma mesleğini de, ayrılmaz parçasıdır, 
bağımsızdır, yargının kurucu üyelerindendir, kamuda serbest meslektir 
filan diye yazalım dedik ve bunu da koyalım. Sonra, AKP, MHP kesinlikle 
karşı çıktı ve benim de yer almadığım bir toplantıda, yazım komisyonunda 
yeni bir metin oluşturuldu, tekrar ben de gittiğimde “böyle bir metni 
kabul etmemiz mümkün değildir, bizim CHP metni ilk metin vardır, 
bu olacaktır” dedim. Tekrar akşam tüm televizyonlarda şunu izledim: 
“Anlaşıyorduk, yeşili kırmızı yapıyordu” denildi.

Sevgili arkadaşlar son olarak şunu söyleyeceğim: Türkiye’nin bir ana-
yasa arayışı yok. Anayasa arayışı olsa ve bir anayasa arayışı olsa Türkiye’nin 
birikimi bu anayasa arayışını yapar. Ama, Türkiye’de iki farklı anayasa 
arayışı var; iki farklı anayasa arayışı taban tabana zıt ve maalesef diyo-
rum, eğer Türkiye’nin aydınları, akademisyenleri, çoğunluğu diyorum 
veya bir bölümü diyorum, gazetecileri, kanaat önderleri denilen kişiler 
eğer demokratik, çağdaş, evrensel, insan haklarına dayalı, hukukun 
üstünlüğüne dayalı, bağımsız bir hukuk devletine inansalardı Türkiye’de 
bu anayasa arayışı bu şekilde ortaya çıkmazdı. Ve hem uluslararası, hem 
evrensel, hem Türkiye’deki birikime uygun bir anayasa yapmak mümkün 
olabilirdi. 1961’de yapabildiğimizi, darbesiz filan rahatlıkla yapabilecek 
birikimimiz vardı. Hepinize saygılar sunuyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Batum’a teşekkür ederiz. Sayın Batum, 
Türkiye’deki anayasa arayışının bugünlerde Yasama organında yapılmakta 
olan çalışmalardaki manzarasını, görünümünü ve görüş ayrılıklarının 
nedenlerini açıkladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Kaboğlu’nda, fakat Sayın Kaboğlu son konuşmacı 
olarak görüşlerini açıklamak istiyor. Onun için uygun görürse Sayın 
Fikret Bila’dan görüşlerini rica ediyoruz. Sayın Bila, Milliyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni; buyurun Sayın Bila.
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Fikret BİLA
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın konuklar; aslında 
anayasa arayışını konuştuğumuz bugün itibariyle, bir trajikomik bir 
süreçte yaşıyoruz. Tartışmanın ana konularından birisini oluşturan 12 
Eylül 2010 Referandumuyla yeniden düzenlenmiş olan HSYK ile ilgili 
olarak, dün gece Parlamentoya bir yasa teklifi iktidar partisi tarafından 
gönderildi. O dönemde büyük bir devrim, büyük bir reform olarak 
gündeme getirilen ve “İktidar ancak iktidar olabildi bu oylamadan sonra” 
denilen HSYK’nın Anayasa değişikliği gerektirmeyen bütün hükümleri 
yeniden düzenlenmek üzere bu teklif verildi.

Bu teklif Meclisten geçerse, HSYK aşağı yukarı Adalet Bakanlığı’na 
bağlanmış bağlı bir organ haline gelecek ki, öz itibariyle bağımsız olması 
gereken bir Kurul’dur. Bizler, değerli hocalarımız özellikle bu Kurulda 
Adalet Bakanı ve Müsteşarının bulunmaması gerektiğini ısrarla savu-
nurken, birkaç gün içerisinde Kurul’un Bakana bağlandığını görebili-
riz. Dolayısıyla bu Kurulun, üst dairesinin yapısı ve görev tanımları da 
değiştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde HSYK’nın verdiği bir karar nedeniyle, 
ortaya çıkan 13 üyenin imzaladığı kararın bir daha yaşanmaması ve alı-
namaması için bu üyelerin görev yapacakları daireleri de değiştiriliyor. 
İlk iki dairenin üye sayısı 5’e indiriliyor, 3’ncü dairenin üye sayısı 11’e 
çıkartılıyor. Dolayısıyla, bu 13 üye dağıtılarak HSYK’nın benzeri bir 
karar vermesinin önüne geçilmiş oluyor. Dolayısıyla, böyle bir anlayış 
içerisinde demokratik, çağdaş bir anayasa arayışı olup olmadığını tartış-
mak, buna ulaşmak bana biraz trajikomik geldi. Elbette bu arayışımız 
sürmeli diye düşünüyorum.

Tabii ki Anayasa yapmak, hukuk üretmek kolay bir olay değil. Tari-
hine baktığımızda da öyle olduğunu görüyoruz. Birçok faktöre bağlı 
yeni Anayasanın dayanacağı altyapı çok önemlidir. Bu açılardan baktı-
ğınızda Anayasa yapmak aslında bir yönüyle ekonomik bir olaydır ve 
ekonomik düzeyle ilişkili bir olaydır. Anayasa yapmak kültürle ilgili bir 
olaydır, demokrasi kültürüyle çok alâkalı bir olaydır. Çağdaş Anayasa 
yapmak, birey olabilme düzeyiyle de çok ilgili bir olaydır; bireyselleşmiş 
bir toplumda anayasa yapmak farklıdır, aşiret düzeni içerisinde veyahut 
cemaat düzeni içerisinde davranış gösteren toplumlarda anayasa yapmak 
çok farklıdır.
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Elbette değerli hocalarımız var, yetkin birçok hukukçumuz var, biri-
kimimiz var dedi hocalarımız. Soyut olarak bir anayasa yapabilirsiniz, 
ama bunun uygulanması çok önemli, ki şu günlerde uygulanmadığını 
yaşıyoruz. En ideal anayasayı da yazsanız, eğer toplumsal yapınız, eko-
nomik yapınız, birey kültürünüz, hak arama anlayışınız, toplumsal 
örgütlenmeniz yeterli düzeyde değilse o anayasanın kağıt üzerinde kalması 
doğal bir sonuç olarak ortaya çıkar.

Şimdi son dönem arayışına baktığımızda, Sayın Hocam üyesiydi 
komisyonun, aslında bir siyasal ve ulusal birlik sağlanamadığı için son 
arayışın da başarısızlıkla sonuçlandığını gördük. Bizim gözleyebildiği-
miz kadarıyla, Anayasanın temel niteliklerini veya Cumhuriyetin temel 
niteliklerini oluşturacak üç temel konuda bir siyasal uzlaşma yok. Bu 
siyasal uzlaşmayı sağlayacak bir altyapı da gözükmüyor. Bunlar; lâiklik, 
ulusal birlik ve üniter yapı. Bu temel niteliklerde siyasal partiler arasında 
uzlaşmaz çelişkiler olduğu için, görüşler olduğu için 2 yıl 1 ay süren 
anayasal çalışmalar sonlandırılmak zorunda kalındı.

Aslında normal bir dönemde de anayasa yapmaya çalışmadık demek 
lâzım, Türkiye olağanüstü dönemden geçerken bir anayasa yapmaya 
çalışıyor, ama henüz toplumsal ve siyasal uzlaşmasını sağlayabilmiş değil. 
Neden olağanüstü bir dönemden geçiyor; 30 yılı bulan bir şiddet orta-
mından geliyor, bu şiddet ortamının yarattığı yeni bir siyasal gerçek var. 
Bu siyasal durum, bu ayrık siyasal coğrafya oluşmuşsa ülkede bunun 
anayasaya nasıl yansıyacağını tartışmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, kurucu 
ilkelerin tartışıldığı bir dönemde olağan şartlarda, olağan yöntemlerle 
anayasa yapmak zor görünüyor diye düşünüyorum. Çünkü oradaki 
talepler aslında bizim kuruluş felsefemize ve kuruluş ilkelerimizle bağ-
daşmayan talepler ve ilkeler. Dolayısıyla, buradan bir sonuç çıkmasını 
doğrusu ben başlangıçta da beklemiyordum, çünkü amaçlar farklı. Ben 
çok özet olarak bu anlaşmazlıkları, çelişkileri ifade edeyim.

2 yıl 1 aylık çalışma sonucunda gelinen noktada, anayasanın temel 
kavramları olan; eşitlik, vatandaşlık, vatan görevi, eğitim-öğretim hakkı, 
anadilde eğitim, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi konularda bu dört parti-
miz uzlaşma sağlayamamıştır. Temel konularda bir anlaşma sağlanamadı, 
ki bunlar aslında devlete, rejime nitelik kazandıracak alanlar.

Şimdi başlangıç maddeleri, koruma alanındaki başlangıç maddeleri 
konusunda da dört parti arasında bir uzlaşma yok. Şöyle ayırarak söy-
leyeyim; CHP bu dört maddenin korunmasından genel olarak bir tavır 
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koydu, bir tek Resmi Dil Türkçe’dir konusunda CHP’nin bir esnemesi 
var, MHP aynen korunmasını istedi. AKP ve BDP’nin bu dört maddeye 
bakışında diğer iki partiye göre farklılık var; yani kurucu niteliklerle ilgili 
olarak söylüyorum. Örneğin, talep edilenlerden bir tanesi şu: Toplu-
mun huzuru, milli dayanışma, adalet anlayışı içinde ifadesiyle, Atatürk 
Milliyetçiliğine bağlı ifadesinin metinden çıkartılmasını talep ediyor, AKP 
ve BDP, buna CHP ve MHP karşı oldukları için bu maddeler üzerinde 
herhangi bir uzlaşma sağlanamadı.

Keza, vatandaşlık ve vatandaşlık üzerinden Türk kimliği veya vatanda-
şın kimliği çok tartışıldı. Bu konuda da dört partinin çok farklı düşün-
düğünü söyleyebiliriz. Yakınlaşma olarak yine gruplandırabilirim. Yine 
AKP ile BDP’nin yakın olduğu bir konu bu vatandaşlık tarifi, nört bir 
vatandaşlık tanımına yakın duruyorlar ve sadece vatandaşlık madde 
başlığı ve içinde de vatandaş ifadesinin olması gerektiğini söylüyorlar. 
Buna karşılık CHP ve MHP’den farklı öneriler var; CHP, vatandaş - Türk 
vatandaşlığı madde başlığını öneriyor ve içerisinde Türk vatandaşlığı 
kavramını kullanıyor. MHP ise, mevcut hükmün aynen korunmasından 
yana bir tavır gösteriyor. Dolayısıyla, burada bir uzlaşma sağlanamadı.

Biraz önce Hocam hatırlattı, bu din ve vicdan özgürlüğü konusundaki 
anlaşmazlıkta önemli; çünkü lâiklik ilkesini çok yakından ilgilendiriyor. 
Burada iktidar partisinin bir önerisine dikkat çekmek istiyorum; din, 
vicdan ve inanç özgürlüğünün dışında dini uygulama özgürlüğünü talep 
ediyor, anayasaya böyle bir hüküm konulmasını talep ediyor. Aslında bu 
uygulamayı da son dönemlerde görüyoruz. Kamuda, Mecliste türbanın 
serbest kalması gibi, öğretmenlerin türban takması gibi, avukatların 
türban takması gibi uygulama güvencesi de istiyor ve bunu da anayasaya 
bağlamak istediği bir girişim var. Bu konuda yine CHP’nin karşı çıkışı 
var diyebiliriz.

Bu ortam içerisinde tabii ki, bu uzlaşma sağlanamadı. 2 yıl 1 aylık 
süreç sonunda aslında biz partilerin gerçekten nasıl anayasa istediklerini 
de görmüş olduk. Yani, demokratik, çağdaş bir anayasaya ulaşmaya 
çalışıyoruz, ama bu komisyon çalışmasını sürdürürken bir aşamada 
iktidar partisi “Başkanlık Sistemi”ni öneren bir öneri getirdi, bir blok 
öneri. Şu ortaya çıktı ki: Bu çalışmalar bir yandan sürerken, uzlaşma 
sağlanamayacağı hesaplandığı veya öngörüldüğü için iktidar partisi kendi 
anayasasını hazırlayıp Meclise getirdi ve bu komisyona sunulmasından 
sonra da komisyon çalışmaları büyük ölçüde bu öneri sebebiyle kilit-
lendi. Bir başkanlık sistemi öngörüyor, onun detaylarını tartışmak ayrı 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

54

bir konu, bize özgü veyahut Türkiye özgü Başkanlık Sistemi diye tarif 
edildi; çünkü dünyadaki uygulamalara da benzemiyordu.

Bu öneri karşılığında benim dikkatimi çeken ve anayasa niyetini 
ortaya koyan bir diğer teklifte, BDP tarafından getirildi. BDP’de; Yasama, 
Yürütme, Yargı temel erkleri konusunda öyle öneriler sundu ki komisyona, 
bunların da diğer partiler tarafından kabul edilmesi mümkün değildi. 
AKP, bütün yetkilerin başkanda toplandığı ve örneği dünyada görülmeyen 
bir Başkanlık Sistemiyle yeni bir rejim önerirken, BDP yine Başkanlık 
Sistemine yakın olarak tarif edebileceğimiz, ama egemenliği bölüşen bir 
öneride bulundu. Egemenliğin bölüşümünü şöyle izah edebiliriz: Türkiye 
Cumhuriyeti’ni devlet başkanı ile birlikte bölge başkanları yönetirler, ege-
menliği bölüşerek kullanırlar gibi bir teklifte bulundu. İki; aynı mahiyette 
TBMM’nin yanında kurulacak olan bölge meclisleriyle Yasama yetkisi 
kullanılır, diye öneriyordu. Yürütme yetkisini bölge başkanları, Yasama 
yetkisini de Meclis ile bölge Meclisleri ortaklaşa kullanırlar deniliyordu. 
Aslında Yargı erkinin de yine yerel yargı anlamında bölerek ikili bir yargı 
sistemi öneriyordu. Bu öneri Meclise geldikten sonra, aslında hocalarımı-
zın tarif ettiği asgari müştereklerin oluşmayacağı anlaşılmış oldu. Bu yeni 
bir Türkiye inşası olarak da zaman zaman tarif ediliyor. Dolayısıyla, bu 
siyasî ortam içerisinde, bu çatışma ortamı içerisinde henüz biz toplumsal 
ve siyasal bir uzlaşma sağlamadan Meclis’te yeni anaya yapma gibi arayışa 
girmemiz belki de hataydı diye söylemek istiyorum.

Çünkü bu, bütün toplum kesimlerinin ortak talebiyle ve gerçekten 
çağdaş bir anayasayla yola çıkılmış bir süreç değil. Biraz siyasetin dayat-
ması, biraz iktidarın beklentilerinin farklı yönde gelişmesi ve ben de bu 
görüşe katılıyorum. Türkiye’deki aslında ulusal, siyasal birliğin bozulmuş 
olmasından kaynaklı bir durumdu.

Elbette Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin etkisi vardır, orada müza-
kereden bir ülke durumuna gelmemizden kaynaklanan gelişmeler ve 
düzenlemeler de yapıldı, onları da kabul etmek gerekir. Ama topyekûn 
bir yeni anayasa yapabilmenin ortamı yok diye düşünüyorum. Çünkü 
siyasal çatışmalar bu sonuca varmadı, toplumsal bütünleşme, toplumsal 
uzlaşma yok. Ulusal birlik konusunda ciddi bir ayrışma süreci yaşıyoruz. 
Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve ilkelerini şu 
anda ayakta tutacak zeminde önemli bir kayma var. Böyle bir ortamda 
siyasi partiler eliyle görevde olan Meclisin bir uzlaşmaya dayalı Anayasa 
çıkarması oldukça zor. Özellikle de demin verdiğim anlayışla Türkiye’yi 
yönettikleri düşünülürse.
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Benim son olarak söylemek istediğim şu: Elbette çağdaş, insan hakla-
rına ve demokrasiye dayalı bir Anayasa yapmak herkesin özlemidir. Ama 
bunun şu anda altyapısını oluşturmadığımız ortada, sosyo - ekonomik 
ve politik süreç nereye doğru evrilir henüz onu da görmüyoruz. Sadece 
Anayasanın asgari düzeyde yapılmış olmasından hareketle yola çıkmak 
yeterli değil, ki o Anayasa üzerinde 1995 ve 2001 yıllarında çok önemli 
değişikliklerde yapıldı. Bu süre içerisinde bizim yeni bir sivil Anayasa 
yapabilmemizin şu anda koşulları gözükmüyor. Belki bu koşulları oluş-
turmak üzere, Anayasanın altyapısını oluşturan dinamiklerine bakmamız 
ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bütün örgütlerin, siyasi 
partiler dahil, o dinamikleri geliştirmek, o dinamikleri ileri götürmek ve 
o dinamikler arasında uzlaşma sağlamak üzere çaba göstermeleri gerekir. 
Bu ortam sağlandıktan sonra, Sayın Hocamın ifade ettiği gibi, sadece 
Anayasa yapmak üzere seçilmiş bir kurucu Meclis üzerinden yeni Anayasa 
yapma girişimini başlatmak daha gerçekçi ve sonuç alıcı bir davranış ola-
caktır gibi görünüyor bana. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederim Sayın Bila, zamanı çok 
verimli kullandığınız için; çünkü saat 13:00’e kadar uzattık toplantı süre-
sini, fakat daha fazla salonu kullanmamız mümkün değil. Saat 14:00’da 
öğleden sonraki çalışmalar yapılacak ve sanıyorum ki, salonla ilgili bir 
işlemde yapılması gerekiyor. Onun için saat 13:00’da salonu boşaltmak 
zorundayız. Sorusu olan sayın dinleyicilerimiz varsa ve sorularını yazılı 
olarak gönderirlerse belki soru muhatabı olan sayın konuşmacılara ile-
tiriz, iletişimi sağlarız.

Son konuşmacı Sayın İbrahim Kaboğlu; Türkiye Barolar Birliği’nin 
Anayasa ile ilgili birkaç çalışması oldu, bunlardan bir tanesi 1982 Anaya-
sası hazırlanırken Danışma Meclisinin hazırladığı metni değerlendirmek 
üzere kuruluşlardan görüş almışlardı. O zaman Türkiye Barolar Birliği 
Genel Kurulu bir çalışma yaparak görüşünü belirtmişti. Daha sonra Baro-
lar Birliği Yönetimi, Anayasa çalışmaları başlayınca birden çok çalışma 
yaptı. Bunlardan bir tanesinde Sayın Kaboğlu ile birlikte çalıştık, bir 
tanesinde de Sayın Süheyl Batum çalıştı. Gerçekten bu metinler çok yararlı 
olabilir, Anayasa arayışı yapan Yasama organlarına diye düşünüyorum. 
Sayın Teziç de aynı görüşü belirtti. Sayın İbrahim Kaboğlu; bildiğiniz 
gibi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi ve bizim değerli konuşmacı arkadaşımız, buyurun.
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Teşekkürler sevgili Başkan; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Bu saatte ne söylenebilir ? Birde salon boşaltılacak, hepiniz bitsin diye 
bekliyorsunuz, ne söylenebilir ? Belki şu söylenebilir, bütün bu konuşu-
lanlardan sonra: Bir anayasa yapılamadı, dolayısıyla yakın gelecekte yeni 
bir anayasa yapabilme olasılığı bulunmuyor. Şu halde var olan anayasal 
düzeni nasıl değerlendirmek gerekir, yeni anayasaya giden yol konusunda 
neler söylenebilir ? Bu açıdan konuşmamı üç başlık altında toplayabilirim.

Birincisi; mevcut olan Anayasa, 1982 Anayasasının başkalaşımı başlığı 
konulabilir. İkincisi; Anayasa fetişizmi, yeni Anayasa konusunda. Üçün-
cüsü; 2013’de tanık olduğunuz Anayasasızlaştırma süreci. Bunlara değin-
dikten sonra, acaba yeni anayasal düzen için neler söylenebilir o konuda 
birkaç görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Esasen 1982 Anayasası birinci başlık, yani Anayasanın değişimi, daha 
doğrusu başkalaşımı başlığında şunu söyleyebiliriz: Esasen 1982 Anayasası 
hiç değişmemiş olsaydı bile bugün aynı metin farklı biçimde yorumlana-
caktı, farklı biçimde uygulanacaktı. Bu tür metinlerin bir bakıma yaşayan 
metin olması niteliğinden kaynaklanıyor, zamanın değişen koşullarına 
göre metinlerin yorumlanması ve uygulanması farklılaşıyor. Önemli olan 
hangi yönde değiştiği ve farklılaştığı, burada bahsettiğimiz özgürlükçü 
anlamda değişim ve başkalaşım söz konusu olmalı.

Ancak bilindiği gibi, 1982 Anayasası çokça değiştirildi; 1987’den 
2010’a kadar değiştirildi. Biz genellikle 2010 değişikliği üzerinde duru-
yoruz, ama biraz önce değinildiği gibi büyük değişikliklerden birisi 1995 
değişikliği ise, en önemlisi 2001 değişikliğidir. Bu değişikliklerin önemli 
getirileri oldu, özellikle hak ve özgürlükler alanında önemli getirileri 
oldu. Sonrakiler, 2004 değişikliği de bunlar içerisinde yer alıyor. Bunların 
bir kısmı 2010 değişikliğiyle beraber iktidarın pekiştirilmesi anlamında 
değişiklikler olarak nitelendirilebilir.

Tabii ki burada bunlara girecek değilim, ama burada önemli bir nok-
taya bizim belki anayasacılar olarak da eksiğimiz ya da üzerinde az çok 
çalıştığımız konu olduğu için önemli birkaç noktaya değinmek istiyorum. 
Mesela, anayasanın 13’ncü maddesi hak ve özgürlükleri sınırlama mad-
desi olarak yazılan, ama 2001 yılında güvence maddesine dönüştürülen 
13’ncü madde gerçekten parlamento yeni bir anayasa yerine mevcut 
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mevzuatı 13’ncü madde ışığında elden geçirseydi ya da 13’ncü maddeye 
aykırı yasalar çıkarmasaydı bugünkü anayasal düzen, özgürlükler düzeni 
hayli farklı olurdu. Hakkın özü gibi, ölçülük gibi kavramlar, demokratik 
toplum gibi kavramlar çok önemli kavramlardır.

14’ncü madde yeniden yazıldı, mesela Yasama Dokunulmazlığı Mad-
desinin yollama yaptığı 83’ncü maddenin yollama yaptığı 14’ncü madde; 
insan hakları, Avrupa Sözleşmesinin ışığında yeniden yazıldı. Fakat 
sanki bu madde hiç yeniden yazılmamış gibi hâkimlerimiz aynı şekilde 
uyguluyorlar, bu tabii ki anayasal değişim ve gelişim kuralına aykırıdır.

Yargıyı pekiştirici pek çok maddede düzenleme yapıldı, uluslararası 
hukukun gereklerine doğru açılım yapıldı. Usule ilişkin haklar tanındı, 
yönetim - iktidar bağlamında, iktidarı törpüleyici bazı değişikliklerde 
yapıldı. Bunlar bilindiği için bunlara girmiyorum. Esasen benim dikka-
tinizi çekmek istediğim nokta şu: Anayasayı biz genellikle değiştirilen 
maddeler ve değiştirilmeyen maddeler olarak inceliyoruz. Oysa değiştirilen 
maddelerin Anayasa bütünü üzerindeki etkileri üzerinde az duruyoruz. 
Nereye kadar etki ediyor ? Tabii ki bütün bu değişikliklerin muhatabı 
Yasama organı, 13’ncü madde mesela. Yargı organı aynı şekilde, nereye 
kadar, “Gezi Parkı”nda kullanılan gaza kadar Anayasa’nın 13’ncü mad-
desini uygulanması, yani Yürütme organı kolluk güçlerine kadar Anaya-
sa’da özgürlüklerle ilgili yapılan iyileştirmelerin muhatabı olan anayasal 
kurumlar ve onların alt birimleri. Bu konu üzerinde az çalıştık doğrusu, 
haliyle değiştirilen maddelerin, değiştirilmeyen maddeler üzerindeki etkisi 
aynı zamanda bir anayasal yorum konusudur. Tabii ki bu konuda resmi 
yorumu Anayasa Mahkemesi yapmak durumundadır, ama görüyoruz ki 
kararlarında bazı değişiklikler hiç yapılmamış gibi karar verilmektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinden ve Özel Yetkili Mahkemelerden söz 
etmeye hiç gerek yok, onlar 1982’nin bile gerisinde yaşamaktadırlar ve 
mevzuatı uygulamaktadırlar. Bu açıdan biraz sonra belirteceğim nedenle 
değişiklikler bağlamında, anayasal kurallar bütünü üzerinde yol açılan 
etkinin saptanması önemlidir, kazanımlar açısından.

İkincisi ise, yenileme arayışında bir tür anayasa fetişizmi yapıldı. 
Mesela, bir Başbakan, bir Meclis Başkanı, bir muhalefet, bir parti lideri 
çıktı, “Bütün bu sorunlarımız mevcut Anayasadan kaynaklanıyor, yenile-
yemezsek bu şekilde bocalamaya devam ederiz” dedi. Ama şunu unuttular, 
şunu ihmal ettiler: Anayasayı niçin yeniliyoruz ? 1961 Anayasası’nı iktidar 
az özgürlük fazla diye eleştiriyorduk, ama 1982 Anayasasında durum 
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iktidar fazla özgürlük az diye yenilemek için yola çıktık ve meslektaş-
larımın belirttiği gibi 20 yılda çok önemli çalışmalar ortaya konuldu. 
O zaman, o yetkilinin şunu söylemesi gerekirdi: Hangi iktidar azaltılma-
lıdır ki, Başbakanın, Cumhurbaşkanının, hangi yetkileri azaltılmalıdır ki 
sorunlarımızın çözümü kolaylaşsın. İşte bu yapılmadığı için özgürlükler 
genellikle ihmal edildi ve bir tür Anayasa fetişizmine gidildi. Ne oldu 
Anayasa fetişizminde ? Değinilen konular, ben hiç girmedim Süheyl 
Bey’in bahsettiği konulara; çünkü ne getiriyor, ne götürüyordan daha 
çok beni ilgilendiren ilke tartışmasıdır. Biz şu ilke tartışmasını yapma-
dık, yapamadık; Türkiye siyasal rejimini değiştirmek zorunda mı ? Yani, 
parlamenter rejimi terk etmek ve yeni bir rejimi kabul etmek zorunda 
mı ? Biz bunu tartışmadık, önce ilkeler üzerine tartışmamız gerekirdi. Bu 
ilkeler üzerine bir tartışma yapılmadan, hayır yeni bir rejime ihtiyacımız 
var denildi ve zaten anayasal tartışma zemini de orada kayboldu.

Benzer şekilde yargı birliği denildi, 1868’den bu yana kurulan iki 
yargı düzeninden neden vazgeçmek istediğimizi hiç kimse tartışmadı. 
Acaba ikili yargı düzeninden vazgeçmek bizi adil yargıya mı götürecekti 
ve onun için vazgeçecektik. Hiç tartışılmadan, hiçbir şekilde bilimsel 
gerçeklikle ilgisi olmayan şeyler söylendi; içtihat birliği gibi. Bu vesileyle 
hemen dile getirmem gerekir ki, bilgi kirliliğine çok fazla yol açıldı ve 
bu çerçevede uzmanlar genellikle ikinci plana itildi. Daha çok siyaset-
çiler, 19’ncu Yüzyılın gerisinde kalan bir “Milli Egemenlik” söylemiyle 
Anayasayı kotarmaya çalıştılar. Bu bakımdan tabii rejimi tartışamayınca 
haliyle hak ve özgürlükleri tartışamadık, Türkiye’nin kırılma halkala-
rını tartışamadık; kimlikler konusu, özellikle yurttaşlık konusu, lâiklik 
konusu, din - devlet ilişkisi konusu, çevre ilişkisi konularını tartışamadık. 
Oysa, pekala Türkiye’de Anayasanın yenilenmesinin temelinde esasen 
değinilen, “fren” ve “denge” mekanizmalarının yanı sıra bunlarda vardı 
ve bunları tartışırken biz genellikle etnik çerçevede tartışıyoruz. Oysa 
Türkiye’de etnik ayrılıklar olmasaydı da, Türkiye gibi bu kadar büyük 
bir devlet, demokratik olma iddiasında olan bir devletin bu denli aşırı 
merkeziyetçi bir yapıyla yönetilemeyeceği ve yönetilmediği de bellidir. 
Mesela, bu çerçevede 126, 127’nci maddeleri eleştirebiliriz, ama Avrupa 
Yerel Yönetimler özerklik şartına konulan çekincelerin kaldırılmasına 
da engel teşkil etmemektedir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına göre 
lâiklik konusunda gerilemiştir, ama ortaya çıkan gerçekler 1982 Anaya-
sasının lâikliğe ilişkin hükümlerine hiçte saygı gösterilmediğini ortaya 
koymaktadır.
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Üçüncü konu yurttaşlık konusu; özellikle 1924 Anayasasında yer 
alan Türkiye ahalisinden hareketle baktığımız zaman ilk üç madde, bu 
ilk üç madde de değişime uğradı aslında, başlangıç kısmı değiştirildi 
teknik anlamda.

14’ncü madde yeniden yazılırken, insan haklarına dayanan lâik ve 
demokratik Türkiye Cumhuriyeti, denildi. Dolayısıyla, ilk üç madde 
de olumlu anlamda pekâlâ değişime açıktır. Burada dikkatinizi çekmek 
istiyorum, Anayasa tartışmalarında madem ki kucaklayıcı yaklaşıma ihti-
yacımız var, “Türkiye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti” var, indirgeyici 
tanım değil, kapsayıcı tanım söz konusu. Zaten değişmez maddelerin 
anlamı da kapsayıcı yönde ele alınmalıdır, kullanılmalıdır.

Dolayısıyla, biz bu üç kavramı tartışmadık; kapsayıcı yurttaşlık, lâik-
lik, merkez çevre ilişkileri. Biz bunları tartışamadık; çünkü Anayasal 
bilgi kirliliği çok yoğun şekilde gündeme geldi. Haliyle, hak ve özgür-
lükleri de hak ettiği bir biçimde tartışamadık. Peki, o zaman ne yaptık 
biz; aslında değişmez maddelerden hareketle birçok madde de olumlu 
anlamda değişime uğrayan ve bir tür anayasal metamorfoz diyebilece-
ğimiz bir eşiğe gelen bu Anayasayı bile çok gördük ve 2013’ün üç olayı 
bu Anayasanın uygulanamaz bir metin haline geldiğini bize gösterdi. 
Birincisi; Gezi Olayları, ikincisi; öğrenci evleri, üçüncüsü; yaşadığımız 
süreç, hükümet - cemaat ilişkisinde ortaya çıkan bir tür Anayasal durum.

Şimdi bunların saptanması neden önemlidir ? İki nedenle çok önem-
lidir. Birinci neden; acaba biz toplumsal düzey olarak nereye geldik ? 
Yani, 2013 yılında, 2014 yılında anayasal kazanımımız nedir ? Hangi hak 
ve özgürlükler güvence altındadır ve Anayasada yer alan fren ve denge 
mekanizmaları içerisinde yargının pozitif hukuk çerçevesinde yeri nedir ? 
Bunların saptanması iki açıdan önemlidir. Bir; yakın bir gelecekte yeni 
anayasa umudu bulunmadığına göre, o zaman bu anayasanın geçirdiği 
değişiklikler ışığında özgürlükçü durumuyla toplum lehine, hak ve 
özgürlük özneleri lehine uygulanması ve o şekilde uygulanmasında ısrar 
edilmesi özellikle uluslararası hukukun da, uluslararası insan hakları 
kazanımlarının etkisiyle, birinci nokta bu.

İkinci nokta; eğer bir gün yeni bir anayasa yaparsak, o zaman şu ilkeyi 
gündeme getirmek için, yeni anayasaya evet ama daha iyisi için, 1982’in 
gerisine düşmeyecek şekilde. Tabii ki 2014 itibariyle başkalaşan metnin 
gerisine düşmeyecek şekilde bu da geri götürülmezlik ilkesi gereği, dola-
yısıyla bu açıdan bugüne kadar sağlanan birikimin saptanması önemlidir.
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O zaman yeni anayasa yöntemi üzerinde Teziç Hoca belirtti, ben 
de zaten 2011 yılında Sayın Başkanın yaptığı toplantıda Mecliste bu 
görüşü dile getirmiştim. Sonra, “Hayır, Meclis yapsın” dedi meslektaş-
larımızın çoğu, o zaman şunu söyleyerek ayrılmıştım: “Kurucu Meclise 
kapıyı açın, bu Meclis, Kurucu Meclisin kapısını açsın, 175’nci maddeye 
ekleme yapsın ve bu Meclis yeni Anayasa giden zemini hazırlasın. Bu 
anayasaya bile aykırı olan onlarca, yüzlerce yasa var, onu ayıklarsa çok iyi 
hizmet etmiş olur ve siyasal baskıların dışında yeni bir Meclis, seçimle 
gelen bir Meclis Anayasayı hazırlarsa, o zaman bu Anayasa 21’nci Yüzyıl 
Türkiye’sinin Anayasası olabilir” demiştik. Bu olmadığına göre, korkarım 
ki Sayın Başkan bu çalışma bizi yeni bir Anayasaya değil, yeni bir Anayasa 
değişikliğine ancak götürebilir demiştim. İkincisinde de yanılmışım, o da 
olmadı. Demek ki, kolay değil.

Şöyle bir umut beslenebilir: Çoğunluk partisi 2007 yılında kendi 
başıma yapacağım dedi, olmadı, bir bakıma özeleştiri yapmış oldu. 
2011’de diğer partilerle birlikte bir uzlaşma ortamında bu işe başladı, 
kusurlarına rağmen bir özeleştiridir, daha ileri bir adımdır ve olumludur. 
Bundan sonra ise 2015, 2016’da ise daha demokratik bir yol, daha ileri 
bir yol denenmelidir. Temenni edileni, bir meclistir ve bir anayasa mec-
lisi olmalıdır. Ama bunun da güçlüklerini bugünden bilmek kaydıyla, 
unutmayalım anayasal düzenin devamlılığı kaydıyla anayasayı yeniliyoruz. 
Bu da, uzlaşmadır, konuşmadır, tartışmadır, fikirlerin olgunlaştırılmasıdır.

Bu çerçevede ne yapılabilir ? Yeni anayasal düzen gerçekten özleniyorsa 
Sayın Meclis Başkanı, 3 yıl önce bizim dile getirdiklerimizi şimdi dile 
getirmeye başladı. Bu Partiler Kanunu, Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu 
değiştirilmelidir, diye. 3 yıl öncesinde bu yapılsaydı çok ileri bir eşikte 
biz olurduk ve bunlar içerik olarak zorlanmalıdır.

Son nokta ise, yeni anayasa bir gün yapılabilirse o anayasada iki yol 
var; bir, politik münazaralarda dile getirildiği gibi dinsel, mezhepsel, 
ırksal, bölgesel birtakım şeylerin konması anayasaya, öğelerin yerleşti-
rilmesi. Öbür taraftan ise; hayır tam tersine genel ilkelerin konulması, 
insan hakları, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet, cumhuriyetçi eşitlik gibi 
kavramların konulması.

Merkez çevreyle ilişkisinde, yerele öncelik tanıyan demokratik kuralla-
rın konulması bu ikili ayrımda zannediyorum bize bilim çevrelerine düşen 
görev; eğer bir haklar toplum, insan haklarına dayanan demokratik ve 
lâik bir Cumhuriyet özlemi içerisindeysek, 1982 Anayasasından çıkmaya 
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çalıştığımız daraltıcı, çatışmacı öğelerden elden geldiğince uzaklaşıp daha 
kapsayıcı öğelere doğru fikirlerimizi ona yönelik olarak seferber etmemiz 
gerekiyor. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Efendim, Sayın Kaboğlu’na teşekkür ederiz.
Bazı sorular geldi, yalnız bir durumu bilginize sunmak durumundayım. 
Saat 13:00’da salonu bölmek ve öğleden sonra başlayacak çalışmalara 
hazırlamak için arkadaşlar geldiler. Onun için toplantıyı burada kapatmak 
zorundayım. Yalnız sorulardan bazılarıyla ilgili bir ufak bilgi sunmak isti-
yorum. Örneğin, Kurultayımızın diğer çalışmaları arasında soru konusu 
yapılmış; demokrasi ve siyasi partiler, adil yargılanma hakkı, tutukluluk 
süreleri ve adalet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa değişikli-
ğiyle getirilen başvuru, norm yapma tekniği ve insan haklarından şikayet 
mekanizması, hukuk öğrenimi ve meslek eğitimi gibi ilginç ve uzmanlarca 
konularımız var. o konuları arkadaşlarımızın izlemelerine de imkan var.

Süheyl Batum - Müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim ? O soruların 
tutanaklara geçmesi için, siz takdir ederseniz o soruları biz atmayalım, biz 
tutanaklara geçirtelim ve cevaplarını da verelim. Böylece yayınlandığında 
o sorularda kaybolmadan tutanaklarda yer alsın. Tabii siz takdir edersiniz.

İmdat Balboca - Sayın Başkan, çok özür dileyerek bir şey söylemek 
istiyorum. Her konuşmacıdan sonra söz hakkı verilmediği için, söz 
haklarımızı ve sorularımızı sonraya saklamıştık. Onun için de Sayın 
Başkan’a, bir söz hakkı istiyorum diye kim göndermişti bilmiyorum. 
Burada Türkiye halkları yok edildi, Anayasa adına insanlar intihara gitti. 
Türkiye demokrasisi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi yok sayıldı. Bunun 
bir söz hakkı olarak verilmesi gerekiyor. Saygılarımı sunuyorum.

Oturum Başkanı - Peki teşekkür ederim İmdat Balkoca. Efendim 
sayın konuşmacılara ve katılımcılara Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 
Düzenleme Komitesi adına teşekkür ediyoruz. Sanıyorum konuşmacılara 
ufak bir armağan verilecek, onun için törene geçiyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 1. GÜN

Demokrasi, Siyasi Partiler  
ve Seçim Sistemleri
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Sunucu - Aradan sonraki ilk oturumumuza hoş geldiniz. Bu otu-
rumda, “Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri” konulu oturum 
icra edilecektir. Oturumun birbuçuk saat sürmesi ve 15:30’da bitmesi 
beklenmektedir. Oturuma Başkanlık etmek üzere, Amasya Barosundan 
Ahmet Derindere’yi platforma teşriflerini arz ederim.

Katılımcı konuşmacılar;
• Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör 

Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu,
• Bologna Üniversitesinden Sayın Profesör Doktor Tommaso 

Edoardo Frosini,
• Sabancı Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Profesör Doktor 

Ersin Kalaycıoğlu,
• Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Yardımcı Doçent 

Doktor Ersoy Kontacı’nın teşriflerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkür ederim.

Av. Ahmet DERİNDERE
Amasya Barosu / Oturum Başkanı

Değerli konuklar; Amasya Barosu adına sizleri sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. Ankara Barosuna böyle bir organizasyon, böyle bir oturum 
düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Umarım Kurultay ve bu oturum 
amacına uygun bir şekilde başarı ile sonuçlanır. Konumuz; demokrasi, 
siyasal partiler ve seçim sistemleri. Tabii demokratik ülkelerde, demokra-
sinin olmazsa olmaz koşulu seçim sistemleri ve siyasal partilerdir. Siyasal 
partilerin gerçek anlamda temsili yakalayabilmeleri ve demokratik düşün-
celeri iktidara taşıyabilmeleri için seçim sistemlerinin ve seçim sistemleri 
kapsamında bazı sorunlardan sanıyorum hocalarımız bahsedecektir, oy 
barajlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu oturumumuzda konuşmacı olarak anons edildiği üzere;
• Sayın Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu; Galatasaray Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanı
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• Profesör Doktor Tommaso Edoardo Frosini; Bologna Üniversitesi
• Profesör Doktor Sayın Ersin Kalaycıoğlu; Sabancı Üniversitesi 

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
• Yardımcı Doçent Doktor Ersoy Kontacı; Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi
Konuşmacılarımız buradaki yazılan sırayla söz vermeyi düşünüyo-

ruz. 1,5 saatlik bir süremiz var, bu sürenin 15’er dakikasını konuşma, 
son yarım saatini de soru cevaba ayırmayı düşünüyoruz. İlk sözü Sayın 
Profesör Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu’na bırakıyoruz; buyurun Hocam.

Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen 
Ankara Barosuna da teşekkür etmek isterim. Üç günlük çok yoğun bir 
kurultay, hukuk kurultayları, hukukun bu kadar ayaklar altına geldiği 
bir döneme denk gelmesi ayrı bir ilginç tarafı; gerçi hukuk her zaman 
Türkiye’de bir sorun olmuştur ve bir türlü hukuk devletine ulaşamadık.
Demokrasi, siyasi partiler ve seçim sistemleri üç devasal konu; 15 dakika 
içerisinde ben bunlarla ilgili her ne kadar yıllardır anlatıp bir sonuç 
alamamışsak da, bir kez daha bu konudaki düşüncelerimizi tekrarla-
makta, biriktirmekte yarar var diyerek ne yapılması gerektiğini söylemeye 
çalışacağım.

Şimdi, seçim sistemleri, siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazı-
dır. Temsili demokrasilerde seçim kaçınılmaz, siyasi partilerde günümüz 
demokrasilerinde toplumdan devlete, sosyalden siyasala tersine aracı, 
taşıyıcı, katalizör kurumlar, demokrasinin olmazsa olmaz kurumları. 
Ama bu ikisinin asıl önemli olan yönü; hükümet sistemi ile ilişkisidir. 
Aslında hükümet sistemini bir terazinin merkezi olarak düşünürsek, siyasi 
partiler ve seçim sisteminde kefeler gibidir. Sistemin bütünüyle iyi işlemesi 
siyasi partiler sistemi ve seçim sisteminin de onunla uyumlu olmasına 
bağlıdır. Yani, bir tür üçlü sacayağı olarak da nitelendirebiliriz; hükümet 
sistemi, siyasi partiler sistemi ve seçim sistemi birbirini tamamlamalıdır. 
Birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Bizim konumuz bunlardan 
siyasi partiler ve seçim sistemi olduğuna göre, bu söylediğim fonksiyonu, 
demokrasinin olmazsa olmazını karşılayabilmesi bakımından ve daha 
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da önemlisi hükümet sisteminin sağlıklı işleyebilmesi bakımından nasıl 
olmalıdır.

İşi siyasi partiler bakımından ele alırsak, işin hukuki çerçevesi var siyasi 
partilere ilişkin, Anayasadan başlayan hukuki sorunlar var. Bir de, daha 
da önemlisi birçok konuda olduğu gibi uygulamadan kaynaklanan ve 
siyasal iklim ve kültürden kaynaklanan sıkıntılar vardır. Aslında ikincisi 
birincisinden daha da zor, bu yaşadığımız süreçte bunu daha da somut 
olarak görüyorum.

Siyasi partilerin hukuk düzenine girmesi çok eski değil, yani siyasi 
partilerde çok eski kurumlar değil. 19’ncu Yüzyılda siyasi partiler hukuk 
düzeni dışında tutulmuş, siyasi partiler kadro partileri, seçimden seçime 
seçim mekanizması gibi çalışıyorlar. Sınırlı oy ilkesi var, dolayısıyla ülke 
çapında örgütlenmeye filanda ihtiyacı yok. Hatta bir dönem siyasi partiler, 
seçmen iradesini saptıran kurumlar olarak bile görülmüştür. Siyasi parti-
lerin hukuk düzenine girişleri genel oy ilkesiyle beraber 20’nci Yüzyılda, 
kitlelerin oy hakkına sahip olabilmesi, bunların oyunu alarak iktidara 
gelmek için ülke çapında örgütlenme ihtiyacı, sürekli örgütlenme ihtiyacı 
ve seçmenle daha yakın ilişki içinde olma ihtiyacı ve parlamentoda daha 
homojen, daha oydaşmacı bir tavır alma ihtiyacıyla karşımıza çıkmıştır.

Bu doğrultuda da, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası anayasalara girmiş-
tir. Hukuk düzenlerine daha çok yasal düzeylerde, daha fazla dernekler 
kanunları çerçevesinde faaliyet gösterirken anayasa düzeyinde ele alınma-
ları 2. Dünya Savaşı sonrasıdır. Bunun nedeni de nedir ? “De Verci”nin 
siyasi partilerle ilgili çalışmasında belirttiği çok önemli bir husus var diyor 
ki, “Bir ülkede klasik anayasa hukukunu ne kadar iyi bilirseniz bilin, siyasi 
partinin rolünü bilmezseniz o ülkenin siyasal rejimiyle ilgili yanlış bilgi 
sahibi olursunuz. Ama tersine, siyasi partilerin rejim içindeki rolünü bilir, 
klasik anayasa hukukunu bilmeseniz bile eksik yapsanız bile belirleyici 
rol alır.” Yine “Vödel” de diyor ki, “Demokrasi, siyasal partilersiz olmaz, 
ama bir gün siyasi partiler yüzünden son bulur.”

Bunu da ne göstermiştir ? Bildiğimiz 2. Dünya Savaşı öncesi faşizmin 
Almanya ve İtalya’da ortaya çıkışı ve demokratik yolların terk edilerek 
totaliter rejimlerin kuruluşu Avrupa’da 2. Dünya Savaşı sonrası siyasi 
partileri hem bir güvence olarak, demokrasinin olmazsa olmaz unsuru 
olarak, hem de bir tehdit unsuru olarak; eğer hukuk kurallarını anaya-
sal düzen içerisinde işlemedikleri zaman otoriter rejime yönelmelerini 
önlemek adına, anayasa ile düzenlenmeye başlamıştır. Hemen tüm ana-
yasalarda birçok ülkede siyasal partilerle ilgili düzenlemeler görürsünüz. 
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Aslında Türkiye’de paraleldir dünya ile Türkiye’de 1961 Anayasasına 
kadar Dernekler Kanununa göre çalışırken sonrasında anayasal düzende 
derneklerden ayrı bir hukuki rejime bağlanmıştır.

Peki, başka ulusal anayasalardaki bu rejim dışında, ulusal üstü boyut 
olarak da yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var bizim için öncelikle 
olan ve orada 11’nci maddedeki örgütlenme özgürlüğü içinde; dernekler, 
sendikalar, meslek kuruluşları, siyasi partiler, aynı kategoride görülmüştür 
ve orada da bunun rejimi belirlenmiştir. Dolayısıyla, siyasal partilerin 
hukuki rejimini belirlerken bir kere bugün Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesine uygun olmak zorunda olduğuna göre kanunlarımız, hatta 
Anayasayı buna göre değiştirdiğimize göre ölçü; 11’nci madde çerçe-
vesinde örgütlenme özgürlüğü doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin içtihadı olacaktır siyasi partiler kapatma, yasaklama ya 
da güvence rejimi bakımından ve bu konuda da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde çok ciddi bir içtihat vardır. Bu içtihadı da Türkiye oluştur-
muştur. Bizden giden partiler; Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Sosyalist 
Partisi, Refah Partisi, İspanya’dan başvuran bir parti var ve onun dışında 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin siyasal partilerle ile ilgili kararları, 
içtihadı örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde aslında Türkiye içtihatlarıdır.

Türkiye’ye baktığımızda da siyasal partiler bakımından, her ne kadar 
16 ve üstünde parti kapatılmışsa da, iki kulvarda parti kapatma vardır; 
bir, üniter devlet karşıtı olmaktan, iki, lâiklik ilkesiyle sorunlu olmaktan 
diyeyim, karşıtı olmaktan demeyeyim. Bunlarla da ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin içtihadı vardır, bu konular oraya taşınmıştır. 
Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Sosyalist Parti, Özdep, keza Refah 
Partisi ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de içtihadı vardır. 
Şimdi burada katılımcıların çoğu bunlara vakıftır. Kriter şudur: Siyasi 
partilerin kullandığı yöntem şiddet içermeyecek, demokratik yöntemle 
yürüyecekler, demokratik ilkelere bağlı kalacaklar, bu doğrultuda amaç 
demokratik olacak, artı araç demokratik olacak. Bunlardan birisi demok-
ratik yöntemlerden saparsa, şiddeti öngörürse bu durumlar bir siyasi 
parti kapatma sebebidir.

Yine siyasi parti kapatma son çare olmamalıdır. Öncelikle bunları 
sistem içerisinde tutma ve başkaca yaptırımlar uygulayarak siyasi parti 
kapatma en son başvurulacak yöntem olmalıdır diye bir içtihat var. Yine 
Refah Partisiyle ilgili içtihatta, mahkemenin lâiklikle ilgili görüşlerini yan-
sıtan bir içtihattır. Bunlar aslında bizim Anayasa Mahkemesi kararlarında 
büyük ölçüde yansımıştır. Özellikle Ak Parti ile ilgili son davayı okursak, 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

69

burada Avrupa İnsan Hakları içtihadı adeta tekrarlanmıştır. Hatta onun 
yanına açık, yakın tehlike gibi başkaca unsurlarda eklenmiştir siyasi parti 
kapatma rejimi bakımından.

Anayasanın aslında bana göre, 68 ve 69’ncu maddelerinde 1995 ve 
2001 yıllarında yapılan değişikliklerle aşağı yukarı benzer standart kurul-
muştur. Ama sorun nerededir ? Gariptir ve öncelikle düzeltilmesi gereken, 
bize sabahtan da yeni anayasa arayışlarından söz edildi. Anayasa belli bir 
noktaya gelmiştir, ama Siyasi Partiler Kanunu tam bir felakettir. Bu da 
Türkiye’de iktidarların demokratikleşme yönünde ne kadar samimiyetsiz 
olduğunu gösteriyor.

Siyasi Partiler Kanunun 78, 81, 89’ncu maddelere bakarsanız, “A”dan 
“Z”ye, bu içtihatlara aykırıdır. 78’nci maddeyi okuyun; anayasa değişik-
liğiyle ilgili tartışmalar yapması bile şey dışıdır. Bir taraftan yeni anayasa 
yapıyor, uzlaşma komisyonu kuruyoruz ve bu uzlaşma komisyonu, Ana-
yasa Komisyonu diyeyim; ilk üç maddeyi değiştirebilir mi, değiştiremez 
mi, onları tartışıyoruz, onlar yasaklıyorlar bunları tartışamazsınız diyorlar. 
Böyle bir kanunla biz yeni anayasa yapacağız diyoruz. Samimiyetsizlik, 
bunun için çoğunluk filan gerekmiyor. 12 Eylül’den bu yana bu kadar 
iktidar geldi, maalesef Siyasi Partiler Kanunundaki Anayasa, sözleşmeye, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadına aykırı hükümler aynen 
sürmektedir. Önce bunları ayıklayalım, önce mıntıka temizliği yapalım. 
Bence ondan sonra, Anayasa, Anayasa Mahkemesi içtihadı uluslarüstü 
standartlara yaklaşmıştır diyebilirim.

Asıl şey uygulama, iklim meselesi. Yani, demokrasi bireyi temel değer 
kabul eden bir sistemdir. Yani, birey yoksa Batı’da önce birey kendi aklı-
nın kılavuzunda hareket eder, özgür birey, onun arkasından tarihin bir 
döneminde demokrasi gelişmiştir. Şimdi biz bundan maalesef yoksunuz; 
uzlaşma, özgürleşme, hoşgörü, özellikle kutuplaşma sabahtan da çok 
anlatıldı, biat kültürü. Yani siyasi partiler bütünleştirici, birleştirici kitle 
partileri olarak ortaya çıkmıştır. Siyasi partiler; sanayileşme, şehirleşmeyle 
birlikte heterojenleşen Avrupa toplumları birleştirici rol oynarken, bizde 
siyasi partiler dinsel, kısmen etnik, kısmen feodal, hatta onları da aştık 
bugün cemaat tartışmaları yapıyoruz. Saiklerle politika yapıyorlar ve 
birleştirici değil, bölücü rol oynuyorlar, ayrıştırıcı rol oynuyorlar. Bunlar 
tarih boyunca ayrışma unsurlarıdır. Oysa siyasi partiler tam tersine kitle 
partileri olarak; birleştirici ve bütünleştirici işlev görmüştür. Dolayısıyla, 
bu iklimden, bu kültürden de uzaklaşmak gerekir. Hukuk kurallarını ne 
kadar düzeltirseniz düzeltin.
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Seçim sistemleriyle ilgili sıkıntılar meşhur baraj, en temel sıkıntı; 
% 10 baraj sistemi. Bakın % 10 baraj bugüne kadar 1982 Anayasası 
döneminde 8 seçim yapıldı, her dönemde farklı boyutlarda adaletsiz 
sonuçlara sebebiyet verdi. Büyük partiye artık temsil, küçük partilere 
eksik temsil biçiminde, seçmenin sandıktan çıkan iradesinin parlamentoya 
yansımasını saptıran, farklı boyutlarda sorunlar yaratmıştır, adaletsizlikler 
yaratmıştır. Ama, özellikle baraja takılan oy oranının veya parti sayısının 
yüksek olduğu dönemlerde bu daha belirgin biçimdedir.

Seçimlerde mesele; sadece adaletsizlikle sınırlı kalmamış, siyasal sis-
temin meşruluğunu tartıştırır hale getirmiştir ve bu dönemlerde de kriz 
yaşadık. Bunlardan birisi 1987 seçimleridir, diğeri de 2002 seçimleridir 
bizi bu günlere kadar taşıyan. Bakın, diğer seçimlerde de adaletsiz sonuçlar 
vardır, ama orada biraz sonra birkaç rakam vereceğim, anayasal sistemin, 
anayasadaki nitelikli çoğunlukların işlemesine engel sonuçlar çıkmamış-
tır. Bunlardan 2002 seçimleri, özellikle o sonuçlar hâlâ çok tartışılıyor. 
AKP’nin aldığı oy % 34’dür, temsil oranı % 66’dır, % 32 artık oy, % 45 
baraja takılmıştır, iki parti barajı aştı, dolayısıyla % 55 temsil edilmiştir. 
Seçime katılma oranıyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman, % 85 - 90’dır 
katılım oranı. Toplam seçmeni temsil etme oranı parlamentodaki iki 
partinin, % 43,3’dür. Yani, % 45 baraja takıldı, seçime katılmayanları da 
dikkate aldığımızda toplam seçmeni temsil oranı % 43.3’dür, yani % 57 
oy yaklaşık olarak temsil edilmiyor.

Şimdi bu neyi ifade ediyor ? O zamanki Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin özünde de bu vardır, 367’ye siyasi kisve giydirildi o dönemde, 367 
doğruydu, bir uzlaşmayla Cumhurbaşkanı seçmek istiyorsak, Türkiye 
367’yi çok arayacak ben buna inanıyorum, bugün de arıyor eminim. 
Başka türlü uzlaşmayla Cumhurbaşkanı seçilmez, çoğunluk Cumhur-
başkanı seçsin derseniz o Cumhurbaşkanı olmaz, bugünkü gibi olur. 
Cumhurbaşkanı, Cumhurun başkanı olabilmesi bakımından mutlaka 
nitelikli çoğunlukla seçilmelidir.

O tablo bir kere onu engelliyor, yani Anayasa diyor ki, “3/2 çoğun-
lukla seçilir Cumhurbaşkanı”. Siz % 43 olarak parlamentoda temsil 
ediliyorsunuz, ne 3/2, ne 5/3, bütün anayasanın katılığına ilişkin prensipler 
işlemez hale gelmiştir ve 2002 krizinin özünde o günkü parlamentonun 
bir meşruiyet sorunu vardır, anayasal sistemin sorunları bakımından 
bir meşruiyet sorunu vardır. Zaman zaman Türkiye’de Cumhurbaşkanı 
seçimlerinde hep sıkıntı yaşanmıştır. Tüm seçmeni temsil oranı Celal 
Bayar’da % 76 ve üstüdür, Cevdet Sunay’da % 69, Fahri Korutürk’te % 67, 
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Turgut Özal’da % 72, Süleyman Demirel’de % 83, Ahmet Necdet Sezer’de 
% 70, Abdullah Gül’de % 72’dir. İktidar ve muhalefetiyle parlamentonun 
milleti temsil oranından bahsediyorum. Yani, 2002 Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde 3/2’nin üzerinde çoğunluğu temsil etmektedir parlamento, 
2002’ye geldiğimizde % 43.3’dür. Bizim karşı çıktığımız buydu, Ak Parti 
Cumhurbaşkanı seçemez değil; bu parlamento Cumhurbaşkanı seçme-
melidir idi. Ama, başka siyasi yönlere itildi ve bugünlere kadar taşındık. 
Sonradan nitekim seçimler yapıldı, Abdullah Gül yeni parlamentoya 
uygun tablo oluştu ve % 72 ile seçildi. Ne olurdu Türkiye’de krizden 
önce Mart’ta bir seçim yapılsaydı; çünkü Türkiye’de hiçbir seçim, hiçbir 
parlamento 1982 Anayasası döneminde beş ay sürmemiştir, bir erken 
seçimle Mart ayında bir seçim yapılsaydı. Ak Parti, Abdullah Gül’ü 
seçseydi o zaman Türkiye 28 Nisan “e-muhtıra”sını, o krizi yaşamazdı, 
bunların hiçbirisi yaşanmazdı. Bunların siyasal sorumluluğu tamamen 
bizim siyasetin uzlaşmaz, fırsatçı anlayışıdır. Özünde meşru değildir.

Bir kere öncelikle bu baraj meselesi değiştirilmelidir. Bakın başka baraj 
örnekleri var; Polonya’da % 7, Rusya Federasyonu, Çek Cumhuriyeti, 
Makedonya, Federal Almanya ve Macaristan’da % 5, İtalya, Finlandiya, 
İsveç’te % 4, İspanya, Yunanistan’da % 3, Danimarka’da % 2, Hollanda 
% 0,67. Bu iş biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önüne 
de gitti ve Mahkeme, “Bu baraj çok yüksek, ama Türkiye için idare eder” 
dedi. Bu örnekleri ortaya koydu, bunun örneği yoktur ama siz bununla 
idare edin diyerek bizi aşağıladı. Sadece bu parlamento için söylemiyorum, 
bugüne kadarki bütün parlamentoların ortak sorunudur.

Bir diğer şey seçimlerle ilgili, bu baraj % 5 en çok bence, mutlaka 
çekilmelidir. Yine seçimlerle ilgili nispi temsil sisteminden vazgeçilme-
melidir, yani dar bölge Türkiye bakımından doğru değildir. Ne İngiliz 
tipi dar çevre tek turlu çoğunluk sistemi, ne de Fransız tipli dar çevre iki 
turlu çoğunluk sistemi, temel sebebi de bana göre şudur: Türkiye nüfus 
hareketliliği devam eden bir ülkedir, bu çevreleri eşit tutabilmek mümkün 
değildir. Daha da önemlisi, gerek siyasal partilerin, gerekse seçmenin kıs-
men feodal, kısmen dinsel, kısmen mezhepsel, kısmen etnik argümanlarla 
hareket ettiği bir ülkede dar çevre kutuplaştırmayı artırır. Bu adayların 
milletvekillerinin kimliklerine göre oy kullanır, hangi dinden, hangi 
mezhepten, hatta bugün hangi cemaate kadar indik. Şimdi bu Türkiye’yi 
daha fazla ayrıştırır ve bu bakımdan nispi temsilden vazgeçilmemelidir.

1995’de temsilde adalet, yönetimde istikrar anayasaya konuldu. 
Bu olumsuz sonuçları giderebilmek adına o noktayı henüz yakalayabilmiş 
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değiliz. Dolayısıyla, bugün en geniş çevresi 18’dir, bu korunabilir ya da 
düşürülürse bile onun altına düşmemelidir bence.

Bir de adaletsiz sonuç doğuran, her ile bir milletvekili veriliyor ve 
ondan sonra nüfusa göre dağıtılıyor. Bu küçük iller bakımından avantaj 
sağlıyor, ki bu da 1999’da DSP ile MHP arasında % 4 oy farkı vardı, 
ama milletvekili sayısı eşitti. Çünkü MHP, Orta Anadolu’dan oy alıyor 
ve dolayısıyla bir ilde seçim çevresinde 50 bin ile milletvekili seçilirken, 
öbüründe 150 bin oy gibi garip sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, 
milletvekilleri nüfusa göre dağıtılmalıdır.

Siyasi partiler arasında bence ittifaklara müsaade edilmelidir. İttifak, 
ortak listeyle seçime katılabilmelidir, bu uzlaşmayı, ödünleşmeyi seçim 
yarışında kolaylaştırır. Baraja takılan parti sayısını azaltır, partileri birbi-
rine yakınlaştırır. Bu yolla Fransa’da olduğu gibi sağ /sol bloklar halinde 
iktidar yarışına katılmanın zeminin hazırlar diye düşünüyorum.

Diğeri de, parti içi demokrasi zafiyeti; maalesef lider sultası meselesi. 
Bunda da iklimin çok önemli payı var, siyasal kültürün çok önemli payı 
var. Bunu gidermek adına ön seçim bir mekanizma olarak düşünülebi-
lir, kota konulmalıdır; kadın kotası, gençlik kotası vesaire. Tercihli oy 
düşünülebilir, bu da yine lider sultasını kıracak yöntemler olarak aklıma 
gelenler arasında. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar söyleyebildim. Beni 
dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Yüzbaşıoğlu çok teşekkür ediyoruz. Sayın 
Hocamız, hem genel bir değerlendirme yaptı, hem de ülkemizin yaşadığı 
içsel siyasal çekişmelere ilişkin de hukuki gözlemlerini sundu. Gerçekten 
önemli tespitlerde bulundu ve önemli de tavsiyelerde bulundu. Kendisine 
çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacıya geçmeden önce şunu 
hatırlatmak istiyorum: Sorusu olacak arkadaşlarımızın lütfen yazılı bize 
ulaştırmalarını rica ediyoruz, daha seri bir cevaplama olabilmesi için. 
İkinci konuşmacımız, biraz uzaklardan İtalya’dan geliyor. Kendisine hoş 
geldiniz diyorum. Bize sanıyorum İtalya ve İtalya deneyimlerini anlata-
caklardır; Profesör Doktor Tommaso Edoarda Frosini.
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Prof. Dr. Tommaso Edoardo FROSINI

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Frosini’ye çok teşekkür ediyoruz. Bize hem 

Kara Avrupa’sından örnekler verdi, hem Amerika Birleşik Devletlerin-
den örnekler verdi. Özellikle de lobi faaliyetlerinin demokrasi ve seçim 
sistemleri üzerindeki etkilerinden bahsetti. Kendileri gerçekten bizi bu 
konuda bilgilendirmiş oldular, teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız, 
Sayın Ersin Kalaycıoğlu; Sabancı Üniversitesinden toplantıya katılıyorlar.

Prof. Dr. M. Ersin KALAYCIOĞLU
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Benim önümde iki tane zaman göstergesi var, birisi takvim diğeri saat, 
hangisini esas almam gerekiyor bilmiyorum ?

Oturum Başkanı - Herhalde saati esas almak iyi olur, Hocam siz 
daha iyisini takdir edersiniz; buyurun Kalaycıoğlu.

Prof. Dr. M. Ersin Kalaycıoğlu - Böyle konuşma yapacağı bir sırada 
Winston Churchill’e birisi saatini çıkarıp koyduğu vakit ahaliden birisi 
bağırmış, “Sana saatlik takvim lâzım” diye. Dolayısıyla, bu takvimi 
görünce aklıma bu geldi. Sunum şeklinde yapayım istedim, ama perdeyi 
kapattılar. Yine ben size burada anlatırım.

Ben siyasi partiler üzerinde durmayacağım, bunu bugüne kadar çok 
tekrarladım, yine tekrarlıyorum; dünyada 13 ülkede siyasi partiler yasası 
var, Türkiye’de bunlardan bir tanesidir. Bunların büyük çoğunluğu geçmi-
şinde ciddi demokrasi defosu olmuş ülkelerdir, Almanya gibi, İtalya’nın 
yoktur, yanlışım varsa düzeltsinler sadece Dernekler Yasası ile yönetil-
mektedir. İdari açıdan partileri düzenleyen bir yasaya gerek yoktur.

Temel demokrasilerde; İsviçre’de, İngiltere’de, Amerika Birleşik Dev-
letlerinde siyasi partiler yasası yoktur. Bunlar üç tane temel demokrasi 
modelidir, geri kalan tüm demokrasiler bunlardan türemiştir. Esas itiba-
riyle, İngiltere ve İsviçre temeldir; ikisinde de yoktur ve gerek de yoktur. 
Çünkü, ülkeyi yönetmeye talip olan bir organizasyon kendini yönetmeyi 
becermek durumundadır ve demokratik olarak becermek ve bunu da 
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örnek olarak göstermek mecburiyetindedir, yapamıyorsa zaten demokrasi 
daha başında öldü demektir.

Bizde absürt fikirler çıkıyor ortaya; bunları mecbur edelim öyle seçim-
ler yapsınlar deniliyor. Ben demokratik olmak istemiyorum, diyen par-
tiye ben kanun çıkarıp zorla demokratik hale getireceğim ve o da beni 
demokrasi şeklinde yönetecek; aklınız buna basıyor mu ? Olmaz böyle 
şey, göstersin bana kendisini demokrasi şeklinde kendini nasıl yönetebil-
diğini ve ben de ona oy vereyim. Burada da benden önceki konuşmacı-
nın bahsettiği gibi şeffaflık önemlidir, görebileyim partinin içinin nasıl 
çalıştığını, önemli olan bu.

Bir tek şeyi düzenlememiz gerekiyor, finansman, çok önemlidir ve 
yolsuzluğun ana nedenidir. Partilerin finansmanı için anayasa çıkarmamız 
lâzım, bugünkü yasa yeterli midir bilmiyorum, onu sizin takdirinize bıra-
kacağım. Oradaki maddelerde kullanabilir, ama onun dışında başka bir 
düzenlemeyi ben siyasi partiler yasası için makul görmüyorum. Bugünkü 
yasayı kaldırıp çöpe atmak lâzım, hiçbir şey değişmez Türkiye’de ve zaten 
uygulanmıyor Necmi Bey bahsetti. Yasa olup da uygulanmadığı zaman 
daha büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sefer hem meş-
ruiyet, hem de otorite probleminiz ortaya çıkıyor. Yasaları keyfi olarak 
uygulayan bir ülkenin hukuk devleti iddiası olamaz, demokrasi de ola-
maz. Şimdi eğer biz çağdaş, liberal, temsili bir demokrasi olacaksak, bu 
demokrasinin iki tane temel belirleyici özelliği vardır.

Birinci özelliği; halkın, halk için, halk tarafından yönetimi olduğunda 
demokrasi, halkın yönetimini gerçekleştirmek için siyasal kararlarda ola-
bildiğince halkın mevcut olarak katılmasını sağlaması gerekiyor. Dahil 
edeceksiniz, içe alacaksınız, dışlamayacaksınız, çekeceksiniz kararlar 
sırasında sizin bir parçanız olacak. Bu temel unsuru, siyasal katılım ve 
temsille gerçekleştirmeye çalışıyoruz, onların kurumsal yapılarını oluş-
turmaya çalışıyoruz.

İkinci özelliği; sürekli azınlık yaratmamak özellikle demokrasileri 
tehlikeye düşüren bir unsur olduğundan, sürekli azınlık yaratmamak için 
siyasal kararlara ve uygulamalara bireysel düzeyde dahi itiraz edebilmek, 
karşı çıkabilmek bir hak ve olanak olarak bulundurulmalıdır. Buna itiraz 
etme hakkı diyebilirsiniz, ikinci temel unsur budur. Bu unsurun da hayata 
geçirilişi muhalefet kurumuyla olur. Bunlar yoksa, çağdaş bir temsili 
demokrasinin varlığından bahsetmemiz mümkün değildir.
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Şimdi seçim dediğiniz zaman, artık hemen hemen tüm rejimler 
popüler bir meşruluğa dayanmaktadırlar. Kendisini halka dayadığını 
iddia etmeyen bir otoriter rejim 21’nci Yüzyılda yoktur, 20’nci Yüzyılda 
da olmadı. O daha öncesinde kalmıştır. Dolayısıyla, kitlesel toplumlar 
haline gelmiş olduğumuz için her ülkede seçim vardır; her ülke kendisini 
popüler olarak halkın desteklediğini iddia ettiği bir hükümet tarafından 
yönetilmektedir. Kuzey Kore de böyledir, Castro da böyledir, Küba da 
böyledir, Venezüela’daki Chavez rejimi de böyleydi, Arjantin’deki Peron 
rejimi de böyleydi, Mussolini de böyleydi, Hitler de böyleydi, Stalin de 
böyleydi, biz de böyleyiz bugün. Dolayısıyla hiçbir fark yok, seçim ayırıcı 
bir unsur değildir. Yeter ki seçimler serbestçe ve hakça yapılıyor olsun, 
en büyük problem buradadır.

Serbest seçimde seçmenlik ve aday olma hakkı herkese tanınmış olan 
bir haktır, bu hakkı her seçmen eşit ve kısıtsız olarak kullanır. Necmi 
Bey değindi, ben bunu size bir örnekle göstereyim Türkiye’de bu nasıl 
oluyor diye. İllere göre seçmen sayıları; Türkiye’de 54.753.174 seçmen 
var, Yüksek Seçim Kurulunun sayısına doğru, doğru saydılar mı bilmi-
yorum ama sayıları bu. Sandalye başına herkesin 1/54.753.174 etkisi 
olması lâzım seçim sonucuna, hepimizin tek tek seçmen olarak. Sandalye 
başına 99.551 seçmen düşüyor.

Ardahan’da 71.000 seçmen var, Ardahan’da seçim sandalyesi var mı, 
neyi seçiyoruz ? İnsanı mı seçiyoruz, toprağı mı seçiyoruz, neyi seçtiğimiz 
belli değil. Ardahan’da neden bir sandalye var ? Seçmen olmayan yerde 
sandalye olur mu, affedersiniz bu absürt değil mi ? Bayburt’ta 49.000 
seçmen var, Gümüşhane’de 88.000 seçmen var, Kilis’te 73.000, Tunceli’de 
55.000. Bunların il olarak siyaseten devam etmesi Türkiye’nin demokrasi 
defosudur. Bunu kabul etmeniz lâzım, böyle bir ülke seçmene eşit seçilme 
hakkı verdiğini iddia edemez.

Kim ne karar verirse versin, Anayasa Mahkemesi dâhil, alınmayın. 
Ben Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararını kabul etmiyorum. 
Tek birey, tek oy ilkesi Türkiye’de kökünden yok edilmiş durumdadır  
ve bu askeri bir kararla yapılmıştır. Muhafazakârlık kazansın diye ve 
Türkiye daha muhafazakâr bir ülke olsun diye her ile bir tane sandalye 
verilmiştir. Bu uygulamanın bugüne kadar kılına dokunulmadı ve bu 
uygulama demokrasiye aykırıdır. Böyle bir demokratik seçim olmaz. 
Eşitlik ilkesini hayata geçirmiyorsunuz, seçmenler eşit değil.

Ben İstanbul’da oy veriyorum ve benim oyum 1/54.000.000 değil. 
1/250.000.000 ağırlığında. Ardahan’dakinin oyu da 1/44.000 ağırlığında, 
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böyle absürt bir seçim sistemi olamaz. Dolayısıyla burada çok ciddi 
problemimiz var, seçim çevrelerini yeniden belirlemeniz lâzım, her san-
dalyeye 99.500 seçmenin düşmesi lâzım; insanın değil seçmenin. Bunu 
yapamazsınız “bir birey, bir oy” eşitlik ilkesini uygulamamış olursunuz ve 
demokratik seçim yapmazsınız. Aynı esasa göre oluşturmanız gerekiyor 
seçim çevrelerini, birinde insanı, öbüründe toprağı seçemezsiniz. Ya halk 
esasına dayalı bir seçim çevresi oluşturacaksınız ya da senato seçimlerinde 
olduğu gibi toprak esasına dayalı bir seçim sistemi oluşturacaksınız. 
Amerika’da “Rhode Island” küçücük eyalettir iki tane senatör seçiyor, 
“Kalifornia” muazzam büyüklükte bir eyalettir iki tane senatör seçiyor, 
toprağı temsil ediyorlar, insanı değil. Bizim buna karar vermemiz lâzım, 
hangisini temsil edeceğiz, karıştırmadan.

Ondan sonra eşitliği temin edeceğiz; 1/54.753.174 ağırlığı olacak 
her bir seçmenin ve muhalefetin teşkilatlanması, propagandasını da 
serbest hale getireceğiz. Basını da. Bunları yapamazsanız bu şekilde 
seçim yapabilme şansınız yok. Çünkü seçim, siyasal katılmayla temsil 
kurumlarının kesiştiği alandaki muhalefetin kendisini ortaya koyabildiği 
temel kurumdur. Onun için kritik mahiyettir. Kolay katılırsınız, fakat 
sonuçları muazzamdır. Onun için bütün seçimlerin son derece hassas 
bir şekilde gerçeği yansıtan uygulamalar olmasını temin etmek mecbu-
riyetindesiniz. Aksi takdirde, seçimde hile yapmak son derece çekicidir, 
sonuçları müthiş olduğu için bütün siyasal partiler bu eğilim içerisine 
girerler. Onun için burada hem bir meşruiyet, hem bir yasallık problemi 
vardır ve bunu temin edecek şekilde önlemler almak mecburiyetindesiniz. 
Bunun içinde çeşitli önlemler alıyoruz. Yargıya bırakıyoruz kontrol etmeyi, 
idari kolluğun tarafsız çalışmasına gayret ediliyor. Gözetim oluyor, halkın 
gözetimi oluyor, aynı zamanda siyasi partilerin gözetimi oluyor. Buradaki 
defoların çok ağır maliyeti olduğunu bir kere daha belirtmek isterim.

Bugün gelmiş olduğumuz konumda, bugünkü Türkiye’de, 2014 
ve 2015’de yapılacak seçimlerde iktidarın kaybetmeye tahammülü var 
mıdır ? Yanıt vermeyeceğim, sizden de yanıt beklemiyorum. Eğer buna 
canı gönülden ve kesin bir şekilde, “Tabii bu gider öbürü gelir, Türkiye 
normal bir demokrasi oldu” diye yanıt verecekseniz mesele yoktur, 
vermeyecekseniz o zaman Türkiye’nin bu seçimleri bu koşullarda yapıp 
yapamayacağını çok ciddi bir şekilde düşünmemiz lâzım ve sandığa sahip 
çıkılması gerekiyor. Eğer sandığa sahip çıkmazsanız, 2014 ve 2015’de 
çok daha büyük bir demokrasi felaketiyle karşı karşıya kalma problemi-
miz var ve bu ilk defa olacaktır, son derece dikkatinizi çekerim. Onun 
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için hem siyasi partilere, özellikle muhalefet partilerine, aynı zamanda 
seçmene, aynı görevde yargı görevi yapacak herkese son derece dikkat 
etmeleri gereken bir problemle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha 
anımsatmak istiyorum.

Seçimlerde uygulanan kurallar, yani verilen oyu Meclis sandalyesine 
dönüştürme kuralında iki tane hedef güdülebilir. Biri, temsilde adalet 
hedefidir, öbürü de biz siyaset biliminde hesap verebilirlik diyoruz, 
yönetimde istikrar diye Türkçe’ye çevriliyor bu. Yani, kimin hükümet 
olduğunun seçim sonunda ortaya çıkması, ki ayan beyan ondan hesap 
sorulabilirsin. Neyin hesabını soracağız ? Vermiş olduğumuz verginin 
hesabını soracağız, nereye gitti bu paralar diye. Dolayısıyla, bunu sor-
mayacaksanız zaten bunun bir anlamı yok; temsili makul kılan şey, vergi 
hesabını sormaktır. Vergi hesabı son derece kritik bir hesaptır ve Amerikan 
İhtilali’nin bir sloganıdır. Temsilsiz vergilendirme istibdattır, bununla 
ihtilal yapmışlardır dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla bu son derece önemli 
bir konudur ve doğrudan doğruya yolsuzlukla da ilgilidir ve seçmenin 
bunun hesabını sorması gerekiyor. Sormuyorsa zaten demokrasi talebi 
olan bir seçmenle karşı karşıya değilsiniz demektir.

Şimdi bu iki hedeften biri benden önceki konuşmacının vurguladığı 
gibi çoğunluk esası olabilir. Basit çoğunluk, dar bölge, ipi ilk göğüsle-
yenin seçildiği sistem İngiltere’de uygulanıyor; tek seçim sandalyesi var, 
çokluk, ekseriyeti alan bir oy fazla alsa seçiliyor. Hesap verilebilirliği 
mükemmel bir şekilde temin edebiliyor, ama temsil adaletini temsil 
etmiyor. Bizim Anayasamızın 67’nci maddesine aykırı, bağdaştırılması 
gerekiyor bu ikisinin 67’nci maddeye göre. İki; tercihli çoğunluk sistemi 
uygulayabilirsiniz. Dar bir bölgede alternatifli bir oylama yapabilirsiniz, 
daha nispidir. Avustralya uyguluyor, birkaç sayım yapmanız gerekiyor ve 
biraz daha zor bir sistem. Üçüncü tercih; çift turlu bir çoğunluk sistemi-
dir. Fransızların popülerize ettiği, ilk turda belli bir oranı tutturursanız 
kazanabilirsiniz, eğer tutturulamazsa ikinci turda belli bir barajı geçen 
adaylar tekrar seçime girip seçilebilirler. Daha nispi bir seçim sistemidir 
ilk sisteme oranla, ama temsil adaletini yerine getirmez.

Bundan başka uygulayabileceğiniz nispi temsil sistemleri vardır. Bun-
lardan bir tanesi, İrlanda’da uygulanan tek aktarılabilir oy sistemidir. 
Geniş bir çevrede uygulanır, nispilik sağlar, çevre büyüdükçe nispilik 
artar ve seçmen iki tercihi aynı anda seçim pusulası üzerinde belirtir; 
birinci adayım bu, ikinci adayım bu diye. Birinci adaylar sayılır, bun-
lardan en az oyu alan atılır. Eğer kotalar doldurulamamışsa tekrar sayılır 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

78

ve ondan sonra o atılmış olan adaylardan ikinci olanı eklenir ve yine 
olmadıysa üçüncü defa sayılır, 14 defa sayıldığı dönemler olmuştur. 
Bu İrlanda’da mükerreren uygulanıyor, bize uyar mı, uymaz mı bilemem. 
Sonuç itibariyle biraz karmaşık bir sistem, ama bizim uyguladığımız 
sistem biliyorsunuz en büyük ortalama sistemi; geniş çevrede partilerin 
aldığı oylar, bire, ikiye, üçe, beşe bölünüyor ve kaç tane meclis sandalyesi 
oraya uygun görülmüşse, orayı dolduruncaya kadar devam ediyor. Bunun 
çeşitli varyasyonları var; 1.5’e bölüyorsunuz, 1.6’ya bölüyorsunuz, 1.7’ye 
bölüyorsunuz, yani matematiksel olarak farklı sonuçlar çıkıyor. Bunları 
hesaplamış olan meslektaşlarımız farklı önerilerde bulunuyor. Türkiye, 
1963, 1973, 1977’de bu sistemi uyguladı. Sonra en büyük artan sistemi 
İtalya uyguladı senelerce, geniş çevrede partilerin aldığı oylar her seçim 
çevresindeki kotaya bölünüyor. Kotayı aşan oranda oy alan adaylara 
sandalye tahsis olunuyor, dolmayan sandalyelerin bu bölünmeler son-
rasında arta kalan oyların büyüklüklerine göre siyasal partiler arasında 
pay ediliyor, çok daha nispi temsili sağlayan bir sistemdir. Ama hesap 
verilebilirlik ortaya çıkartmıyor, hükümetin kim olduğu belli olmuyor 
ve çok uzun süreler hükümetsiz de kalabiliyorsunuz.

Bunun dışında melez birtakım sistemler önerilmiştir. Alman siste-
minde olduğu gibi, bazı seçim çevrelerinde çoğunluk, bazılarında nispi 
temsil uygulanan sistemler var. Dar ve geniş çevre olarak uyguluyorsu-
nuz ve burada bir miktar nispilik kısmen temin ediliyor, öbür tarafta 
da hesap verebilirlik temin ediliyor. İtalya’da bir miktar buna benzer 
sistem uyguladı. Barajlı en büyük ortalama sistemi uygulanıyor. Geniş 
çevrede en büyük ortalama, ancak barajı geçen partilere uygulanıyor. 
Biz bunu % 10 ile uyguladık, çok yüksek bir barajdır, Necmi Bey bana 
kızmazsa mahkeme sadece çok yüksek demiyor, aynı zamanda siz hesap 
verilebilirliği tercih etmiş bulunuyorsunuz diyor mahkeme kararında. 
Yani, bu iki ilkeden temsil adaletini değil, istikrarı seçmiş bulunuyorsu-
nuz diyor. Eğer bu karar doğruysa, Anayasa’nın 67’nci maddesini ihlal 
ediyoruz demektir. Çünkü, bağdaştıracaksınız diyor, Türk seçim sistemi 
temsil adaletini görmüyor kör diyor bu konuda. Milli bakiyelerin büyük 
ortalama sistemi, 1965 yılında onu da biz uyguladık biliyorsunuz. Bu 
geniş çevrelerde yine en büyük ortalama uygulanıyor, artık oylar ulusal 
bir havuzda toplanıyor, sonra geri kalanı siyasal partilere paylaştırılıyor. 
Son derece nispi temsile uygun bir sonuç veriyor, ama yine de hesap 
verilebilirlik bir sorun olarak ortaya çıkıyor.
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Şimdi, Türkiye’nin sorunu benim görebildiğim kadarıyla parçalanmış 
bir sosyo - ekonomik kültürel bir yapıya sahibiz. Bazı bakımlardan farklı-
lıklar içeriyoruz ve derin bir şekilde ayrılmış vaziyetteyiz. Dini ve etnik 
bakımlardan; Türk - Kürt milliyetçiliği, Alevi - Sünni, Sünni mutekitlerle 
lâik olmayanlar - lâikler olarak 6 bloğa bölünmüş vaziyetteyiz.

1995 yılında bu bloklar arasında yeni bir saflaşma oldu. Seçmenin 
büyük çoğunluğu kendisini Sünni bloğun içine aldı ve o şekilde görünü-
yor, hayatı da oradan görmeye başladı. Bu bir avantaj çıkardı bazı partilere, 
% 10 baraj nedeniyle statik düşünüp taktik oy veren bir seçmen ortaya 
çıktı ve bunu öğrendiler. Hangi partinin seçilme olanağı fazlaysa ona oy 
veriyorlar ve bu da ona 1995’deki yeniden saflaşmayla birleştiğinde ortaya 
yeni bir kritik çokluk çıkardı. Onunla seçim kazanabilmeniz mümkün, 
buna iyi oynayan Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu gayet iyi bir şekilde 
kullanarak, hakim parti türünde bir model Türkiye’ye getirmiş bulunuyor 
üç seçim arka arkaya kazanmak suretiyle.

Şimdi yasal mevzuatın kısıtlarını göz önüne alacaksınız, % 10 barajını 
kaldırıp iki meslektaşımızın ‘Kerry’ ve ‘Hicks’in iki makalesi yayınlandı 
“American General…” 2011’de, dünya tarihinde son zamanlarda, çağdaş 
tarihte yapılmış olan 800 küsur seçimin tamamını ele alarak, matematiksel 
bir deney yapıyorlar ve deneyin sonucunda 6 sandalyenin bulunduğu 
seçim çevrelerinde, temsilde adaletle hesap verebilirliğin optimal olarak 
buluştuğunu ispatlıyorlar. 6 sandalyelik seçim çevreleri yapalım, barajı 
kaldıralım, 67’nci maddenin o fıkrasını aynen hayata geçirelim, gayet 
kolay. İspatı orada, ilgilenenleriniz gidip makaleyi okuyun gayet açık ve 
son derece kesin bulgular, hiçbir problem yok ve üstelik örnekleme de 
kullanmıyor tamamına bakıyor. 6 seçimlik seçim çevreleri, sıfır baraj; hem 
temsil adaleti sağlıyor, hem hükümet hesap verebilirliliğini temin ediyor.

Bunu göz ardı edeceksiniz Kürt milliyetçiliğini ne yapacaksınız ? Şimdi, 
Ümit Özdağ Bey, demokraside bunun bir çözümü yok dedi, ben aynı 
fikirde değilim. Epey bir araştırma var, demokrasi ile etnik mücadele-
nin yapılabildiğini gösteren. Ya Kürt milliyetçiliğini dışlayacaksınız ve 
bastıracaksınız, denedik, yahut da başta söylemiş olduğum birinci kural 
gereği içe alacaksınız, dahil edeceksiniz. Onu yapmanın yolu; % 10 barajı 
kaldırıp nispi temsile geçmektir, meclis içine almaktır. Bir partiyi de değil, 
kaç tane parti çıkarırlarsa olabildiğince içine almaktır, nispiliğe gitmektir. 
Meclis içerisinde bu süreçle sistemin parçası haline gelmelerine fırsat 
verebilmektir. Demokrasi içinde benim görebildiğim ve yapabileceğimiz 
tek başarılı uygulama bu olabilir. Başarı şansı nedir onu bilmiyorum, 
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ama demokrasi dışına çıkmayacaksak yapabileceğimiz tek şey budur. 
Demokrasi içinde kalacaksak ve Kürt meselesini demokrasi içine alacak-
sak çözüm süreci filan değil, önce % 10 barajı kaldıracaksınız, nispiliği 
artıracaksınız, her türlü Kürt partisinin girebilmesini temin edeceksiniz. 
Bu da tabii koalisyonu zaman zaman kaçınılmaz hale getirecektir, ama 
koalisyondan çok kötü bir tat aldığımız için, “Aman koalisyon olmasın” 
istiyoruz. Tüm bu nedenler dolayısıyla, siyasi partiler ve liderler arasında 
gerilimin ve çatışmanın azaltılması, işbirliği ve yumuşamanın eşgüdü-
münün artmasını gerektiren kurallara ihtiyacımız vardır.

Bunun için bence şöyle bir seçim sistemi kurmalıyız: Hem seçmenin 
farklılaşmış ve sıralanmış oy tercihini alalım, çünkü bana göre milli irade 
bir tek tercihten ibaret değil, seçmenin kafasında birden fazla tercih var. 
En fazla AKP’yi tercih ediyor, ama ondan sonra Saadet Partisi’ni, ondan 
sonra Büyük Birlik Partisi’ni, ondan sonra MHP’yi tercih ediyor. Ama 
bunun sadece birincisini yansıtabiliyor, diğerlerini yansıtmasına fırsat 
vermiyoruz, hepsini yansıtmasına fırsat verelim. İki; siyasal partiler ve 
liderler arasındaki ilişkileri germesin, olabildiğince bunları bir arada çalış-
maya doğru itsin. Üç; siyasal meşruluk sorunlarına yol açmasın. Nemci 
Bey bu konudan bahsetti, tekrar o konuya girmeyeceğim. Bu konuda 
bir sürü argümanlar yapılıyor bu konuda, bunları hortlatmasın. Dört; 
seçim sonrasında siyasal parti liderlerinin anlaşarak hükümet kurmasını 
zora sokmasın.

Bu dört ilkeyi hayata geçirmek için bendeniz bundan 20 yıl kadar önce, 
1995 yılında bir meslektaşımla, Allah Rahmet eylesin Murat Sertel ile bir 
öneride bulunmuştuk, ben onu hatırlatacağım ve sadece hatırlatmakla 
kalacağım. Ben Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya alışığım, 
onun için illa alın diye önermiyorum, ama düşünün diyorum. 

Seçmen, siyasal parti ve adayları sıralayacak biçimde oy kullanmalıdır, 
bütün tercihlerini gösterebilmelidir. Birinci tercihim, ikinci tercihim, 
üçüncü tercihim diyebilir veya 19 tane parti seçime giriyor hepsini sıra-
layabilir veya sadece bir tercih yapabilir zorlamayacağız.

Baraj yok, seçmenin ilk ikinci, üçüncü ve benzeri tercihleri toplanarak 
eğer dar bölge uygulayacaksanız % 50 oyu ilk alan ve en fazla geçen aday, 
geniş çevre uygulayacaksanız bir kota yaparsınız ve toplam oy miktarı, 
sandalye artı 1, ona göre o oranı geçen herkes seçilmiş olur. Bu durumda 
en fazla ilk tercih değil, en fazla ilk ve ikinci tercih durumu olan aday 
ve partiler seçiliyor. Bunun çeşitli simülasyonlarını yaptık, öğrencilere 
filan oynattık. İkinci tercihler kazanıyor, bunun anlamı şudur: Bir siyasi 
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parti lideriyseniz, kendinizin bindirilmiş kıtaları sizi iktidara taşımaz, 
diğer partinin seçmenlerine albenili olmanız gerekiyor. Bu bir seçimde 
öğrenilmez, zaten bu seçim kurallarının hiçbiri bir seçimde öğrenilmez. 
Seçim bir öğrenme sürecidir, üç - beş seçimde öğrenilir, mucizevî bir 
seçim sistemi de yok dünyada onu da söyleyeyim. Dolayısıyla, zamanla 
bu tarafa doğru itilmeyi öğrenir, alışır ve o şekilde yaşamaya başlarlar. 
Her siyasal parti bu şartlar altında ikinci tercih oylarını artırmak için bu 
oyunu oynamaya başlayacaktır. Bu da aralarında gerginlik değil, uzlaşma, 
yakınlaşma, küfürleşme değil birbirlerine daha çekici görünme, böyle de 
geçiniyormuşuz izlenimi verme esasına doğru bizi itecektir. Kuralları bu 
şekilde koyarsanız oyun buna göre oynanır. Bugün koyduğumuz kurallar, 
çoğunluk esasına dayanıyor ve onun ne yarattığını görüyorsunuz; kavga, 
gerilim, itilim. Beğeniyorsanız bu şekilde oynamaya devam edersiniz, 
beğenmiyorsanız böyle bir yola girebilmeniz orta yolda ve ılımlı olmakla 
birleşmeye teşvik olan bir sistemle çalışmayı düşünmeniz bugünkü koşul-
larda mevcuttur. Bunun sadece bilinmesi için söylemiş oldum tekrar 
ederek. Teşekkür eder, soru ve yorumlarınızı beklerim.

Oturum Başkanı - Sayın Kalaycıoğlu çok teşekkür ediyoruz. Sayın 
Kalaycıoğlu, temsilde adalet üzerine özellikle durdu. Temsilde adalet ülke-
mizin en önemli siyasal sorunlarından birisi olarak önümüzde duruyor. 
Dedikleri çok doğrudur; 40 bin; 1 milletvekili, 200 bin; 1 milletvekili. 
Bundan sonraki süreçlerde nasıl bir adaletin sağlanacağı, yine temsil siste-
minin nasıl olacağı yönünde çok değerli görüşlerini ifade etti. Benim ilk 
defa duyduğum çoğunlukçu uzlaşı sistemini getirdi. Bunun gelişmekte 
olan demokrasilerde yeni bir umut ışığı olarak benimsenebileceğini 
düşünüyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yardımcı Doçent Doktor 
Ersoy Kontacı; buyurun efendim.

Yrd. Doç. Dr. Ersoy KONTACI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Son konuşmacı olmak genelde 
zordur, ama şimdi benim durumum daha zor; çünkü NBA her sezon 
finalinde oluyor ya, “All Star” oluyor, bütün yıldızlar toplanıyor, arada 
bir de çaylak oyuncu araya düşüyor, ben oyum.
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Oturum Başkanı - Estağfurullah.
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kontacı - Teşekkür ederim. Bir çaylak olarak ne 

yaparsınız; inşallah şu oyunda top bana gelmez, rezilde olmam, maalesef 
böyle tek tek oturunca top geliyor ve geldi. Şimdi bir şekilde faul yapma-
dan bunu atmak lâzım, bir yerlere atmaya çalışacağım. Değerli konuklar, 
saygıdeğer hocalarım, sevgili dostlar; hepinizi içtenlikle selamlıyorum.

Ersin Hocam bir yerinde farkında olmadan bana bir atıf yapmış oldu; 
çünkü biz önceden koordine olamadık maalesef çalışma konularımız 
hakkında, ama siyasetin parayla ilişkisini düzenlemek lâzım dedi, en 
önemli mesele tam da tesadüf benim de bugün konuşmak istediğim 
konu bu, denk gelmiş oldu. Ben bugün gerçekten de, demokrasi, siyasi 
partiler ve seçim sistemleri başlıklı oturumun başında kelime olarak yer 
almayan, ama bütün bu başlıktaki ilişkileri biçimlendiren, onun üzerinde 
etki doğurmak kabiliyetine sahip bir ilişki biçimi üzerinde duracağım bu 
bağlamda siyaset ve para ilişkisi. Son günlerde tekrar popüler oldu, ne 
kadar can yakıcı bir konu olduğunu galiba görebiliyoruz.

Malumunuz olduğu üzere günümüzde siyasi partiler, siyasi çoğul-
culuğun ve siyasi katılımın vazgeçilmez araçları olarak görülüyorlar. 
Ama siyasi partilerin de kendilerinden beklenen bu araçsal işlerini yerine 
getirebilmek için bazı şeylere ihtiyaçları var. Onları yerine getirebilmek 
için oy veren kişilere ihtiyaçları var, ama yetmez. Anayasal güvencelere 
ihtiyaçları var, yasal imkânlara ihtiyaçları var, o da yetmez. Neye ihtiyaçları 
var ? Nitelikli insan gücüne, çeşitli ve sürdürülebilir iletişim olanaklarına 
ihtiyaçları var ve organize çalışmaya ve bütün bunları gerçekleştirebile-
cekleri mekânlara ihtiyaçları var. Takdir edersiniz bütün bu ihtiyaçların 
karşılanması günümüzün piyasa ekonomisi koşullarına göre örgütlenmiş 
toplumlarında mali kaynaklar ölçüsünde mümkün olabiliyor. Bu mali 
kaynakları gerçekleştirebilmenin, sağlayabilmenin en önemli araçların-
dan bir tanesi de yine günümüzün demokratik toplumlarında siyasetin 
kamusal finansmanı, yani kamu kaynaklarından siyasal parti ve kadrolara 
mali kaynak aktarımı.

Bu tartışma tabii çeşitli evrelerden geçti. Kısaca ben göstermeye çalış-
tım, bunun bir deneysel evresi var; bu konuda çok emek vermiş bir bilim 
insanı “Nahas Maher” deneysel aşamaları vardır diyor, 1954 -1974 arası 
genişleme aşaması ve bugün uyarlama aşamasındayız diyor. Uyarlama 
aşamasından da şunu anlıyoruz: Artık 1980’ler sonrası dünyada, hiç kimse 
siyasetin kamusal finansmanı olsun mu, olmasın mı veyahut Türkçe’de 
buna daha alışık olduğumuz terminoloji ile siyasi partilere devlet yardımı 
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yapılsın mı, yapılmasın mı diye tartışmıyor. Sadece bunun mükemmelleş-
tirilmesine yönelik çabalar olarak tanımlanıyor günümüzdeki tartışması.

Bu çabalar benim çıkış noktam. Bu çabalar son dönemde şu konuda 
yoğunlaşmış durumda: Siyasete giren kirli paranın ve siyasetçilerin sebepsiz 
zenginleşmesinin kontrolü. Buna isterseniz, “siyasette kirliliğin önlenmesi” 
diyelim. Bütün çabalar bunun üzerine dönmüş durumda ve bu konuda 
çok çeşitli uluslararası örgütlerin yayınları var. Fakat müsaade ederseniz 
bugün ben bambaşka bir şey yapacağım; siyasette kirliliğin önlenmesinin 
Türkiye için zaten varlık, yokluk meselesi de, en pekişmiş ve en gelişmiş 
demokrasiler açısından da hayati olduğunu kabul etmekle birlikte ben sizi 
bambaşka bir yolculuğa davet edeceğim şimdi. Acaba, siyasetin kamusal 
finansmanı sistemdeki siyasal çoğunculuğun desteklenmesinin bir aracı 
olabilir mi ? Başka bir ifadeyle, ben bugün bu toplantıda sizlerle birlikte 
siyasetin kamusal finansmanının demokratik ortama ve kültürün, daha 
somut konuşmak gerekirse, muhalefet imkânlarının güçlendirilmesinin 
bir aracı olup olamadığını tartışmak istiyorum. Öyleyse elimizde iki tane 
husus oldu, bunlardan bir tanesi; siyasette kirliliğin önlenmesi, diğeri 
de; siyasal çoğulculuğun desteklenmesi hedefleri.

Aslında bunlar çok güzel bir hikâyenin başlangıç ve sonuç cümleleri 
gibi, gerçekten birbiriyle doğal bir uyum içinde görülebilir, ama maalesef 
öyle değil. Tabloda kısaca yansıtmaya çalıştım, siyasetin kamusal finans-
manı meselesine siyasette kirliliği önlüyorum diye yaklaşmak veya siyasal 
çoğulculuğu destekleyeceğim diye yaklaşmak farklı sonuçlar doğurabilir. 
Bu konuda can yakıcı tercihler yapmak zorunda kalabilirsiniz ve bunlarda 
zaman zaman birbirini dışlar. Dolayısıyla, ben burada bunun ahlakî 
sorumluluğunu üstlenerek bir tercih yapıyorum. Ben siyasetin kamusal 
finansmanını, Türkiye’de siyasal çoğulculuğun, alternatif siyasal düşün-
cenin yaşamasının bir aracı olarak modelleyebilir miyim diye soruyorum. 
Cevabı kendi kendime evet diye veriyorum ve sonrada sizlerle birlikte 
bunun anayasal araçları neler olabilir diye tartışmaya çalışacağım.

Siyasetin kamusal finansmanı derken bir tek şeyden bahsediyorum 
açıkçası onu da söyleyeyim; doğrudan mali kaynak aktarımı. Belli mekân-
ların siyasi partilere ücretsiz kullandırılması, reklam tabelalarında yer 
tahsisi gibi şeyler olmakla birlikte, siyasi partilere doğrudan kaynak 
aktarımı yapmanın bir rakibi yoktur. Dolayısıyla, ben bugün siyasetin 
kamusal finansmanı dediğim her yerde sadece bunu konuşuyorum 
demektir. Tabii burada can yakıcı soru şu: Hangi siyasi parti veya parti-
lere hangi ölçütlere göre kamusal finansman desteği sağlayacaksınız ? Bu 
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bizi şöyle bir tartışmaya getiriyor: Kamusal finansman eşiği. Bu konuda 
dünyada uygulamalar çok yaygın, biz Türkiye’de sadece bir tanesine veya 
zaman zaman iki tanesine alışığız. Genelde kamusal eşiği uygulamaları; 
ya bu en son seçimde bir siyasal partinin aldığı oy oranına bakarak destek 
verirsiniz, ya parlamentoda kazandığı sandalyelere bakarak destek verir-
siniz. Biz bunlara aşinayız. Bunlardan kısaca bahsedeceğim, bir yazar 
“Beni bir kişi anladı o da yanlış anladı” diyor ya, biz de bunları anladık 
anladık dünyada tek örneğiyiz kamusal finansman eşiğinin yüksekliği 
bakımından. Ben bunları kısaca doğru anlayan ülkeler nasıl anlıyormuş 
onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da esas, bizim hukuki ve siyaset 
bilim terminolojimizin hiç aşina olmadığı çok renkli alternatifler var; 
özel, kamusal finansman eşiği uygulamaları, biraz da onlara bakmaya 
çalışacağım.

Bizim en tanıdık olduğumuz mesele, genel kamusal finansman eşi-
ğinde en son seçimlerde alınan oy oranı. Hikâye basit; bir siyasi parti 
seçime girer, aldığı oy oranında kendisine kamusal finansman desteği 
sağlarsınız. Buradaki sorun nedir ve eşik nerede olacaktır ? Bizde, bili-
yorsunuz seçim barajına endekslendiği için ulusal düzeyde % 10, bir 
de % 7, Sayın Başbakan geçtiğimiz aylar içerisinde bir de % 3 meselesi 
telaffuz etmişti ama bir yere bağlanmadı bildiğim kadarıyla. Biz % 10 ve 
7’ler arasında geçiyoruz.

Dünya ortalaması % 1 ile % 3’ler arasında değişiyor. Yani, ulusal par-
lamento seçimlerinde kullanılan oyların % 1 ilâ 3 arasında bir oy aldıysa 
siyasi parti, kamusal finansmandan yararlanmaya hak kazanıyor. Hatta 
bu konuda ilginç bazı örnekler var; Federal Almanya, Federal Almanya’da, 
federal düzeyde kullanılan oyların % 0.5’ini, yani yarımını alabilirseniz 
1965’den beri seçim yardımı almaya hak kazanıyorsunuz. 

Daha ileri bir örnek Portekiz, Portekizliler şöyle bir şeye bağlamışlar; 
Eğer parlamento seçimlerinde 50.000 oy alırsanız yüzde, baraj tartışması 
olmaksızın kamusal finans desteği diyorlar. Portekiz’in bugünkü nüfusunu 
ben kabaca hesap etmeye çalıştım, 0.67’ye geliyor. Yani, bir siyasi parti 
Portekiz’de % 0.67 oy aldığı zaman kamusal finansman eşiğini geçmiş 
oluyor. Daha da ilginci Danimarka; Danimarka’da ulusal parlamento 
seçimlerinde 1000 oy, bölgesel seçimlerde 500 oy, yerel seçimlerde 100 
oy almak kamusal finansmana hak kazanmak için yeterli kabul ediliyor.

Burada tabii % 1’e, % 3’e de indirsek sıkıntı, sistemdeki bir problemi 
daha söylemeye çalışayım. Bu sistemde bir siyasi partinin % 1 bile olsa 
alacağı oy, en azından bir seçimi kendi kaynaklarıyla idare etmesi lâzım. 
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Diyebilirsiniz, 300 oy, 500 oy, sen al da, Türkiye’de olduğu gibi seçime 
girebilmek için ülke düzeyinde belli bir düzeyde teşkilatlanma koşulu gibi 
koşullar var pek çok ülkede, bunlar o bir seçime bile kendi imkânlarınızla 
girmeyi imkânsız kılabilir. O % 1 oy aslında alınabilir, ama o zamanın 
Milli Eğitim Bakanına atfedilir ya, “Şu okullar olmasa Maarifi ne güzel 
idare ederdik”. Seçime bir girebilsek, şu engeller olmasa % 1 oyu alırdık, 
ama siz seçime giremezsiniz. Dolayısıyla burada böyle bir problem var.

Geliyorum ikinci genel hikâyeye, diyebilirsiniz ki, ben Yasama orga-
nında kazanılan temsilcilik sayısıyla oranlı olarak siyasi partiye yardımda 
bulunurum. Bunun ilkinden çok farkı yok gibi gelebilir, aman dikkat 
çok büyük bir problem var. Çünkü, malumunuz olduğu üzere bütün 
seçim sistemleri matematiksel bazı zorunluluktan kaynaklanan bozucu 
etkiler içerir ve çok istisnai birkaç sistem bir tarafa bırakılırsa, bütün seçim 
sistemleri büyük partileri avantajlı, küçük ve orta büyüklükteki partileri 
dezavantajlı duruma getirir. O yüzden siz eğer, seçimde kullanılan oyları 
değil, parlamentoda bu oyların seçim sisteminin matematiğinden geçip 
sandalyeye dönüşmüş halini esas alayım derseniz, yandınız. Çünkü, küçük 
ve orta büyüklükteki partiler seçim sistemi tarafından cezalandırılırken, 
iş paraya gelmişken de cezalandırılmış olurlar.

Bu konuda bir ilginç örneği İspanya’dan vermek istiyorum. 1986 ve 
1996 seçimlerinde İspanya’nın en büyük iki partisi; “Partido Popular” 
ve “Partido Socialista Obrero” sırayla kullanılan toplam geçerli oyların 
% 65’ini ve % 76’sını alıyorlar ikisi birleşip ve % 65 oy karşılığı sistem-
deki kamusal finansmanın % 82’sini, % 76 oy karşılığında da sistemdeki 
kamusal finansmanın % 89’unu ceplerine atabiliyorlar. Ne oluyor bu 
arada ? Yaklaşık 6.8 milyon oy almış olan bir diğer parti, dikkat edin bu 
Türkiye’de muhalefet partisi yapar, sıfır destek alıyor. Neden ? Çoğun-
luk sistemi gereğince oyları parçalandığı için hiç temsilci çıkaramamış. 
Dolayısıyla, genel kamusal finansman alternatifleri içinde illa bir tanesi 
benimsenecekse, parlamentodaki sandalye sayısı değil, ama kullanılan 
oyların benimsenmesi daha doğrudur diye düşünüyorum.

Şimdi geldik daha ilginç hikâyeye; özel kamusal finansman işi alter-
natifleri. Tekrar hatırlatayım, benim niyetim neydi; zaten sistemde tekel 
haline gelmiş, yasal yollardan olduğu kadar kendisine bağlı holdingler, 
medya kuruluşları tarafından sürekli maddi ve manevi değeri kendisine 
pompalayan partileri değil, bu şanslı ve ayrıcalıklı konuma ulaşamamış 
sistemdeki diğer parti ve siyasal hareketleri hedef alıyorum ve onları 
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desteklemeye çalışıyorum. İşte bundan sonraki hikâye onları daha yakın-
dan ilgilendiriyor.

İlk fikir, şu olabilir: Bir siyasi parti ne zaman kamusal finansmandan 
faydalansın, bu en radikali. Bir siyasi parti tüzel kişilik kazandığı anda 
parada kazanmaya başlasın diyebilirsiniz. Bunun mutlak haliyle uygulan-
dığı bir tek ülke bulabildim; São Tomé ve Principe Demokratik Krallığı. 
Okyanusun bir yerinde 130.000 nüfus, ama gülmeyin Freddie Mouse’un 
verilere göre iki kat Türkiye’den daha özgür bir siyasal sistemi var. Dola-
yısıyla, büyüklük veya küçüklük her şey demek olmuyor. Bu ülke 1991 
yılından beri düzenli seçimler yapıyor, parlamento seçimlerinde ve ilgili 
Siyasi Partiler Kanunun 90’ncı maddesi uyarınca 250 imzalı bir dilekçeyi 
verdiğiniz zaman Yüksek Mahkeme bir inceleme yapıyor, şekil eksikliği 
yoksa siyasi parti tüzel kişilik kazanmış oluyor ve size destek sağlamaya 
başlıyorlar. Bunun iki örneği daha var; Meksika ve Arnavutluk. Ama, 
kendimi en uzak hissettiğim başlık olduğu için ve biraz da zamanı kul-
lanmak için bunları pas geçiyorum, eğer imkan olursa tekrar dönerim. 
Özellikle Arnavutluk bizim için daha ilginç.

İkinci imkân, bunu çok önemsiyorum; şarta bağlı veya ödünç kamu-
sal finansman desteği uygulaması. Bu çok ilginç bir hikâye; burada 
bir siyasi partinin tüzel kişilik kazanmasını ve muhtemelen kanunca 
öngörülen belli bazı şartları yerine getirmesini müteakip, kendisine bir 
miktar finansal destek sağlanması söz konusu oluyor. Ancak şöyle bir 
şart konuluyor: İlk seçimde sen de göster kendini deniliyor. Eğer belli 
bir miktarın üzerinde başarıya ulaşırsan, o zaman sen gerçekten ciddi bir 
siyasi partiymişsin buyur diyorlar. Yok eğer seçimlerde felaket yaşarsan, 
hadi bakalım sana ödünç verdiğimiz para vardı ya onları bize geri ver 
diyorlar. Bunun en ilginç örneği İsrail, çok teferruatlı. İsrail çok önemli bir 
ülke; çünkü parlamenter sistemler arasında dünyada en uzun kampanya 
dönemi İsrail’dedir. Seçmen başına yapılan harcamalar esas alındığında 
en masraflı seçim kampanyası da İsrail’dedir ve seçmen sayısı dikkate 
alınarak yapılan hesaplamalarda oransal olarak dünyadaki en yüksek 
kamusal finansman potansiyeline sahip ülke yine İsrail’dir. Dolayısıyla, 
nüfus olarak küçük, ama Anayasa Hukuku bakımından çok olanaklı bir 
ülke, her şeyine bakmak gerekiyor.

İsrail’de 1973 tarih ve 5733 Sayılı Siyasi Partilerin Finansmanı hak-
kındaki Kanunun 4’ncü maddesi diyor ki; “siyasi parti blokları, seçime 
gireceğini beyan eden, merkezi seçim komitesinden vizesini alan partiler 
parlamentoya geldiği zaman biz bunlara ödünç finansal destek veririz”. 
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Bu iş şöyle oluyor: Parlamentoda eğer bu seçim bloğunun 5’den az üyesi 
varsa, seçimden önceki dönemde tabii ki, 5 üyelik için destek veriyorlar. 
5’den fazla üyesi, ne kadar üyeniz varsa size ortalama o kadar destek 
veriyorlar. Ne oluyor ? Ondan sonra seçime girmeniz gerekiyor. Hatta 
burada çok ilginç bir hikaye var; Eğer parlamentoda 5 üyeniz yoksa, 
destek için başvurusunda bankadan teminat mektubu getiriyorsunuz. 
Ola ki, % 2,5’un üstüne çıkamazsam buyurun teminat mektubumuz 
kazanamazsam bozdurursunuz, diyorsunuz. Seçim yapılıyor, seçimin 
sonuçlarına göre bakıyor İsrailliler, biz size ne kadarlık destek vermiştik 
% 2,5, sen kaç aldın % 4, buyur bakalım artı 1,5 daha. Bir önceki seçimde 
biz sana ne vermiştik, % 24, biz sana ne kadar destek verdik % 27, bu 
seçimde ne yaptın % 21, ver bakalım % 6’yı geriye. Dolayısıyla çok işlek 
bir sistem, teferruatı sadece bunu anlatmaya çalışsam bitmez, ama Türkiye 
için çok ilginç olacağını düşünüyorum.

Bir diğer örneği var Arnavutluk, bu bize çok daha yakın. Aşağı yukarı 
aynı şeyi tartışıyorlar. Arnavutluk’ta toplam kamusal finansal bütçesinin 
% 10’unu ayırıyor, kalan % 90’dan ve bu % 10’u tüzel kişilik kazanmış 
bütün partilere eşit olarak dağıtıyor. Kalan % 90’ı ayırıyor, ama bu % 10’u 
tüzel kişilik kazanan bütün partilere dağıtıyor, ama ilk seçimde % 2,5’u 
geçmeyi şart koyuyor, geçemezseniz paraları geri verin diyor. bunun 
üzerinde dikkatle durmak gerektiğini düşünüyorum.

Üçüncü bir imkân, bu biraz Türkiye için tehlikeli; çünkü bölgesel 
eğilimleri güçlendirebilecek bir imkân. Yerel seçim sonuçlarına bağlı 
kamusal finansman desteği uygulaması; özellikle bu belli bölgelerde 
toplanmış seçmenlere hitap eden, ama ulusal düzeyde yüksek bir oy 
oranına ulaşamayan siyasi partileri sistem içinde tutmanın, onları kısmen 
de olsa ödüllendirmenin bir aracı. Bunun federal devletlerde uygulaması 
çok var, ama beni daha ziyade üniter devletler ilgilendirdiği için üniter 
devletlerle baktım ve tek örnek Litvanya. Litvanya’da Siyasi Partiler ve 
Seçim Kanunun 13’ncü maddesi; ulusal düzeyde yapılan parlamento 
seçimlerinde veya belli bir bölgede yapılan seçimlerde % 3 veya daha 
fazla oy alabiliyorsanız, yani yerel seçimlerde başarı sağlıyorsunuz sistem 
yine size belli bir destek sağlıyor. Tabii bunu Türkiye’de bir destek olarak 
ölçülendiririz, Anayasa Mahkemesi’nin bazı iptal kararlarında kullandığı 
kriterleri tartışırken, belki destekleyici bir şey olması düşünülebilir. Yoksa, 
Türkiye’nin zaten gerçekten etnik, dinsel, kültürel, bulabildiği her fırsatta 
kutuplaşan, kamplaşan yapısında böyle “Getto”lar oluşturmayı teşvik 
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etmemek gerekiyor. Bu çok nazik ve dozunda kullanılması gereken bir 
ilaçtır.

Bir diğeri, özel finansman türevi olarak kamusal finansman desteği 
sağlanmasıdır. Anayasa Hukukunda biz buna genellikle fon denkleştirme 
yöntemi diyoruz. Bu, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Fransa’da yaygın 
bir yöntemdir. Sistem özetle; siz bir siyasi parti misiniz, ne âlâ, ideolojiyi 
savunuyorsanız çok daha âlâ, o zaman sizi seven ve destekleyen insanlar 
vardır, çok süper, o zaman bunların size bir miktar yardım etmesi de 
beklenebilir, seçime giriyorsunuz, haydi bakalım toplayın bağışlarınızı 
ne kadar topladınız. Amerika’da farklı eyaletlerde, en yükseği 250 Dolar 
olmak üzere toplanan bağışlar belli miktara ulaştığı zaman onun iki 
katı kadar yardım almaya hak kazanıyorsunuz. Fransa biraz daha farklı 
uyguluyor. Fransa’da en az 30 bölgesel yönetim biriminde görev yapan 
ve seçimle işbaşına gelmiş olan 500 görevlinin de aralarında bulunduğu 
toplam 10 bin gerçek kişiden belli bir miktar bağış toplayabilirseniz 
sistem size o bağışın mislini veriyor.

Dolayısıyla, bizde hani bizde var ya, şimdi son dönemde “Facebook”ta 
falan kuruluyor, “Alkolik Hareket Partisi” var mesela, ben takip ediyorum 
çok ilginç şeyler postalıyorlar, ama gerçek bir siyasi parti olduğunu iddia 
etmek zor. “Alkolik Hareket Partisi kurdum hadi bana ver 1 trilyon” 
olmaz. Bu onu gösteriyor, madem öyle bakalım hepiniz kaç bira para-
sından vazgeçiyorsunuz ne kadar bira toplayabiliyorsunuz, yani o parti 
ne kadar gerçekten bir siyasal parti. Belli ve ciddi bir düzeye ulaşırsanız 
o zaman mislini birden almaya hak kazanırsınız.

Son tartışmak istediğim, öneri olarak çok ilginç bulduğum bir mesele; 
muhalefet partilerine özel destek biçimi olarak kamusal finans. Çok harika, 
bizde biliyorsunuz tam tersi, iktidardaki parti tabiatıyla en yüksek oyu 
aldığı için korkunç paralar alır, sıradan gelenler, “önce aslanlar yer, sonra 
sırtlanlar, sonra da akbabalar” denilir ya artık ne kalırsa, akbaba kötü 
bir çağrışım oldu, tamamen doğal düzen atıf yaptım sosyal düzene atıf 
yapmadım. Büyük ağabeyinin artıklarından ne kalırsa, ondan üç - beş 
tırtıklayarak bu partilerde kendilerini idare etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla 
sistem daha farklı işliyor.

Bu ülkelerden bir tanesi Birleşik Krallık, basitçe İngiltere diyelim. 
Anılan sistem, ilk olarak 20 Mart 1975 tarihinde “Westminster Parla-
mentosunda” parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin, parlamenter 
faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kabul edilen bir fon ile doğmuş. 
Yani, bir fon oluşturuyorlar ve diyorlar ki, “parlamentoda temsil edilen 
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bütün partilerimizin parlamenter faaliyetlerini eşit miktarda karşılaya-
lım bu fondan” ve hatta zamanın “Avam Kamarası” Başkanı Sir Edward 
Short’a atfen de “Short Money” diyorlar buna, şort parası. Burada işin 
ilginci şu: 1999 yılında İngiltere şöyle bir şey yapıyor ve diyor ki, “Bun-
dan sonra bir parlamento kararı alıyorlar ve bu Short Money yalnızca 
muhalefet partisi veya partilerinin parlamenter ihtiyaçları çerçevesinde 
kullanılmalıdır. Neden ? “Majesteleri ve hükümetinin yeterince imkânı 
var, ama majestelerinin meşru muhalefetinin muhalefet olma hasabiyle 
demokrasiye daha çok katkısı olmaktadır ve dolayısıyla bu para yalnızca 
muhalefet partileri tarafından kullanılacaktır” diyorlar. Ve buna dikkat 
edin bunu dünyanın en yerleşik, pekişik demokrasisinde yapıyorlar. Bizim 
demokrasiyi yaşatmak için muhalefete çok ihtiyacımız var, aman muhale-
feti besleyelim diye. 26 Kasım 1996 yılında “Sir Wiscont Crembon” aynı 
kuralı bu sefer “Lordlar Kamarası”na getiriyor. Yani, 1996 yılından beri 
Avam Kamarasında, 1999’dan beri de Lordlar Kamarasında İngiltere par-
lamenter faaliyetlere ayrılan para yalnızca muhalefet partilerine veriliyor.

Bir diğer ülke İsveç, İsveç’te siyasi partilere ofis ve sekreterya hizmetleri 
için birtakım kaynaklar aktarılıyor parlamentoda, ama dikkat, iktidar 
partisine mensup her bir milletvekili için 3000 Kron, muhalefet partisine 
mensup her bir milletvekili için 4500 Kron veriyor. Yani, muhalefet sırf 
muhalefet olduğu için iktidardan % 50 daha fazla imkâna sahip oluyor. 
Bir İsveç Parlamentere sormuş, “neden böyle yapıyoruz” demiş, Meclis 
Başkanı cevap vermiş “Çünkü, siyasi iktidar sırf iktidar olduğu için her 
şeyden daha fazla hak kazanır sosyal hayatta, bırakın bari muhalefette 
sırf muhalefet olduğu için bu parayı veriyoruz” diyor ve aslında “ağzına 
bir parmak bal çalalım” demiş oluyor.

Şimdi, aslında tartışmanın sonuç bölümünde bütün bu önerilerin 
Türkiye’ye uygunluğunu tartışmayı düşünmüştüm. Ama bunu hep bir-
likte yapmanın ümidiyle müsaade istiyorum. Teşekkür ediyorum beni 
dinlediğiniz için.

Oturum Başkanı - Sayın Ersoy Kontacı’ya biz de çok teşekkür edi-
yoruz. Kamusal finans ve finansın eşiklerini dünyadan örnekler vererek 
anlattı. Türkiye için en ideal sistemin ne olabileceğini belki başka bir 
ortamda tartışabiliriz. Ben sorulara geçmeden önce şunu belirtmek isti-
yorum: Bugün siyasal partileri ve seçim sistemlerini tartışıyorsak, demek 
ki ülkede sürekli değişen bir sistem var ve sistemi biz oturtamıyoruz. 
Bakın, yeni bir seçime girerken bile bölgeler yeniden ayarlanarak, yeniden 
düzenlenerek giriliyor. Böyle bir ülkede biz hangi seçim sistemiyle, hangi 
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siyasal partiler mevzuatını tartışabiliriz. Bugün tartıştığımız bir saat sonra 
tarih olacak, anlamı kalmayacak ve modası geçmiş olacak.

Bizim siyasal partiler ve siyasal seçim sistemlerimizin, Sayın Hocam 
katılır mı bilmem, Anayasal kurum haline getirilmediği sürece, kolay 
değiştirilebilir olduğu sürece sanırım çok hızlı ve değişken konuları biz 
tartışmış olacağız. Soruları geçiyoruz. Sayın Yüzbaşıoğlu sizde sorular 
var, buyurun.

Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu - Efendim, Sayın Avukat Erdal Bülent 
Özakın’ın bana iki sorusu var. Bunlardan birisi; demokrasi, siyasi parti-
ler yüzünden son bulur, dediniz vebunu bir yabancıya atfen söylediniz, 
bizde durum nasıldır ?

Aynen böyledir, onun için söyledim zaten. Bakın, elimizi vicdanımıza 
koyalım, bir tarihe dönelim. Türkiye, bu haksız temsilden çok çekmiştir. 
Yani, siyasi partiler, bireyin temsilinin, eşit temsilin ne kadar önemli 
olduğunu söyledi. Türkiye maalesef çok partili siyasi hayata girdiğinden 
beri bundan çok çekmiştir, Demokrat Parti’nin hukuk dışı uygulamala-
rında bunun çok büyük payı vardır.

Bakın şunu çok açık ve net söylüyorum: Demokrat Parti’nin 1957’de 
aldığı oy % 54’dir, çıkardığı sandalye sayısı % 93’dür. 1957’de aldığı oy 
% 57, çıkardığı sandalye sayısı % 70’dir. Bunun neresinde demokrasi vardır. 
Siyasi partiler hata yapar, otoriter davranır, daha özgürlükçü davranır, 
bunlar kabul edilebilir. Ama bir siyasi parti kendi meşruluğuyla ilgili hata 
yapmamalıdır. Seçmeni cezalandırmamalıdır. Demokrat Parti bunu yaptı 
mı ? Kendisine oy vermeyen illeri, ilçeleri, köy yaptı, bu olacak şey mi ?

İki, muhalefeti yok etmemelidir. Yok, ederseniz Almanya olursunuz, 
totaliter rejimler olur. İş midir yani CHP’nin iktisabının Hazineye 
iadesine dair Kanun, yahu ne haddinize, kuvvetler ayrılığı ne oldu ? Bir 
malın haksız iktisabını ne zamandan beri parlamentolar karar veriyor, 
böyle bir kanun çıkar mı dedi mi Cumhurbaşkanı, demedi. Bakın, 
tarafsız Cumhurbaşkanı olsaydı eğer, Demokrat Parti’nin önünü keserdi, 
“Yapmayın, bu kuvvetler ayrılığına aykırıdır” derdi. Artı, Meclis Tahkikat 
Komisyonu kurdu ve kendi çoğunluğuyla suçu kendisi koydu, kendisi 
yargıladı. Şimdi demokrasi nerede kaldı ? 26 Mayıs’ta Türkiye’de demokrasi 
var mıydı ? Ben 27 Mayıs haklıydı demiyorum, darbeler tabii ki kabul 
edilemez bir şey, ama adam silahı çekmiş gelmiş ve ben 26 Mayısı düşü-
nürüm. Geçmiş olsun ertesi gün, ama 26 Mayıs’ta demokrasi bitirmiştir 
zaten Demokrat Parti ve bu siyasetin hatasıdır.
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12 Mart döneminde iki büyük partiydi, CHP ile Adalet Partisi, 
% 80’e yakın oyları vardı. Daha sonra, 1970’li yıllarda koalisyon hükü-
metleri döneminde bu iki lider birbirine arkasını dönüyordu ve elini bile 
sıkmıyordu. Allah aşkına o dönemde ikisi beraber bir sivil Cumhurbaşkanı 
seçemezler miydi, seçerdi, seçseydi asker darbe mi yapacaktı, nasıl yapa-
caktı ? Kendi gösterdikleri adaylar bile askerdi o dönem.

Geldik 12 Eylül’e, günde 15 kişi ölüyor, ortalık kan gölüne dönmüş ve 
yine bu iki lider % 80 oy ile birbirine arkasını dönmedi mi ? Aynı Süleyman 
Demirel ile aynı Bülent Ecevit 1990’lı yıllarda birisi Cumhurbaşkanı, 
birisi Başbakan iken ne güzel geçindiler. Hatta Ecevit bir dönem daha 
uzatmak için Anayasa değişikliği istedi. Aklınız neredeydi o yıllarda ? 
O halde 12 Eylül 1980’e gelişin sorumlusu siyasi partiler değil midir ?

Almanya’da iki büyük parti ne güzel koalisyon kuruyor, efendim biz 
koalisyon kurmayız diyorlar. Ne demek kurmayız, kuracaksınız, ne demek 
kurmayız. Dünyanın her yerinde koalisyon var, İngiltere bile neredeyse 
iki partili sistem sona eriyor, böyle bir şey var mı ? Böyle garip % 34 oyla, 
% 66 sandalye, buna Anayasa ne yapsın ? Bütün nitelikli çoğunlukların 
hiçbir manası kalmıyor, siz istediğiniz kadar Anayasa 3/2 çoğunlukla deği-
şir deyin, onun arkasında 3/2 halk desteği aranır, onun mantığı odur. Siz 
% 34 oyla, % 67 sandalye veriyorsunuz, 2007’deki Anayasa değişikliğiyle 
bugün yargıda çektiğimiz sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman 
ki bir parti tek başına hareket etti, Türkiye sıkıntıya girmiştir.

Yeni döneme gelelim, demin de söyledim, 2007 krizinden önce Ada-
let ve Kalkınma Partisi, Mart’ta seçim yapsaydı Türkiye’de 2007 krizi 
olmazdı, “e-muhtıra” olmazdı, o tartışmalar olmazdı. Peki, bunun kaba-
hati kimin ? Bugüne kadar bütün Cumhurbaşkanlarını seçen, AKP’den 
bahsetmiyorum, Parlamento, biz AKP Cumhurbaşkanı seçemez demedik, 
bu Parlamento Cumhurbaşkanı seçmemelidir; çünkü böyle bir cumhuru 
temsil etmiyor, % 43’ün Cumhurbaşkanı değildir dedik ve Türkiye tari-
hinde bu tek bu dönemdir. Cumhurbaşkanını seçen heyet, diğerlerinin 
hepsinde % 65’in üstündedir.

Diğer sorunuza geleyim, 367’yi Sabih Kanadoğlu ileri sürdü, ülkeyi 
karıştırdı denildi, bu çok yanlıştır. Son derece doğruydu, bunu Sabih 
Kanadoğlu filan ileri sürmüş değildir. Biz bunu 1980’li yıllardan itibaren 
söylüyoruz, benim doktora tezimde vardır bu. Her yerde söylüyor daya-
namadım getirdim. Bu ilk defa 1989’ Özal seçildiği zaman, o zaman 450 
milletvekili vardı, Özal’ı seçmek üzere 284 milletvekili geldi. 3/2 yoktu, 
buna kim karşı çıktı biliyor musunuz, Erbakan. Tarih 27 Ekim 1989, 
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Milli Gazete’ye bakın Resmi Gazeteyle beraber; 300 milletvekili olmadan, 
3/2 olmadan toplanamazsınız ve Cumhurbaşkanı seçimi yapamazsınız 
diyen Erbakan’dır. O tarihte Bülent Arınç, Erbakan’ın partisinin Genel 
İdare Kurulu üyesidir. O tarihte Özal için 367 olmadan seçemezsiniz 
diyen Arınç, 2007’de Meclis Başkanıyken, “hayır seçerim, 184’le toplarım” 
dedi. Akıl ve mantık dışıdır. 367 oy gerektiren bir seçim, 184 ile nasıl 
yapılır ? Bir hukuk kuralı akla aykırı olabilir mi ? Bakın, bütün karar yeter 
sayısı minimum toplantı yeter sayısıdır, başka türlü olamaz. Bir yerde 
eğer ağırlaştırılmış karar yeter sayısı varsa, bu 3/2 olabilir, 5/3 olabilir, salt 
çoğunluk olabilir. O aynı zamanda toplantı yeter sayısıdır, adama güler-
ler. Şimdi Anayasayı değiştirdiler, çok komik, hakikaten gülerler, 184 
milletvekili ile toplanabiliyor Meclis, 367 oy gerektiren seçimi yapmak 
için ya da 367 oy gerektiren Anayasa değişikliği yapabilmek için 184 
ile toplanabilir, dedik. Bu akla aykırıdır, ilkokula gitseniz sınıf başkanı 
seçilebilmek için, 30 kişilik sınıfta 20 oy gerekiyor deseniz ve sınıfta 10 
kişi varsa, öğrenciler “Hocam ne yapıyorsun, 10 kişiden 20 oy çıkar mı, 
seçim olur mu” der. Ama biz bunu maalesef skandal, facia, siyasi misyon 
yükledik ve nerelere götürdük. 367 tamamen doğrudur, o zamanlar yazdık 
biz bunları, bu son derece doğrudur ama Türkiye’de her şeyde olduğu 
gibi ona bir siyasi misyon yüklendi, ortalık toz duman.

Siz bir de diyorsunuz ki, bu partilerle ilgili siz görüşlerinizi parla-
mentoya ilettiniz mi ? Kaç kere ilettik, bu memleket Anayasa çöplüğüne 
döndü, bu memleket Siyasi Partiler Kanunu çöplüğüne döndü, Seçim 
Kanun çöplüğüne döndü. Partilere verdik, sivil toplum örgütlerine verdik, 
TÜSİAD’a defalarca bu çalışmayı anlattık ve bu çalışmanın içinde ben 
de bulundum. Ama siyasetin bunları dinlemeye niyeti yok ki, siyasetin 
bütün derdi hangi yöntemle olursa olsun, haklı olsun, haksız olsun, 
seçimi kazanmak. Ondan sonra oradaki yetkiyi sonuna kadar kullan-
maktır siyasi partilerin amacı. Buna karşı çıkması gereken toplumdur, 
sivil toplumdur, bizlerdir diyorum.

Hukuk buna ne yapsın ? Akla durgunluk verir, 367 oy gerektiren bir 
seçimin 184 ile toplanmasını söylemek akla durgunluktur, başka bir şey 
söylemiyorum. Matematik kurallarına aykırıdır, Anayasayı o hale getirdik.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Sayın Yüzbaşıoğlu. Efendim, 
bundan sonra da bir oturum var bu salonda, yine soruların havada kal-
maması için ben rica ediyorum tatminkâr ama kısa kısa yanıtlayabilirsek. 
Buyurun Sayın Kalaycıoğlu.
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Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bana 
sorulmuş olan soruyu yine Sayın Erdal Bülent Özakın’dan gelmiş.

Halkı içine alacak yöntem dediniz, bunlar siyasal katılımla temin 
ediliyor ve seçim bunun bir türü dedim, bundan ibaret değil. Dilekçe 
yazmak, konuşmak, telefon etmek, elektronik posta ile göndermek, SMS 
göndermek, tweet atmak, bunların hepsi siyasal katılımdır. Bunları tabii 
suç haline getirirseniz, o zaman ciddi probleminiz olmaya başlıyor, siya-
sal katılım olmuyor ve insanları dışlamış oluyorsunuz ve demokrasinin 
dışına kaymış oluyorsunuz.

Yakın dönemde özellikle çok sayıda bu tür olay yaşadık. Yine dikkat-
lerinize sunayım; İzmir’de bir savcı, hükümeti devirmek suçu diye bir 
suç icat etti, buna bizim terminolojide muhalefet deniliyor. Bu suçsa, 
Türkiye zaten demokrasi yoktur. Hükümeti silahlı saldırıyla kaldırmak 
filan derseniz o zaman tabii suç, ama demokraside herkes hükümeti 
devirmeye çalışmak için çaba gösterebilir, bu tamamıyla özgürdür ve 
böylede olması gerekir.

Onun ötesinde biliyorsunuz sirkeden Talcid’e kadar, deniz gözlüğüne 
kadar, suç aleti olarak kabul ettirilmek istendi, Allahtan yargıçlar kabul 
etmedi şimdilik. Dolayısıyla, bunların hepsi birtakım protesto mahiyetin-
deki olayları kısıtlayıcı niteliktedir. Sabahleyin örnek verildi, ayakkabıyı 
gösteren adama polisin evini basması filan bunlar demokraside kabul 
edilebilecek şeyler değildir. Bunlar hukuk düzenimizin ötesinde demok-
rasi fikrine aykırı olan şeylerdir. Şiddet içermiyor, suikast mahiyeti yok, 
herhangi bir şekilde ifade özgürlüğü dışında bir şey olarak kabul edilemez.

Dışarıda başka örneklere bakacak olursanız biliyorsunuz 2001’den 
sonra nasıl karar verildi bilmiyorum, ama Amerikan Yüce Mahkemesi, 
Amerika’da bayrağın yakılmasını ifade özgürlüğü olarak tanımladı. Böyle 
bir dünyada yaşıyorsunuz, biz ayakkabı gösterdiğimiz için ev basılıyor, 
olacak iş değil. Bunları yapmayacaksınız, tersini yapacaksınız bunları 
serbest bırakacaksınız.

Seçmenlerin eşit olmadığını belirttim. Evet, seçim çevreleri düzgün 
olarak tanımlanmamış durumdadır ve her seçim çevresine bir sandalye 
verdiğiniz zaman oradaki idari taksimata veya toprağa bir sandalye 
vermiş oluyorsunuz, orası temsil edilmiş oluyor. Orada yaşayan seçmen 
sayısından bağımsız olarak veriyorsunuz. Onun yanına bir sandalye daha 
koyuyorsunuz, orada yaşayan insanların sayısına göre verilmiş oluyor. 
İki tane farklı tanımlı sandalye var; bu olmaz, böyle bir meclis olur mu, 
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siz toprağa mı temsil ediyorsunuz, insanı mı temsil ediyorsunuz ? Üstelik 
demokrasinin tanımı halkın yönetimi, siz halkı temsil edeceksiniz. Federal 
sistemde toprak temsili var; Almanya’da Lentler var, İsviçre’de Kantonlar 
var, Amerika’da Stenkler var, bunları temsil etmek üzere nüfustan bağımsız 
olarak her eyalete veya seçim çevresine iki sandalye verilebilir. Türkiye 
böyle bir düzenlemeye gidebilir, o zaman bunları ayırmak lâzım, Meclisi 
ayırmak lâzım. Alt Meclis, üst meclis diye ayrılır; bir tanesi toprak esasına 
göre, diğeri halk esasına göre, seçmenin temsili esasına göre çalışır ve 
farklı esaslara göre hareket ederler.

Onun için seçim yasalarının meşruiyet ve yasallık konularındaki sorun-
ları benden çok Necmi Bey tartıştı onlara girmeyeceğim. Bu kuralların 
uygulanmasında büyük titizlik gösterilmesi gerekiyor, özellikle sayım 
sırasında, seçimin devamı sırasında, oy verme sırasında, gizliliğe riayet 
sırasında, buradaki gözlemci durumunda olan siyasal partilerin ve biz her 
birimiz oy vermiş olduğumuz sandıktaki oyların sayımı sırasında orada 
bulunmamız lâzım. Bunu çok ciddiye almıyoruz onu da açıkça söyleye-
yim. Burada çok tabii mizaha konu olacak anekdot var benim yaşamış 
olduğum, onları anlatmaya kalkarsam iş çok uzayacak ve başkan kızacak.

Bu yöntemi vesaireleri 1995’den beri Türkiye Büyük Millet Meclisine 
anlatıyoruz. Bizim tipik aldığımız reaksiyon şu: Bu nerede uygulanmış 
kardeşim diyorlar, hiçbir yerde uygulanmamış, kim buldu, biz bulduk, 
siz bir şey bulamazsınız defolun diyorlar, o kadar. Karşılaştığımız tutum 
budur, o kadar. Türkiye’deki akademik heyetin herhangi bir icat, bir 
inovasyon, bir yenilik yapabileceği fikri kabul görmüyor bizim siyasileri-
miz tarafından. Bunlar bir yerlerde uygulansın, orada bir görelim işimize 
yararsa alırız gibi bakıyorlar. Oysa burada düzgün bir öneri var, bunu 
yerel seçimlerde de uygulayabilirsiniz diye onu da teklif ettik. Uygulayın, 
başarılı olmazsa değiştirirsiniz dedik. Ama temel itibariyle böyle bir yöne 
gidilmiyor. İki noktaya daha temas edeyim.

Bir; Cumhurbaşkanı, seçilmesi veya seçilmemesi konusuna değine-
ceğim. Ben 1980 yılında Cumhurbaşkanı seçilmemesi olayını askeri 
heyetin, darbe gerekçesi olarak kullanmasının tamamen absürd olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü, bir azınlık hükümeti vardı ve karşısında son derece 
dişli bir muhalefet vardı ve Süleyman Bey orayı kitlemek suretiyle İhsan 
Sabri Çağlayangil arkadaşı, vekalet ediyordu Cumhurbaşkanlığına, azınlık 
hükümeti sürüne sürüne seçime gitmeye çalışıyordu, Meclisi de kitle-
miş durumdaydı ve kanun hükmünde kararnamelerle bizi yönetiyordu. 
O zaman alınmış olan 24 Ocak kararlarıyla hâlâ yönetiliyoruz unutmayın. 
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Ekonomi onun üstüne dayanıyor ve büyük de destek görüyor dikkatinizi 
çekerim. O kararları, o Meclisten Süleyman Bey geçiremezdi hepimiz 
de bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu Anayasaya aykırı değildi. Cumhur-
başkanının yeri boş değildi, Cumhurbaşkanının yetkileri bugünkü gibi 
absürd değildi, o kadar yetkileri yoktu. Cumhurbaşkanı seçilememesinde 
ne problem vardı ? Hiçbir problem yoktu, kurallarına göre oynamıştır 
Süleyman Bey ve bu argümanın yapılması sakattı. Zaten ünlü bir söz 
vardır; ben iki şeyin hayatta ne işe yaradığını anlamamışım, birisi pros-
tat, öbürü president. O durumda olması gerekir Cumhurbaşkanının 
bence, tabii Başkanlık sistemi hariç, başkanlık sistemine geçmediğiniz 
takdirde o durumda olması lâzım ve temel bir rolde oynamaması lâzım. 
Seçilmemiş olması bir problem teşkil etmemesi gerekiyor, ama 1982 Ana-
yasasına geldiğiniz zaman iş birden bire değişiyor, başka bir kişilik ortaya 
çıkıyor. O zamanda ne yapmış oluyorsunuz, kriz. Şimdi 2014 yılında 
bir canavar üreteceğiz, benden söylemesi, 2007’den beri söylüyorum, 
Kalaycıoğlu demedi demeyin. Bu canavarla inanılmaz krizler yaşayaca-
ğız, inanılmaz. Türk seçmeni böyle heyecanlar görmek istiyor, görsün, 
kendi seçmiş olacak üstelik. Bu seçilen kişi, Anayasa uzmanı arkadaşları-
mız buradalar, Erdoğan Hocamız vesaire, benden farklı düşünüyorlarsa 
söylesinler. Cumhurbaşkanlığı şu anda tanımlanmamıştır Anayasada, 
tanımlanmamış yetki en feci yetkidir ve istediği gibi kullanır. Yani, her 
gün Bakanlar Kurulu toplayabilir, nasıl engelleyeceksiniz ? Milli Güvenlik 
Kurulu toplayabilir, her hafta, gündemi değiştirecek şekilde açıklamalar 
yapabilir, savaş ilan etme yetkisi veriliyor Meclis olmadığı zamanlarda, 
Suriye’ye 40.000 kişi sokar, işin içinden çıkın bakalım. Binlerce rezillik 
yaşayacağız, sadece halk seçecek bak ne güzel olacak dedikleri için ve halk 
o zaman memnun olacak mı seçip seçmediğine, beraber yaşayacağız, ama 
çok eğleneceğiz ondan emin olabilirsiniz. Bize de ekmek parası çıkacak. 
Sağ olun, teşekkür ederim.

Bir Katılımcı - 2012’deki sözde yargı reformunun sonuçlarını bugün 
görüyorsunuz. İktidar kendisi de şikâyetçi, 2007’de Cumhurbaşkanını 
halk seçsin değişikliğinin sonuçlarını da 2014’de Cumhurbaşkanını halk 
seçtiği zaman göreceğiz. Bugün yargıda yaşadığımız kaosu, Hocanın görü-
şüne aynen katılıyorum, kat kat daha o zaman göreceğiz. İşte bunların 
hepsi bir partinin parlamentodaki gücüne ve üstelik arkasında da gereken 
halk desteği olmadığı halde tek başına yaptığı değişikliklerin sonucu-
dur. Onun uzlaşma, uzlaşma diyoruz. Onun için Anayasa konusunda 
Cumhurbaşkanı seçerken, etmeyin uzlaşın diyoruz. Türkiye’de bir sürü 
Anayasa değişiklikleri yapıldı bunlarla ilgili sorun yaşıyor muyuz ? AKP 
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yaptı, CHP yaptı, Tayyip Erdoğan’ın önünü açmak için yapıldı. Bir parti 
tek başına yapmışsa, 2007, halk seçsin, 2014’de bu krizi yaşayacağız, 
2012’de yine tek başına dayattı, bugün kendisi şikayetçi. Bu örnek bile 
bir partinin tek başına bu işleri yapmaması gerektiğini gösteriyor.

Oturum Başkanı - Sayın Kalaycıoğlu size de teşekkür ediyoruz. Konuk 
konuşmacı ve katılımcı olarak Sayın Ercan Teziç’e de teşekkür ediyoruz. 
Sırada Sayın Frosini var; buyurun.

Prof. Dr. Tommaso Edoardo Frosini - (Mikrofon arızası nedeniyle 
kaydedilemedi)

Oturum Başkanı - Sayın Edoardo Frosini’ye çok teşekkür ediyoruz. 
Son soruya yanıtı Sayın Ersoy Kontacı verecekler; buyurun.

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kontacı - Teşekkür ederim Sayın Başkan, sadece 
iki dakika sürecek söyleyeceğim her şey.

Birincisi aslında bana sorulmamış bir soru, Hocalarımın müsaade-
siyle onların topuna girmiş oluyorum biraz, ama bu “Ayakkabı Kutusu” 
gösterme meselesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çok ilginç 
içtihatları var; ifade özgürlüğünün nereye kadar uzayacağı konusunda. 
Mesela, bilirsiniz filmlerde görmüşsünüzdür, İngiltere’de soylular ormanda 
tilki avlarlar, peşinde bir sürü atlıyla tilki avlarlar. İşte bu tilki avını 
engellemek için ormanda düdük çalarak dolaşmak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine göre ifade özgürlüğüdür. ODTÜ’nün mahvedildiği yol 
yapımı hikayesini hatırlayın lütfen, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihadıdır; Kamu makamlarının yol yapımını engellemek üzere bele-
diyelerinin iş makinelerinin önüne yatmak ve yol yapımını engellemek 
Anayasal ve meşru ifade özgürlüğüdür, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararı. Bırakın balkonundan ayakkabı göstermeyi, olanları görüyorsunuz, 
Türkiye’deki meselenin ne olduğunu, bu bir.

İkincisi, başkanlı parlamenter meselesi bu önemli; malum 1982 Yasası 
parlamenter sistemin bozulmuş bir versiyonunu kurmuştu. Şimdi ondan, 
2007’den sonra başkanlık parlamenter sistemin bozulmuş bir versiyonuna 
geçtik. Bu konuda yaşayacağımız büyük problemlere birkaç örnek görmek 
isterseniz, İrlanda ve Bulgaristan’a bakmanızı öneririm. Kuzey İrlanda ve 
Güney İrlanda, yani İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan komşumuz, kan 
kusuyorlar bu sistemi ilk onlar belirledi. Ne yapıyorlarmış yıllarca, bizdeki 
potansiyel sorunlarla boy ölçüşemez ama en azından bir fikir verebilir.

Erdal Bülent Özakın Bey bana da bir soru sormuş sağ olsun. Kendisi 
demiş ki; kamusal finansmanın sağlanması, önceki seçimlerde alınmış 
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olan oy miktarına göre mi tespit edilecek, yoksa girdiği yeni seçimdeki 
oy tutarına göre mi tespit edilecek ? Bizde şimdi yıllık olarak bütçeye 
konulduğu için hasbelkader son alınan seçim sonuçları ele alınıyor, ama bu 
çok teknik bir ayrıntıdır. Özellikle ödünç kamusal destek finansmanında 
takip eden ilk seçimdeki yapılıyor, ama bizdeki gibi bloke finansman söz 
konusu olduğunda geçmiş seçimler oluyor.

Bir de küçük bir soru sormuş beyefendi, konuşma metni verilecek 
mi diye soruyor. Bildiğim kadarıyla Ankara Barosu adet olduğu üzere 
bunların tamamını bizden dipnotlu bir şekilde, düzgün halde alıp sizlere 
ulaştıracaktır. Teşekkür ederim, benim de cevaplarım bu kadar.

Oturum Başkanı - Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuşma-
cılara ve sizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve bu oturumu 
kapatıyoruz efendim.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 1. GÜN

Demokrasi ve  
Yerel Yönetimler
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SUNUCU- Ankara Barosunun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayının öğleden sonraki ikinci oturumuna hoş geldiniz. Şimdi 
demokrasi ve yerel yönetimler konulu oturum icra edilecektir. Oturumun 
birbuçuk saat sürmesi ve 17:30’da bitmesi planlanmaktadır.

• Oturum Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen’i platforma teşriflerini arz 
ederim.

Oturum konuşmacıları;
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör 

Doktor Yalçın Karatepe,
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Sayın Profesör 

Doktor Ruşen Keleş,
• Bologna Üniversitesinden Profesör Doktor Sayın Luca Mezzetti’nin 

teşriflerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon konusunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı / Oturum Başkanı

Çok değerli baro başkanları, Ankara Barosu Başkanımız elbette önce-
likli ve çok değerli izleyiciler; Türkiye’nin hukuk savaşı verdiği bu süreçte 
Ankara Barosunun “Demokrasi ve Yerel Yönetimler” konulu oturumunu 
huzurlarınızda açıyorum.

Konuşmacılarımızı tanıyorsunuz, Profesör Doktor Sayın Ruşen Keleş 
hocamız yerel yönetimlerin üstadıdır bu konuda akademisyen olarak, 
keza Profesör Doktor Yalçın Karatepe Siyasal Bilgiler Fakültesinin genç 
ve değerli dekanı ve yine İtalya’dan Profesör Doktor Luca Mezzetti yerel 
yönetimler konusunda, demokrasi ile yerel yönetimleri anlatacaklar. 
Kamuoyunda pek tartışmıyoruz biz yerel demokrasileri, genel demokrasi 
kavgasından yerel demokrasilere pek eğilemiyoruz. Ne televizyonlarda, ne 
gazetelerde, ne de diğer akademik toplantılarda ve nede diğer akademik 
toplantılarda. Halbuki, demokrasinin temeli bana göre yerel yönetimler-
dir. Onlar ne kadar sağlam, onlar ne kadar hukuki olursa, onların hukuki 
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yapısı ne kadar ülkenin ya da yerleşkelerde yaşayan insanların geleceğini 
garanti altına alacak, onlara çağdaş yaşam imkânları verecek, özgürlük 
verecek, demokrasi verecek, mutlu bir toplum olmalarını sağlayacak olan 
yönetimler yerel yönetimlerdir.

Ben bir belediye başkanı olarak, eski bir rektör ya da hoca olarak hep 
üsteki kavgaların altta sağlam bir hukuki düzen olmadığı, sağlam bir 
hukuki düzen olmadığı, sağlam bir demokrasi olmadığı için tabanda, 
beldelerde, belediyelerde, köylerde demokrasi olmadığını söyler duru-
rum, ama hiç kimse kulak asmaz. Bu vesile ile Ankara Barosu’na özellikle 
teşekkür ediyorum, bu konuyu, bu oturumda gündeme aldıkları için.

Biliyorsunuz, halen büyükşehirler ve il belediyeleri var, Bedrettin Dalan 
zamanında çıkarılmış bir Büyükşehir Belediyeleri Kanunu var. Bedrettin 
Dalan’ın Başkan seçildiği dönemde bütün ilçelere hakim olduğu, her 
tarafa hakim olduğu dönemde kendine göre yaptığı ve daha sonra da 
rahmetli Özal tarafından yasalaştırılan bir sistemdi. Derken buna reform 
yapıyoruz yerel yönetimlerde diye İl Belediyeleri Yasası çıktı. Bu yasa 
çıktığı zaman, ben yeniden aday olan bir belediyeci olarak köylüye 
anlatıyorum, anlatırken de şöyle söylüyorum: Bakın, demokrasinin en 
saf, en temiz, en gerçekçi uygulamaları köylerdeydi. Devletin, kamunun 
birinci basamağı olan köyler, köy halkı toplanıyor ve içlerinden birisini 
muhtar olarak seçiyorlar, arkasından saygınlığı olan, hayat tecrübeleri 
olan insanlardan da bir ihtiyarlar heyeti seçiyorlardı ve onlar o küçük 
topluluğu idare ediyordu. Tüzel kişiliği olduğu için köyün arazileri, 
meraları varsa onlar kiraya verilecek, nasıl işletilecek, defin ruhsatı, nikah 
yapma yetkileri, kooperatif kurma tüzel kişiliği olduğu için kooperatif 
kurma yetkisi olan insanlar olarak kendi aralarında, kendi ihtiyaçlarını 
karşılıyorlar, yetmediği yerde de belde, sonra ilçe, sonra da ile kadar 
gidiyorlardı. Ve yeni kanunla, Büyük İl Belediyesi Kanunu ile hükümet 
köylerden elini çekiyor. Neden çekiyor diye sordukları zaman, başarısız 
oldu sizin karşısında merkezi hükümet imkânlarını getiremedi, sizin 
kalkınmanızı sağlayamadı onun için elini çekiyor. Çekerken de şunu yapı-
yor: Köyünüzün tüzel kişiliğini kaldırdı, demokrasi olarak kamunun ilk 
basamağıydınız, onu da tanımıyorum dedi. Tüzel kişiliği temsil eden bir 
muhtar vardı, onu kusura bakmayın ama, “Attan indirip eşeğe bindirdi” 
sen mahalle muhtarısın dedi, ihtiyarlar heyetini zaten tanımıyorum dedi 
ve dolayısıyla köyde demokrasi kalmadı.

Arkadan, beldeler vardı 5 bin nüfus ve 5 binden fazla olan nüfuslu 
yerler, onlarda ise yine aynı şekilde demokratik olarak küçük topluluklar 
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olduğu için herkesin birbirini tanıdığı ve gerçekten oy verirken kime oy 
verdiğini ve niçin verdiğini bilen bir topluluktu. Onlar da belediye başkan-
larını, belediye meclis üyelerini seçerlerdi ve kendileri, kendi boyutlarının 
yetebileceği yere kadar yerel hizmeti sağlarlardı. Şimdi onlara da dedi 
ki, “Sizinde beldeciliğinizi, belediyeciliğinizi tanımıyorum” ve seçilmiş 
belediye başkanını bu sefer, onlar biraz daha büyük olduğu için, “Deve-
den indirdi sıpaya bindirdi”, mahalle muhtarı oldun dedi ve belediye 
meclisini de hiç tanımıyorum dedi. Kala kala geriye ilçeler kaldı, ilçelerde 
merkezi hükümetin kaymakamı var, komutanı var, polis müdürü var, 
eğitim hizmetleri birimi var ve hatta son zamanlarda kadrolara tamam-
lanmış müftülükleri filan da var. Onu kaldırmadı, onu zaten kontrol 
ediyor. Onu da kaldırırsa zaten sadece bir merkezi hükümet kalacaktı.

Biliyorsunuz, bütün bu demokratik yapıya rağmen kamunun, hepi-
mizin ödediği vergilerle yaratmış olduğu çok faydalı hizmetler veren 
kurumları vardı. Toprak, su vardı; gider tarlaya toprak analizleri yapar, 
su getirir, kuru ziraattan sulu ziraata nasıl geçilecek ona yardımcı olurdu, 
mühendisleri vardı, uzmanları vardı. Bunu da kaldırdı bu hükümet, ne 
kaldı; yol, su, elektrik vardı. Köylere elektrik enerjisini götürür, bu konu-
daki ihtiyaçlarını karşılardı; makineleri, mühendisleri, kadroları vardı, 
onu da kaldırdı. Köy Hizmetleri vardı, onu da kaldırdı. Sonra İl Genel 
Meclisi dedi, biraz para verdi ellerine, “Al bunu dağıt” dedi. Şimdi köyleri 
geziyorum bunları nasıl dağıtmışlar, bakıyorsunuz köye giriyorsunuz 
kilit taş döşenmiş köyün girişine, 50 -  60 metre gidiyorsunuz, bir 20 - 30 
metre çamur ve ondan sonra kilit taş yine devam ediyor, sonra çamur, 
sonra yine devam ediyor. Asfalt götürebildiyse merkeze yakın yerlerde, 
bakıyorsunuz asfalt bir yerde var, bitiyor aynı yerde ve ondan sonra diğer 
asfalt başlıyor. Soruyorum neden buralar boş kalmış diyorum, “onlar bu 
hükümete oy vermediler de ondan” diyorlar. Ama baktı gördü ki, bu İl 
Genel Meclisine verilen paralarla da yandaşlara çıkar sağlamaktan dolayı 
bir hizmet ortaya koyamadılar.

Şimdi Genel Seçimler gelecek, yapılacak şey nedir ? Siz artık köylü 
değilsiniz, diye bir elma şekeri takdim etmek köylüye, köylü değilsiniz 
artık siz şehirlisiniz şehirde ne varsa sizde de o olacak. Şimdi, köylü 
vatandaşlara vaat edilene bakın, elma şekeri. Neden elma şekeri diyorum; 
hepiniz bilirsiniz, elmanın altına bir kazık sokmuşlardır, şerbete batır-
mışlardır kırmızıya, yalarsınız yalarsınız biter, sonra mayhoş elmayı da 
yersiniz ve elinizde kazığı kalır. Onun için böyle bir elma şekeri politikası 
hep uygulanandı.
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Şimdi tabii köylünün karşısına oy istemeye gelecekleri zaman, köylü 
diyecek ki; kuru sarımsağı bile Çin’den ithal ediyoruz, bizde yetişmez 
mi kuru sarımsak yetiştiriyorduk ama satamıyoruz, soğan yetiştiriyorduk 
yollarda ziyan oluyor, marul, salatalık zerzevat İspanya’dan ithal edilir-
ken, öbür taraftan Akdeniz Bölgesindeki bizim narenciye ekicilerimiz, 
mandalinası, portakalı hepsi ağaçların dibinde çürümeye devam ediyor. 
Çin’den pirinç ithalatına aklım erer; çünkü bizde sulu tarımla pirinç 
yetiştirip bütün Türkiye’nin pirinç ihtiyacını karşılayacak pirinç üretmek 
ekonomik olmayabilir, doğal şartlarda uygun olmayabilir. Bunun için 
Çin’den ithal edebilirsiniz. Ama, mercimek de ithal edilir mi ? Mevsime 
bağlıdır bizde tarım genellikle sulama yapılan yerler dışında yağmura, 
rahmete bağlıdır. Buğday olmaz veya olur sap olmaz, ama Amerika’dan 
da samanı ithal ediyoruz. Gittiğim köylü şunu söylüyor: Bundan seneler 
önce biz, seneler önce dediğimde yakın tarihler, 2 kiloluk buğday verip 
1 litre mazot alıyorduk, şimdi 1 litre mazot için 8 kilo buğday vermek 
zorundayız diyor, köylünün ekonomi ölçüleri bunlar. Haklı ve perişan 
vaziyetteler. Çoğu kredi almış tarlaları için, fakat ödeyememişler, banka 
ipotek karşılığı verdiği için krediyi şimdi zaman zaman sizlerde rastlıyor-
sunuzdur, filan şehirde filan kasabada şu kadar hektar satılık deniliyor. 
Şimdi köyleri gezerken sadece bu satılık ilanlarını görmüş olsam gam 
yemeyecektim, ama kahve duvarlarında ilanlar görüyorum; Hazineden, 
köyünüzde bilmem neresi satılacaktır, taksitle satış yapılacaktır. Köylü, bu 
topraklar bizim topraklarımız şimdi parayla mı satın alacağız onları diyor.

2B meselesi, ayrıca diyorlar ki; dedelerimizin dedelerinden bu orman-
dan geçinirdik biz burada çalışırdık. Azıcık ekip biçtikleri yer vardır orma-
nın içerisinde ve kesilen ağaçları kullanırlar, işçi olarak çalışırlar, onlara 
satılmak isteniyor. Açıkçası tablo bu, şimdi gördün hoca derseniz, evet 
şimdi gördüm. Bu kanun çıktı, büyükşehirler il belediyeleri oldu. Şimdi 
Eskişehir iki büyük ilçeden kuruludur; 767.000 kişi yaşıyor, Tepebaşı, 
Odunpazarı, iki ilçe var. Ama kırsal kesimde 12 tane daha ilçe var ve 
kırsal kesimde de 400’e yakın köy var. Bu kanun bana şunu dedi: Artık 
400 köy senin mahallendir, şehirde ne varsa onlara da onu götüreceksin. 
Planı, projesi, altyapısı, aklınıza ne gelirse. Fakat Eskişehir, Kütahya’ya 
70 kilometredir, Bursa’ya 150 kilometredir, Afyona 140 kilometredir. 
Oysa benim şimdi 170 kilometre ötede mahallem var, 130 kilometre 
olan da var, 140 kilometre olan da var. Benim mahallelerim ve benim 
sorumluluk alanım, Doğu’da Ankara, Kuzey’de Bolu, Batı’da Bilecik, 
Güneyde Kütahya, Afyon, Konya, tablo bu. Ve bu köylü bekliyor, benim 
lakabım orada Hocadır, Hoca ne zaman bizim buraları da şehrin muteber 
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mahalleri gibi yapacak. Durum vaziyet budur. Şimdi hocalardan bunları 
dinleyeceğiz, daha başka bir şey var, izin verirse hocalarım ben onlara 
söz vermeden anlatayım.

400’e yakın köy var ve bu 400’e yakın köy 12 ilçenin belediye başkanı 
ve belediye meclisleri için oy kullanacak ve Eskişehir için söylüyorum, 
her şehir için bu sayılar farklı. Köylüler bu ilçenin belediye başkanı ve 
meclis üyelerini seçecekler, bir de büyükşehir belediye başkanını seçecekler. 
Büyükşehir belediye meclisini 12, iki tane de Eskişehir’de 14 tane belediye 
başkanıyla onların nüfuslarına göre kendi belediye meclis üyeleri için 
seçtikleri üyelerden kiminden 2, kimisinden 3, kimisinden 4 üye gön-
derecekler. Bu sistem zaten bana göre, Ruşen Hocamla da zaman zaman 
dertleşmişizdir, Büyük Şehir Kanunu çıktığından bu yana olay yanlış. 
Ben bunun acısını 15 sene çektim, hele bir dönem azınlıktaydım daha 
çok çektim. Büyükşehir belediyesi bütün ilçe belediyelerinin üstünde, 
onun yaptığı ana planlara, nâzım planlara uygun, ona aykırı olmamak 
kaydıyla yayın yaparlar ilçe belediyeleri kendi alanları içerisinde, ama 
bütün üst planları büyük şehir belediyesi yapar veya yaptırır. Meclise 
gelir bu planlar, meclis o ilçe belediyelerinden, başkan ve belediye mec-
lis üyelerinden oluştuğu için ayrı partilerden de olsalar, ayrı partilerden 
olmalarının sonucu olarak da devamlı dalaşma halindedirler. Ama imar 
planları geldiği zaman inanılmaz bir işbirliği yaparlar. Plan gelir, planı 
uzmanlar hazırlamıştır; bunu hazırlayanların içlerinde mastır yapanlar 
vardır, doktora yapanlar vardır, şehrinizin planını en az 50 yıla yönelik 
bir projeksiyon içerisinde nasıl çağdaş bir kent yaratacağız diye yaparlar. 
Planlar meclise getirilir, mecliste bu belediye başkanları ve meclis üyeleri 
ve imar komisyonları da onlar tarafından kurulu, imar komisyonu da 
onlardan kurulur, bütçe komisyonu da onlardan kurulur.

Meseleyi ben köylüye, hatta benim şehrimdeki bazı akademisyenlere 
anlatırken de böyle anlatıyorum, iyi anlaşılsın diye. Varsayınız ki, burası 
bir şehrin belediye meclisi, A partisinden, B partisinden, C partisinden 
konuşmacılarımız, ben de büyükşehir belediye başkanıyım. Meclise 
planı veriyorum, planı komisyona alıyorlar, komisyon onlar tarafından 
kurulmuş, ayrı partilerden de olsalar, ilk baktıkları şey, “acaba bizim 
ilçeye, benim bölgeye ne getirmiş plan ?”. Sosyal donatılar mı getirmiş, 
büyük parklar, kreşler mi getirmiş ? Hayır, bakıyor “Yahu, bizim eniş-
tenin arsası 4 kat vermiş, 8 kat vermeliydi ?”, bir diğeri, “Vay, bizim il 
başkanının kızının arsasından yol geçirmiş”, bir başkası, “bizim genel 
merkezden şunlar vardı olmamış” ve üçü de birbirine soruyor ve her 
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üçü de memnun değil. Kalıcı bir bilimsel kent planı hazırlandığı için ne 
yapalım ? Bir bakıyorsunuz, aralarında koalisyon kuruluyor, uzmanların 
yaptığı o planlar değişiyor. Çekme mesafesi, yahu bizim yeğenin arsasının 
üç - beş metre bahçesi var önünde, bahçe bırakmış önünde bu plan, yola 
kadar dayansın metrekare büyüsün, rant hikayesi dediğimiz olay oluyor. 
Anlaşıyorlar, bir güzel planın o bölgelerini bozuyorlar, getiriyorlar sizin 
karşınıza, meclise, bakıyorum, bu şehrin geleceğine ve gelecek kuşaklara 
hitap edebilen bir plan değil, diyorum. Her türlü plan normlarından, 
her türlü bilimsel hesap kitaptan uzak ve onun için ben veto ediyorum, 
diyorum. Veto ediyorum deyince kanun imkân tanımış bana, iade ediyo-
rum, komisyon toplanıyor yine, çok uzun boylu tartışmak gereğini bile 
hissetmiyorlar benim söylediklerimi ve aynen ısrarlı bir şekilde aynı şeyi 
veriyorlar ve yine geliyor meclise. Oylamak zorundayım, oyluyorum ve 
tabii kabul diyorlar, ben ret diyorum. Neden ? Yargı yolu açılsın, hukuka 
sığınayım da hiç olmazsa gelecek kuşaklar için yapılacak hatayı hukuk 
müdahalesiyle önleyeyim. İdari yargıya gidiyorum, idari yargı tabii usül 
yönünden incelemeye başlıyor, davayı kabul edelim mi, etmeyelim diye 
2 -3 hafta, bazen 2 ay geçiyor. Arkasından, onlar ne anlayacak plandan 
bilirkişi buluyorlar, bilirkişiler eğer iyi bilirkişilerse, ki ben bunu hep 
şehir plancısı yetiştiren köklü üniversitelerden olmasını tercih ederim 
bilirkişilerin, uzmanlar orada. Ama genellikle son zamanlarda kurulan 
üniversitelerden, biraz da iktidar kendine yakın gördüklerinden, o hukuk 
sistemi içerisinde onlardan bilgi alır. Bakarsınız bir tane hoca vardır, 
geri kalanı ya öğretim görevlisidir, ya bilmem nedir orada. Onlar sizin 
aleyhinizde meclisin aleyhine gelecek şekilde karar verirler, ama büyük 
üniversitelerde, eski, köklü müesseselerde bilimsel namusun hâlâ hâkim 
olduğu üniversitelerden bilirkişiler gelirse sizin lehinize karar verirler. 

Bu gelgitlerle filan 1 sene sürer, 1,5 sene sonra varsayalım ki kazandım 
davayı; lehime karar verdiler ve meclisin o kararını iptal ettiler, sevinirim, 
sevincim kursağımda kalır, çünkü bir bakarım ki o bozdukları, çekme 
mesafesini yola kadar dayadıkları ya da 4 kat, 5 kat yerine 8 kat, 10 kat 
imar gösterilen planda ona göre yapılmış. Ne yapacaksınız ? O bir senelik 
yargı süreci içerisinde betonlar dikilmiş, yollara kadar dayanmış binalar, 
yapacağınız hiçbir şey yok; orayı ne istimlâk edebilirsiniz, ne o yolları 
geri alabilirsiniz. Hiçbir şey yapamazsınız, isteseniz de yapamazsınız. 
Geliriniz ve imkânınız yetişmez.

Şimdi böyle bir hukuk düzeni var, bu nereden çıktı dedim ilk karşı-
laştığım zaman. Hukuk sisteminde şöyle bir şey var; Başkanın veto ettiği 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

107

kararlar idare mahkemesinde karara bağlanıncaya kadar meclisin kararı 
geçerlidir, işte o hukuk süreci onlara bu bozdukları, dejenere ettikleri 
planı gerçekleştirme imkânını veriyor.

Dahası var, bir gariplik daha söyleyeyim; ilçe belediye başkanları 
kendi meclis üyelerinden, dikkat edin, kendi partilerinin, kendi grup-
larının üyelerinden nüfuslarına göre 2, 3, 4, 5, 6 tane başkan yardımcısı 
atayabilirler, kanun buna elveriyor. Maaşlı, yani 657’ye tabidirler, emekli 
olurlar, o da cazibe unsurudur biraz yerel seçimlerde belediye başkan 
yardımcısı olabilecek bir pozisyonu kapabilmek için, büyükşehirlerde 
yok. Büyükşehrin başkan yardımcısı yok. Maaşlı, bürokrasiyi idare edebi-
lecek, görevlerini taksim edecek vali muavinleri gibi. Eskişehir’de mesela 
valinin 12 tane vali yardımcısı var; Milli Eğitime biri bakar, sağlığa biri 
bakar. Siz 767.000 kişilik nüfusla tek başınasınız ve her şeye imza atmak 
zorundasınız ve attığınız her imzadan sonrada müfettişlere hesap vermek 
zorundasınız, mahkemelere verilirsiniz filan. İki kademeli bir yönetim 
tarzı; alt belediyeler, üst belediyeler. Ben alt belediyeleri denetleyip, 
hatalarını bulup meclise getirdiğim zaman kimi kime şikâyet edeceğim. 
Kendileri hakkında onlar karar veriyorlar.

Kısacası, kanundaki büyük bir eksikliktir, hep bunu savuna geldim 
bugüne kadar ve Allah kısmet ederse savunmaya devam edeceğim. Aslında, 
ilçe belediyeleri, başkanları ve meclisleri tamam seçilsin, ama büyükşehir-
lerde, hele il belediyeleri olduktan sonra büyükşehir belediyesinin ya da 
yeni tarifeyle il belediyesinin de ayrı bir meclisinin seçilmesi lâzım. Yine 
demokratik olması için, ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye başkanla-
rından birer, ikişer kişi oraya gelsin, katılımcı olsunlar. Hatta öyle olmalı 
ki, bu büyükşehir belediyelerinin meclislerinde sivil toplum örgütlerine 
kontenjanlar tanınmalıdır. Partiler aday gösterirken büyükşehir bele-
diye meclisine; sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden, mimarlar 
odası, mühendisler odası, tabipler odasından da temsilciler almalı ki, 
bir okumuşlar meclisi olsun ki, aşağıda dönen dolaplar ve rant kavgası 
tamamen kaldırılamazsa bile budanabilsin. Efendim teşekkür ederim. 
Aslında benim ki tebliğ kadar oldu kusura bakmayın.

Bir Katılımcı - Faydalı oldu.
Oturum Başkanı - Şimdi demokrasi bu, dahası var. Aslında belediyeler 

vesayet altında, İçişleri Bakanlığının vesayeti altındayız. Bir vali isterse 
sizin kararlarınıza karşı gelebiliyor, reddedebiliyor, bütçenize karışabiliyor. 
Eskişehir’de dönüşüm projelerine, şimdi Emniyet Genel Müdürü olan 
bir valimiz vardı, mahkemeye veriyordu. Dönüşüm kararı almışız, yer, 
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zemin durumları vesaire depreme karşı afet filan. Tabii bu başlı başına 
ayrı felaket; çünkü halkın oyuyla demokratik olarak seçilip gelmişsiniz 
göreve, ama atanmış validen tutun İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel 
Müdürlüğüne kadar hepsi sizin üstünüzde. Tablo bu. Efendim, ilk sözü 
değerli Hocam, değerli arkadaşım, dostum, Ruşen Keleşoğlu Hocamıza 
veriyorum; buyurun Hocam.

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sayın Yılmaz Büyükerşen arkadaşıma çok teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanımıza. Biraz uzun gibi görünse de çok önemli, yararlı bir altlık 
hazırladı bizim konuşmalarımıza, kendisine teşekkür ediyorum. Ankara 
Barosunun bu uluslararası kongrelerinden üçüncüsünde konuşma şansı 
bana vermiş oldukları için Baro Başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum. Üçüncü kezdir burada söz almak ve konuşmak imkânına sahip 
oldum. Demokrasi ve yerel yönetimler başlığını taşıyan bu toplantıda 
hepinizin çok yakından bildiğiniz Sayın Başkanımızın da değinmiş olduğu 
konulara kısa kısa temas etmek istiyorum.

Bir kere hepiniz biliyorsunuz ki, yerel yönetimler birtakım yerel 
nitelikteki kamu hizmetlerini halka sunmak üzere kurulmuş olan kamu 
tüzel kişileridir. Fakat, aynı zamanda bir siyasal işlevleri de vardır; bu da 
demokrasinin gelişmesine katkı özellikleridir. Yerel yönetimlerin demokra-
silerin gelişmesine katkı özellikleri bir kez halkın demokrasi eğitimin en iyi 
şekilde yerel düzeyde gerçekleştirilmekte olduğu varsayımından kaynakla-
nıyor. İkincisi de; devlet çapında, ulusal düzeyde birtakım önemli, siyasi 
pozisyonlara, mevkilere gelen insanların pek çoğunun yerel yönetimlerde 
staj görerek oralara yükselmiş oldukları, dolayısıyla liderlerin yetişmesi 
konusunda da yerel yönetimin önemli bir işlevi olduğu kabulü esastır. 
Nitekim, Almanya’da Will Brand, Fransa’da Jacques Chirac, Mitterrand 
gibileri Paris, Berlin ve diğer yerlerin belediye başkanlığından yükselerek 
ulusal çapta önemli, politik mevkilere gelmişlerdir. Türkiye’de derken 
başlayacağım ama bitirmeyeceğim, belediye başkanlıklarından yüksel-
miş olanlar vardır ulusal politikaya, fakat devlet adamı niteliği taşıyan 
kimseler olduğunu söylemezsem beni bağışlayacağınızı ümit ediyorum.
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Yerel demokrasinin ilkokulu gözüyle bakan, Batı’da bu konuda kitap 
yazmış kimseler arasında John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville gibi 
önemli kişiler var. Genellikle kabul gören bir görüştür bu, fakat bunun 
aksini söyleyenler de var. Dayandıkları argümanlar şunlardır: Yerel yöne-
timler yolsuzluklarla özdeşleşmiş kuruluşlardır, diyenler vardır. İş bulma 
örgütleridir ve demokrasiye benzer şekilde “Cabokrasiz” diye nitelendiren-
ler olmuştur yerel yönetimleri. Demokratik gelişmelere böyle yolsuzluk-
larla, eşe dosta iş bulma mekanizması haline gelmiş yerlerde demokrasiye 
bir katkı sağlanacağını söylemek güçtür demektedirler.

Demokrasi ile bunların görüşlerine göre, bir örtüşmeden, bir özdeş-
likten söz etmek mümkün değildir. Ülkemizde de bu negatif görüş açı-
sına sahip olanlar vardır; gazeteciler arasında, bilim insanları arasında, 
hatta politikacılar arasında da yerel yönetimlerin demokrasiye katkısı 
konusunda kuşkusu olanlar vardır. Fakat burada dikkatimizi çeken şey, 
bu grup içerisinden bazı kimselerin bu düşüncelerini bir tarafa bırakarak 
bazen büyükşehir belediye başkanlıklarına adaylıklarını açıklayacak kadar 
tutarsızlık içinde olabilmeleridir. Yapılması gereken aslında yolsuzluklarla, 
adam kayırmayla özdeşleşen bir yerel düzeydeki kamu tüzel kişiliğinin 
yok sayılması değil, fakat bunun demokrasiye daha iyi hizmet eder hale 
getirilmesi için önlem almaktır. Eğer Eskişehir gibi başında bulunan 
kimselere, yöneticilerine yürekten güven duyacağınız belediyeleriniz varsa 
pekâlâ belediyeciliğin ve belediyelerin o yerlerde, o ülkede, o koşullarda 
demokrasiye hizmet edeceğini beklemek hatalı olmaz.

Hepinizin bildiği gibi tarihsel gelişim süreci içerisinde 1876 tarihli 
Kânûn-ı Esâsî’den kaynaklı birtakım kurallar yerel yönetimlerle ilgili 
olarak, 1921, 1924, 1961, 1982 tarihli Anayasalarımızda yer aldı. Özel-
likle bu Kânûn-ı Esâsî’nin 108 ve 112’nci maddelerinde bulunan, Tefliki 
Rezayif ve Tevsii Mezuniyet, yani bugünkü adlarıyla, yetki genişliği ve 
görev ayrımı ilkeleri, merkezi yönetimle yerel yönetimlerin. Bunlar bütün 
anayasalarımızda yer almıştır ve 1982 tarihli Anayasamızın da 127’nci 
maddesinde var. Ama, Anayasanın idarenin bütünlüğüyle ilgili 123’ncü 
maddesi, yerel yönetimleri merkezi yönetim olmadan ya da merkezi 
yönetimi yerel yönetim olmadan algılamıyor. Her ikisinin işbirliğine, 
bütünlüğüne bir işbirliği anlayışı içerisinde kamu hizmetlerini yerine 
getirme anlayışıyla bunların düzenlenmesini öngörmüştür Anayasamız.
Aslında Anayasamızın yerel yönetimleri düzenleyen 127’nci maddesi ve 
öteki maddeler yakından incelenirse, Türkiye’de yerel yönetimlerin bir 
siyasal yerinden yönetim türü olarak değil, fakat idari merkeziyet türü 
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olarak düzenlendiğini görürüz. Bu şu demektir: Egemenliğin paylaşılma-
sından yerel yönetimler sadece kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle 
ilgili olarak yürütmeyle ilgili birtakım görevleri üstlenmişlerdir. Yoksa, 
yasa yapma gücüne sahip değillerdir. Eğer öyle olsaydı, Türkiye’de üniter 
bir devlet değil, federal devlet olarak düzenlenmiş olurdu.

Fakat bazı kimseler, yerelleşmeyi veya federalleşmeyi demokratikleş-
menin önkoşulu olarak görmektedirler. Bana sorarsanız böyle bir anlayış 
yanlıştır. Önemli olan, yerel yönetimleri hukukun üstünlüğü ilkesine, 
demokrasiye ve insan haklarına saygı duyulduğu bir ortamda düzen-
lemek ve kamu hizmetlerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Aslında, 
yerel yönetimler devlet tüzel kişiliğinin dışında kendi tüzel kişiliği olan 
birimlerdir. İdari ve mali açılardan özerk olmalarını Anayasa öngörmüştür.

Şimdi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi çevrelerinde sık sık sözü 
edilen ve bizim de son zamanlarda çok sıklıkla kullandığımız bir ilke var; 
yerindelik diye tercüme ediyorlar. Buna yerel hizmetlerin görülmesinde 
halka yakınlıkta diyebilirsiniz. Kamu hizmetleri halka en yakın olan 
yönetim kademeleri tarafından yerine getirilmelidir. Kimdir halka en 
yakın olan yönetim kademeleri; elbette yerel yönetimlerdir. Kural bu 
olmakla birlikte, işin niteliğini bağlı olarak ve gerektirdiği ekonomik 
kaynaklar dikkate alındığında altından kalkamayacakları kadar önemli 
bazı kamu hizmetlerinin yerel yönetimlerin üstündeki başka yönetim 
kademeleri tarafından da görülebileceği istisnai olarak, o “sübsirelite” adı 
verilen ilkenin bir gereğidir. Demek ki, kuralın istisnası; ölçek ve mali 
olanaklardır. Tıpkı, Ankara Metrosunu belediye gerçekleştiremiyor diye 
Bakanlığın işi mali külfetini üstlenmesinde olduğu gibi.

Anayasa’nın 127’nci maddesinde aslında bu ilke, yani Avrupa Konse-
yi’nin ve Avrupa Birliği’nin bize önerdikleri, yasalarda yer almasını öngör-
dükleri ilke yer almıyor. Fakat sadece, kamu hizmetlerinin paylaşılmasında 
merkezi idari ile yerel yönetimler arasında paylaşılmasında, bu kuşkusuz 
yasa ile olacaktır, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak bu paylaşımın 
yapılması gerektiği belirtilmek suretiyle açıkça ifade etmeksizin bu ilkeden 
Anayasamızın söz etmekte olduğu söylenebilir. Konumuz demokrasi ve 
yerel yönetim arasındaki ilişki olduğuna göre; merkeziyetçilik ve yerellik 
ve bunun hukuki ve fiili görünümleri üzerinde bazı görüşlerimi sizlerle 
paylaşmak zorundayım.

Ülkemizde yerel yönetimler sistemi, merkeze tam bir bağımlılık esa-
sına göre düzenlenmiştir. Bu hem hukuken, hem de fiilen böyledir. Yerel 
yönetimlerin üzerinde vesayet vardır. Gerçekte taraf olduğumuz Avrupa 
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Yerel yönetimler özerklik şartının vesayetle ilgili kuralı; vesayetin hukuka 
uygunluk denetimi şeklinde yapılmasını emrediyor ve yerindelik dene-
timini herhangi bir şekilde yerel yönetimler üzerinde yapılamayacağını 
belirtiyor. Ama Anayasamızda vesayetle ilgili tümcede vesayetin hangi 
amaçlarla yapılacağı belirtilirken, orada bir ifade vardı; toplum yararına 
uygunluk açısından da bir vesayet denetimi söz konusudur. Bu siyasi 
iktidarların anlayış biçimlerine göre pekâlâ yerel yönetimler üzerinde 
bir yerindelik denetiminin uygulanmasına imkân verecek genişlikte bir 
kavramdır.

Öz öncede belirttiğim gibi, aslında Türkiye’de ilk belediye 1855 yılında 
İstanbul’da “6’ncı Daireyi Belediye” adıyla kuruldu. Aradan 160 yıl 
geçti, hâlâ belediyelerimiz tam anlamıyla özerk kuruluşlar değil. Çünkü, 
1855’de Batı’dan Osmanlı İmparatorluğuna “6’ncı Daireyi Belediye” 
adıyla aktarılan yerel yönetim olgusu bir organ nakliydi. Aradan 160 yıl 
geçtikten sonra vücut bu organı henüz özümseyebilmiş, kendisinin 
normal, doğal bir parçası haline getirebilmiş değildir. Çünkü, organ 
naklini yapan organizatörler; Akdeniz Üniversitesi’nin yüz nakli yapan 
cerrahları kadar usta cerrahlar değillerdi, ki o yüzden bu organ nakli iyi 
gerçekleşememiş.

Bu merkeziyetçiliği 160 seneden beri özümseyememiş olmamızın 
bir - iki örneğini vermek isterim. Yıl 1950 bir siyasal iktidar değişikliği 
olmuştur, siyasal iktidar değişikliğinde sizin çok iyi bildiğiniz Malatya’da 
bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra halkın oylarıyla belediye başkanı 
olmuş, bir belediye başkanı vardır. Bu kişi daha sonra Türk Belediyeci-
lik Derneğinin uzun dönem başkanlığını yapmış bir muhterem kişidir. 
Seçimden hemen sonra vali kendisine bir tebligatta bulunuyor, diyor ki, 
“Makam odanızdaki eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün portresini 
oradan indirin” deniyor. Belediye Başkanı, “Ben halkın, Malatyalıların 
oylarıyla işbaşına gelmiş bir belediyeciyim, indirmeyeceğim” diyor ve 
o günkü koşullarda vali, belediye başkanını bu direnişi nedeniyle görevden 
alıyor, alabiliyordu. Konu, belediye meclisine intikal ediyor ve belediye 
meclisi oybirliğiyle belediye başkanının kararının arkasında olduklarını 
söylüyorlar. Bu kez Bakanlar Kurulu, o gün uygulanan mevzuatın verdiği 
yetkiyle belediye meclisini fesh ediyor. Nereden nereye geldik. Daha sonra 
her iki karar, belediye başkanının görevden alınması kararı ve belediye 
meclisinin feshi kararı Danıştay’a gidiyor. Her zaman iftihar ettiğimiz 
yargı organlarından birisi olan Danıştayımız, hem Başkanı görevine 
iade ediyor, hem de Belediye Meclisinin fesih kararını önce ilgili daire, 
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sonra da Dava Daireleri Genel Kurulu bozuyor. Bunu da bu vesileyle 
dikkatinize sunmak istiyorum.

Fakat burada dikkatimizi çeken bir husus vardır; acaba biz yerel 
demokrasinin serpilip büyümesine elverişli bir siyasal ortama sahip ola-
madığımız için mi, halkımız yerel demokrasiye lâyık olmadığı için mi bu 
şeyler oluyor ? Bu konuda değerli meslektaşım rahmetli Turan Güneş’in 
bir kitabında yazdığı bir sözü bu vesileyle dikkatinize sunmak istiyorum. 
Turan Güneş, ölümünden çok kısa bir süre önce yazmış olduğu bu kita-
bında şöyle diyordu: “Zeytin bir Akdeniz iklimi ürünüdür, o enlemin 
yukarısına kuzeyine götürdüğünüz zaman zeytin ağacı yetiştirmenize 
imkân yoktur, demokrasi de böyle bir şeydir. Ancak, yetişmesine elverişli 
iklimde demokrasiyi yetiştirebilirsiniz”. Değerli konuklar, Turan Güneş’in 
bu gözlemine değinmek istiyorum.

Demokrasiyi her türlü iklimde yetiştirebilmek için Türkiye’de sarf 
edilen çabalar olmuştur. 1960’da, 1971 müdahalesinden sonra, 12 Eylül 
1980 müdahalesinden sonra yerel demokrasiyi kurmak için Türkiye’de 
ciddi adımlar atılmasına çalışıldı. Bunlar sonuç vermedi, fakat 2000’li 
yıllarda bugünkü hükümet iktidara geldikten kısa bir süre sonra, 2004 
ve 2005 yıllarında hem Belediye Kanunumuz, hem büyükşehirlerle ilgili 
yasalarımız, hem İl Özel İdareleriyle ilgili 5302 Sayılı Yasa, hem de yerel 
yönetimler arasında birlikler kurulmasına imkân veren bir yasa yürürlüğe 
girdi. Ve yerelleşme konusunda önemli adımlar atıldı diyebiliriz. Çünkü 
hükümetin, hükümet programlarına yansıyan resmi görüşü; merkezi-
yetçilikten uzaklaşmak ve yerelleşmekti. Benim gördüğüm eksik yönler 
şunlardı: Bir, Sayın Başkanımızın toplantıyı açarken belirtti, köy konusu 
ihmal edilmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili bütün yasalar çıktığı halde 
köyün bir yerel yönetim türü olarak yeniden düzenlenmesi türü gündeme 
gelmedi, ta 1924 tarihli bir yasayla köyler yönetiliyor. İkincisi de, bölge 
düzeyinde acaba bir yönetim türü oluşturulmalı mıdır ? Bölge derken, 
bir soru işareti koymanız gerekir; çünkü bölge farklı farklı şekillerde 
anlaşılabilir ve şimdiki uygulanmakta olan Anayasamızda algılanmakta 
olan 126’ncı madde de, merkezi yönetimin taşra örgütü şeklindedir.

Fakat, hükümetin bütün yerelleşme söylemlerine karşın 2000’li yılla-
rından ortasından itibaren bir merkezi idare kuruluşuna, TOKİ’ye 2004 
yılında başlayan ve hâlâ devam etmekte olan çok geniş yetkiler verildiğini 
görüyoruz. 2011 yılında 644 ve 645, 648 Sayılı Kanun gücünde karar-
namelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra, yerel yöne-
timlerin bütün anayasal ve yasal yetkilerinin neredeyse merkezi idareye 
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devredilmiş olduğunu söylemek bir abartı değildir. Bu aşırı merkezileşmeyi 
Sayın Başkanımızın yine çok isabetle açış konuşmasında sözünü ettiği 
imar konularında görüyoruz. 3194 Sayılı İmar Kanunumuzun 8 ve 9’ncu 
maddeleri normal olarak kentler için imar ve planlama yapma yetkilerini 
belediye meclislerine veriyor. İstisnalarını göstermiştir 9’ncu madde.
Şimdi son düzenlemelerle bütün istisnalar sayı olarak, konu olarak, alan 
olarak, ölçek olarak genişletilmek suretiyle istisnalar kural haline getiril-
miştir. Böyle bir durumda yerel yönetimlerin demokratik gelişimlerinden 
demokrasiye katkıda bulunacaklarından, diğer yerel demokrasi örgütü 
olarak algılanmalarından söz etmek herhalde mümkün olmasa gerektir.

Türkiye’de hem bir fiili, hem de hukukî merkeziyetçilik vardı, geniş-
leterek bu fiili ve hukukî anlamdaki merkeziyetçilik devam etmektedir.
Bir örnek, hepinizin çok yakından bildiği, 2 hafta önce görevinden 
ayrılan Çevre ve Şehircilik Bakanı ayrılışında yaptığı açıklamada kendi-
sine yöneltilen suçlamalar vesilesiyle, “Ne yaptıysam Başbakanın bilgisi 
altında yaptım” demiştir. Bundan daha büyük bir itiraf olamaz, konumuz 
açısından, demokrasi ve yerel yönetim ilişkileri açısından. Falih Rıfkı 
Atay, Ankara’nın imarında görev almış Atatürk döneminin önemli isim-
lerinden birisidir. Çankaya kitabında, “Nerede bir imar planı değişikliği 
görürseniz orada bir yolsuzluk olduğuna hükmedebilirsiniz” demiştir. 
Ankara ve İstanbul şehir planlarında yılda 700 ilâ 800 civarında imar planı 
değişikliği yapılmaktadır ve hepsinden siyasî iktidarın en üst düzeyinde 
görev yapanların bilgisi, hatta emri vardır, buyruğu vardır.

Emir ile imar planı yapılmasına bir örnek vermek isterim. İstanbul’un 
her tarafından görülebilecek bir caminin Çamlıca’ya yapılması, bir imar 
planı değişikliği gerektiren bir olaydır. Emir verilmiştir, büyükşehir 
belediyesi imar değişikliği planını sonra yapmıştır. Taksim Parkı, Taksim 
Kışlası benzer şekilde yapılan bir imar planı değişikliğidir. Doğrusu ben, 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımı tenzih ederek, böyle bir durumda 
o kentte belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapan kimselerin, 
“biz bu görevi bırakıyoruz arkadaşlar” demesini beklerdim, hiç kimseden 
bir ses çıkmamıştır. Demek ki, demokrasi kurallarla, anayasayla, yasayla 
olan bir şey değil. Bunun belli bir şekilde insan davranışlarına yansıması 
ve içselleştirilmesi gerekiyor. 

Uzatmayalım, Sayın Başkanım izin verirse büyükşehir belediyeleriyle 
ilgili düzenlemeden söz etmek istiyorum. Anakent belediyelerinin sayısı 
30’a çıkarıldı. Anakent belediyelerinin sayısı 30’a çıkarıldı, Sayın Baş-
kanımızın da belirttiği gibi, bu yerlerde belediye sınırları ile il sınırları 
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örtüştürüldü ve il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırıldı. Açıklanan 
kanunun gerekçesinde ve hükümetin bu konuyu savunan sözcülerinin 
ifadelerinde, “Bu şekilde ölçek ekonomilerinden yararlanacağız, bunun 
için büyülttük” diyorlar. İşletmeciler ve ekonomistler sağımda solumda 
dolu, ölçek ekonomisi işletmecilikten kamu yönetimine aktarılmış bir 
kavramdır, bildiğimiz kadarıyla ölçek büyüdükçe tasarrufların ve kazanç-
ların da arttığı anlamına geliyor. Fakat yine ekonomistler ve işletmeciler 
açıkça söylüyorlar ve diyorlar ki, “Bu ölçeği belli bir noktadan sonra 
büyütmeye devam ederseniz bunun tam tersi kayıplarla karşılaşırsınız”. 
Bunu hiç dikkate almadan bu büyütmeyi yapmışlardır. Eskişehir’de 
160 -170 kilometre dedi Yılmaz kardeşim, Mersin’de, Antalya’da, Konya’da, 
Muğla’da 250 - 300 kilometre, bu kadar uzak mesafelere belediye başkanı 
hizmet götürmek durumda. Bu sınırlardaki örtüşme sonucunda artık il 
özel idareleri de varlığına son verilmiş kuruluşlar olduğuna göre, kim 
yapacak bu hizmetleri; valiliklerin güdümündeki, izleme ve eşgüdüm 
merkezi adını taşıyan yine merkezi idarenin güdümündeki birtakım 
kuruluşlar yerine getirecek, ama nasıl, hangi kaynaklarla ?

Kamu yönetiminde ve siyaset biliminde önemli bir kavram katılımdır. 
Bir yerleşim yerinin çapı ne kadar küçülürse, katılım o kadar etkin bir 
şekilde gerçekleştirilir. 2000 nüfuslu bir yerde katılımın verimliliği ve 
etkinliğiyle, 200.000 kişilik nüfuslu bir yerde katılım birbiriyle kıyaslana-
maz. Bu ölçeğin büyümesi siyasi açıdan katılımın da etkinliğini azaltacak 
bir değişmedir. Ayrıca, bu 6360 Sayılı bu kanun, büyükşehirlerle ilgili 
düzenlemeyi yapan bu kanun çok aceleye getirilmiştir, kimseye danışıl-
mamıştır, meslek örgütlerinin düşüncesi alınmamıştır. Çünkü, seçimler 
yaklaşıyordu ve köy oylarıyla, kent oylarını paçal etmek suretiyle bundan 
siyasal iktidar lehine birtakım sonuçlar çıkarmasının beklendiği çok açık 
bir şekilde görülmektedir. Daha da önemlisi, uluslararası ilişkilerimiz ve 
yükümlülüklerimiz açısından bizi bu yasanın getirmiş olduğu noktadır. 
Hukuki yönü olduğu için izin verirse Sayın Başkanım bunu da dikka-
tinize sunmak isterim.

Türkiye, 1992 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına taraf 
olmuştur. Bu şart 1985 tarihli bir Avrupa Konseyi belgesidir. Buna göre, 
yerel yönetimlerin sınırlarında değişiklikler yapılması söz konusu oldu-
ğundan, oralarda yaşayan kimselere belli yöntemlerle, halk oylamasıyla 
veya başka yöntemlerle danışılmak suretiyle onların fikirlerinin alın-
ması gerekmektedir. Ayrıca, kendilerini ilgilendiren her konuda uygun 
zamanlarda ve yöntemlerle görüşlerinin alınması yine, Yerel Yönetimler 
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Özerklik Şartının, Türkiye’nin çekince koymuş olduğu bir başka kuralıdır. 
Ama, sınır değişiklikleriyle ilgili kurala Türkiye çekince koymuş olmadığı 
için hukuken onunla bağlı durumdadır. Türkiye’de bu yasayla 16 bin 
küsur köyün tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1500 belediyenin tüzel kişiliği 
kaldırılmış, birçoğu mahalle haline getirilmiştir. 30 ilin il özel idaresinin 
tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Anayasamızın 90’ncı maddesi usulüne göre 
parlamentodan geçmiş olan uluslararası antlaşmaların yasa değerinde 
olduğunu söylüyor ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili konularla sınırlı 
olmak üzere ulusal yasalarla, uluslararası antlaşmanın kuralları arasında 
bir çelişki olduğu takdirde tercih edilmesi gerekenin uluslararası antlaşma 
olduğudur.

Şimdi ben burada hukukçu arkadaşlarımın hepsinden özür dileye-
rek, ben avukatım ama baro üyesi değilim, özür dilerim, belki yakın bir 
gelecekte olurum. Hukukçu arkadaşlarımdan özür dileyerek söylüyorum; 
bir insanın yaşamına son vermek, onu öldürmek, nasıl yaşam hakkına 
son vermek bir suçsa, bir tüzel kişiliğin yaşamına son vermek de benim 
anlayışıma göre suçtur. Dolayısıyla, temel hak ve özgürlükler içerisine 
girmesi gereken bir davranıştır bu. Nasıl oldu da, Anayasa Mahkeme-
miz bu 6360 Sayılı Yasaya karşı yapılan başvuruda Anayasaya aykırılık 
görmemiştir, ben hâlâ hayretler içerisindeyim. İsterseniz sonuçlandırayım 
Sayın Başkanım, fazla uzattım.

Genellikle yerel demokrasi, bölgesel demokrasi, ulusal demokrasi 
gibi çeşitli demokrasi kavramlarının yapay kavramlar olduğu öne sürül-
mektedir. Yani, bir ülkede demokrasinin kendisi yoksa ulusal çapta, 
yerel düzeyli demokrasiden bahsetmenin hiçbir anlamı yoktur, bölgesel 
düzeyde demokrasiden bahsetmenin hiçbir anlamı yoktur. Eğer hukukun 
üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı, ülke çapında yerleşmiş, 
içselleştirilmiş davranışlara, hem halkın davranışlarına, hem yönetenlerin 
davranışlarına tam anlamıyla yansımış değilse o zaman demokrasinin 
hiçbir şeklinden söz edemezsiniz diye düşünüyorum. Çözüm nerededir ?

Bana sorarsanız, sabahleyin değerli arkadaşımız Erdoğan Teziç, dinamik 
kamuoyu yaratılması diye bir kavram kullandı, ben onu çok önemsedim. 
Dinamik kamuoyu yaratılması; bazı sorunlara ve davalara halkın sahip 
çıkabilir hale gelmesi demektir bu, sivil toplum örgütleri ve meslek 
kuruluşları da dahil olmak üzere. Bu nasıl olacaktır ? Bana sorarsanız, 
bunun kesin çözümü eğitimdir. Hangi eğitim ? 21’nci Yüzyıla girdiğimiz 
bu günlerde, “Ben dindar gençlik yetiştireceğim” diyenlerin anladıkları 
bir eğitim olamaz bu. Bu, Büyük Mustafa Kemal Atatürk’ün her şeyin 
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çözümünün çağdaş bilimle gören eğitim anlayışıdır. Bu vesileyle zanne-
diyorum ki düşüncelerimi kısaca size özetlemiş oldum. Zamanı aşmış 
olduğum için Sayın Başkanımdan özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Hocamız Ruşen Keleş’e teşekkür ediyorum. 
Şimdi de söz sırası Sayın Profesör Doktor Luca Mezzetti’de; buyurun.

Prof. Dr. Luca MEZZETTI
Bologna Üniversitesi / İtalya

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Profesör Doktor Mezzetti’ye teşekkür ediyoruz. 

Şimdi söz sırası değerli Dekanımız Yalçın Karatepe’de; buyurun.

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Hocam, izin verirseniz kürsüyü kullanabilir miyim ?
Oturum Başkanı - Memnuniyetle, nasıl rahat ediyorsanız öyle 

kullanabilirsiniz.
Prof. Dr. Yalçın Karatepe - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz 

önce Ruşen Hoca konuşmasını yaparken beni ifşa etti, dedi ki, “Sağımda 
oturan her ne kadar siyasal bilgiler fakültesinden geliyorsa da aslında 
o iktisatçıdır” dedi. Böyle olunca ben buraya neden davet edildiğimi 
açıklamak durumunda kaldım. Şimdi bakıyoruz, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, savunma hakkı filan, bir iktisatçının burada nasıl yeri olur 
diye düşünebilirsiniz. Aslında buna hiç girmeyecektim, ama Ruşen Hoca 
söyleyince merak edersiniz diye düşündüm ve önce buna yanıt vermek 
istedim.

Sevgili Baro Başkanımız Sema Hanım beni aradığında, “Hocam, 
Ankara Barosunun geleneksel ulusal konferansına sizi de davet etmek 
isteriz” dedi, ben de “bu işlerden anlamam, bilmem” dedim. O da, 
“Duydum çalışıyormuşsun” dedi, “neyi çalışıyor muşum” dedim, şimdi 
adını zikretmeyin 90 yıllık çınar diyorlar, Ankara Büyükşehir Başkan 
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adayı arıyormuş, bana dediler ki, hocam çalış belki arayıp sorarlar yerel 
yönetimlerle ilgili bunları biliyorsan yanıt verirsiniz ve belki de değerlen-
dirilir denildi. Ben de gizli gizli çalışıyorum, hatta ekipler filan kurdum, 
böyle insanları çalıştım, yerel yönetimlerle ilgili yeni yasayı okuyoruz, 
Sema da, “çalışıyorsun bu çalıştıklarını anlatırsın” dedi. Sonra, Aralık 
ayı ortası geldi ve meğer adayları varmış ve ben çalıştıklarımı bir kenara 
bıraktım. Şimdi Aralık ortasına kadar yaptığımız hazırlıkları anlatacağız 
size, bilginiz olsun bu çalışmalar oradan kaynaklanıyor.

Efendim, biraz önce sevgili Başkanımız ve Hocamız konuşmasını 
yaparken bana çok güzel bir kullanabileceğim ya da konuşmamda atıfta 
bulunabileceğim bir yer söyledi, dedi ki, “Demokrasinin en saf halinin 
yaşandığı yer köylerdir” diye başladı. Şimdi toplumların şu anda içinde 
bulunduğu duruma baktığımızda aslında saflığa doğru bir dönüşüm 
varolduğunu değişik yerlerde görüyoruz. Örneğin, beslenme alışkanlıkları-
mızda görüyoruz, nerede görüyoruz, hatırlarsınız, burada yaşı bana yakın 
insanlar var ve gençler de var aramızda. Eskiden tarlada buğday yetişirdi, 
buğday yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu da sevgili başkanımızdan 
duyduk, o fırınlarda pişerdi ve normal ekmek olurdu. Şimdi, o buğday 
o kadar çok işlemden geçiyor ki, onun buğday olduğuna dair artık 
sertifika gerekiyor. Biz ne yapıyoruz o durumda, başlangıçtaki doğal 
haline dönmüş olanları arıyoruz. Gidiyoruz normal ekmek 50 kuruşsa 
biz 5 liraya yakın para ödüyoruz, aslında olması gerekene sahip olmaya 
çalışıyoruz. Yani, doğal, saf haline dönüştürmeye çalışıyoruz, bunun 
oldukça masraflı ve pahalı olduğunu da biliyoruz. Genetiği değiştirilmiş 
olanlar diyoruz, aslında normalde bağda, bahçede yetişmiş olan şeylere 
dönmek için çaba sarf ettiğimizi biliyorum.

Tabii bu ilk haline dönüşüm sadece bu gıda sektöründe ya da bes-
lenme alışkanlıklarımızda değil. Bilirsiniz, tarihte okumuşsunuzdur 
Musa’nın 10 emrinin yazılı olduğu bir tablet vardı. Şimdi bizim bir 
hocamızın kullandığı deyimi kullanacağım, tabletten tablete, Musa’nın 
tabletinden, Apple’ın tabletine dönüşüm var. Çok da işe yarıyor; çünkü 
Ruşen Hocanın konuşmasını dinlerken ben konuşmanın içeriğini değiş-
tirdim, yerel yönetimleri anlattı, tabletin de faydası var. Bu dönüşümü 
yakalamayanların ne kadar sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını, Nokia’nın 
Genel Müdürünün yaklaşık 3 yıl önce bir konferanstaki bir ifadesini 
ben şöyle yakaladım: Şu hareketi düşünemediğimiz için yok olduk, şu 
hareket dediği parmaklarımızı cep telefonu üzerinde kullanma hareketi. 
Bu hareketi düşünemeyenler bugün teknolojik olarak da yok olmuş ya 
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da yok olmak üzereler. Dolayısıyla, tabletten tablete de bir geri dönüş 
var. Şimdi bunu demokrasiyle de ilişkilendirilebiliriz. Demokraside de 
başlangıçta biraz önce sevgili hocamızın kullandığı saf haline dönüşe 
ilişkin de bir arayış var.

Şimdi eski Yunanlılarda herkesi katıldığı site içinde yaşanların sürece 
dahil olduğu, katılımcı demokrasi, demokrasinin ilk hali. Tabii zaman 
içerisinde toplumlar gelişti, ilişkiler karmaşıklaştı, sayılar çoğaldı, karar 
vermesi gereken konular arttı. Tabii biz katılımcı demokrasiden temsili 
demokrasiye doğru bir geçiş yaşadık. Şu anda içinde bulunduğumuz 
dönemde, bu temsili demokrasinin belirgin bir biçimde yaşandığı bir 
dönem. Tabii temsili demokrasi de zaman içinde kısmi katılımcılığı tekrar 
barındırır hale geldi. Hangi mekanizmalar üzerinden geldi ? Bugün bizim 
genel olarak sivil toplum örgütü olarak adlandırdığımız, ama çoğunlukla 
negatif anlam yüklediğinden değil, çıkar grubu olarak adlandırabiliriz. 
Mesela, bir baro, bir hekimler birliği, kanarya sevenler derneği, çevre-
ciler vesaire şeklinde adlandırabileceğimiz organların ya da grupların 
katılımını da içinde barındırır hale geldi. Nasıl geldi ? Bir düzenleme 
yapılacağı zaman; baronun görüşü alınır, hekimler odasının görüşü 
alınır, gazeteciler cemiyetine sorulur, Çorumlular derneğinden fikir 
alınır vesaire gibi, insanların belli bir ilke ya da ülke etrafında bir araya 
gelmiş olanların görüşleri de katılımcılığı bir anlamda sağlayabilmek için 
devreye sokulduğunu görüyoruz. Bu ilk baştaki katılımcılıktan temsile 
geçildi, temsilden tekrar katılımcı kısmi olarak artırıldığını görüyoruz. 
Yerel temsilde tekrar katılımcı kısmi olarak artırıldığını görüyoruz. Yerel 
yönetimler ise, bu katılımcılığın çok daha belirgin bir biçimde yapıldığı, 
yani eski Yunan’a atıfta bulunan demokratik sisteme doğru gidişin en 
önemli olduğu yerdir.

Ruşen Hoca çok güzel özetledi; belediyecilik tarihini ve yerel yöne-
timlerin en önemli unsurlarını, ben o konulara girmeyeceğim, benim 
uzmanlık alanımda değil. Ama dünyada gidişat tekrar katılımcılığı lokal 
düzeyde, yerel düzeyde sağlamaya yönelik. Yönetim işlevini iki ana grup 
halinde toplamaya doğru giden bir dünya düzeni var. Bunlardan bir 
tanesi, biraz daha insanların doğrudan hayatına dokunan konular var; 
yerel yönetimlerden ağırlıklı olarak beklenen de budur. Yaşadığı çevreye 
ilişkin hayat standardını doğrudan ilgilendiren belki lokal sağlık hiz-
metlerine atıfta bulunan işlere ilişkin kararların yerel düzeyde verilmesi 
beklentisi vardır. Yani, yaşadığınız mahallede yapılacak bir düzenlemede 
sizin görüşünüzün alınmasını istiyorsunuz. Gerçi Türkiye’de bunun böyle 
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olmadığını görüyoruz, biraz önce Ruşen Hoca da söyledi; İstanbul’da 
camii yapılacak, Ankara’dan talimat veriliyor. Bunun yarattığı sonuçları 
da biz görüyoruz; katılımcılığın tekrar yerel düzeyde olmasına yönelik 
bir gidişat var. Bu da iyi bir şey.

Biraz önce bahsettiğim kısmi gruplar halinde katılımdan, yerel yöne-
timlere doğru gittiğimizde biraz daha geniş, herkesin yaşadığı bölgeye 
ilişkin konularda görüş sarf etmesi ya da beyan etmesine veya bunu aktar-
masına imkân verecek bir dönemin başlangıcındayız diye düşünebiliriz. 
Pek çok yerde bunun ileri aşamalara geldiğini biliyoruz. Örneğin; Ame-
rika’da yerel yönetimler o kadar güçlü ki, hemen her konuda referandum 
yapıyor, “bunu ister misiniz, bunu istemez misiniz” diye soruluyor. Bunlar 
artık teknolojinin kullanımıyla çokta kolay, Nokia Genel Müdürünün 
şu parmak işareti, bugün siz karar aldığınız topluluğun o konuda neyi 
merak ettiğini ya da düşüncesinin ne olduğunu merak ediyorsanız bunu 
öğrenmek çokta uzun gayretler ve maliyetler gerektirmiyor. Çok basit bir 
düzenlemeyle, Twitter ya da Facebook’ta veya diğer sosyal medya araçla-
rından ya da internet ortamından yararlanıp bunları yapmak şansınızın 
olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, katılımcılık yerel düzeyde oldukça kolay 
sağlanabilir bir dönemin başındayız. Bu da tabletten tablete gitmenin 
yarattığı etkilerden bir tanesidir.

Şimdi, Baro’da konuşunca içinde bulunduğunuz dönemin hassasiye-
tini de biraz göz önünde bulundurarak yerel yönetimleri zaten İtalyan 
konuğumuz ve Ruşen Hoca ayrıntılı anlattı. Ben biraz bu demokrasi 
ve Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma atıfta bulunmak istiyorum.
Şimdi, demokrasi nedir diye sorduğunuzda bir yığın tanımla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Fakat en genel tanımlardan bir tanesi, demokrasi kurumlar 
ve kurallar sistemidir. İnsanların bir araya gelerek ortak aklı kullanarak 
oluşturdukları, buldukları kuralların ilgili kurumlar tarafından etkin bir 
biçimde uygulandığı yönetim sistemlerine biz demokrasi diyoruz. Burada 
da temsilciler seçiyoruz ve bu temsilcilerde toplumun belirlediği kuralları 
kurumlar tarafından etkin bir biçimde uygulamakla mükellef olduklarını 
düşünüyoruz. Yani, demokrasinin özüne baktığınız zaman aslında ortak 
aklın ön planda olduğunu öngörürüz. Ortak aklı çıkardığınız zaman, 
bu sisteme demokrasi deme şansınız yok. Yani, bir kişinin değil, ortak 
aklın baskın olduğu rejimler demokrasilerdir ve bunlar ancak başarılı 
olabilirler. Bugün ülkelerin gelişmişlik seviyelerini analiz eden çalışma-
lar gösteriyor ki, gelişmeyi başarmış ülkelerin tamamında başarılarının 
temelinde kuralların varlığı ve kurumların bu kuralları etkin bir biçimde 
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uyguladıkları görülüyor. Buna ilişkin onlarca akademik çalışmaya atıfta 
bulunabiliriz.

Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu siyasi duruma baktığımız zaman 
maalesef kurum ve kural ilkesinden hızla uzaklaşıldığını görüyoruz. Bugün 
kurumlar sorun yarattığında, parlamentoda bir günde kanun teklifleri-
nin verildiği, eğer bunlar hayata geçirilirse bu kuralların ve işlevlerinin 
ne kadar kolay değiştirilebildiğini de görüyoruz. En son dün akşam 
HSYK’ya ilişkin biliyorsunuz bir yasa teklifi vardı, bunun yapıldığını 
görüyoruz. Dolayısıyla, kurum ve kural ilkesinden hızla uzaklaşıldığında 
tek belirleyici, tek karar vericinin olduğu bir siyasi anlayışın gittikçe daha 
belirgin hale geldiğini ülkemizde görüyoruz. Demokratikleşme talebinin 
yükseldiği bir dönemde ifade özgürlüğünün gittikçe kısıtlandığını, huku-
kun siyasetin bir aracı haline dönüştürüldüğünü ve baskı aracı olarak 
kullanıldığını, insanların uzun yargılama süreçlerinde özgürlüklerinin 
yok edildiğini, bu durumun toplumun tüm kesimleri üzerinde baskı ve 
hatta korku yarattığını üzülerek görüyoruz.

Bugün kurum ve kurallar yerine operasyonlu demokrasi dönemini 
yaşıyoruz. Bugün, kim daha önce operasyon yapacak onu merak edi-
yoruz. Akşam eve gittiğimizde haberlerde gün içerisinde kaçırdıysak ilk 
hamlenin kim tarafından yapıldığını ve bunun karşı hamlesinin nasıl 
olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer gün içerisinde siz bunu sosyal med-
yadan takip etmediyseniz. Kimin kime kaç gol attığını takip ediyoruz, 
böyle bir dönemden geçiyoruz maalesef. Ama şu asla unutulmamalıdır: 
Demokrasi operasyonlar rejimi değildir, her şeyden önce şeffaflık rejimidir. 
Çünkü şeffaflık içinde hesap verilebilirliği barındırır. Korkan, sakınan, 
şüpheci liderlerin ya da elitin veya kamuoyunun hâkim olduğu bir yerde 
demokrasi asla var olamaz. Demokrasi özgürlüklerin önünü açarak düzeni 
hâkim kılma idealidir. İfade özgürlüğü bu nedenle demokrasinin olmazsa 
olmaz koşuludur. Özellikle azınlık olanların ve azınlıkta olan fikirlerin 
özgürce ve siyasal olarak örgütlenmesi ifadesi ve kendine ait farklılıkları 
yaşabilmesinin önkoşul olduğu bir rejimdir demokrasi. Demokrasilerde 
marjinallik yoktur. Sadece sandık çoğunluğuna dayanan ve demokrasinin 
erdemlerinden nasibini almamışların çoğunlukçuluğuyla ifade edilen bir 
rejim, sadece demokrasinin hayaleti olabilir. Çünkü, sandık demokrasinin 
ön koşuludur, ancak yeterli koşulu değildir. Adı demokrasi olan rejimlerde 
tüm süreçlerde katılımcılık sağlanarak sürdürülür, “Ben böyle istiyorum, 
bu böyle biline” gibi ifadelere demokrasilerde yer yoktur.
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Bugün demokratik bir sistemin temel unsuru olan yargının, ikti-
dar mücadelesinin öznesi haline geldiğini görüyoruz. Hukuk sistemini 
tartışmak yerine, kimin iktidarını tesis edeceğine ilişkin mücadelenin 
aleni bir şekilde iktidar mücadelesine girmiş olanların toplumun hayret 
bakışları arasında sürdürülüyor olması bir demokraside açıklanabilir 
bir durum olmadığını üzülerek görüyoruz. Bir siyasi liderin, “Ama biz 
onlara ne istiyorlarsa verdik, daha ne verelim kardeşim” ifadesi demokra-
silerde duymaya alışık olmadığımız bir ifade biçimidir. Bir siyasi partiyle 
nasıl örgütlendiği bile belli olmayan bir toplumsal birlikteliğin iktidar 
mücadelesine girmiş olmasını bugün hayretle karşılanmamasını, kimin 
kime gol attığının merakla izliyor olmamızı toplum olarak ben hayretle 
karşılıyorum.

Ancak bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen ben umutluyum; çünkü 
Türkiye son 6 ayda çok değiştiği bir döneme girdi. Biliyorsunuz bir 
“Gezi” sürecini yaşadık, bugün yaşadıklarımızla “Gezi” sürecinin etkisiyle 
farklılaşacaktır diye düşünüyorum. “Gezi” süreci bize gösterdi ki, iyi bir 
demokrasiye sahip olmazsanız sahip olduğunuz rejim sizi bertaraf etmek 
üzeredir ve sonunda bertaraf eder. Bunu da gençler gösterdi, bugün 
sokaklara çıkmış olan gençlerimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Tabii 
sadece demokrasi değil, biraz önce yerel yönetimlere ilişkin hem Eskişehir 
Belediye Başkanımızın, hem Hocamızın anlattıklarından gördük. Aslında 
bütün sistem adı demokrasi olmakla birlikte kent rantının paylaşılmasına 
yönelik oluşturulmuştur. Ruşen Hocanın atıfta bulunduğu Çevre ve 
Kentleşme Bakanlığı, biliyorsunuz belediyelerin imara ilişkin, en azından 
rant yaratan bütün yetkilerini aldı. Bunun nasıl kullanıldığını da zaten 
bu operasyonlar sayesinde görüyoruz.

Bir yerde Sayın Başkanın anlattığı bir imar düzenlemesi yapıyorsunuz, 
siz kentinizin 50 yılını, 100 yılını planlayarak, yani oraya koyacağınız 
kanalizasyon künkünün çapı bile önemlidir; çünkü orada yaşayacak 
insanların üreteceği atığı oradan taşımak zorundasınız. Bir plan yapı-
yorsunuz, o plan beklediğiniz rantı yaratmaya imkân vermiyorsa orası 
kentsel dönüşüm alanı ilan ediliyor. Sizin bütün yetkileriniz hiç size 
sorulmadan Ankara’da yaşayan belli sayıda bürokrat tarafından sizin 
bölgenizin özelliklerini bilmeyen, geleceğinize ilişkin tahminde buluna-
mayan, katkısı olamayacak insanlar tarafından kentsel dönüşüm alanı 
ilan edilip istediği gibi imar uygulaması yapılabiliyor. Başlangıçta bunu 
anlattıkları zaman, yok canım öyle olur mu dediğinizde, bu operasyonlar 
sayesinde görüyoruz ki, bir yerin imarı değiştirilmiş ve her şey 4 katlı 
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iken oraya birdenbire birkaç kat daha fazla imar izni verilmiş ve buradan 
yaratılacak rantın paylaşılmasına ilişkin kaygılarla.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan şehircilik anlayışı, toplumsal kaygı-
lardan uzak rant paylaşımı üzerine kurulmuş bir şehircilik anlayışıdır. 
Bunun da uzun vadede ülkeye ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. Ben 
çok uzun tutmayacağım, 17:30’da bitecek demişti galiba sunan arkada-
şımız, şimdi saatin de epey ilerlediğini görüyorum.

Aslında yerel yönetimlerin yetkilerinin merkezileştirilmesinden kay-
naklanan sorunlar bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu başta demokrasi 
olmak üzere bütün sorunların özünde yatmaktadır. İstanbul’da bir yere 
bir alışveriş merkezi yapılmasından bir Başbakan niye sorumlu olur ki ? 
Normalde baktığınızda, bizim dünyada gördüğümüzde Başbakan, Devlet 
Başkanı filan gibi pozisyonlarda bulunanların biraz daha büyük, ulvi 
hedefleri falan oluyor. Ne bileyim uzayda hayat var mı, konusunda biraz 
araştırma yapmak için birilerini devreye soksunlar. Yoksa, Kanlıca’ya camii 
yapmak kaygısının olmaması lâzım. Zaten yerel yönetim dediğiniz de, 
yerel yönetim ile merkezi yönetimi ayrıştıran şey budur. Merkezi yönetim 
biraz daha böyle felsefik, toplum derken sadece yaşadığı toplum değil 
insanlığa da faydası olması düşündüğü işlere kafa yorması gerekirken, 
biz bütün bunları bırakmışız hangi sokaktaki apartman kaç katlı olacak, 
bunun emsali nasıl olacak bunlarla uğraşıyoruz. Bu yüzden kavga çıkıyor 
zaten; çünkü oradaki emsalin yarattığı rant bu kavganın özünü oluştu-
ruyor. Yarın kim iktidar olacak, bu rantı nasıl paylaştıracak kavgasıdır 
bu yaşanan. Yoksa, Türkiye’nin daha çağdaş, uygar, müreffeh, insanların 
refah içinde yaşadığı bir toplum olabileceği kavgası değildir.

Ama ben umutluyum, biraz önce söylediğim gibi; çünkü “Gezi” süreci 
bu ülkede devam ediyor. Bu artık geriye döndürülmesi biraz mümkün 
olmayan bir süreçtir. Çözümü de biliyoruz, çözümde biraz önce tanımla-
maya çalıştığımız gerçek ekonomidedir. Çözüm, biraz önce tanımlamaya 
çalıştığımız demokrasidedir. Bunu sağladığımız zaman bugün sorun 
olarak gördüğümüz şeylerin tamamını ortadan kaldırabiliriz. Çözüm; 
devlet otoriterliğinde değil, özgürlüklere ve çoğulculuklara dayanan 
gerçek demokrasidedir. Çözüm, spekülasyon ve kent rantında değil, 
üretme ve hakça paylaşıma dayanan gerçek bir sosyal ekonomidedir. 
Zor bir dönemde, zor bir bölgede Türkiye’nin bu dönüşümü yapması 
kaçınılmazdır. Türk demokrasisi ve Türk ekonomisi sadece Türkiye için 
değil, bölge ve küresel barış ve demokrasi için yaşamsal bir öneme sahiptir. 
Yanlış politikaların yol açtığı sorunlar hepimizin malumudur.
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Demokrasi inancı zor zamanlarda özgürlük hak ve adaletten yana 
tavır almayı, bu yönde yüksek sesle ve kararlıkla konuşmayı gerektirir. 
Gerçek demokrasiye inananlar, her zaman özgürlüklerin, hoşgörünün, 
çoğulculuğun yanında olmuştur ve her zaman bu yolda mücadele etmiş-
lerdir. Biz demokrasiye inananlar olarak ortak aklın bir an önce devreye 
girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tek bilen değil, birlikte doğruyu bulan, 
çoğunlukçu değil, çoğulcu bir demokrasi anlayışının var olduğu, ayar 
veren değil, hesap veren liderlerin varolacağı bir Türkiye umuduyla 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Oturum Başkanı - Efendim, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız 
Sayın Profesör Doktor Yalçın Karatepe’ye teşekkür ediyoruz. Zamanı 
bir hayli açtığımızı biliyorum Sayın Başkan, başmüsebbip de benim, 
ben hesapta yoktum. Açış konuşması derken iş bir taraflara gitti. Efen-
dim, tabii bir söyleşi de var; Alabama Senatörü tarafından, onu izlemek 
isteyenler olabilir. Onun için ben çok kısa olmak kaydıyla sorunuz varsa 
konuşmacılara sorularınızı rica edeyim. Buyurun Sayın Aydın Aydın. 
Hemen iki - üç dakika, çünkü öbür toplantı önemli bir yabancı konuş-
macımız var.

Aydın Aydın - Bana bir dakika ayırın. Ben önce böylesi bir sempoz-
yum diyeyim, Hukuk Kurultayı ortamında bizleri ağırladığınız için Sayın 
Başkanım size teşekkür ediyorum size. Ayrıca 2008 Hukuk Kurultayında 
Sayın muhterem Hocam Ruşen Keleş’e dilimin elverdiğince söylediğim 
cümle burada var, 2008 Hukuk Kurultayı 318 - 319’ncu sayfa. O teşekkür 
şuydu: “Okyanus suyu kadar engin, bilgin, birikiminizi bizden esirmeyip 
bağışlayan hocama ayrıca teşekkür ediyorum”. Asıl söz alma gereğini 
duyduğum, ben bu gece uyumadım, belki sizler de uyumadınız. Gün-
lerce demeyin, aylarca, yıllarca, yıllar dediğimiz ne çabuk gelip geçiyor. 
Ben şairim, ben eski müfettişim, biraz şairce konuşacağım onun için 
kürsüye geldim.

Şimdi ilan ve reklam olsun diye söylemiyorum; yolsuzluk, bu sözcüğü 
ben değiştiriyorum bundan böyle lütfen kullanmayın. Onun yerine öne-
receğim Türkçe sözcük nedir, onu size takdim edeceğim. Sayın hocalarım 
hepiniz yadırgayacağım şekilde çok kullandınız, yolsuzluk, hatta ceza 
yasası kavramı olarak yolsuzlukla mücadele. Sanıyorum ki, yol yok da 
yolsuzluk yetmiyor yol yapacaklar, imar planı değişikliği, rant paylaşımı 
artık Ankara’da, İstanbul’da, büyük kentlerde yatay yetmiyor, dikey rant 
dağıtımı başlamıştır. Çok da detaya girmeyeyim, bu yolsuzluk kavramı 
yerine ben iki yıldır düşünüyorum hangi sözcüğü kullanalım. Dikkat, 
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“Ar” diye bir sözcüğümüz var Türkçede, Türkçe sözcüklerin anlamı çok 
yüklü. Yargı, kılı kırk yarmak, ar ne ? Allahtan korkma “Haf” Arapçası, 
hicap, kuldan utanma. Haf ve hicap bir arada ar oluyor, ar sahibi ise o 
insan her şey ona emanet edilebilir, eğer ar sahibi ise, ama değilse o zaman 
yandık. Bunu neden söylüyorum, bundan sonra hepimiz için, herkes için 
vebaldir, ar sahibi olacağız. Ruşen Hocama söylemiştim, imar arsızlığı 
diyorum ben ona, imar arsızlığı, yetsin artık bundan böyle arsızlık yok, 
hepimiz isyan ediyoruz.Çok uzatmayayım, teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Başka suali olan, 
buyurun efendim.

Bir Katılımcı - Sorum size şöyleydi: Sizin bir ara Ankara Büyükşehir 
için çalışacağınız lafını duyunca, size acaba Ankara Büyükşehir için hiç 
teklif yapıldı mı, yapılsaydı kabul eder miydiniz ? Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Yapıldı, ama kabul etmedim.
Bir Katılımcı (Devamla) - Gelecek döneme Hocam ?
Oturum Başkanı - Hayır, baktım ki Ankara’nın düzelecek yeri kal-

mamış. Atatürk Ankara’sından eser kalmamış. Teşekkür ederim. Başka 
soru olmadığına göre oturumu kapatıyorum. Ankara Barosuna, Yönetim 
Kuruluna ve Başkanına ve çok değerli konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum ediyorum efendim. Sağ olun.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Avukatlık ve  
Baroların Geleceği
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayının ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün ilk olarak, “Avukatlık 
ve Baroların Geleceği” konulu oturum icra edilecektir. Oturumun 3 saat 
15 dakika sürmesi ve 12:45’de bitmesi planlanmaktadır.

Oturumun Başkanlığını yapmak üzere, Türkiye Barolar Birliği Genel 
Sekreteri Sayın Avukat Güneş Gürseler’in platforma teşrifleri.

Oturum konuşmacıları;
• Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyinden Sayın Avukat 

Maria Slazak,
• Barcelona Barosundan Sayın Avukat Marta Isern,
• Adana Barosu Başkanı Sayın Avukat Mengücek Gazı Çıtırık,
• Budapeşte Barosundan Sayın Avukat Doktor Peter Szabo,
• Ankara Barosu önceki Başkanı Sayın Avukat Semih Güner,
• Paris Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Etienne Lesage şu anda 

konuşmalarını yapmak için hazırlar.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaklardır. Teşekkürler.

Av. Güneş GÜRSELER
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri /Oturum Başkanı

Günaydın sayın konuklarımız; Türkiye’den ve yurtdışından gelen 
değerli konuklarımızı Sayın Hırvatistan Büyükelçisini, baro başkan-
larımızı, değerli meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyorum kendi adıma 
ve konuşmacılarımız adına. Uzun bir oturum, iki bölüm üzerinden 
gerçekleştireceğiz. İlk üç konuşmacımız buradaki sıraya göre, Maria Sla-
zak, Marta Isern ve Semih Güner üstadımız ilk bölümde konuşacaklar. 
O bölümün sonunda üç konuşmacıya yönelteceğiniz soruları alacağız 
ve 10 dakika kahve molası vereceğiz. Ardından diğer üç konuşmacımız 
konuşacaklar, onun sonunda da soruları alacağız ve böylelikle bu otu-
rumu tamamlayacağız.

Bu oturumun başlığı, “Avukatlığın ve Baroların Geleceği”, çok önemli 
konuklarımız var yurtdışından gelenler var; hem Avrupa Barolar Birliği 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

128

(CCBE)’deki deneyimleri, hem kendi ülkelerindeki deneyimleriyle 
Türkiye’deki avukatlığın gelişimi noktasında neler düşünmemiz gerek-
tiğini ortaya koyacaklar. Çünkü, biliyorsunuz biz 1969 yılında Avukatlık 
Yasasını bir genel düzenlemeyle yeni bir ölçekte avukatlar kazandırmaya 
çalıştık. Ama, ne yazık ki 1969’dan bu yana uygulanan ve çok değişiklik-
lere uğrayan yasamızla avukatlığı ülkemizde istenilen düzeye getiremedik. 
Hâlâ mesleğe girişin nasıl olacağını tartışıyoruz, hâlâ yeni bir Avukatlık 
Yasası gerekip, gerekmediğini tartışıyoruz, hâlâ baroların örgütlenmesinin 
nasıl olması gerektiğini tartışıyoruz. Ama yurtdışından gelen meslektaşla-
rımız için bunlar çok yabancı sorunlar, onlar çok farklı şeyleri tartışıyorlar. 
Örneğin, Avrupa Birliği’nin direktifi var, CCBE onu tartışıyor, hukuk 
bürolarının patronu avukat olmayabilir diye bir direktifi var. Bu kapsamda 
bizim avukatlığı Türkiye’de geliştirmek, baroları geliştirmek, baroların 
işleyiş sistemini geliştirmek açısından değerli konuklarımızın söyleyecek-
leri çok önemli ve avukatlığın Türkiye’deki en önemli düşünürlerinden 
Semih Güner üstadımız birikimiyle yabancı konuklarımızın açtığı ufku 
değerlendirecek. Sonra da Adana Barosu Başkanımız da, günlük uygula-
malar içinde yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerini yapacak. Tekrar 
hoş geldiniz diyorum, konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Sayın 
Maria Slazak’a ilk sözü veriyorum; konuşmasını yaparken kendisini de, 
yaptığı görevleri de belirterek tanıtmasını da rica ediyorum. Buyurun.

Av. Maria SLAZAK
Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Maria Slazak’a çok teşekkür ediyoruz. 

Tabii bu arada sözünü ettiği “Susskind”ın kitabı Barolar Birliği olarak 
üzerinde çalıştığımız ve buradan geleceğe bakmaya gayret ettiğimiz bir 
eser olarak biz de ilk eserinde olduğu gibi yararlanıyoruz. Şimdi ikinci 
sırada Barcelona Barosu üyesi Sayın Marta Isern konuşmacı; buyurun.
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Av. Marta ISERN
Barcelona Barosu

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz Marta’ya, bu arada İspanya’da 

da Avukatlık Yasası çalışması olduğunu da öğrendik. Tabii burada ilginç 
olan kurum avukatlığı, şirket avukatlığı, bizde çok güncel tartışma konusu 
olan ücretli avukatların baroya kayıt zorunluluğu olmaması gibi bir ifade 
kullandı. Onu herhalde sorular bölümünde de geliştiririz, ayrıca bizim 
de çok tartıştığımız Bakanlık vesayeti noktasında anlaşılan İspanya’da 
yeni taslakta Bakanlık vesayetini genişletecek düzenlemeler olabileceği 
de anlaşılıyor. Şimdi Türkiye’ye geldik. Türkiye’de avukatlığın bütün 
sorunlarını yıllardır yaşayan ve çözümlerini öneren değerli üstadımız, 
Ankara Barosu eski Başkanı Sayın Semih Güner; buyurun.

Av. Semih GÜNER
Ankara Barosu Eski Başkanı

Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, değerli üstat-
larımız; bugün sizlerle birlikte olma fırsatını veren değerli Başkan ve 
yöneticilere, izlemeye gelen siz değerli konuklara ve katılımcılara çok 
teşekkür ediyorum. Sunumum daha farklı bir model üzerine kurulmuştu. 
Ancak, yurtdışından gelen çok değerli konukları izledikten sonra ben de 
konuşmamı, sunumumu daha somut konulara ayırarak devam edeceğim.

Değerli konukların sundukları tablo bizim bugün yaşadığımız konula-
rın bir kısmını kapsasa bile çoğunu aşmış olduklarını gösteriyor. Doğaldır, 
geldikleri ülkelerden avukatlık bizim ülkemizdeki avukatlıktan çok daha 
önce kurumlaşmış bir yapıya sahip olduğu için tartıştıkları noktaların 
farklı olması, beklentilerin farklı olması son derece doğal. Ben kendi 
ülkeme baktığımda, ilk avukatlık hizmetinin 1876 tarihindeki Nizam-
name ile başlatılmaya çalışıldığını söylediğimde bu süreç kendiliğinden 
ortaya çıkıyor.

Bizim Batılı anlamda avukatlık meslekî faaliyeti 1924 yılında çıkartılan 
“Muhammat Yasası” ile başladığını biliyoruz. Bu yasayı takiben iki yasa 
daha çıkarıldı. Birisi; 1938 yılında 3499 Sayılı Yasamız, diğeri ise; 1961 
yılında çıkartılan, önceki iki yasadan temelde ciddi farklılıklar gösteren 
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bugünkü Avukatlık Yasamız. Hemen eklemek istiyorum ki, bu yasaya 
2001 yılında yarıya yakın değişiklik yapılarak bazı konularda derinlik 
kazandırıldı. Geldiğimiz noktada, bu 1136 Sayılı Yasamızla avukatlık 
mesleği şekillenmektedir.

Avukatlığın insanların hak aramalarını, kendi güçlerinin dışına 
çıkardıkları, başkalarından hukuksal yardım almaya başladıkları veya 
toplumların normatif kurallarla yönetilmeye başladığı dönemlerden beri 
varolduğunu biliyoruz. Ben bunun 4 bin yıllık geçmişi olduğunu yazılı 
kaynaklardan görebiliyorum. 4000 yıllık bir meslekî faaliyetin yanında, 
Cumhuriyet dönemini kastediyorum ülkemizdeki 90 yıllık bir meslekî 
faaliyet süreci içerisinde biz çok önemli mesafeler aldık. Özellikle kabul 
etmek gerekir ki, 1961 yılındaki Anayasanın ürünü olan; özgürlükçü, 
katılımcı Anayasanın ürünü olan bugünkü yasamız, eğer sistematiğine 
dokunulmamış olsaydı, ülkemize çok daha sağlıklı avukatlık hizmeti 
verecekti. Ancak, ülkemizde her olağanüstü dönemin damgasını taşıyacak 
şekilde sistematiğine az veya çok darbeler vuruldu. Bu nedenle bugün 
yamalı bir bohçaya benzetebileceğimiz, ama hâlâ güzel bir yasa olduğunu 
düşündüğüm bu yasanın güncellenmesi gerekiyor.

Güncellenme dediğimiz ortamda, mevcut Anayasa içinde yapabileceği-
miz güncellemelerin çok kısıtlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle, bugün 
ülkemizde iki türlü avukatlık vardır; baroya kayıtlı olan avukatlar, baroya 
kayıtlı olmayan avukatlar. Bu Anayasa’dan kaynaklanan, çok özür dileye-
rek söylüyorum kişisel görüşüm, bir ayıptık avukatlık mesleği için.Şimdi 
siz, yeni bir yasa yaparken Anayasa’daki bu ayrımcılığı baronun kont-
rolünde olmayan veya baroya kayıtlı olmayan diyelim, kontrol sözcüğü 
biraz oturmuyor, bu avukatlarla mesleği bir yere götürme şansına sahip 
değilsiniz. Buna benzer yeni, çağdaş, beklentilerine uygun bir avukatlık 
yasası yaşama getirebilmek için Anayasa’dan kaynaklanan ciddi engeller 
var. Bunları değiştirebilirsek değiştireceğiz, ondan sonra olmazsa mevcut 
kurallarla yeni bir Avukatlık Yasası yapılacak veya değişiklik yapılacak.

Bunun dışında değerli üstatlar, değerli konuklar; önümüzde avu-
katlık mesleğinin çağdaş, toplumun beklentilerine uygun bir şekilde 
yapılanmasını sağlayacak, yapılanmayı engelleyecek düşünceler de var. 
En başta bütün ülkelerarası avukatlık tarihinde de gözlemlediğimiz gibi, 
erk kullananların avukatlık mesleğine ve onların örgütlü gücüne olan bakış 
açıları. Bunu da aşmak çok kolay değil; çünkü erk kullanmadan önce 
sahip oldukları demokratik, insancıl, hak aramaya sonsuza kadar destek 
veren görüşlere sahip olan siyasiler, iktidara geldikten sonra nedense bu 
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görüşlerini hemen unutuyorlar. Erkin gücüne ve sıcaklığına sığınarak, 
acaba avukatları ve onların meslek örgütlerini nasıl daha pasifize ede-
biliriz diye ciddi ciddi uğraşlar ortaya koyuyorlar. Bunu ülkemizde hep 
yaşıyoruz, dün de yaşadık, bugün de yaşıyoruz. İşte İstanbul Barosu’nun 
önündeki dava, daha da ötesinde siyasal iktidara sahip olanların “avukatlık 
mesleğini ve özellikle baroları nasıl şekillendiririz” düşüncesiyle hazırla-
dıkları veya hazırlattıkları tasarılar, teklifler. Bunları sanıyorum değerli 
konuklarımız çok çok önceden yaşadılar, ama görüyorum, sevinmiyorum 
ama görüyorum ki İspanya’da da az da olsa benzer, bağımsızlığı ortadan 
kaldıracak girişimler başlamış. Demek ki, erk kullananlar zaman zaman 
bu konularda daha yoğun düşüncelere sahip olabiliyorlar.

Şimdi değerli konuklarım, giriş olarak nitelendirdiğim düşüncenin 
ardından bugünkü profili ortaya koymak istiyorum. Ülkemizde avukatlık 
ne durumda, toplum tarafından nasıl görünüyor ? Bizim bunu saptama-
mız gerekiyor. Gerçekler acıda olsa, eğer doğru saptayabilirseniz çözüm 
önerileri kendi içinden çıkacak demektir. Maalesef avukatlık mesleği, 
90 yıllık süreç içinde 1924’den bu yana kan kaybetmektedir. Neden kan 
kaybediyor ? Avukatların kullandığı yetkiler her geçen gün daha sınırla-
nıyor; tekel hakkı sınırlanıyor, avukatların kullanabileceği ve bireye hak 
aramada araç olarak kullanabileceği olanaklar sınırlanıyor.

Toplumun bakış açısı avukata dönük olarak, maalesef çok hoş olmayan 
konuları kulağımıza getiriyor, burada söylemek istemiyorum. Bunun da 
ötesinde, hukuksal yardım sunduğumuz bireylerin avukattan beklentileri 
değişiyor. Onlar, konusuna hâkim, etik çalışan, başarılı olan avukattan 
ziyade, işin kolayına kaçarak yargıcı, savcıyı tanıyan, bilirkişiye ulaşabilen 
avukat beklentisi içine giriyorlar. Size geldiklerinde şu konuyu biliyor 
musun demiyorlar, bu konuda sorular yöneltiyorlar. İşte bu baskılar 
mesleğimizi kısır bir döngü içine almak üzere, bir de buna değerli mes-
lektaşlarım hukuk fakültesinin sayısal çokluğu ve niteliksiz eğitiminden 
kaynaklanan, yeterli hukuki bilgi altyapısına ulaşmayan değerli meslektaş 
adaylarımızın hiçbir ölçme olmadan nasıl yapıldığı sorgulanmayan bir 
stajla, bir zaman dilimi sonrasında ruhsatnamelerini alarak avukatlık 
hizmetine başlamalarındaki sıkıntıyı da eklememiz gerekiyor. Sonuçta, 
avukatların sayısı dünkü konuşmalardan aktarmak gerekirse, 82.000 
civarındaki sayı, tekel hakkına yapılan müdahalelerle daralan iş alanları 
avukatların; nominal kazançlarına doğrudan etki yapıyor, enflasyonun 
da etkisiyle avukatların kazandıklarıyla alım güçleri azalıyor, ekono-
mik sıkıntı başlıyor. Söylemekten rahatsız oluyorum ama söylemek 
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zorundayım, avukatlık mesleğini yapanlar arasında her geçen gün gizli 
işsiz sayısı hızla artıyor.

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, üstatlarım; belki karamsar 
bir tablo olarak kabul edebilirsiniz, ama ben böyle görüyorum. Bu tablo 
içinde avukatların, özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların yaptık-
ları işten gurur duymaları mümkün mü, o mesleği severek yapmaları 
mümkün mü, daha da ötesinde yaşamlarında mesleklerini yaparken 
yaşadıkları sürece mutlu olmaları mümkün mü ? Maalesef, o halde bütün 
bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu olumsuzlukları gerçek gibi kabul 
ederek bizim görevimiz bunları ortadan kaldırmak, bunları düzeltmek ve 
bu ülkede avukatlığı halka, bireye, daha nitelikli hizmet sunan, birbirine 
saygısı olan kişilerden oluşan bir meslektaş grubuna ulaştırmak. Çünkü, 
adalet herkes için lâzımsa avukatta lâzım.

Mesleğimiz anlamında yapılması gerekenlere geçmek istiyorum. 
En kısa zamanda yapılacak, orta vadede yapılacak, uzun vadede yapı-
lacak işlerimiz var. Zaman geçirmeden bunlara başlamamız gerekiyor. 
Ben yapmamız gerekenlerin, ülkemiz açısından en öncelikli konunun 
eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğiteceksiniz ve bekleyeceksiniz. Eğitim 
vermeden beklerseniz eğer başarılı olma şansınız yok. Bu meslek deo-
ntolojisi bir hap gibi yutulan ve etkisi olan bir şey değildir. İletişimle, 
görmeyle, usta - çırak ilişkisi içinde yaşanan, kazanılan bir değerdir. Tarihi 
süreç bize bunu gösteriyor ve bunu ters çevirmemiz mümkün değildir.

Değerli konukların söyledikleri gibi, dijital ortamda avukatlığın her 
geçen gün biraz daha geliştiği bir ortamda, kanımca altyapı yoksa o 
dijitallerin de fazla önemi yoktur. Biz, barolar olarak, avukatlar olarak 
siyasal erkin iradesiyle kurulan, sayılarını bugün söylesem belki yanlış 
olacak, bugün de yeni bir fakülte açılmış olacağı için hukuk fakültelerin-
deki artmayı durdurma şansına sahip değiliz. Oralarda yapılan eğitimi 
de düzeltme, yönlendirme, nitelikli hale getirme şansına sahip değilim. 
Ama biz bir şeye sahibiz değerli meslektaşlarım; o eğitim alan kişiler 
arasından en niteliklerini seçerek mesleğe başlatma hakkına sahibiz. 
Bu bizim geleceğimiz, bu bizim halkımızın nitelikli avukatlara ulaşmak 
için en tabii istediğidir. Bunu yapabiliriz, zaten bu doğrultuda da Birli-
ğimiz tarafından somut adımlar atıldı. Bu yöntem başarılı olmazsa bir 
başka yöntem denenecektir, artık ok yaydan çıktı diye düşünüyorum.

Biz bu konuda meslek öncesi eğitime başlamadan, ülkemizdeki hukuk 
fakültesini bitirmiş, lisans eğitim belgesine sahip hukukçular arasın-
dan yargıçlar, savcılar da olduğu gibi en niteliklilerini seçerek ölçme 
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yöntemiyle çoktan seçmeli de olabilir, daha da ötesinde mevcut hâkim 
savcı için yapılan seçmeden de yararlanabilerek meslektaş adaylarımızı 
staja başlatabiliriz; birincisi bu.

İkincisi; staja başlayan değerli meslektaş adaylarımızı en iyi şekilde 
eğitmek, bizim bunu da yapamadığımıza ben affınıza sığınarak inanı-
yorum. Belki bazı barolarımızda uzun bir zaman dilimi içinde bu yapı-
lagelmektedir. O barolar için söylüyorum, yeterli mi, bana göre yeterli 
değil. Sınırları çok az olan bu baroların dışında ne oluyor ? Maalesef, 
ciddi eğitim çalışması yapılmıyor, göstermelikten öteye geçmeyen eğitim 
çalışması yapılıyor. O halde bizim, nitelikli hukukçularla başlayacağımız 
staj eğitimini, en nitelikli hale getirmek ödevimiz var. Bunun için, asgari 
standartları saptanmış, baroların ortak kararı ile saptanmış, beklentileri 
yansıtan çağdaş ve biraz önce değerli konuklarımızın tartıştığı konuları 
tartışabilecek nitelikte staj eğitimini ülkenin her yerinde mümkünse 
mahalli ortamda, barolarda vererek stajyerlerimizi 1, 2 gerekirse 3 yılda 
eğitmek ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği’ne koordinasyon görevi-
nin düştüğünü, barolarımızın eksiklerini tamamlama taleplerini yerine 
getirme görevinin düştüğünü zannediyorum zaten staj yönetmeliği de 
bunu öngörmekte, ama bu Türkiye’de uygulanmadı. 2001 yılından beri 
13 yıldır bu görev öngörüldüğü şekilde bu ülkede yapılmadı. Biz sınavlarla 
uğraşıyoruz, ama eğitim hep ikincil, üçüncül planda kaldı.

Evet, stajın eğitimini konuştuk. Stajın eğitiminin yanında iki konuyu 
da atlamamız gerekir. Bunlardan birincisi, talep eden stajyerlere ekonomik 
anlamda asgari ücretin üzerinde, altında olmamak koşuluyla ekonomik 
durumla oranlı burs vermek, kredi demiyorum burs vermek. Türkiye 
Barolar Birliği’nin pul paralarıyla oluşturduğu fonun buna yeterli oldu-
ğunu düşünüyorum. Gerekirse başka kaynaklardan kısıntı yapılmak, 
gerekirse pul paralarının oranını yükseltmek koşuluyla bizim temel 
misyonumuzu yerine getirme yolunu açmamız gerekiyor. Binalar da 
çok önemli, arabalar da çok önemli, ama içi iyi doldurulmak koşuluyla, 
iyi doldurmanın tek yolu nitelikli, iyi bir eğitim almış, meslek saygısını 
stajda görmüş avukatlarla yola devam etmektir diye düşünüyorum. Yoksa 
bugün yapılan ve adına “Saray” adı verilen binalardaki boş yargılama 
yapan kişilere döneriz, içi boşaltılmış “Adalet Sarayları”na döneriz böyle 
gidersek. 

Ücretten sonra sosyal güvenlikleri belli bir oranda sağlandı ve bu 
konuda gerçekten teşekkür etmek lâzım, ama biraz daha bu konuda 
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eksikliklerimiz var, daha güvenceli hale getirmemiz gerekiyor. Çok büyük 
maddi külfette yaratacağını zannetmiyorum.

Staja başlamada ölçme yaptık. İyi bir staj eğitimiyle meslektaşlarımızı 
geleceğe hazırladık ve şimdi de onları mesleğe başlatmada yapacağımız 
staja. Bu konuda hiç duraksamadan söylemek istiyorum ki, bu görev 
Türkiye Barolar Birliği’nindir, Türkiye Barolar Birliği bunu karma bir 
oluşum ile Kurulu karma bir şekilde oluşturarak Yargıtay, Danıştay, 
geçmişte denendi başarılı olmamasının nedenleri farklıdır. Karma bir 
Kurul yardımıyla yapabilir. Bunun içini doldurmak için çeşitli örnekler ve 
öneriler var. Mesleğe başlama sınavını Barolar Birliği’nin yapması gerekir.

Sınavı da yaptık, bu sınavı yaparken yalnız çok önemli bir konuya 
değinmek istiyorum. Mesleğe başlama sınavı hangi tarihte başlamalı, 
fakültelere giriş - çıkış benim sorunum değil değerli üstatlarım. Ben 
Barolar Birliği olarak sınava tabii tutacağım değerli meslektaşıma yeterli 
eğitimi verebilmişsem, tamam diyebiliyorsam bu konuda sınav o zaman 
başlamalıdır. Bugün başlatırsanız haksızlık olur, bu hep göz ardı edildi, 
edilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Mesleğe başlangıç ve mesleğinin yürütümüyle ilgili önerilerimden bir 
tanesi de, özellikle tekel hakkındaki kısıtlamalara değinmek istiyorum. Her 
geçen gün şu veya bu yöntemle avukatlara verilen alanlarda daralmalarla 
karşı karşıya kalıyoruz. En son uzlaştırmacılar olarak getirilen kavramda, 
avukatlarda uzlaştırmacı olsun mantığının bu ülkeye çok fazla yararlı 
olacağını zannetmiyorum. Evet, avukatlar uzlaştırsın o yetki verilsin, ama 
diğerlerine bu yetki verilmesin, avukatlarda olsun denildi, bu da yanlış.

Değerli meslektaşlarım, biz biraz önceki tablo içinde mesleğe başlama 
ve mesleği yürütme konusunu konuştuktan sonra, mesleğe başlayan arka-
daşlarımızın çağın gerisinde kalmaması için, hukuk bilgilerini her geçen 
gün tazeleyebilmeleri için, daha iyi hizmet sunabilmeleri için, örneklerini 
değerli konuklarımızın ortaya getirdiği ve Avrupa Barolar Birliği’nin de 
yıllar önce hatırladığım kadarıyla 2001 Andora toplantısında kararlar 
doğrultusunda meslek içi eğitimi de artık konuşmamız gerekiyor. Ama, 
mesleğe başlangıçtaki eğitimi halletmeden meslek içi eğitime gitmenin 
de çok fazla pratiği yok diye düşünüyorum. Ama eşzamanlı olarak farklı 
tarihlerde başlamak koşuluyla şimdiden biz meslektaşlarımızı meslek içi 
eğitimle nereye taşıyabiliriz, bu da baroların görevleri arasına girmekte 
ve avukatların bunu da kazanmaları gerekiyor.
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Bunun sonunda uzmanlık boyutuna gider miyiz, uzmanlık 
Almanya’daki örnek bize uyar mı veya biz farklı bir model ortaya koyabilir 
miyiz ? Bu, bugünün sorunu değil ama gelecekte konuşacağımız konu-
lardan birisidir. Ölçme yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, sadece bilgi 
yüklemesi mi yapacağız bunlar ileride konuşulacak konular. Ama şimdiden 
başlamamız gereken bir düşünce, meslek içi eğitimin programlanması.

Sosyal güvenlik belli bir oranda sağlandı. Türkiye Barolar Birliği devrim 
niteliğinde bir hizmet daha sunmaya başladı, ben bununla belli bir oranda 
çözüleceğini düşünüyorum. Ama zenginleştirilmesi ve kapsamının daha 
nitelikli hale getirilmesi gerekir diye eklemek istiyorum.

Ülkemizde yapılmakta olan avukatlığın bana göre son derece önemli 
bir eksikliği veya önümüzde çok ciddi bir engel olarak gördüğüm konuya 
değinmeden barolara geçemeyeceğim. Bugün ülkemizde yaklaşık olarak 
82.000 avukatın yarısının bir başka avukatın yanında ücretle çalıştığını, 
yarıya yakın bir rakamının, % 40 gibi bir tablo çıkıyor, bir başka avukat 
yanında çalıştığını biliyoruz. Bu değerli meslektaşlarımızın adları sadece 
12c maddesinde tam tamına beş sözcükle geçiyor; Avukatlık Yasası, kendi 
bürosunda mesleğini serbest olarak yapan avukatlık modeli üzerine kurul-
muştur. O yasada ne kamu avukatı vardır, ne de biraz önce söylediğim 
gibi avukat yanında çalışan avukatlar için bir model vardır. Sadece beş 
sözcükle siz 32.000 meslektaşımızın hak ve yükümlülüklerini tanımla-
yamazsınız, tanımlarsanız o zaman onları avukatın temel niteliği olan, 
vazgeçilmez niteliği olan bağımsızlıktan yoksun bir işverenin emrinde 
çalışan kişiler olarak kabul ediyorsunuz demektir. Ben bunu kabul etmi-
yorum, mesleğimizin geleceği için bunu hiçbirimizin kabul etmemesi 
lâzım. Bugün her avukata kendi bürosunu açma şansına sahip değilsek 
eğer, ki bu sayı ekonomik nedenlerle daha da düşecektir önümüzdeki 
günlerde. O halde, ülkemizde avukatlık hizmetini yapanlara, bireylere 
hukuksal yardım sunanlara eşit statüde hak ve yükümlülükler getire-
rek, avukatlık bürosunda ücret karşılığı çalışan avukatların konumunu 
düzenlememiz gerekiyor.

Beni bağışlasınlar Türkiye Barolar Birliği’nin değerli yöneticileri, 
bir yönergeyle belki, belki diyorum bu kişilerin ücret sorunlarını çöze-
bilirsiniz. Ama bunların olması gereken yere taşınması için bu yarar 
değil, zarar sağlar. Çalışan ile çalıştıran avukat arasındaki uçurumu 
büyütürsünüz, ulaşmayı toparlamayı, orta yolu bulmayı engellersiniz 
ve sorunu kangren haline getirirsiniz. Onun için belki geçici bir önlem 
olarak bunu yaptılar, inşallah yararlı da olur. Ama en kısa zamanda 
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bu değerli meslektaşlarımızın durumunu çözmemiz lâzım. Ülkemizde 
birlikte çalışan avukatlar sorunu sadece değerli meslektaşlarımız değil, 
ücret karşılığı çalışan meslektaşlarımız değil, aynı büroda ortak çalışanlar 
da var, başka ülkelere ait avukatlar da var, gibi. Çok kapsamlı olduğunu 
düşünüyorum. Bu konunun ayrı bir fasıl halinde avukatlık yasasında 
çözülmesi gerekir diye düşünmekteyim.

Bugün ülkemizde ve Avukatlık Yasamızda, Anayasamızdan kaynakla-
nan bir normatif düzenleme ile barolar yürütme bölümünde yer almakta 
ve idari erk kullanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 
Yani, idarenin bir uzantısıdır. Doğal olarak baroların işlemleri idari yargıda 
denetlenmektedir, bunun ötesinde Adalet Bakanlığı 1982 Anayasasından 
sonra omurgaya yapılan o ciddi darbelerin sonucu olarak ek 4’ncü madde 
ile Adalet Bakanlığı baroların işlemlerini ve ekonomik, mali durumunu 
denetleme yetkisine sahip olmuştur. Demek ki, Adalet Bakanlığı baro-
lara, “Ey baro, sen bu konuda ne yaptın, bu parayı nereye harcadın” 
diye denetleme yetkisine sahiptir. Bunun ötesinde, Adalet Bakanlığı 
baro yönetimlerini görevden alma, onların görevleri nedeniyle suç işle-
meleri halinde birtakım yasal işlemleri başlatma yetkisine de sahiptir. 
İşte, İstanbul Barosunun yaşadığı sıkıntılar. İstanbul Barosu’nun meslek 
adına, insanlık adına onurlu davranışı onların yargılanmalarına neden 
olmuştur. Bundan sonra bu onursuzluğu bize yaşatmasınlar, biz bunlara 
lâyık değiliz, biz kendi denetimimizi kuşkusuz ki hukuk kuralları barolar 
için de geçerlidir, yargı bunu yapsın, ama Adalet Bakanlığı bu konudaki 
denetimini baroların ve Barolar Birliği’nin bağımsızlığı ilkesinde amaca 
uygun olarak kullanılabilir yeni kurallara ihtiyacımız vardır.

Bir önerim daha olacak, barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ne, önceden 
Türkiye Barolar Birliği’ne diyordum, ama ülkemizdeki yakın gelişmeleri 
gördükten sonra buna da ihtiyaç duyuyorum; barolara da Anayasa’nın 
150’nci maddesinde olanak yaratılarak Anayasa Mahkemesine denetim 
hakkı verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Değerli meslektaşlarım süre 
içinde size aktarmak istediğim görüşlerim bunlardan ibaret. Dinlediğiniz 
için çok teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Şimdi üç konuşmacımızla yürüttüğümüz birinci 
turu bitirdik. Bu turu sonlandırırken her konuşmacımıza birer soru 
olmak üzere üç soru alacağız. Soru sormak isteyen arkadaşlarımıza mik-
rofonlarımız var; hangi konuşmacıya sormak istediklerini belirterek 
arkadaşlarımız sorularını sorarsa sevinirim. Buyurun.
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Bir Katılımcı - Semih Bey’e ve size ilişkin olanı öncelikle söyleyeyim. 
Soru değil, ama bir kamu kurumunda çalışan avukatım ve Semih Bey’in 
belirttiği gibi kendi büromu açamamam sonucu kamuyu tercih eden bir 
avukatım. Uzun süre başka avukat meslektaşlarımızla birlikte çalıştık-
tan sonra kamuya geçtim. Ama, hiçbir yerde bu Kurultaylarda olsun, 
seminerlerde olsun kamu hukukçularıyla ilgili ciddi bir girişim, destek, 
katkı yok. Örneğin; vekâlet ücreti limitinin kaldırılması konusunda 
çeşitli çalışmalar yapıldı ve bir sonuç alınamadı. Ben kendi adıma ve 
kamu avukatları adına diyorum ki; bizim sosyal ve özlük haklarımıza ve 
bu limit konusunda, vekâlet ücreti konusunda ısrarla destek bekliyoruz. 
Belki burada yoktur, başka arkadaşlarım bilemiyorum, ama ben hepsinin 
adına rica ediyorum.

Bir de Marta Hanım’a olan sorum şu: Gönüllü avukatlık hizmeti 
vermekten bahsetti kendileri, şimdi gönüllü avukatlık hizmetini verirken 
düzenleme acaba kendi barolarının yaptığı bir düzenleme sonucu mu, 
yoksa hükümetlerin yasalara koyduğu bir düzenleme sonucu yasal bir 
sorumluluktan mı kaynaklanıyor ? Yani, orada kendi barolarının inisiyatifi 
mi, yoksa hükümetlerin belirlediği yasal düzenlemeler mi ? Ben bunu 
merak etmiştim. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz sağ olun; buyurun üstadım.
Bir Katılımcı - Ben Sayın Maria Hanım’a bir sual sormak istiyorum. 

Biraz evvel uzlaşmanın… yapılacağını buyurdular. Bu protokolün infazı 
nasıl olacak ? Eğer bu infaz kendi aralarında olmadığı takdirde mahkeme 
marifetiyle mi bunun infazı tatbik edilebilecek, nasıl olacak ?

Sayın Marta Hanım’a da bir sorum olacak. Sayın Marta, … barosuna 
kayıtlı olan bir avukatın acaba diğer kentlerde bulunan barolarda da yine 
bu avukatlık faaliyetini sürdürebilir mi, sürdüremez mi ? Çünkü, bizim 
buradaki uygulamada bir avukat, ancak kendi barosu dahilindeki dava-
ları yürütür. Ama diğer baroların bulunduğu yerlerde dava alabilir, ama 
bu devamlılık arz etmez. Aslında bunun mani olacak bir tarafı yoktur, 
avukatlığı engellemekten başka bir sonuç vermemektedir. Çünkü, bir 
baroya kayıtlı olan avukatın Türkiye’nin her tarafında istediği kadar dava 
alabilmek hakkına sahip olmalıdır. Günlerce eğer o vilayette oturacaksa 
buna baro karışmamalı.

Semih Bey’e de bir sorum olacak. Şimdi meslek içi eğitimden bah-
settiler. Kimler seçilecek ve nasıl seçilecek bu avukatlar ?
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Av. Semih Güner - Eğitici olarak, eğitim veren olarak mı soruyor 
sunuz ?

Bir Katılımcı (Devamla) - Yani, meslek içi eğitim tabii tutulacak 
avukatlar nasıl seçilecek ve bunlar karşı geldiği takdirde ne olacak ? 
Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.

Av. Semih Güner - Değerli meslektaşım kanayan bir yaraya parmak 
bastı, teşekkür ediyorum. İhmal edildiği konusuna da katılıyorum. Ama 
şunu kişisel görüşüm olarak eklemek istiyorum: Barolarda görev yaptığım 
süre içinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan değerli meslektaşla-
rım konuyu ağırlıklı olarak, tamamıyla demiyorum ama ağırlıklı olarak 
ücret ve ekonomik yönden ele aldılar. Konuyu, ücret bağlamında ele 
alırsanız eğer, iyileştirme olarak ele alırsanız bugünkü sonuç kaçınılmaz 
oluyor. Önemli olan burada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
değerli meslektaşlarımızın Avukatlık Yasasındaki statülerinin net olarak 
tanımlanması gerekir. Konuyu böyle ele alırsak, tıpkı biraz önce değin-
diğim ücret karşılığı avukatlık bürosunda çalışan meslektaşlarım gibi 
sizin sorununuz da aradan çıkacaktır. Ama şunu engelleme şansına sahip 
değiliz: İdare her geçen gün kamu kurum ve kuruluşunda çalışan değerli 
meslektaşlarımızın hukuksal yardım sunmalarını çok fazla istemiyor 
gibi geliyor bana; çünkü idarenin işleyişi içinde kamuda çalışan değerli 
meslektaşlarımız bir denetim yapmaktadırlar. İdari sistemin oluşmasına 
katkı yaparak, hukuka uygunluk denetimi yapmaktadırlar görüş bildir-
mek suretiyle. Kendilerine yapılacak iş konusunda bir mütalaa geldiğinde 
orada şu hukuka uygun olarak yapılabilir demektedirler. Burada genel, 
evrensel ve ülkemizdeki kuralları dile getirmektedirler. Yürütme erkine 
sahip olanlar her zaman bunu istemiyorlar.

Sizden kafalarındaki modele uygun görüş istiyorlar, sizde onu verme-
yince sizi dışlama yoluna gidiyorlar. Tabii dışlanınca ücret de gelmiyor, 
diğer özlük haklar da gelmiyor. Ama değerli meslektaşlarım, ben serbest 
avukat olarak bu ülkeye ne katkı yapıyorsam, siz de benim kadar o katkıyı 
yapıyorsunuz, hatta benden daha fazlasını yapıyorsunuz. O nedenle sizin 
bu sorununuzu biz barolar olarak çözmek zorundayız.

Değerli üstadımın sorusu meslek içi eğitimle ilgiliydi. Bu meslek içi 
eğitim bugün doldurulmuş bir kavram değildir, ileride doldurulacaktır. 
Çünkü vermemiz gereken karar, artık ülkemizde avukatlık ruhsatını alan 
meslektaşlarımızın belli periyotlarla meslek içi eğitime tabii tutulmaları 
kararı olacaktır. Uzmanlık konusu farklıdır, isteğe bağlıdır, istediğiniz 
dalda uzmanlaşabilirsiniz, eğer kabul edilirse uzmanlık belgesi alırsınız. 
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Ama ben onu kastetmiyorum; ben tıpkı staj eğitiminde olduğu gibi 
zorunlu bir meslek içi eğitimden bahsediyorum, fakat bunun, bugün 
konuşulacak noktada olduğunu, içinin nasıl doldurulacağını, öncelikle 
stajla ilgili yapılanmalar ve diğer yapılanmalar gerçekleştikten sonra 
düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkürler. Maria Hanım buyurun.
Av. Maria Slazak - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Av. Marta Isern - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Vaktimizin kısıtlı olması 

nedeniyle devam ediyoruz. Macaristan’dan çok değerli bir konuğumuz 
var, CCBE’nin Macaristan temsilcisi, delegesi Avukat Doktor Peter 
Szabo. Bir dipnot vereyim, Macaristan’da avukat olabilmek için doktora 
yapmak lâzım; buyurun.

Av. Dr. Peter SZABO
Budabeşte Barosu

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Peter Szabo’ya teşekkür ediyoruz. Şimdi 

Budapeşte’den, Macaristan’dan, Paris’e Fransa’ya doğru geçiyoruz. Fran-
sa’dan Paris Barosundan Sayın Etienne Lesage.

Etienne LESAGE 
Paris Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız sabırla 

bekledi Adana’mızın değerli Baro Başkanı Sayın Avukat Mengücek Gazi 
Çıtırık; buyurun Başkanım.
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Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK
Adana Barosu Başkanı

Sayın Gürseler, görüşleriyle hem ülkelerindeki, hem de Avrupa Birliği 
ülkelerindeki hukuktaki gelişmeler ve mesleğimize yönelik görüşlerini 
açıklayan değerli panelistlere şahsım ve Adana Barosu tüzel kişiliği adına 
en içten sevgi ve saygılarımla teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı üst başlığı içerisinde avukatlık ve 
baroların geleceğini konuşuyoruz.

Budapeşte Barosundan meslektaşımızın belirttiği gibi önce bir tab-
loya bakmamız gerekiyor. Savunmanın şekli unsur olarak görülüp yok 
sayıldığı, olsa da olur olmasa da olur mantığıyla hareket edildiği, hâkim 
ve savcı keyfiyetinin her geçen gün daha da arttığı, Avukatlık Yasası ve 
Ceza Muhakemeleri Yasasında konut ve büro aramalarının ne şekilde 
yapılması belirtilmişken açıkça ve tüketici bir şekilde düzenlenmesine 
rağmen bunlara aykırı hareket edildiği, avukatların artık adliyelerde bile 
güvenlikte olmadığı, adliyelerde yaka paça gözaltına alındıkları, giysi-
lerinin yırtıldığı, tutuklandığı bir dönemde KCK dosyasından dolayı 
yargılanıp tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği, İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesinde sadece üstlendikleri dosyalardan, Türkiye’de toplumsal 
muhalefetin geliştirilmesi yönündeki dosyalara vekâlet sunduklarından 
ve toplumsal muhalefeti dile getiren insanların avukatlıklarını yaptık-
larından dolayı yargılanmalarına 1 yıl sonra başlanan bir dönemde, bu 
Hukuk Kurultayının yapılması manidardır diyorum.

Devam edelim, hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin, arsızların ve 
vicdansızların hukukunun geçerli olduğu, kanun devleti bile olunamadığı, 
polis devletinin, parti devletinin her türlü uygulamalarının somut bir 
şekilde göstergelerinin ortada olduğu, parlamenter demokratik rejimin 
ve hukuk devletinin güvencesi olan, erkler arasında dengeyi sağlayan, 
yetkilerin denetlenebilir olmasını geliştiren kuvvetler ayrılığının fiilen 
ortadan kalktığı, yargı yetkisinin Anayasa’nın 9’ncu maddesine göre, 
bağımsız Türk mahkemeleri eliyle kullanıldığı yönünün artık ortadan 
kalkmadığı, yargı yetkisinin bizzat yürütme tarafından gasp edildiği, 
yürütmenin yargıyı kendi emir ve talimatları altında şekillendirmek iste-
diği, yargının rejimi dönüştürebilmenin ve iktidar mücadelesinin aracı 
haline getirildiği bugünlerde hukuksuzluk skandallarının da arka arkaya 
yaşandığı bir dönemdeyiz. Gerek mesleki sorunlarda, gerek Cumhuriyet 
Devrimlerinin kazanımları mücadelesinde, gerekse Türkiye’nin hukuk 
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devleti ve demokrasiyle mücadelesinde yol arkadaşımız, eylem ve düşünce 
paydaşımız olan, bu organizasyonu gerçekleştiren Ankara Barosu Sayın 
Başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma 
en içten sevgilerimi, saygılarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum.

Değerli meslektaşlarım, demokrasi ve hukuk devletinin kurallarıyla 
ve kurumlarıyla işlediği ve refah devletinde bir yere varıldığı takdirde 
demokrasinin, hukuk devletinin, avukatların mesleğinin geleceğini ve 
baroların geleceğini tartışabilirsiniz. Ama, bugün Türkiye’nin içinden 
geçmiş olduğu bu durum içerisinde Avukatlık Yasasının 76 ve 95’nci 
maddeleri uyarınca görevlerini yerine getiren, ne diyor 95’nci maddenin 
4’ncü fıkrası; meslektaşlarının hak ihlalleri karşısında baro yönetimleri 
görevlerini yapmak zorunda değil mi ? İstanbul 10’ncu Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülmekte olan “Balyoz” dosyasında savunma görevini 
yapmakta olan meslektaşlarımızın haklarının sınırlanması, avukatlık 
mesleğini yerine getirememeleri durumunda görevini yapan İstanbul 
Barosu Başkan ve yöneticilerinin yargılandığı bir dönemin içerisinde 
acaba baroları, avukatlık mesleğinin geleceğini tartışmak gerekir mi ?

Yine devam ettik; Türkiye’de avukatlık mesleğinden, mesleki kimlik-
lerinden ötürü tutuklamaların olduğu, yaka paça gözaltıların olduğu, her 
türlü hakaretin yapıldığı, hâkim- savcı keyfiyetinin artık dayanılamaz hale 
geldiği, Adalet Bakanlığı genelgelerinin avukatlık mesleğine şekil vermek 
ve Adliyelere yön vermek düzeyinde olduğu bir dönem içerisinde böyle 
sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz.

Üstat Sayın Semih Güner’in yanında, kendisi temel açıklamaları yaptı 
ben de daha fazla sıkmayacağım. Ama içimiz dolu, biraz da dile getirmek 
gerekir. Elbette ki, Avrupa Birliği’nde ve mesleğimizde önemli, yarına 
dönük değişiklikler olsun, olmasın değil. Ama, savunmanın bağımsız 
olamadığı, savunmanın her türlü baskı, engelleme, taciz altında olduğu 
bir dönemde bu Kurultayda gerçekten içimiz ağlayarak konuşmaktayız.

Bakıyoruz, öncelikle Hukuk Fakültesi eğitimi bugün Türkiye’de vakıf 
ve devlet üniversiteleri olmak üzere 170 üniversite var. Bu 170 üniversite 
içerisinde 31’i devlet, 38’i de vakıf üniversiteleri olmak üzere öğrenci 
almakta olan 69 hukuk fakültesi var. Hukuk fakültelerinin sayısındaki 
bu artışı, eğitim verebilecek kadrolardaki yetersizliği ve bana göre aslında 
hukuk fakültelerinin eğitim müfredatına Türkiye Barolar Birliği ve baro-
ların da müdahale etmesi gerektiğini ve hangi eğitimi verebilecek olan ve 
almış olanların da aslında staja getirtilmesini düşünmekteyim. Türkiye 
Barolar Birliği ve barolar, hukuk fakültesi eğitim müfredatına mutlaka 
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müdahale etmeleri ve bu eğitimin içeriği ve yöntemini belirlemeleri 
gerekir diye düşünüyorum.

Yine, her şehre bir üniversite ve herkesi üniversiteli yapma kaygısının 
sonucunda bugünkü tabloya baktığımızda Türkiye’de 82.400’ün üzerinde 
avukatın, 7.500 stajyer avukatın ve 40.000 de hukuk fakültesi öğren-
cisinin olduğu bir mesleğin temsilcileriyiz ve bu mesleğin sorunlarını 
tartışmaktayız. Elbette ki bu nicelikteki artışın mesleğin ifa edilmesine 
ve nitelikli meslektaşın yetiştirilmesine ve meslekteki etik sorunların her 
geçen gün artmasında temel pay oynadığı kuşkusuzdur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin meclis iç tüzüğüne ve yasa yapma 
tekniğine aykırı bir şekilde, Türkiye’nin toplumsal kesimlerinin, sorunu 
yaşayan kesimlerinin yeterince görüşlerinin alınmadığı, daha çok İttihat 
Terakki ve Enver Paşa anlayışıyla, “ihtiyaç var kanun yap” anlayışının 
esas alındığı, yargının sorunlarına, mesleğin sorunların ve Türkiye’nin 
toplumsal sorunlarına çözüm getirmek yerine, kendisi artık bir sorun 
haline dönüşmüş olan adı gece yarısı, adı torba, adı paket olan yargı 
paketleriyle ve yüksek yargı kararlarıyla avukatlık mesleğini, özellikle 
alanının daraltılıp ve vekâlet ücretimize de çok ciddi saldırının yapıldığı 
bir dönemden geçmekteyiz.

Buradan devam ettiğimizde, çeşitli meslek gruplarının, mali müşa-
virlerin ve muhasebecilerin avukatlık mesleğinin karasularında yüzdüğü 
artık yadsınamayacak bir gerçektir. Ülkemizin en düşük SGK emeklisi 
aylığını alan avukatlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de büyük bir 
çoğunluğunu avukatlar oluşturmasına rağmen, 4 Nisan 2013 tarihinde 
avukatların sorunlarının görüşülmesine dair teklifin gündeme alınıp 
alınmaması oylandığında yine çoğunluğu hukukçu olan milletvekilleri 
tarafından da bunun gündeme alınmaması yönünde oy kullanılarak, 
bu sorunların bile tartışılamadığı günlerden geçiyoruz ve böylesine bir 
mesleğin temsilcileri durumundayız.

Hukuki ve cezai sorumlulukları her yönüyle ağır, ama toplum içeri-
sinde algılanması ve mesleki itibar sorunu da toplum içerisinde her geçen 
gün ciddi bir tartışma durumu haline gelmiştir.

Genel kültürle birlikte oluşturulmuş bilgi birikiminin, güvenilirli-
ğin, sadakatin, özgür düşünmenin, inceleme ve araştırma yeteneğinin, 
dürüstlüğün, özenin ve Türkçeye de iyi hâkim olabilmenin, kendimizi 
yazılı ve sözlü en iyi şekilde ifade edebildiğimiz bir anlama gelmektedir 
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avukatlık mesleği. Ama artık bu yönleriyle de nitelikli toplumdan ve 
nitelikli meslektaştan her geçen gün çok ciddi bir şekilde uzaklaşılmıştır.

Uzmanlaşma konusu ilerleyen günlerde ve ilerleyen zaman diliminde 
karşımıza çıkacaktır kuşkusuz. Ama, öncelikle genç meslektaşlarımıza 
ve mesleği devam ettirmekte olan bizlere avukatlık meslek kimliğinin 
oluşturulması yönünde çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiği 
düşüncesindeyim.

Bakıldığında, Türkiye’nin yarısını oluşturan, beynini, bedenini bir 
ofise vakfeden, adına ücretli avukat denilse de aslında Ücretli Avukatlar 
Yönergesi de 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğine göre 
ve oradaki sözleşmede tipik işveren şeklinde geçtiğine göre, bu işi yerine 
getiren de herhalde işçi avukattır. Bu işçi avukatlarla ilgili düzenleme-
lerin tek başına yönergelerde yer almaması, artık Avukatlık Yasasında 
tüketici bir şekilde sadece sorunun ücrete indirgenmeyerek diğer özlük 
haklarından, çalışma koşullarına kadar hepsini içerecek şekilde Avukatlık 
Yasasında yer alması gerektiğini düşünmekteyim.

Yine, bu işçi avukatlık modelinin işletilmesi elbette ki piyasa koşulla-
rının yarattığı ve geçin derdi içerisine artık düşülmüş ve gizli işsizliğin her 
geçen gün arttığı avukatlık mesleği içerisinde, Türkiye Barolar Birliği’nin 
mesken kirası ve mefruşat yönünden kullandırılabilecek olan ve zamana 
yayılmış, düşük faizli kredilerle Avukatlık Yasasının 44/A maddesinin aynı 
büroda birlikte çalışma ortamının daha da hızlandırılıp özendirilmesi 
ve Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda mesken kiralanması ve bunun 
mefruşatına düşük faizli, zamana yayılmış kredilerin kullandırılarak 
meslektaşlarımızın işçi avukat olması yönünde değil, aynı büro içinde 
birlikte çalışılması olarak mesleğin sorunlarını da birlikte göğüsleyebi-
leceklerini düşünmekteyim.

Hep söylüyoruz yargının kurucu unsurlarından bağımsız savun-
mayı serbestçe temsil ettiğimiz belirtilmekte, ama avukatın kim olduğu, 
ne olduğu net bir şekilde Avukatlık Yasasında belirtilmemiştir. Avukatlık 
mesleğinin nitelikleri sayılmıştır, kim olduğumuz belirtilmiştir, ama 
avukatın ne olduğu, kim olduğu, avukatın bizzat yürütmesi gereken işler, 
avukatın elindeki işler, bunların yeniden ciddi bir şekilde ele alınarak 
somut ve tüketici bir şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Dünya giderek küreselleşmekte, doğrudur. Siyasi ve ekonomik yapı-
lar çok ciddi şekilde kabuk değiştirmektedir. Avukatlar bu teknolojik 
değişime uyum sağlamak zorundadırlar. Ama, avukatlar sonuçta insan 
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odaklı bir mesleği yerine getirmektedirler. İnsan odaklı bir mesleği yerine 
getirdiğimiz içinde, muhakeme gücünü ve vicdan dediğimiz kavramı, 
adalet ve hakkaniyet dediğimiz kavramları maalesef unutamayacağız, 
unutmamız gerekir. Çünkü, avukatlık mesleğinin amacında da adalete ve 
hakkaniyetli bir şekilde sorunların çözülmesini istediğimiz belirtilmekte-
dir. Öyleyse teknolojik gelişme olabilir, bu bilgisayara dokunduğunuzda 
çeşitli sitelerden, o sitelerin forumlarından danışmanlık şeklinde yardımlar 
alabilirsiniz. Ama insan odaklı olan ve adalet duygusuna, hakkaniyete 
hizmet eden bir mesleğin bu kadarda o teknolojinin de esiri olmaması 
gerektiği düşüncesindeyim.

Türkiye’de bir de şöyle bir zihniyet var: Türkiye’de bir de avukatı sorun 
olarak gören bir zihniyet var. Bugün, Türkiye siyasetçileri ve Türkiye 
bürokrasisinin büyük bir çoğunluğu avukatı mesleki bilgi ve deneyimi 
ile sorunları çözen, bu sorunların çözümüne katkı sunan insan olarak 
değil, “bakın avukat geldi tamam” şeklinde ifadelerle karşılanıyorlar. 
Özellikle genç meslektaşlarımız, ben yapmadığım için söylüyorum, 
Ceza Muhakemeleri Kanunuyla ilgili almış oldukları görevlendirmelere 
gittiklerinde ya da “avukatını devre dışı bırak, bu sorunu birlikte çözelim” 
şeklindeki anlayışın hâkim olduğu bu dönemde çok ciddi bir şekilde 
avukatı sorun olmaya devam ederek gören bu zihniyetle biz mücadele 
etmemiz gerektiğini düşünmekteyim.

Avukatlık mesleği çaba mesleği, emek mesleğidir. Bu çaba ve emeğin 
aynı zamanda da zamanın doğru, yerinde, etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılması da hepinizin malumudur.

Tabii sonuçta tartıştığımız unsurlardan birisi de, avukatlık mesleğinin 
kamu hizmeti niteliğindeki serbest mesleğine Danıştay 8’nci Dairenin 
vermiş olduğu kararda ön plana çıkartılmak istenen serbest meslek olgusu, 
her ne kadar Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte avukatlığın bir kamu 
hizmeti olduğuna dair vermiş olduğu kararlar net bir şekilde ortadayken 
bu durumların yok sayılarak devam ettirilmesi de önem taşımaktadır.

Tabii Paris Barosundan Fransız meslektaşım belirtti; 1990 tarihli 
Havana Kuralları ve 2002 yılında Sydney’de kabul edilen avukatlık mes-
leğinin 21’nci Yüzyıldaki gelişimine dair “Turin İlkeleri” hepsi önemli 
birer adrestir. Ama aslolan, avukatlık yasasında Anayasayı da istediğiniz 
şekilde, en uygun ve kullanılabilir çağdaş bir hale getirebilseniz de, önemli 
olan zihniyet meselesidir. Yani, siz bugünkü siyasi iktidarın ya da diğer 
erklerin avukat mesleğine ve barolara bakışı önem taşımaktadır. Turin 
İlkelerinde, Havana Kurallarında, yine Havana Kurallarının içerisinde 
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çok net bir şekilde avukatların müvekkilleriyle olan ilişkileri; o ilişkilerin 
her türlü gizlilik içerisinde yürütülmesi, avukatların, hiçbir baskı, engel 
altında olmaksızın mesleğini ifa edebilmek için hükümetlere pozitif 
yükümlülük getirdiği, bunların hepsi yazmaktadır. Ama, ne Turin İlkeleri 
ne de Havana Kurallarındaki unsurların, kendi avukatlık yasamızdaki 
unsurların yaşama geçirilememesinin de üzüntüsü içindeyiz.

Yine buradan baktığımızda değerli meslektaşlarım, Sayın Güner 
avukatlık mesleğinin Türkiye’de yaklaşık 90 yıllık, Cumhuriyetle birlikte 
başlayan sürecini ve Birinci Meşrutiyetten itibaren gelinen yaklaşık 140 
yıllık zaman dilimini açıkladılar. Avukatlar, yurttaşın hak arayışının 
ve adalete erişiminin sesi, savunma hakkı da hak arama özgürlüğünün 
somutlaşmış bir durumudur. Öyleyse, savunmanın özgür olmadığı yerde 
yargılamadan ve gerçek bir savunmadan da bahsedilemeyecektir.

Değerli meslektaşlarım, bir de barolarımız var. Barolar ve avukatlık 
mesleği özellikle Türkiye’de Mayıs ayında yaşanan kolluk görevlilerimizin 
7 insanımızı öldürdüğü, 11 insanı kör ettiği, 8.000’e yakın insanımı-
zın çeşitli şekillerde yaralandığı ve her yönüyle kolluğun orantısız güç 
değil, devlet terörünün çeşitli örneklerini sergilediği Gezi Olaylarında 
Türkiye’de avukatlar ve baroların varlığı bir kez daha ortaya çıkmış ve 
yurttaş nezdinde eksilen ve aşınmaya uğramış olan itibar sorunu özellikle 
Anayasanın 19’ncu maddesindeki kişi güvenliğinin, yani; yakalama, 
gözaltı, ifade ve mahkemelerdeki süreçlere denetleme ve kontrol görevi 
avukatlara ve barolara verildiğinden Türkiye’de avukatlar ve barolar Gezi 
Olaylarında yaşanan hukuksuzluklara ve devlet terörüne karşı yurttaşın 
hak arayışının ve adalete erişiminin sesi olduğunu bir kez daha somut 
bir şekilde kanıtlamışlardır.

Evet, bugünü idare eden, günü geçiştiren anlayışın değil, geleceği 
düşünen ve kurgulayan bir hukuk anlayışının, yani süreklilik ve kurumsal-
laşmış bir yapının artık barolarda hâkim olması gerekmektedir. Yurttaşın 
temel hak ve özgürlüklerini, kişi hak ve özgürlüğünün korunması, hak 
arayışının ve adalete erişimdeki sesi olması barolara elbette ki demokrasi 
kültürünü oluşturma yönünde de görev vermektedir.

Bugün 2001 değişiklikleriyle gelmiş olan ve toplumda hiçbir örgüt-
lenmeye verilmemiş olan görevler sadece barolara verilmiştir. Avukatlık 
yasasının 76’ncı maddesinde düzenlenen, hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını savunmak ve korumak görevi bugün sadece barolara aittir.
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Biz hukukun siyasetini yapmaktayız, biz siyasetin hukuk sınırları 
içerisinde kalabilmesinin mücadelesini vermekteyiz. Hukuk devleti diyo-
ruz, nedir bu hukuk devleti ? İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargı 
denetiminde olduğu, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik içerisinde yet-
kilerinin denetlenebilir olduğu ve yönetenlerin de kendilerini hukuka 
bağlı saydıkları, yurttaşın kişi ve hukuki güvenliğinin sağlandığı devletin 
adıdır, hukuk devleti.

Bu baroların bütün seçimlerinde de yaşanmaktadır ve ilerleyen zaman 
dilimi içerisinde de yaşanmaya devam edecektir. Türkiye’de kuvvetler 
ayrılığının ortadan kaldırıldığı bir dönemde, Türkiye’de devlet terörünün 
her türlüsünün sergilendiği Gezi Olayları döneminde, Türkiye’de başlamış 
olan bir soruşturmada sadece Ceza Muhakemeleri Yasasına göre kuvvetli 
suç şüphesi ve delilleri toplayan savcının, soruşturmayı yapamayıp iki kez 
soruşturmada savcının değiştirildiği, emniyet müdürlerinin değiştirildiği, 
ihtiyaç var kanun yap mantığıyla Adli Kolluk Yönetmeliğini 2005 yılında 
çıkarılmış olmasına karşın, Türkiye’de hâlâ adli kolluğun çıkartılmadığı 
bir dönemde, adli kollukta yapılan değişikliğin Türkiye Barolar Birliği 
ve barolarımızın birlikte göstermiş olduğu mücadeleyle yürütmesinin 
durdurulduğu bir dönemde barolar konuşmayacak, barolar hukukun 
siyasetini yapmayacak da kimler yapacak değerli meslektaşlarım ?

Barolar, iktidarın ya da muhalefetin ön ya da arka bahçesi değil. Baro-
lar, Türkiye’nin hukuk devleti mücadelesinde siyasi iktidarı, erki, güç 
kullananları, hukuk devleti sınırları içerisinde hukukun içine çekebilme 
mücadelesi yükümlülüğündedir.

Değerli meslektaşlarım, baro seçimleriyle ilgili iki yılda bir sandık 
önümüze geliyor. Baro seçimlerini konuşmayacak bir duruma gelmemiz 
gerekiyor. Baroların görev süresinin yeni Avukatlık Yasasında değiştiril-
mesi ve uzatılması taraftarıyım. Bu sürenin de üç yıl olmasını, dört yıl 
ciddi bir süre ve özellikle de onur makamı olan, gönüllülük ve zamana 
dayalı bir çalışmayı yürüttüğümüz, emeğimizi verdiğimiz bu mücadele 
içerisinde dört yıllık süre bana göre biraz saltanat, ama üç yıl iyi bir süre. 
Hizmetini ve projelerini yerine getirmek isteyen meslektaşlarımız içinde 
iyi bir süre. Bir yılın sonunda hemen yeniden, Adana’da benim ilimde 
de konuşulmaya başlandı, Ankara Barosunda da iki - üç ay öncesinden 
de konuşulduğunu daha Sayın Başkanı da Temmuz ayında seçmiştik, 
hemen ciddi bir şekilde konuşulduğunu görüyoruz. Yani, biz avukatla-
rın iki yılda bir sadece sandığa gelerek oy kullandığımız, ama geri plana 
çekildiğimiz, eleştirilerimizi meşru zeminlerde, baro meclislerinde ya da 
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toplanan çeşitli genel kurullarda değil, daha çok dostane büro ya da 
masa arkadaşlıklarında gündeme getiriliyor. Sadece liste yarışına indir-
genen, avukatlık mesleğinin sorunlarının tartışılmaktan ziyade, başkan 
adaylarının konuşmalarında biraz kalabalıklaşabildiği bu genel kurul 
anlayışlarından da mesleğimizi kurtarmamız gerekiyor.

Aynı zamanda mümkün olduğunca, yarının yöneticilerinin belirlene-
ceği, aynı zamanda baro yönetimlerine çalışmalarıyla mesleki anlamda 
ve baroların uygulayacağı politikalara yön verecek olan komisyon ve 
kurulların ciddi bir şekilde özerklik içerisinde çalışılması, özellikle de 
yeni meslektaşlarımızın kendilerine ilgi duydukları bu alanlar içerisinde 
buralarda yetiştirilmeleri gerekmektedir. Yoksa baroculuk vekaletsiz iş 
idaresiyle yıllardır hep aynı isimlerin üzerinden tekrar edilip gelmekte ve 
avukatlık mesleği özellikle yeni çağı takip edebilen, teknolojiyi takip eden 
meslektaşlarımız için sadece idari ve yasal bir zorunluluk haline getirilmiş 
ve sosyal yardımlaşma fonunun da yardımlarından yararlanabilmek için 
artık baro kaydının da zorunlu olduğu bir hal almaması gerekir.

Ben dinleme sabrı gösterdiniz, sabahtan bu yana yaklaşık 3 saati geçti. 
Teyfik Fikret’in dizeleriyle diyorum ki, “Elbet sabah olacaktır Hâluk” 
diyorum, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Oturum Başkanı - Mengücek Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Salondaki rehaveti de sona erdirecek içerikte ve güzellikteki konuşma-
sıyla bir kez daha sorunlarımıza dikkat çekti ve böylelikle de yabancı 
konuklarımız Türkiye’nin içinde bulunduğu, Türkiye’de avukatların ve 
hukukun, yargının içinde bulunduğu sorunlarımızı bir kez daha gördüler. 
Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli izleyicilerimiz, süremiz doldu, ancak biz 20 dakika geç başla-
dık. Soru alacağım. Yalnız Maria Hanım bir ilave yapmak istiyor; buyurun.

Av. Maria Slazak - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Hukukçular olarak, avukatlar olarak, özellikle 

avukatlar ve barolar olarak ne kadar yol aldığımızı ve Avrupa avukatları 
içinde nasıl bir yere ulaştığımızı da gösteriyor. Ben tekrar CCBE’ye ve 
onun buradaki temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi üç soru 
alacağız, üstadımız daha önce istemişti ona söz verelim; buyurun.

Bir Katılımcı - Sayın Başkan, değerli… (Mikrofon arızası nedeniyle 
kaydedilemedi)

Av. Süleyman Ateş - Her şeyden önce Türkiye Barolar Birliği ve Barolar 
Birliği Başkanı… (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
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Bir Katılımcı - İki konu var, birincisi Avukatlık Yasasının 2’nci 
maddesinde avukatın bilgi, belgeye ulaşması, delillere ulaşması, dosyaları 
inceleyebilmesi maddesini çok önemsiyorum. Şu anda bulunan madde 
bize o kadar imkân sağlayamıyor. Dosya incelemeye gittiğimizde, hâkim 
onayı yoktur deniliyor, yarısını görebiliyoruz, yarısını göremiyoruz, adres-
lere ulaşamıyoruz. Buna benzer günlük hepimizin her gün karşılaştığı 
sorunlar, bu konuda, bilgi ve belgeye ulaşma konusunda Fransa’da nasıl 
bir durum var bunu merak ediyorum.

İkinci olarak da, CMK tarafından açılan ve devlet tarafından ödenen 
bir avukatlık sistemimiz var. Acaba asgari ücretin altında bir ödeme 
yapılmasını nasıl karşılıyorlar, bu durum Fransa’da nasıl acaba ?

Bir de birliğimizin olması lâzım, şu salonda çok az kişinin bulunması 
beni üzüyor. Kendi haklarımıza sahip çıkmamız lâzım, sadece şikayet 
ederek bir yere varılabileceğini düşünmüyorum. Sağ olun.

Etienne Lesage (Paris Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) - (Mikrofon 
arızası nedeniyle kaydedilemedi)

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz. Konuşmanızda 1982’de İstanbul 
Barosu Başkanı Apaydın’ın, Paris Barosu Başkanına bir cümle söylediğini 
belirttiniz. Fakat o tam anlaşılamamış.

Etienne Lesage (Paris Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) - (Mikrofon 
arızası nedeniyle kaydedilemedi)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Katılımcı Demokrasi  
ve Sivil İtaatsizlik
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın ikinci gününe hoş geldiniz. Şimdi, “Katılımcı Demokrasi 
ve Sivil İtaatsizlik” konulu üçüncü oturum icra edilecektir. Oturumun 
birbuçuk saat sürmesi ve 17:30’da bitmesi planlanmaktadır.

Oturumun başkanlığını yapmak üzere İstanbul Barosu Başkanı Sayın 
Avukat Doçent Doktor Ümit Kocasakal’ın platforma teşriflerini arz 
ederim. Oturumun konuşmacıları;

• Cape Town Üniversitesi’nden Sayın Profesör Doktor Pierre de Vos,
• Birkbeck Londra Üniversitesi’nden Sayın Profesör Doktor Costas 

Douzinas,
• Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Profesör Doktor 

Hayrettin Ökçesiz,
• Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Araştırma Görev-

lisi Dilan Mızrak’ın teşriflerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.
Teşekkür ederim.

Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL
İstanbul Barosu Başkanı / Oturum Başkanı

Hepinize saygılar sunarak hoş geldiniz diyorum. Oturum Başkanlı-
ğına çok da alışkın değilim, açık söyleyeyim, benim içinde sürpriz oldu. 
Hatta yine böyle bir konuda konuşmacı olmayı tercih ederdim, ama 
Başkanlığın şöyle bir avantajı da var, korsan bir tebliğde sunma şansı elde 
edebilirim. Bir süre kısıtlamamız da olduğuna göre ben çok kısa bir - iki 
şey söyleyeceğim, ondan sonra sözü değerli konuşmacılara bırakacağım.

1,5 saat olduğuna ve soru - cevap bölümü de olacağına göre zannedi-
yorum 15’er dakikayla değerli konuşmacılardan görüşlerini aktarmalarını 
rica edeceğim. Aslında açık söyleyeyim, böyle bir konunun daha uzun 
süreye yayılarak tartışılması bence daha doğru olurdu. Bizden sonra bir 
şey var mı bilmiyorum, biraz da yayabiliriz sizlerin de desteğiyle.

Her şeyden evvel Ankara Barosu’nu bu toplantı için yürekten kutlu-
yorum. Çünkü, gerçekten 8’ncisi yapılan bu Hukuk Kurultayları, Türk 
hukukuna büyük bir zenginlik katıyor. Geçmiş kurultayların da bende 
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kitapları var, hakikaten bir başucu kitabı olarak da bunları kullanıyoruz, 
gelecek kuşaklara da bunlar aktarılıyor. Şimdi bana da bu fırsatı verdikleri 
için elbette teşekkür ediyorum.

Tabii konu çok güzel seçilmiş, tam sanki içinde yaşadığımız zaman 
önceden öngörülmüş gibi, gerçi buraya bir anda gelmedik, uzun yıl-
ların birikimiyle geldik. Yaşadığımız günlerde daha da anlam kazanan 
bir konuyla karşı karşıyayız, “Katılımcı Demokrasi ve Sivil İtaatsizlik”. 
Şimdi demokrasi deyince hep aklıma şu geliyor, çok demokrat bir insan 
sayılmam, öyle de deniliyor zaten, en azından bu hale dönüşmüş, tiyatro 
haline getirilmiş demokrasi kurgusu ve düşüncesi içinde bunu söylüyo-
rum. Bizde Gönül Yazar söylüyordu sanıyorum, ünlü bir şarkı vardı, “Aşk 
eski bir yalan, Adem ile Havva’dan kalan”. Böyle demokrasi denilince 
inanın aklıma bu geliyor, demokrasi sanki eski bir yalan, Montesquieu 
ve Tocqueville’den kalan gibi. Doğrudan demokrasi tabii başka bir şey, 
ama temsili demokrasi dediğimiz zaman ciddi sorunlar çıkıyor. Unut-
muyorum, üniversitedeyken kulakları çınlasın Ayferi Göze Hocamızın, 
Tocqueville’i bize anlattığı zaman, Tocqueville’in çok ciddi eleştirilerini 
görmüştük demokrasi ile ilgili. Tocqueville 4 yılda bir sandığa gitmenin 
demokrasi olmadığını, bunun bir yabancılaşma yarattığını söylüyor. 
Şimdi günümüzde bu sorunlar daha da çetrefilleşti, hele Türkiye’yi ele 
alırsak çetrefilleşti. Ne oluyor Türkiye’de ? Yaratılan bir Milli İrade miti-
nin arkasına sandığın arkasına saklanan siyasal iktidar, sandık yoluyla 
bir sivil darbe yaparak bir diktatörlük oluşturuyor, lafı çevirmeye gerek 
yok. Bence çalışmaya başardı. Geçen Başbakan diyor ki, “Yasama’da biziz, 
Yürütme’de biziz” bakın, çok enteresan bir söz. Şimdi bakın, doğru değil 
bence, fiiliyatta bu hale geldi, kağıt üstünde de olsa bunu söylemeye hakkı 
yok. Birisi Başbakana, sadece Yürütme’nin başı olduğunu hatırlatmalı, 
“aynı zamanda Yargı’da benim” diyor ve yine birisi Başbakan’a tehdit ettiği, 
meydan okuduğu o Yargı’nın da aslında milletin ya da kendi ifadesiyle 
Milli İradenin, ama doğrusu Milli Egemenliğin ta kendisi olduğunu 
anlatmalı; çünkü Anayasa, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” 
diyor, Meclis’indir demiyor. Devamında da şunu söylüyor: “Türk Milleti 
egemenliğini Anayasa’daki organlar eliyle kullanır, bu organlardan birisi 
Yasama’dır, birisi Yürütme’dir, birisi de Yargı’dır”. Dolayısıyla, Yasamaya 
yansıyan Milli İrade neyse, Yargıya yansıyan da odur. Aslında Başbakan 
milletin ta kendisini tehdit ediyor ve ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşte 
burada sivil itaatsizlik devreye giriyor.
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Şimdi ilginç, bugün mesela Adalet Bakanı’nın bir açıklaması var, 
hukukçu diye biliyorum ben ama yanlış mı biliyorum bilmiyorum. 
Bakın dikkat edin diyor ki, “Allaha şirk, devlete şerik olmaz” diyor. Allah 
söyletti, şerik olmaz ne demek, şerik ne suç ortağı, devlete şerik olmaz 
diyor. Yani, o devlet gücünü biz üzerimize aldık, o suçu işlersek biz işleriz 
başka da bir şerik olmaz, diyor.

Şimdi, siyasi iktidar devlet erkini Anayasa’ya aykırı olarak, 6’ncı mad-
deye aykırı olarak, bilerek ve isteyerek, kasten başka güçlerle paylaşmanın 
bedelini ödüyor. Bunun hem siyasi bedeli var, hem hukuki bedeli var. İşte 
yaşadığımız olay bu iki güç arasındaki güç ve iktidar savaşanın yargı ve 
emniyet üzerinden yürütülmesidir. Hüseyin Nail Kubalı, gerçekten sanki 
bugünleri görmüş, hiç unutmuyorum Anayasa kitabında şunu söylüyor: 
“Hükümetlerin arkalarında bir Milli İrade farz etmesinde hiçbir hukuki 
temel ve yarar olmadığı gibi, aksine böyle bir kabul en büyük haksızlıkları 
ve zulümleri dahi sözde millet iradesine dayandırarak meşrulaştırmaya 
çalışan hükümetlerin işine yarar” diyor. Çünkü biliyorsunuz, Milli … 
Hitler’dir, o yüzden iki lafından birisi o çatallı sesiyle “Deutschen Volk 
(Alman halkı)”dur. Devam ediyor Kubalı; “Bir seçimde ortaya çıkan 
sonuç Milli İrade olmayıp, sadece o seçimde oy kullananların çoğunlu-
ğundan ibarettir” diyor. Böyle bir tabloda sivil itaatsizlik ya da direnme 
hakkı bence çok fazla anlam kazandı. Benim bildiğim kadarıyla, Alman 
Anayasası’nda açık hüküm var; her bir Alman vatandaşının Anayasa’daki 
hakları saldırı altında olduğunda meşru direnme hakkı olduğunu belir-
tir. Ben şu iddiadayım bu evrensel kural, hiçbir anayasada yer alması 
gerekmiyor ve şu şekilde bitirmek istiyorum: Türkiye’de şu anda Anayasa 
ayaklar altına alınmış durumda. Meclis Başkanı’nın söylediği çok çarpıcı, 
“Anayasa 138 öldü” diyor, rahmetli oldu. Rahmetli oldu, ama bu kadar 
kişi yargıyı her gün tehdit ederken, Başbakan, diğer bakanlar vesaire, 
bizler işte müdafiimiz de orada oturuyor, yargı görevi yapanı etkilemeye 
teşebbüsten yargılanıyoruz iyi mi ? Güler misiniz, ağlar mısınız, her şey 
askıya alınmış, şimdi yargıyı tamamen yemeye uğraşıyorlar, yargının 
buna direnmesi lâzım. Yargının da direnmesi lâzım, dolayısıyla ben açık 
söylüyorum, kendi açımdan söylüyorum; benim açımdan artık meşru 
direnme hakkı doğmuştur, ben bunu böyle kabul ediyorum. Bunu nerede, 
ne zaman, ne şekilde kullanacağıma yine ben karar vereceğim.

Dolayısıyla bu çerçevede değerli konuşmacılardan uzattıysam da 
kusuruma bakmayın, ama herkes gibi ben de çok doluyum; çünkü bu 
sıcaklığı hepimiz bu ülkede yaşıyoruz.
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Ben burada verilen sıraya uygun olarak ilk sözü Sayın Profesör Doktor 
Pierre de Vos’a veriyorum. Kendisi Cape Town Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi, Güney Afrika’dan, uzaklardan bir konuğumuz, hocamız; buyurun.

Prof. Dr. Pierre DE VOS
Cape Town Üniversitesi / Güney Afrika Cumhuriyeti

Thank you very much. I will start by saying that there are first two 
caveats. The first one is, I’m not speaking about Turkey. I come from 
South Africa, so I will speak from the South African perspective. Sec-
ondly, in my home country I’m known as a bit of a troublemaker so I 
like to give the other opinion, so I’m going to be a little contrary in this 
context, I hope. But we’ll see, I hope so. Second thing is, I was a little 
bit surprised to be asked to be on this panel because two months ago, I 
wrote an article in a South African newspaper, well I write a blog and it 
was on the blog, in which I complained about a certain group of people 
in Johannesburg. They were refusing to pay toll fees. The government has 
decided in Johannesburg to pay for all the big highways. They’re going 
to force all the motorists to pay a toll. And I said the people who are 
refusing to pay are just being lazy and they are being anti-democratic. 
And I think I have a quote here, I said, I wrote, The Rolling Stones, Mick 
Jagger, might as well have had the voters in a real democracy in mind 
when they sang ‘You Can’t Always Get What You Want’. No citizen has 
the right to always get what he or she wants from a democratically elected 
government. And that includes, you cannot always get the government 
not to impose certain tolls when you wish not to pay them. Of course, 
after writing this I got a lot of hate mail. People in Johannesburg really 
didn’t want to pay this toll. It wasn’t a lot of money, maybe 30 or 40 
dollars a month, but they got very cross with me and they said it is injust 
for the government to force them to pay to use the road. Although they 
were mostly rich people or middle-class people they could afford to pay 
the toll, they just didn’t want to pay it because, I think, and this is maybe 
where I’m coming from and this maybe frames my discussion, many of 
the people just resist the imposition of the toll because in effect, they 
believe that the government in South Africa is illegitimate. Having sup-
ported the apartheid government before 1994, before Nelson Mandela 
became the president, people really, many South Africans, especially rich 
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white South Africans still harbor some suspicion about our government, 
although it is elected at the election every five years, free and fair, by, say, 
65% of the electorate. And so, maybe for that reason, I was a little bit 
skeptical of people claiming the right to be engaged in civil disobedience 
in the sense of not paying, to use the road, when they could have used 
other opportunities to actually resist. Having said that, I do think that 
there is a place for civil disobedience in any democracy. I’m going to try 
and talk about that in two parts.

First, I want to say a little bit about the nature of the democracy that 
must be assumed for there to be a system in which civil disobedience is 
not necessary. And then secondly, I want to talk about the exceptions 
where I think that civil disobedience is not only permitted, but actually 
required to defend democracy. At the heart of this question, it seems to 
me, is the question of how we can expect citizens to behave in a fully 
functioning democracy, if you assume, of course, that the government 
is not acting in ways that threaten democracy. Now, if you assume, 
or if you take for granted that there is a fully functioning democracy, 
and I’m not making any comments about the Turkish experience and 
whether this is a fully functioning democracy. But if you assume there 
is a fully functioning democracy, my personal view is, that as a general 
rule, citizens should not resist the law and should not refuse to obey 
the law. If laws are dually passed by the democratically elected govern-
ment in a way that is fair and free. As the philosopher Hannah Arendt 
pointed out in The Crisis of the Republic: Civil disobedience is actu-
ally a very drastic measure. So if you actually live in a fully functioning 
democracy, it is a bit of a dangerous measure to engage in, because where 
there’s mass disobedience of the law, it challenges the legitimacy of the 
government, or even of the state. Government authorities erode it, and 
while civil disobedience itself is never revolutionary act, the erosion of 
the legitimacy of the government or of the state is arguably one of the 
preconditions for a revolution to occur. This is so because when people 
start doubting whether the government has the ability to actually enforce 
the law, it destabilizes that democracy. It’s also, it seems to me, in the 
modern era, there is a bit of a tendency, and maybe I’m speaking also 
again from the South African context. In the modern era with Twitter, 
and social media and so on, there’s a tendency for people actually to 
revert to civil disobedience instead of actually doing the difficult work 
of organizing politically from the grassroots upward, mobilizing people 
to effect political change. And for those reasons I think one must be a 
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little bit careful before you advocate for civil disobedience. Having said 
this of course, I wish to stress that for this view to have any credence, it 
would have to be subjected to the precondition. And this precondition 
is that the quality of the democracy must be such that citizens must be 
truly capable of participating in a meaningful way in the democratic 
process and in political life without having to break the law. And that’s 
without having to engage in forms of civil disobedience in order to be 
heard or to have any voice or impact on the decisions of the govern-
ment. It is based on, what I would think is a very tricky and contested 
assumption. That most modern democracies do allow meaningful par-
ticipation by all citizens. And I think I agree with the previous speaker. 
Traditionally, it’s assumed that democracy actually exists. And I think 
we must be a little bit critical about the quality of democracy that we’re 
talking about. So I’ve spoken about participatory democracy. When I 
say democracy I mean more than just voting every five years. That is, 
for me, just a formal, in a formal sense, democracy. What I talk about 
when I talk about democracy is a more, what I hope is a more nuanced 
form of democracy. And this form of democracy really requires real 
political participation in the decision-making processes in the country. 
And there are many requirements for this of course to happen. At the 
very least, apart from voting, the government must allow the citizens 
to engage in debate. This right to participate therefore must go beyond 
just having free and fair elections. And I want to quote from a decision 
of the South African constitutional court, who said that: What is really 
required, if you want to have a real democracy, is for people to be able 
to participate in the law-making process, but also in other processes that 
are political in nature. The general right to participate in the conduct of 
public affairs, said the Constitutional Court of South Africa, includes 
engaging in public debates, in public hearings, in lawmaking, in all the 
kinds of things that one associates with the process that leads to the end 
result of decision making. And the court then went on, and I’m going 
to, this is a long quote that I’m going to provide to you. The participa-
tion by the public on a continuous basis in politics, if you will, provides 
vitality to the function of representative democracy. It encourages citizens 
of the country to actively be involved in public affairs, identify them-
selves with the institutions of government, and become familiar with 
the laws as they are made. It enhances the dignity of individuals who 
participate in the democracy by enabling their voices to be heard and 
taken into account. It promotes a spirit of democratic and pluralistic 
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accommodation, calculated to produce laws that are likely to be widely 
accepted and effective in practice. It strengthens the legitimacy of legis-
lation in the eyes of the people. Finally, because of its open and public 
character, it acts as a count to wait to secrecy and to secret lobbying 
and influence beddling, because I think one of the dangers in a modern 
democracy is the corruption that money brings to that democracy. So, 
if you look at this view, it seems that there’s an assumption underlying 
all of this. And that is what I think you, sitting here will be better able 
to say whether that assumption holds true in Turkey or not. And that is 
that, there’s an assumption that, in this kind of democracy, each citizen 
is truly free. And that freedom assumes that a citizen have the agency 
to act relatively openly and freely in a political way; has the ability to 
access information, not only from one type of position, but through 
the political spectrum, and that supposes freedom of expression and 
freedom of the media, so obviously, journalists shouldn’t be arrested for 
what they write; and must be able to act, citizens must be able to act on 
such opinions without fear of reprisal, ostracism of the community or 
other indirect pressures from employers, from other institutions, from 
the community. In this kind of democracy, citizens must also be free to 
organize communally and organize politically, without being fearful that 
they’ll be arrested, that they will face other persecution by the state or by 
private institutions. Because once again, as quoting Hannah Arendt, she 
said: At the heart of a qualitative democracy, a democracy that is truly 
nuanced in its effect is dissent. The ability to dissent from the majority 
or the minority. And dissent, in this regard is very important. Now I’m 
very well aware that this assumption of what a democracy actually is may 
at best be open to critique, and whether most democracies, maybe it’s in 
Turkey, or South Africa, in the United States, actually comply with these 
requirements, I think, is open to question. Because, as I have eluded to 
before, the commercial and other interest of those who own the media, 
who fund political parties, or dominate the social and political space, 
and hence the debate, as well as other forms of explicit or implicit self-
censorship by the media, by some cultural beliefs, religious sensitivities, 
whatever, often limit the ideas in the public circulation, or delegitimizes 
some ideas in ways that render such ideas unpalatable or even dangerous 
to express. An interesting question which I think maybe Costas is going 
to talk about more, is the question of: At what point a formal democracy 
really loses its meaning and it is not really a democracy at all. And we 
can not talk about such an institution.
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So, having said all that, I want to then go on to the last part of my 
talk, and that is the question of civil disobedience and when it should 
be allowed. Now in the South African context, before 1994, there was 
no democracy. There was a white minority authoritarian regime. And 
one of the things that I remember from my childhood very vividly was 
a civil disobedience campaign, that was very effective, in which black 
South Africans, who at that stage were second-class citizens, and who 
were required to carry, at all times with them, a pass, like a passport, 
which stated whether they were allowed to live in the city or not. And 
if they didn’t carry that passbook, or if that passbook didn’t state that 
they were allowed to live in the city, they were arrested, and they were 
deported back to a rural area. And this campaign of civil disobedience 
said: We as black South Africans, we are going to take this passbook, 
and we are going to come together as a group and we are going to burn 
this book as a form of civil resistance. And it was extremely effective, 
and in my opinion, it was not only morally justified, it was actually a 
moral requirement.

So having said that, this means that I actually do think that civil dis-
obedience, there is a place for civil disobedience. Firstly, of course, if there’s 
no democracy. So that goes without saying. But even in a democracy, 
in a system where there’s a government that is democratically elected, I 
think there is also a place for civil disobedience. And I’m going to men-
tion a few examples, I think it’s very difficult to come up with absolute 
principled ideas, contextually, that is not related to specific places, specific 
time, because the political situation might require different actions in 
different places. But I’ll give you a few examples of where I think civil 
disobedience are absolutely important.

Firstly, when a democratically elected government uses or maybe 
one can say abuses its power to undermine democracy and to entrench 
its power in undemocratic ways, for example, by limiting freedom of 
expression, or by drastically curtailing the rights of citizens to assemble, 
or to protest freely and peacefully, or by undermining the electoral 
process, and thereby entrenching their own power in the process, or 
by subverting the law, or the judiciary and the independence of the 
judiciary. When that happens, then clearly, citizens must have a right to 
resist that. Because they, when they do that, they are actually protect-
ing the democracy itself, and I think that is a very important principle. 
Secondly, when a democratically elected government uses its power to 
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deny vulnerable groups, especially those who are socially, culturally, reli-
giously, economically vulnerable, when the government of the day deny 
those groups their rights, then it is very difficult for such groups in the 
participatory process to make any change. And then, I think forms of 
civil disobedience might also be important. Thirdly, when a government 
fails to take basic and practical steps to protect its citizens against threats 
to their life, the security, their health, especially when such failures stem 
from hatred, prejudice, fear, anger, and so on, then those groups who 
are once again marginalized, who are being threatened by the acts by the 
government, might have to take the law into their own hands to shame 
the government into action. That happened in South Africa, where a 
group, the Treatment Action Campaign actually engaged in acts of civil 
disobedience to force the government to provide HIV positive people 
with life-saving medicine. The government didn’t want to provide that 
medicine because the government had a very peculiar idea about HIV, 
there was a bit of a denialism going on there. And lastly, it seems to me, 
that everyone in a functioning democracy doesn’t have the same level of 
input and the same power to have their voices heard. Often, those with 
money or with access to the right kind of people have more power and 
better influence in society. And especially poor people, people who are 
marginalized in economic ways, do not have a say. And I think there’s 
an argument to be made that in order to counter the power of money, 
or vested interest associated with money, vested interest to often buy the 
democratic process and buy the democracy, in such cases it might well 
be important to act in ways that might be considered civil disobedience.

So having said that, having stated that I’m not really in favor of civil 
disobedience, in the end you’ll see that I made several exceptions to the 
general rule. The important point, though, is that I think that it is very 
difficult for one to assess whether civil disobedience is justified or not. If 
you don’t take into account the actual political context and what actu-
ally is happening on the ground. That, for me is the pinnacle of the test 
to decide whether the democratic process will actually do its work, or 
whether civil disobedience might be required. Thank you.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ediyoruz değerli konuşmacıya, ger-
çekten çok zihin açıcı bir konuşma oldu, ben de çeşitli notlar aldım. 
Az önceki tarifinde aynen bizi tarif etti, ancak bu kadar uygun olur. 
Hem konuşmaları, tartışmaları da geliştirmek için sadece soru olarak 
konuşmacının anlattıklarından çıkan, birincisi; hükümetin meşruluğuna 
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çok vurgu yapıldı. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor: ‘Acaba bir 
hükümetin meşruluğu, sadece seçimden, sandıktan ve oy çoğunluğundan 
mı ibarettir. Yoksa bu meşruiyeti aynı zamanda hukuka olan saygısı ve 
denetime olan hazmından mı kaynaklanır ?’ Yani, sandık asaldır, ama 
yeterli midir ? Onu belki daha sonra açmak gerekir.

Bir de kanunun meşruiyetinden bahsetti, şimdi seçilmiş bir hüküme-
tin çıkardığı bir meşru kanundan söz etti. Orada da çok emin değilim, 
seçilmiş bir hükümetin oy çoğunluğuna dayanarak çıkardığı her kanun 
şeklen meşru olabilir, ama madden acaba meşru mu kabul edilecek ? 
Şimdi bakın, yeni bir kanun değişikliği geliyor; sadece bir Bakanın 
kararıyla herhangi bir internet sitesi yasaklanabilecek. Bunu şekli olarak 
kabul edebilirsiniz, bir kanunla yapacaksınız, ama maddedeten meşru 
mu kabul edeceksiniz ?

Üç; sivil itaatsizlik. Bu tariften yola çıkarsak değerli konuşmacılara 
da sormak isterim, sadece ben de öğrenmek için, üzerinde benim de çok 
çalışmışlığım yok. Acaba sadece toplantı ve gösteri yürüyüşü protesto 
hakkından mı ibaret, yoksa bundan daha mı geniş, içinde neler var ? 
O anlamda tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hemen sözü diğer konuşma-
cımıza Sayın Profesör Doktor Costas Douzinas’a veriyorum.

Prof. Dr. Costas DOUZINAS
Birkbeck Londra Üniversitesi

Thank you very much. I will stand up because I’m showing a few 
pictures over here, hopefully over there as well. Can you hear me ? OK. 
It is a great honor to be here today with you. I was born in Greece, but 
I have lived all my life in London. Therefore, I’m both Mediterranean, 
like you, and British. And I feel that today, in the critical period that all 
our countries, but particularly southern European countries, Mediter-
ranean countries are going through. We lawyers, again, are becoming 
the conscience of our society. We have the responsibility to confront the 
arrogance of power and the corruption of wealth with a vision of ideal 
justice and the hope of an equitable world. And it is in this sense that 
I want to make a few comments today, slightly different perhaps, from 
my great friend Pierre, with whom we go back a very long time.
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You remember that in 1999, President Bush told us that we now have 
a new world order. History has ended. And if that was a new world order, 
it was the shortest in history. It finished in 2008 with the collapse of 
Lehman Brothers and the financial system. But it really collapsed when 
people all over the world started taking to the streets and started what 
I call a new age of resistance. From Spain to Greece to the Arab Spring 
to Taksim and Rio de Janeiro in Brazil, we now know that new forms, 
subjects, and strategies of resistance are emerging every month, every 
year, in some part of the world. We may not know the timing of new 
forms of resistance, but we know that they will certainly take place again 
and again and again. And it is in this sense that my latest book called 
Philosophy and Resistance in the Crisis, it will appear in Turkish in three 
months time by Matthis Press, examines the philosophy and the new 
forms of resistance that we now observe all over the world.

And I want to start with three philosophical theses about resistance. 
First, resistance is a law of being. Whenever being takes form, or when-
ever a bar balance is being stabilized, immediately resistance comes up, 
splits, fissures the balance a bar, and moves in a new direction. The second 
principle is that the resistances are always situated. They are located in 
a particular social context, in a particular situation, they reply, respond, 
to a certain event, or a certain balance of forces. Third, resistances are 
both active and reactive. Both negative and positive. What I did now 
was negative; I just poured the water on the table. Negative resistance 
conserves, preserves, positive resistance deconstructs the arms of the 
opponent and then borrows them, mimics them, and then creates new 
institutions, new events, new balance of forces.

So having said that, let me now turn to the forms of resistances, three 
new, or if not new, reinnovated forms of resistance that we now see all 
over the world. In December 2008, this young boy, 16 years of age, was 
murdered by the police in downtown Athens. Within two hours, the 
whole of central Athens was occupied by young students and pupils. 
For two weeks, the whole of the area of central Athens and a number 
of other cities in Greece were totally occupied by people who created 
all kinds of very interesting activities. No party led the insurrection. 
No ideology dominated. And indeed, no common demands were put 
forward. This is the reason why politicians and commentators claimed 
that it was not political. Some violence did take place. There were some 
scammers, some cars were burned, as we saw in Taksim, as we saw in Rio 
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de Janeiro, as we saw all over the world. This is from Rio de Janeiro. One 
of the key pictures that comes out of the recent resistances is of young 
women, young women who are out there, attacked by the line of police. 
Of course you know the lady in Istanbul, the woman in red. The most 
iconic part of the Athens events was the burning of the Christmas tree, 
which led, perhaps, to the most interesting postcard to have come out 
of Europe in the last few months.

In January of 2011, while the Arab Spring was still taking place, 300 
undocumented, illegal, as we call them, immigrants from Egypt and 
Tunisia took refuge in a building in Athens and staged a hunger strike. 
These were people who had lived in Greece for up to 10 years. They spoke 
Greek, they had Greek families. But they did not have a visa and a work 
permit. When the economic crisis struck, they were unceremoniously 
kicked out, and they started that occupation and hunger strike. They were 
on hunger strike for some 42 days. Some of them in hospital, with huge 
problems to their health, and at that point, the government relented and 
gave them all visas to stay in Greece. This is the only occasion in which 
a mass collective number of refugees or immigrants has been accepted 
and given papers anywhere in Europe. And it was the result of a huge 
solidarity campaign built around those 300 immigrants, and of course, 
their hunger strike. This is after they won.

And then finally, on May 25th of 2011, a multitude of people, men, 
women, children, immigrants and local people, many unemployed, 
started occupying the central square in Athens, Sintagma, our constitu-
tional square. The occupation held a popular assembly every evening. 
Thematic assemblies on different issues were called. I was invited on two 
different occasions to go and speak about direct democracy as we discuss 
today. And again, if you look at the pictures as they come out of Rio 
de Janeiro, of Taksim, and of Athens, you will see of course the famous 
Istanbul picture, the young women, you will see that they all have the 
same characteristics. It is people who come together, who say that democ-
racy does not work, that democracy that we have today, which means 
going to elections to run every four or five years, at which point, we feel 
sovereign, and then the government can do whatever it wishes against a 
huge majority of the people, this is not democracy and we have to take 
democracy upon ourselves. In the case of Greece, the riot police attacked 
the occupiers in Athens repeatedly and brutally as they did here, as they 
did in Rio de Janeiro, and eventually ejected them at the end of July. 
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However, by then the government had resigned. Something had changed 
in the political system. The people had gone to the streets and they had 
started the process of radical rearrangement of what democracy means.

Let me now come to what is common in all of these things; not in the 
form, but what are the common causes ? I said that resistance is always 
local. It is situated. But there are clearly certain common characteristics 
between Taksim and Sintagma and Rio de Janeiro. Two, mainly. The way 
that neoliberal capitalists works first, and the way in which democracy, 
parliamentary democracy, has entered the stage that many important 
political philosophers call the post-political condition, that democracy 
as we knew it, even in legal or constitutional terms, does not operate 
anymore.

First, neoliberal capitalism. Karl Marx, created in the 19th century, 
the concept of the general intellect, or immaterial labor. The product of 
science and technology, which in early capitalism was integrated into 
machines. But today, in late post-Fordist capitalism, we are all part of 
the general intellect. We all work with our mind. So to that extent, that 
kind of general intellect is very much part of our own lives. This has a 
number of important effects, particularly when linked with globalization 
and the way in which a number of major sectors of the economy have 
moved out of the north and moved into the developing world. First is 
that permanent work has been abolished. We all have to learn part time 
work to change our skills to keep retraining; indeed, flexible work has 
become the absolute center of organizing life, particularly for younger 
people. Unemployment has become structural, a central characteristic 
of the way the economic system works. Last number of people now in 
the north have become redundant, unnecessary, they are not useful at 
all. This is the first common element between the different parts of the 
world, where these kinds of resistances emerge. The second is that profit 
has now become either rent for capital or interest for loans, for debt. 
Debt, the idea of debt and the practice of debt has become absolutely 
central in the life of everyone. When they’re telling us that the problem 
in southern Europe, not in Turkey at the minute, is a problem of debt, 
what they are actually, those commentators conceal, hide, is that that kind 
of late capitalist needs people to borrow money in order to consume, in 
order to go out and buy, further consume a product. The key existential 
dilemma is iPhone of Blackberry ? We need to keep borrowing money 
in order to consume, and this is where the third important concept 
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comes in. The huge privatization of all major human aspects of our lives. 
Natural life, cultural life, even our biological life. Natural life, you see 
the privatization of water, of air, of electricity. Everything that can’t be 
sold will be sold, every substance. Cultural life, how did Istanbul start ? 
When a small public place, Gezi Park, was privatized. And that became 
the catalyst. But of course, we see that kind of privatization of our culture, 
of our language, of the basic things that create what we consider to be 
important about our lives, that is happening everywhere. And finally, 
even our very biological substances, through biopiracy, through the way 
in which the genome project is being used to patent genome sequences 
in order to create profit. Everything that can be sold, will be sold, and 
then given back to us by means of rent or interest. In this context, the 
law and, the role of law is very important. What is happening to the 
legal system here, and mainly I speak about private law, is that we have a 
complimentary process of huge regulation of private activities in Europe 
and the European Union, 80% of regulation now comes from Brussels. 
Nobody looks into it. No parliament has anything to say about it. So we 
have regulation, huge regulation of private, in the past private activities, 
and of course, privatization of public activities and amenities which is 
given to the discipline of the market, and when that happens what you 
need is of course the power of the police, repression, surveillance, the 
things that we heard in the previous session. You see in modernity, and 
here I speak as a legal philosopher, law was always supposed to be dif-
ferent from the world, from the social order. It had a certain distance, 
and it corrected the way that the world operates. There was a difference 
between the is and the ought, and law was one of those great discourses 
and practices, say like nationality, or religion, or socialism, which tried to 
create a different way in the world. That distance now is being reduced, 
and instead of having law correcting the problems of social reality, law 
has more or less merged in that regulatory aspect with the order of the 
world, and we now move towards a kind of low life expanse, no more 
difference, no more correction of the world. And at that point, of course, 
you need the police, the army, the judges to come in, in order to protect 
that system that no longer offers any vision, any hope, any way of really 
thinking about the different and a better world. And this is again what is 
here now. We live in a world in which ideas seem to have gone away, and 
the only major promise that this world offers us is more consumer goods, 
that everything you desire, you can eventually acquire. Every I want x, it 
can be come, I have a right to x. But when that kind of approach, that 
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approach based on the political idea of mandatory pleasure, you have 
to enjoy yourself, because by enjoying yourself, you buy things, in the 
economy of services were. When austerity moves in, when money is no 
longer available, mandatory pleasure becomes exactly the opposite, the 
prohibition of pleasure. It is no longer the individual who the state cares 
for, in Spain, in Portugal, or in Greece. It is the nation. We have now to 
save the nation. We have to save the genetic information, the DNA of 
Greece, or of Spain. And in that sense, we totally abandon the individual.

Okay, let me now finish by linking what I told just now with the 
forms of resistance I explained at the beginning. Because my claim is 
that of course there are huge differences between Ankara and Athens, or 
between Madrid and Rio de Janeiro, but these common characteristics 
of late capitalism, combined with the decay of democracy that I think 
a number of people mentioned in the last session and were extremely 
informative in the Turkish sense for me in that sense, you combine those 
things you see why people adopt those forms of resistance and you see 
also the possibility of some real change from the state wherein, first, 
you have those people who are not even human. They are subhuman or 
inhuman, these are the immigrants, the people without papers, without 
documents, without work permits, and visa to be in our country. These are 
the people who in a biopolitical world, in a world where power operates 
on life, on life processes, if they don’t have ID cards, if they don’t have a 
work permit, if they don’t have a visa, they do not count as human. And 
in order to retrieve their humanity back from that black void they have 
to go to death. These are the people who, as you know, drown every day 
in the Aegean and in the Mediterranean trying to come over from the 
dark parts of the world to the great light that is the European Union. 
These are the people who have turned the Aegean and Mediterranean 
into floating graveyards. And we have a huge responsibility as lawyers to 
stop that infamy, the hundreds of thousands of people drowning every 
year in our wonderful and brilliant seas. So these are the martyrs, the 
term martyr has two meanings. First of all, the victim, the sacrificial 
victim, but secondly, the witness, the person who gives evidence to the 
inhumanity of the world that claims human rights everywhere and this 
is a human rights world. The second group of people, the youngsters in 
Paris in 2005, in London in 2011, in Greece in 2008 that I mentioned, 
or in Taksim in 2013, these are the people who are excluded while being 
citizens. They are totally excluded from any political consideration. They 
exist socially, one could never say they in-exist. They exist in a minimal 
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stage, socially. But they don’t exist politically. Basically the political sys-
tem has no interest in them. In Greece currently, youth unemployment 
is 70%, if you can believe that. So these are the people who basically, in 
order to make their existence visible, they have to go out and even riot. 
They have to go out and commit violence. These are people who are not 
saying I want this or that right, but I want the right to have rights. I 
want to be organized to someone who to an extent is visible and whose 
interests are taken account of. And what happened last year, in the last 
two years in Greece and all over Europe would not have happened if those 
young kids had not gone out to riot and even to use violence. Because 
when that kind of insatiable desire, political oppression come together 
and they cannot be synthesized, of course you do have violence. But this 
is a violence that let to those people get what I call a political baptism. 
They were baptized; they understood that you have to do politics and 
not violence in order to change the world. And finally the occupations, 
including your own here. In those occupations what we learned with our 
daily assemblies, with the specialist groups, we had a group of lawyers, a 
group of media people, a group that was in charge of food, a group that 
was in charge of security, we learned that we can create a world without 
the way that the state operates today. So those specialist groups in a sense 
allowed us to imagine a future in which the basic services of the state are 
given by the people themselves. But even more importantly, they told 
people, and the younger people, that you can organize a democratic 
world not based exclusively on representation, on members of parlia-
ment, on ministers, on all of this that we know so well. We can create 
it ourselves, through our participation in the things that matter for us. 
The term autonomy, to be autonomous means to create your own law, 
to create the law, in other words, to be in charge of your own life, and 
this is what we learned at that point.

So let me finish by giving the last thesis that, as a result of my partici-
pation in all these campaigns in many parts of the world and the books 
I’ve written I have now formulated, particularly for lawyers, this is the 
fourth thesis. Resistance is a fact, not an obligation. You go out in the 
street to resist not because you believe in justice and equality and grand 
ideas. You go out because you say enough is enough. You go out when 
you feel the material pressure of hunger, of fear, of hurt. When people 
go out as a result of enough is enough, they become politicized, and 
then there’s some activity, the way they act in the world changes. And 
this is now the new group that can move on to the next stage. But as 
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far as law and rights are concerned, I think what happened in all these 
events and what is likely to happen tomorrow in Bulgaria or Romania or 
Slovenia or some other part of the world, it will be in the 9 o’clock news, 
right has two sources. As legal right, the rights that all of us as lawyers 
promote and defend and go out to help people with, that right accepts 
the order of the world and occasionally lessens the dominate particular, 
the wealthy and powerful with the mental address of the universal. But 
there is another right, a second right, a second metaphysical source for 
life. And this is a right that finds its force in itself, finds its effect in an 
open world that cannot be fully determined by financial, political, or 
military power. That kind of right by people who go out and are prepared 
to suffer in order to precisely to imagine a better world is what is our 
responsibility as lawyers and as citizens to promote. Our time has come. 
After 40 years of relative calm, certainly in Europe after 1968, the young 
people, and perhaps even we, golden oldies, have the responsibility and 
the opportunity to go out, and for the first time, to make a difference 
in the world. Thank you.

Oturum Başkanı - Değerli konuşmacıya çok teşekkür ediyoruz. 
Hem bu kadar içeriği zengin, hem canlı konuşması için, açık söyleye-
yim kesemedim de, gönlümde elvermedi. Tam yarım saatte tamamladı 
konuşmasını, ama son derece zihin açıcıydı. Dolayısıyla zaten bunun 
için buradayız. Şimdi derhal sözü sevgili hocam Hayrettin Ökçesiz’e 
bırakıyorum; buyurun söz sizin.

Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sağ olun, varolun. Ben de yarım saat konuşacağım, ama içaçıcı olup 
olmayacağının sözünü veremem. Bizim tabii gözümüz açık görüyoruz, 
ama yine de filin bacaklarından, hortumundan tutmaya başladık, ben 
üçüncü kişiyim, herhalde dişlerinden tutacağım filin. Yavaş yavaş bunun 
fil olduğunu siz anlayacaksınız, ama bir hortumdan, bir sütundan, bir 
dişten bahsediyor gibi olacağız ve siz de o zaman fil resmini görmüş 
olacaksınız. Ben kestirmeden bazı şeyler söylemek istiyorum.

Bunu Marx da çok söyledi, biz de Marx’ın kenarından geçen çömezleri 
olarak basit şeyleri öğrendik, zor sözlerini öğrenemedik ama. Tabii ki 
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anlamak lâzım, açıklamak, yorumlamak lâzım, ama bir söz söylenecekse, 
okunacaksa, dinlenecekse, eylemden doğmuş olmalı, eylem doğurmalı. 
Onun için de bu ikisi yoksa, eylemden doğup eylem doğurmuyorsa bir 
kısmı Marx’ın kızdığı adamlarıdır bu sözüm. Şimdi artık konuşurken 
eylemden bahsetmeliyiz, meşhur “ne yapmalı” sorusu, öyledir böyledir 
de ne yapacağız ? Şimdi ben bu sivil itaatsizlik konusunda yorumlarımı 
ben de yapacağım, nasıl olup olmadığına yönelik açıklamaları ben de 
yapacağım. Ama sonunda bazı eylem manifestolarını da burada aklımın 
erdiği kadar, “delidir ne söylese yeridir” tarzında sizi eyleme çağıracağım.
Şu da bir gerçektir: Ne kadar aydınlık varsa dünyada, delilerin aydınlığıdır, 
Don Kişot’ların aydınlığıdır.

Post - demokratik ve post - kapitalist eleştirileri dinledik. Doğru, artık 
demokrasi değil bizim çağımız, biz de demokrasi rüyası görerek post -  
demokrasiden bizi sevmesini istiyoruz. Yani, bizi sevmeyecek bir şeye 
sarılıyoruz, “ne olur sen demokrasi, anasın bizi koru” diyoruz, hâlbuki 
öyle değil.

Kapitalizmin zaten öncesi, sonrası hep belli, ıslahı zor bir vahşi varlık. 
Hukuk devletiyle, demokrasiyle, sosyal demokrasiyle elini kolunu bağlayıp 
insan dediğimiz varlığı kavramasını arzu ediyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, 
bazen de olamıyoruz. Günah keçimiz de bu arada Sosyalizm, beceriksiz 
Sosyalizm hiçbir şey yapamıyor, o yüzden Kapitalizme mecburuz. Bizim 
kafamıza kazınan önyargı da bu; insan kötüdür, bencildir, onun doğası 
kapitalizme uygundur, bir sosyalist falan olamayız. Bu yüzden postlarla 
gidiyoruz, demokrasinin postu, demokrasinin postu, post post üstüne. 
Sonra da arkadan kumpaslar geliyor.

Efendim, ben Sayın Başkanın bize yaptığı yollamalardan hemen ilk 
elden bir tanım vereceğim. Bu sivil itaatsizlik nedir ? Ben de hukuk felsefe-
cisiyim Sayın Profesör, ama benim hukukçuluğum biraz daha ağır basıyor, 
sizin felsefeciliğiniz ağır basıyor, benim hukukçuluğum ağır basıyor. Ben 
birazcık hukuktan bakarak acaba bu sivil itaatsizliği nasıl tanımlayabilirim 
diye düşünüyorum. Bundan 20 yıl önce şöyle bir tanım yaptım ve bu 
tanım için 4 sene uğraştım onu da söyleyeyim. Sivil itaatsizlik: Hukuk 
devleti idesinin içerdiği üstün değerler uğruna kamuya açık ve yasaya 
aykırı olarak gerçekleştiren, bu sırada üçüncü kişilerin daha üstün bir 
hakkını çiğnemeye barışçıl bir protesto edimidir. Bu tanıma doğrudan 
dahil etmediğim, ama tanımın önemli bir koşulu olarak saydığım ikinci 
cümleyi söylüyorum; sivil itaatsiz kişi, norm ihlallerinin sonuçlarına 
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katlanmayı belirtmekle ve bunu göstermekle ediminin içtenliğine olan 
inancı destekleyebilir, sivil itaatsizlik budur.

Gelelim direnme hakkına, sivil itaatsizliğin ağabeyine, büyüğüne. 
Direnme hakkı, ben hukukçu olduğum için hak ve hukuk kavramlarıyla 
konuşacağım, çok sevdiğim bir başka tanımı, bir başka hukuk filozofun-
dan alarak yapacağım burada, Arthur Kaufmann diyor ki; “direnme hakkı 
hukukun özüdür”. Şimdi ben bunu okuyunca kadar hukuku kavramaya 
çok çalıştım, ama bunu okuduğumda hukuku hiç kavrayamadığımı gör-
düm, biliyorum sandım, hiç bilmediğimi gördüm. Hukuka dair çok şey 
biliyordum, ama hukuku gerçekten hiç bilmiyormuşum. Sonra dedim 
ki; kim yalan söylemek istemiyorsa, başkasını aldatmak istemiyorsa, 
başkasını aldatmak istemiyorsa ve başkasının haklarını kabul ettiğini 
söylüyorsa, önce onun haklarının özünün direnme hakkı olduğunu kabul 
etmelidir. Bunu içtenlikle kabul etmelidir, yani “senin haklarının özü 
direnme hakkı değildir, ama ben sana tüm insan haklarını tanıyorum” 
derse, bu kişi ya yalan söylüyordur ya da cahildir. Yalan söylüyordur bizi 
aldatmak istiyordur, cahildir işin farkında değildir. Gerçekten direnme 
hakkı hukukun özüdür, haklarımızın özüdür. Çünkü, direnme insan 
onurunun da özüdür haklı olarak. Direnme hakkını bir insana temel hak 
olarak tanımazsanız, insanın temel haklarını ne ile temellendireceksiniz ? 
Sen direnme, bana uy, ama ben senin bütün haklarını sonuna kadar tanı-
yorum, bugüne kadar söylenen yalanlar bunlar. İtaat et, itaat et, itaat et. 
Hayır, itaat istisnadır, itaat sonunda varılan bir yargıdır, itaat etmek bir 
karardır. Başlangıç eleştiriler akıldı, karşı koymadır, direnmektir; çünkü 
düşünmektir. Siz direnmeyi yasaklayacaksınız insana, sonra da onun 
haklarını tanıyacaksınız, olmaz öyle şey.

Şimdi gelelim direnme hakkına, direnme hakkı bu bakımdan bir 
yönüyle içeriksiz bir haktır. Yani, direnmeyi hak olarak kendine alır, 
kimseden de almayız bu hakkı biz, Ümit Bey’in dediği gibi, “o benim 
işim ne yapacağıma ben karar veririm”. Bu benim temel hakkımdır, kimse 
bize izin vermez, biz kimseden izin almayız.

Bir de konulu, içerikli direnme hakkı vardır. direnme hakkı pozi-
tifleştirilemez deriz, yani bir hukuk normunun içeriği haline getirile-
mez, bir hukuk normunun kalıbı haline getirilemez direnme hakkı; 
çünkü doğası gereği tüm hukukun özüyse, o özün içine siz hukuku 
tekrar yerleştiremezsiniz. Yani, siz hukuku yasa ile tanımlayamayacağınız 
gibi, direnme hakkını da hukukla tanımlayamazsınız. Yasa ile hukuku 
tanımlayabilir misiniz, tanımlayamazsınız. Böyle bir hakkı da hukuk 
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ile sınırlayamazsınız. Yalnız, konulu direnme hakkı dediğimiz zaman, 
Almanlar bunu 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra yaptılar. Ümit Bey’in 
söylediği bu, Almanlar sonunda direnme hakkı için, Alman Anayasası’nın 
20’nci Maddesinin 4’ncü bendinde; özgürlükçü, demokratik hukuk 
devleti ya da hukuk düzenini bertaraf etmeye kalkışan herkese karşı tüm 
Almanlar başka bir çare bulunmadığı takdirde direnme hakkına sahiptir. 
Bu içerikli direnme hakkı, yani bu pozitifleştirilmiş direnme hakkıdır. 
Küçümsemiyorum, ama bu da mümkün. Bunu bile yazmaya gerek yok 
diyebiliriz, ama yazılması bir adım ileriye gitmektir. Bizde 1961 Ana-
yasası’nın başlangıç kısmında ikinci paragrafında vardır böyle bir ifade.

Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi de direnme hakkı içerir. Yani, 
direnme hakkının metinleri pek çoktur. Direnme hakkı insanın hukuktan 
anladığı ahlakî yanıdır, hukukun ahlakî yanıdır. İnsanın insan olarak 
kendisini görmek istediği yerde, önünde bir özgürlük ve ödev olarak 
gördüğü haktır. Dolayısıyla, hiçbir yasa koyucu bunu elimizden alamaz 
ve tanımlayamaz.

Şimdi koşullarına girmeden ben sivil itaatsizliğe dönmek istiyorum 
yeniden. Sivil itaatsizlik ile direnme hakkı arasında özellikle bizim son 
aylarda yaşadığımız bu olan bitenden sonra, ki muazzam bir değişimin 
anılarıdır ve önümüzde de belki başka anıların anısıdır olup bitenler.

Üçüncü bir kategori belirlemeye başladı kafamda, ben buna uygar 
direniş adını koydum. Sivil itaatsizlik daha çok nötr bir kavram, nötr 
hukukçular için kullanılır bir kavram ve yargıçlar bunlarla çalışabilir. Ama 
sivil itaatsizliğin bir de daha çok siyasi renklerle bazı haklar kazanabildiği, 
ama direnme hakkının icrası anlamında olmayacak bir ara alanı olduğunu 
düşündüm. Buna da uygar direniş dedim, sivil itaatsizlikten direnme 
hakkına doğru giderken yol da demek lâzım buna, yolda olmak demek 
sivil itaatsizlik. Direnme hakkı, bayağı gürültülü bir hak, çok gürültülü 
bir hak. Oraya giderken ara istasyonlar var, belki oraya hiç gitmemize 
gerek kalmayacak bu ara istasyonlarda insanca yaşamayı başarabilirsek 
direnme hakkını cebimizde tutacağız, o her zaman cebimizde diye kul-
lanmak zorunda değiliz.

Doçentlik tezimi sivil itaatsizlik üzerine yazdım. Bu adam böyle 
konuşur da neden böyle konuşuyor derseniz, yüreğim yangın ve 20 
yıldan bu yana ben bir şey bellemiş anlatıyorum tarzında, ama bildiğim 
budur, “benim adım Hıdır bildiğim budur” diyelim. Hukuk devleti 
yurttaşlığının önemli bir aracını biz böylece bilinir, kavranır, uygulanır, 
eyleme dönüşür hale getirdik. Bu önemli bir katkıdır.
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1993 yılında kitabıma ben yayıncı aradım, yayıncılar da yeni hapisten 
çıkmışlardı o zaman ve kitabı beğeniyorlardı, fakat basmıyorlardı. Her 
alan yayıncı da 6 ay çekmecede tutuyordu. Bir gün Afa Yayınlarından Atıl 
Ant’a götürdüm, kulakları çınlasın. Atıl Bey’de hapishaneden yeni çıkmış 
o zamanlar, eski tüfeklerden, 6 ay bekletti. O da sert adam vermiyor, 
sonunda ben Alanya’da tatildeydim telefon geldi, “haydi şu baskıların 
düzeltmelerini yap, kitabı basıyoruz” dedi ve sonra götürdüm düzeltme-
leri, “bir şey gelmez başımıza değil mi” dedi laf arasında, gelmez dedim 
herhalde, gelirse de ikimize gelecek. Sivil itaatsizlik lafını konuşmak 
o zamanlar öyle zordu ki, direnme hakkından hiç bahsedemezdik. Hatta 
bir Hocamız direnme hakkı üzerine doçentlik tezi yazmış, hemen diğer 
hocalar vazgeçirmişler ve o hocamız da yazdıkları heder olmasın diye üç 
ayrı dergide tefrika etmiş parça parça, ama ben onları buldum. Hatta bir 
hocamız da benim koluma girmişti, sivil itaatsizlik üzerine bir toplan-
tıdan çıkıyorduk, “sevinme götürürler seni zamanı gelince” dedi, “ben 
radyoda direnme hakkından bahsettim diye 15 gün içeride yattım” dedi. 
Bugün ne mutlu bize ki, bu direnme hakkının en canlısını konuşabili-
yoruz. Bu bizim kazanımımız tabii, bize verilmiş bir şey değil, söke söke 
aldığımız bir şey. 1993’de Afa Yayınlarından yayınlandı ve bu kitap dört 
baskı yaptı. Şimdi de dağıtımını yaptığım bir başka kitap, yayınevinden 
ücretsiz buraya getirmelerini istedim dağıtıyorlar, “Sonbahara Eylem” 
adında üç kitap yaptım. Birinci kitabı sivil itaatsizlik hakkı üzerinedir. 
Bizim hukukçu olarak sorunumuz nedir biliyor musunuz ? Sivil itaatsiz-
lik bir hak mıdır, sivil itaatsizlik bir eylem tarzıdır, ama mahkemelerin 
önüne biz bunu nasıl götüreceğiz ? Biz sivil itaatsizlik yaparken illa ki 
mazoşist değiliz ki, içeri girmek istemiyoruz ki biz. Ama sivil itaatsizliğin 
tanımı neydi ? Bir hukuk normunu muhakkak ihlal etmiş olmak, yani bir 
hukuka uygun protesto, Ümit Bey’lerin Taksim’e çıkmak için yaptıkları 
eylem sivil itaatsizlik değil. Cam kıracaksınız ki, sivil itaatsizliği o zaman 
görün. Ama sakın yapmayın önermem, sivil itaatsizliğin yapıldığı ülkeler 
bellidir. Mesela, Hitler faşizminde sivil itaatsizlikten bahsetmek bayağı 
saftirilik olurdu. Çünkü sivil itaatsizlik, biraz hukuk devleti yüreği olan 
rejimlerde mümkündür. Hitler gibi taş yürekli, katı yürekli rejimlerde 
sivil itaatsizlik yapılmaz, oralarda beyaz güllerimiz vardır, beyaz kanayan 
güllerimiz vardır. Orada tam direnme ve ölmek hakkı vardır, olanları 
görmemek için ölmek hakkımız vardır. Bu yüzden sivil itaatsizlik hukuk 
devleti ister, hukuk devleti de sivil itaatsizlik ister, işin ilginç tarafı; çünkü 
hukuk devleti düzencilerin söylediği gibi, bir düzen değildir. Düzencilerin 
açısından bakarsanız hukuk devleti bir düzendir, pozitifizmde bir yasayı 
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ihlal etmek, hukuk devletini yıkmak demektir. Ama buna benim solum-
dan baktığınızda, hukuk devleti bir direnme programıdır. Başlı başına 
bir direnme programıdır; çünkü hukuk devletinin oluşumu direnme 
hakkının gerçekleşmesi yolunda edindiğimiz temel haklarladır. Kanun 
yolları nedir ? Direne direne elde ettiğimiz yollardır bunlar, düzencinin 
bize verdiği yollar değildir kanun yolları ya da idarenin sorumluluğu bize 
karşı veya idarenin bir sürü sorumluluğu bize karşı. Daha sonra temel 
hak ve özgürlüklerin korunması amaçlı madde anlamda içeriktir hukuk 
devleti dediğimiz şey. Bunlar hep direnme programlarıdır, ama buna 
rağmen devlet bize düzenci gibi yaklaşıyorsa biz ona onun anlayacağı 
dilden bazı sesimizi yükselterek, ama iletişim kurmak amacıyla, sivil 
itaatsizliğin bir amacı da budur. Kavga etmek değildir sivil itaatsizlik, 
iletişim kurmaktır. Duymuyor çünkü, devlet kos bir şekilde dinlemiştir. 
Duymuyorsa, bazen cam sesleri gelecek kapıdan pencereden, o zaman 
burada bir şeyler oluyor diyecek, Toma’larını gönderecek, biber gazlarını 
gönderecek, “Tomakratlar” diyeceğiz, basın toplantılarına çıkacaklar ve 
demogojilerini yapacaklar ve baktılar ki anlamıyorlar, sonunda anlayacak-
lar sivil itaatsizlik bu. Bir yasayı ihlal gerekiyor sivil itaatsizliğin özünde.

Ben Ankara’ya birgün önce geldim, benim elimde bir dilekçe vardı 
ve dilekçede şöyle yazıyordu: Yurtiçinde ve yurtdışında 1014 yurttaşın 
“change.org” internet sitesi aracılığıyla imzaladıkları ve ekte yer alan 
“Uygar Direniş” için milletvekillerine ve kamuoyuna ivedi bir çağrı adlı 
dilekçelerinin milletvekillerine duyurulmak üzere kayda alınmasını arz 
ederim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Bunu götürdüm, 
Meclis Başkanvekili Güldal Hanım’a verdim, tabii orada biraz da korsan 
dağıttım çaktırmadan Meclis’te, polislere verdim, çaycılara verdim, bazı 
milletvekillerine verdim yolda. Konuştukları zaman anladım ki iki şey 
söylüyorlar, başka şey söylemiyorlar, kusura bakmasınlar milletvekili 
arkadaşlar burada olsalar arkalarından konuşmuş olmasam, birincisi 
parti disiplini diyorlar, bir de genel başkan diyorlar. Başka bildikleri 
bir şey yok, “bakın uygar direniş programı bu” diyorum, parti disiplini 
veya genel başkan, usandım bunu duymaktan. Çok da katılımcı olabi-
leceğini düşündüğüm bazı milletvekili arkadaşlar destek verdi, en başta 
İlhan Cihaner’i anmam gerekir, çok cesur bir insan. Dün Süheyl Batum, 
“Hocam ne güzel şey dağıtmışsın sen o gün, yanındayız” dedi. Bu kadar 
dedikodu yeter. Nasıl bir eyleme çağırmışız biz bu arkadaşları, parti 
başkanları ve parti disiplinine rağmen.
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Metin şöyle: “Yurdun her köşesinden yüzbinlerce insanın doğrudan, 
art niyetsiz, bilinçli, kararlı, düzeyli, yaratıcı ve sevgi doğru bir özveriyle 
canlarını tehlikeye atarak, tek başına ve hep birlikte giriştikleri bu uzun 
soluklu eylemler dizisinin, Gezi Parkı ve Kuğulu Park eylemlerinin 
ülkeye aydınlık getirmesini ve geniş bir ufuk kazanmasını istiyorsanız, 
ülkemizin içerisine sürüklendiği çok boyutlu ve ezici bir iktisadi ve 
siyasal bunalımdan anlamlı ve güçlü bir demokratik ve hukuksal bir 
barışla çıkmasını istiyorsanız, ülkenizi kapıda bekleyen iç ve savaşlardan 
korumak istiyorsanız, bu maceracılara artık yüksek bir sesle dur demek 
istiyorsanız, halka bir fırsat veriniz. Aşağıdaki noktalarda gerekli düzenle-
meler yapılarak, erken seçime gidilmediği takdirde meclisi boşaltacağınızı, 
bu önlemlerin alınmadığı hiçbir seçime kimsenin katılmayacağınızı kısa 
bir süre tanıyarak açıkça duyurunuz. Bu noktalar şunlardır: Bir; halkın 
iradesini kusursuz yansıtacak bir demokrasi hukuku ayrıntılarıyla somut-
laştırılmalıdır. İki; seçim hilesine imkân veren bilgisayarlı teknolojiden 
vazgeçilmelidir. Üç; seçimlerde hileyi ortaya çıkaracak yol ve yöntemler 
güçlendirilmelidir. Dört; seçim barajı düşürülmelidir. Beş; Yüksek Seçim 
Kurulu kararlarına, Yüksek Yargı denetimi getirilmelidir.

Bu çağrıyı 1014 cesur insan Türkiye’de imzaladı. 100 kişi Ankara’dan, 
300 kişi İstanbul’dan, 100 kişi İzmir’den, Türkiye’nin Doğusundan 60 
kişi, arada kalanlar da Sivas, Kayseri vesaire. 1014 cesur insan bunu 
imzaladı, biz de gittik Uğur Mumcu’nun anısına bunu verdik.

Gelelim şimdi eylem çağrısına, beş tane de eylem çağrım var. Uygar 
direnişin eylem modelleri neler olabilir ? Siyasal partilere diyoruz ki, yerel 
seçimlere giderken Meclis’i boşaltın kardeşim. Yurttaşlarıma diyorum 
ki, bir Kurtuluş Kongresi için harekete geçiniz. Herkese ve siyasetçilere 
diyorum ki, seçmen arkadaşlarıma, programında sendikasız işçi çalıştırmak 
yasaklanacaktır yazmayacak partiye oy vermeyiniz diyorum. Sendikasız 
işçi çalıştırmak yasak olmalıdır bu ülkenin kurtulmasını istiyorsanız. 
Beşincisi, siyasi partilerin iki huyu var bizde, bir kısmı sadece iktidara 
gelmek istiyor, bol cepli elbiseler giymek istedikleri için, bir kısmı da 
bir düşünceyi iktidara getirmek istiyorlar ve bunların da bir özelliği var, 
birbirlerini zevkle kullanıyorlar. Seçmeni de kullanıyorlar, ben diyorum 
ki, seçeceğiniz parti bizi kullanmak niyetini taşımasın, sizi kullanmak iste-
meyenlere oy verin. Bunları gözlerinden anlarsınız bakınca. Sonuncusu, 
Gezi Dostlarını ve diyorum ki, Gezi davalarında hâkimler var, savcılar 
var; yüzlerce, binlerce dava gelecek Yargıtay’a, arkadaşlar sivil itaatsizlik 
konusunda Türkiye’de birçok kitap yazıldı, bu hakimlere, savcılara bu 
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kitapları hediye olarak gönderin. Bol bol gönderin, adliyelerin depoları 
dolsun, sivil itaatsizlik kitaplarıyla, eylem işte, bunda kimseye bir kötülük 
yok ki, belki bir gün birisi merak eder, bir hâkim, bir savcı, oradan bir 
cümle Türkiye’yi aydınlatır. Efendim çok teşekkür ediyorum, burada 
baskı altında ancak bu kadar direnebildim.

Oturum Başkanı - Sağ olun Hocam, bir de benim baskı altındaki 
halimi düşününüz. Şimdi hiç vakit geçirmeden genç arkadaşımıza Araş-
tırma Görevlisi Dilan Mızrak Hanım’a söz veriyorum. Sizin üzerinizde 
nüfus icra edebilirim ama, baskı da kurabilirim. Dolayısıyla, sizin zaten 
zorunlu olarak 15 dakikanız var, size de maalesef soru hakkı muhtemelen 
kalmayacaktır. Arkadaşımız bitirsin, sonra soru için tekrar konuşuruz, 
olmazsa Müjdat Bey’i 10  -15 dakika geciktiririz, operasyon yaparız.

Arş. Gör. Dilan MIZRAK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ben aslında başlayacağım konuşmama, ama Hayrettin Hoca bir şey 
söyledi; bütün işçiler sendikalı olmalı dediniz. Ama şu anda çok fazla 
sendikalı işçi ve memur var, ama her sendika da sendika gibi değil, onu da 
söyleyelim yani. O yüzden bu ters tepebilir.

Ben aslında ilk burada konuşmam söylendiğinde, benim çalışmalarım 
vicdani ret üzerine, askerlik hizmeti üzerine vicdani ret üzerineydi, bunu 
anlatırım diye düşünmüştüm. Çünkü, vicdani ret bir sivil itaatsizlik midir, 
değil midir, bu çok tartışılan bir konu. Ama sonra Baro Sekreteri beni 
arayarak, “biraz Gezi’yi anlat, yabancı konuklarımız da olacak, bilsinler” 
dedi. Gezi’yi anlatmaya başlayacağım, kısa tutmaya çalışacağım, eğer 
vaktim yeterse ilgilendiğim diğer konu olan vicdani reddi anlatacağım.

Katılımcı demokrasi çok anlatıldı, ben de bir şeyler anlatacaktım, ama 
vakit yetersizliğinden dolayı anlatamıyorum. Katılımcı demokrasinin 
özü şu aslında: Aktif yurttaşlar gerektiriyor, dolayısıyla yurttaşlar, sosyal, 
siyasal, ekonomik kararlarda söz hakkı sahibi olduklarını düşünmeliler 
ve eğer bu resim içerisinde, bu tablo içerisinde kendinizi göremiyorsanız 
bu incitici ve kızdırıcı olabilir. Foucault’un dediği gibi “her iktidar ilişkisi 
içerisinde itaatsizliği de taşıyor” ve işte böyle bir durumda eğer belli bir 
safhaya gelmişse dayanma gücünüz, o zaman itaatsizlik gerçekleşir.
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Bizim konumuz sivil itaatsizlik olduğu için, ben diğer itaatsizlik 
biçimlerine girmeyeceğim. Sivil itaatsizliğin tanımını zaten Hayrettin 
Hoca verdi, çok farklı tanımlar yapan düşünürler, yazarlar da var. Sivil 
itaatsizliğin belli başlı birkaç özelliği vardır; birincisi, bir yasa hükmünü 
ihlal etmesidir, yasadışı olmasıdır, bir diğer önemli özelliği şiddet içerme-
mesi ve çok fazla düşünürce kabul edilen diğer önemli özelliği de aleni 
olması ve hatta aleniliğin ötesinde kamu vicdanına seslenmesidir. Biz de 
bu çerçevede Gezi Olaylarına bakacağız.

Gezi Olaylarının nasıl başladığını anlatmıyorum, ama sonuç itiba-
riyle ben Gezi’yi ikiye ayırarak anlatmayı tercih edeceğim. İlki, Gezi’nin 
bana göre tam bir sivil itaatsizlik olan kısmı, diğeri de Murat Belge’nin 
tabiriyle, “sosyal patlamaya dönüşmüş, ciddi bir memnuniyetsizliği dile 
getiren kısmı”.

Sivil itaatsizlik kısmı için şöyle diyebiliriz: Katılımcı demokrasi güçlü 
bir merkeziyet gerektirir. Yani, siz örneğin Karadeniz’de yaşıyorsanız ve 
oraya bir hidroelektrik bir santral kurulacaksa bunda bir söz hakkını-
zın olması gerekir. Aynı şekilde, eğer sinemaseverseniz ya da yıllardır 
Beyoğlu’nda yaşayan bir insansanız İstanbul’u İstanbul yapan yerlerden 
birisi olan Emek Sineması yıkılacaksa, ki yıkılmaması gerekir, bunda da 
sizin fikrinizin sorulması gerekir. İşte Gezi böyle bir süreç ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi adına tapuya kayıtlı ve kamuya tahsis edilebile-
cek, bu şartla kayıtlı olan Gezi Parkı’nda Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun kararına rağmen, burada imar izni olmayacağına 
dair karara rağmen bir proje gerçekleştirmek isteniyor ve insanlar salt, 
önce parklarına sahip çıkmak için burada bir araya geliyorlar. Yani, Gezi 
Olayları’nın başlangıcı bir sivil itaatsizlik örneği; insanlar öncelikle yasa-
dışı bir eylem var, çünkü Anayasa’nın 34’ncü maddesinde düzenlenen 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının tabii ki sınırları var ve bu sınır-
lara bakılması için Anayasa kanunu işaret eder ve kanunda da toplantı, 
yürüyüş ve gösterilerin sabah güneş doğmadan önce yapılamayacağı, gece 
belli bir saate kadar yapılabileceği, parklar, trafiğe açık yerler, cami gibi 
yerlerde yapılamayacağı şeklinde hüküm var ve buna aykırı bir durum. 
Fakat, yasadışı olmakla birlikte son derece meşru bir eylem; çünkü siz bir 
doğa katliamına karşı bir araya geliyorsunuz, şiddet içermeyen, sadece 
orada çadır açmaya dayanan, orada iş makinelerini engellemeye dayanan 
bir eylem. Bir de aleni ve kamu vicdanına beklendiğinden daha fazla 
seslenen bir eylem oluyor.
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Gezi Parkı’ndaki eylemcilere, aktivistlere polisin çok sert, acımasız 
müdahalesinden sonra Başbakanın yüzde 50 arkamda dediği, o yüzde 
50’nin içinde dahi bunun çok ciddi vicdansızlık olduğuna dair kanaat 
gelişti. Dolayısıyla, kamu vicdanına beklendiğinden daha fazla seslendi, 
hem yurtiçinde, hem de yurtdışında çok fazla yankı buldu.

Gezi Parkı olayının buraya kadar ki kısmı sivil itaatsizlik dedim ve 
başarılı da olan bir sivil itaatsizlik eylemi olarak söyleyebiliriz. Bir sivil 
itaatsizlik olayını başarılı kılan aslında tekil bir hedefe yönelmesidir. 
Arent de böyle söyler, “Eğer tekil bir mücadeleye yönelicekseniz tekil bir 
hedefiniz olmalı ve tamamen o yönde çalışmalısınız” der. Gezi Parkı da 
bu yönde başladı ve “Oraya biz bu projeyi yaptırmayacağız, orada biz 
alışveriş merkezi istemiyoruz, yeşil alanımızın kalmasını istiyoruz” dediler 
ve sonuç olarak başarıya ulaşıldı. Nasıl başarıya ulaşıldı ? Birincisi, daha 
eylem devam ederken 6’ncı İdare Mahkemesi bu projenin yürütmesini 
durdurdu, her ne kadar bu 22 Temmuz’da Bölge İdare Mahkemesi tara-
fından kaldırılmış olsa dahi, ikincisi; hükümet çok açık bir şekilde aslında 
taviz verdi ve eğer yargı proje lehine karar verirse dahi referanduma gidi-
leceğine dair bir karar çıktı. Bu da aslında çok büyük bir başarıdır. Yine 
İçişleri Bakanlığı, biber gazı kullanımında sınırlamaya gitmeyi öngören 
bir genelge yayınlandı. Son olarak da, ağaçlar kesilmedi, dört - beş ağaç 
kesildikten sonra zaten eylem başladı, eylemden sonra ağaç kesilmedi, 
bilakis yeni çiçekler ekildi, eğer park böyle kalırsa tabii çiçekler güzel.

Sonra Gezi Olayları dediğimiz olaylar, o bahsettiğimiz orantısız güç-
ten sonra diğer şehirlere de yayıldı ve işte ondan sonra Gezi aslında o 
şiddetsiz dediğimiz, sivil itaatsizliğin ötesinde hakikaten insanların hayat-
larına müdahalenin dayanılmaz boyutlara ulaşmasından dolayı bir tür 
patlamaya dönüştü ve insanlar ondan sonra “benim alkolümü ne zaman 
içeceğim, nerede içeceğim ya da kaç çocuk doğuracağım, ne zaman kürtaj 
olacağım, bunlara karışamazsın” diye alanlara döküldü ve bundan sonra 
aslında çok güzel tabii böyle bir protesto olması, ama neden Gezi durdu 
dediğimiz zaman ben burada buluyorum cevabını; çünkü artık tekil bir 
eylem olmaktan çıktı. Bir doğa katliamına karşı tek bir hareket değil, 
artık birçok insan, ev kadınları, işçiler, öğrenciler, İslamcılar, Kemalistler, 
Kürtler daha sonra ve çok sınırlı olmak üzere, taleplerini dile getirmeye 
başladılar. O kadar çok talep, o kadar çok isyan var ki insanların içerisinde 
bu tabii ki hükümeti düşürmek gibi bir maalesef sonuca evrilemedi. Gezi 
Olayları ile ilgili belki bunları söylemek yeterli olur.
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Bir de şeyi söyleyelim; artık Gezi Olayları’nın yanı sıra “kendimi 
ihbar ediyorum” kampanyaları çok arttı. Türkiye’nin şu anda en çok 
tanıdığı sivil itaatsizlik olaylarından birisi de budur. 1995 yılında ilk 
defa “Düşünceye Özgürlük” kitabı Yaşar Kemal tarafından yazılan kitap 
yüzünden Yaşar Kemal yargılanınca ve de yayıncısı Erdal Öz, insanlar 
“kendimi ihbar ediyorum” kampanyalarına başladılar ve sonrada bu Hrant 
Dink için, İsmail Beşikçi için devam etti. Şimdi de Gezi’den sonra benzer 
“kendimi ihbar ediyorum” kampanyaları devam etmektedir.

Belki anlatılması gerekir mi, çok uzun bir tartışmanın konusu ola-
cak bir şey Kürtler tarafından gerçekleştirilen itaatsizlik hareketleri, 
ama bunları şu anda anlatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok ciddi 
bir araştırmanın konusu, Kürtlerin gerçekleştirdiği okullara çocukların 
gönderilmemesi, mahkemelerde Kürtçe savunma yapılması, canlı kal-
kan eylemleri, demokratik çözüm çadırı, denilen eylemler sivil olarak 
gelişmeyip bir partinin, siyasi örgütlenmiş bir partinin yönlendirmesiyle 
olduğu için denilmekte ve temel argüman bu. Yine BDP, silahlı örgütle 
arasına bir mesafe koyamadığı için bunlar sivil itaatsizlik hareketi olarak 
görünmemektedir. Ama yine şunu da belirtmek gerekiyor: Üniversi-
telerdeki Kürt öğrencilerin, Kürdoloji bölümleri açılması ve Kürtçe 
anadilde eğitim olması ile mahkemelerde KCK’lı tutukluların anadilde 
savunma talepleri bir şekilde kanuni düzenlemelere yol açmıştır. Dola-
yısıyla, bunlar da sivil itaatsizlik olarak sayılabilir ve başarılı olduğunu 
söylemek gerekir. Ama dediğim gibi bu çok tartışmalı bir konu olduğu 
için ayrı bir oturumun konusu. Ben çok kısa bir şekilde vicdani retten 
de bahsedebilir miyim ?

Vicdani ret, aslında kişinin vicdanının talimatlarına aykırı olan bir 
duruma kendisince dur demesi şeklindeki birçok vakada uygulanabilir. 
Mesela, Çin’de zorunlu kürtaj uygulaması vardır ve buna karşı direne-
bilirsiniz, bu bir vicdani ret hareketi olur. Zamanında zorunlu Çiçek 
Aşısına karşı bir ret hareketi olmuştu, bu da vicdani retti. Ama 1’nci 
Dünya Savaşından sonra o kadar çok insan askere gitmeyi reddetti ki, 
zorunlu askerlik hizmetiyle anılır hale geldi vicdani ret.

Peki, vicdani ret bir sivil itaatsizlik örneği midir ve Türkiye’de nasıl ? 
Bazı yazarlar ve düşünürler, hiçbir şekilde vicdani ret ve sivil itaatsizlik 
ayrımı yapmadan, askere gitmeleri emredilen kişilerin kamuoyu önünde 
askere gitmeyeceğini açıklamaları, gelen askerlik kâğıtlarını yırtmaları, 
askerlik sırasında emre itaatsizlik edip silah tutmayacaklarını belirtmeleri 
şeklindeki durumları zaten sivil itaatsizlik olarak sayarlar. Ama bir grup 
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düşünür de der ki; insanın vicdanının kanaatlerine uygun hareket etmesi 
bireysel bir eylemdir. En önemli iki düşünür aklıma gelen, Rolys ve Arent, 
her ikisi de der ki; “bir vicdani ret hareketinde toplumu yaptığınızın 
doğruluğuna inandırmak zorunda değilsiniz, ortak adalet duygusuna 
çağırmak zorunda değilsiniz ve bu hareketiniz evrensel bir nitelik taşımaz.”

Az önce saydığımız Gezi Olayı ve benzeri sivil itaatsizlik örneklerinde 
topluma seslenme ve toplumun da size destek vermesi amacı vardır. 
Arent; “bu kişinin ahlakıyla ilgilidir ve politik bir tavır değildir, ahlaki bir 
tavardır” der. Rolys’da, vicdani reddin, sivil itaatsizlikten farklı olduğunu 
savunur. Ben, vicdani ret ne zaman sivil itaatsizlik olur kısmında çok 
kesin bir şekilde, vicdani ret ve sivil itaatsizlik beraberdir veya değildir 
dememek gerektiğini savunuyorum.

Vicdani reddin çok farklı boyutları vardır. Türkiye’ye baktığımız 
zaman, belki çoğu kimse bilmiyordu, ama Türkiye’de yaklaşık 11 tane 
“Yahova Şahitleri Mezhebi”ne mensup olduğu için askerlik yapamayaca-
ğını, çünkü dinlerinin, öğretilerinin bunu emrettiğini söyleyen insanlar 
vardı. Biz bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Erçep Kararı ile 
öğrendik. Bir Yahova Şahidi hakkında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
karar verince öğrendik. Bu kişilerin bir sivil itaatsizlik, halkı etkileme, 
askerliğe gidilmemesi yönünde evrensel bir iddia oluşturma gibi bir 
niyetleri yoktu. Bunlar sadece dinleri öyle emrettiği için ellerine silah 
alamayacaklarını söylerler ve işte ben bu tür redcileri aynı zamanda pek 
çok ülke, Türkiye henüz vicdani ret hakkını kabul etmedi, Avrupa Konseyi 
üyesi ülkelerden 46 üyeden sadece 2 tanesi kabul etmedi, diğerlerinde 
vicdani ret bir haktır. Bu da az önce bahsettiğimiz, dini nedenlerle asker-
liğini yapamayacak insanlar için öngörülmüş bir haktır. Madem yasayı 
ihlal etmiyor, madem kamuya seslenmede yok, kamu vicdanına yönelik 
bir harekette değil, kişinin kendi vicdanıyla ilgili. O zaman dini temelli 
bir askere gitmeme eylemi aslında sivil itaatsizlik değildir kanımca. Ama 
bazı vicdani ret hareketleri ki, bunlar anti-militaristlerin Türkiye’de olan 
ve seçime dayalı vicdani retçilerin hareketleri birer sivil itaatsizlik örneği 
olmuş ve sivil itaatsizliği evirebilecek nitelikte vicdani ret hareketleridir. 
Örneğin, Cezayir ve Vietnam Savaşı. Fransa veya Amerika’nın haksız 
bir savaş yürüttüğüne dair bir inancın çok yaygınlaşmasıyla bitmiştir. 
Ama bunun bitmesini sağlayan aslında askere gitmeyen onlarca insanın 
zamanla bu vicdani retleriyle savaşın bitmesidir aslında.

Türkiye’de de vicdani ret sebeplerine baktığınızda, bir grubun 
anti-militaristlerin Türkiye’de yürütülmekte olan savaşa karşı, yani “Ben 
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Doğu’daki Kürt kardeşlerimi öldüremem” şeklindeki açıklamaları çok 
yaygın olduğunu görüyoruz. Aslında bu insanlar hakikaten böyle bir 
harekete başlarken toplumdan bir destek göreceklerini ummuşlardı ve 
bence bu vicdani ret hareketi, bir tür sivil itaatsizliğe dönüşür diye bir 
umut vardı. Özellikle sonradan birçok Kürt genci de vicdani reddini 
açıkladı. Ama bu sivil itaatsizlik hareketini evirebildi mi Türkiye’de, 
bu sadece kişilerin bireysel retleri olarak kaldı ve bu kişiler tabii ki çok 
fazla mağdur oldular.

Az önce Costas, kişilerin dikkate alınmamasından bahsederken bunu 
da söyleyebiliriz, Türkiye’de vicdani reddin en önemli sonucu, devletin 
bu kişileri, bir grubunu cezalandırması, yargılaması, bir grubunu ise 
görmezden gelmesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.

Oturum Başkanı - Sevgili Müjdat Gezen’den bir 10 dakika, 15 dakika 
belki alabiliriz sorular için.

Gerçekten bu oturum yöneticiliğinin ne kadar zor olduğunu görüyor-
sunuz. Konularda çok boyutlu, ben bütün konuşmacılara çok teşekkür 
ediyorum. Aslında burada tartışılacak çok şey var, belki birkaç soru bu 
anlamda alabiliriz. Birkaç saptamayı hızla yapmak istiyorum.

Özellikle genç arkadaşımızın konuşmasından hareketle, birincisi; 2911 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun düzenlemesi Anayasa’nın 
34’ncü maddesine açıkça aykırıdır. Çünkü, Anayasa herkes silahsız, saldırı-
sız, toplantı ve gösteri hakkına sahiptir, diyor. Bir kere bunu saptamak lâzım, 
ikincisi; maalesef hepimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi fetişizmi 
var. Bakın ben size bu konuyu özel olarak araştırdığım için söylüyorum ve 
bir AİHM Yargıcı ile kavga ettik. Gidip beni Adalet Bakanlığı’na şikâyet 
etmişler, hakaret gördük, diye. Hadise şu: Yahova Şahitleri konusunda 
düşünebiliyor musunuz, kendimize bu kadar da vurmayalım, yıl 1950, Türk 
Yargıtayı Yahova Şahitliğini bir inanç ve fikir özgürlüğü kapsamında gördü 
ve cezalandırmadı. 1971’de Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi aynı kararı 
verdi, 1987’de AİHM açıp okusun o kararı, bizim Ceza Genel Kurulu, “bir 
inancın din olup olmadığını belirlemek mahkemelere ait bir hak olmayıp, 
sadece o özgürlükten yararlandırır” dedi. Sene 2014, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, teoloji kürsülerinden aldığı fetvayla halen Yahova Şahitliğini 
bir din olarak kabul etmiyor, hatta “sekt” bir din olarak görüyor, “sekt” 
din demek küfürdür; çünkü İtalyanca “seccari” sözcüğünden gelir ve halen 
kabul etmiyor. Yani, ikinci saptamam bu.
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Üçüncüsü, nereden nereye gelmişiz. Eskiden askerlik yapmayana kız 
dahi verilmezdi, şimdi askerlik yapmamak sivil itaatsizlik örneği oldu.

Dördüncüsü, Türkiye’de bir savaş yok, Türkiye’de bir terör ve terörle 
mücadele var. Tabii müzakereler devam ediyor, genç arkadaşımızın o 
söylediği Güneydoğu’da ve söylediği şeyleri ben sivil itaatsizlikten ziyade, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve üniter yapıya karşı bir kalkışma ve isyan 
provası olarak görüyorum. Bunlar benim çok hassas olduğum konular.

Bir de yine konumuzla ilgili bir şey söylediniz, hakikaten bu yönden 
bakmamıştım ben, Gezi’nin etkisinde belirli bir amaca yönelme dediniz. 
Peki, şu nasıl olacak: Bu kadar büyük boyutlu yolsuzluk iddialarına ve soruş-
turmaların açık bir vaziyette önlenmesine karşın niye acaba aynı kamuoyu 
hassasiyeti devreye girmiyor, bilemiyorum tabii o pencereden bakarsak.

Ben maalesef zecri bir tedbir alarak soru almaksızın, beni eleştirebilir-
siniz, protesto hakkınızı da kullanabilirsiniz, hakkınızda vardır. Ama bu 
şartlarda soru almaksızın oturumu kapatıyorum.

Bir eleştirimde Ankara Barosu’na, bu kadar güzel bir toplantı, ama 
günümüz bakımından çok önemli olan bir konuyu birbuçuk saate sığdır-
mamaları gerekirdi. Bir küçük eleştirim odur, hepinize sevgiler, saygılar 
sunuyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avrupa Birliği Düzenlemeleri  
Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması
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SUNUCU- Bugün ilk olarak, “Avrupa Birliği Düzenlemeleri Çer-
çevesinde Kişisel Verilerin Korunması” konulu oturum icra edilecektir.

Oturumun birbuçuk saat sürmesi ve saat 11:00’da bitmesi beklen-
mektedir. Oturumun Başkanlığını yapmak üzere Ankara Barosu Genel 
Sekreteri Sayın Avukat Gökhan Candoğan, oturumun konuşmacıları;

• Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel Hız,
• Southampton Üniversitesinden Sayın Profesör Doktor Sylvia 

Kierkegaard,
• turk.internet.com Editörü Sayın Füsun Nebil,
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici Hakları Daire-

sinden Mustafa Özdemir’i kürsüye davet ediyorum.
Sorusu olan arkadaşlara salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon 

hususunda yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Av. Gökhan CANDOĞAN
Ankara Barosu Genel Sekreteri / Oturum Başkanı

Günaydın. Kurultayımızın son gününde ilk oturumumuz kişisel 
verilerin korunması. Kişisel verilerin korunması bizde ne yazık ki, hak 
ettiği ilgiyi görmeyen ama bütün hepimizin hayatını doğrudan ilgilen-
diren bir konu. Kasım ayında son olarak, Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurumu’nun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ülkemizde 
uygulanmasındaki eksikliklerle ilgili çok kapsamlı bir raporu yayınlandı 
ve bu raporda sadece özel kişi ve kurumların değil, doğrudan devletin 
kendisinin birçok kurum ve kuruluşuyla kişisel verilerin korunmasıyla 
ilgili uluslararası düzenlemelere ve yükümlülüklere uymadığı ortaya çıktı.

Hatırlarsanız, bu KEY ödemeleri yapılacağı sıralarda Resmi Gazete’de 
milyonlarca yurttaşımızın T.C. Kimlik numaraları yayınlanmıştı. Bunun 
gibi çok kabulü mümkün olmayan kişisel veriler açısından uygulama-
lar var. Biz de Kurultay bünyesinde bu konuyu ayrı bir oturum olarak 
düzenlemek istedik. Nitekim, şu anda Meclis gündeminde de kişisel 
verilerin korunmasına dair bir çerçeve kanun tasarısı var, aslında epey 
uzun bir süredir bu tür tasarılar var, ama basında çıkan haberlere göre 
bir - iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde gündemde ön sıralarda yer 
alması, belki yasalaşması bile söz konusu olabilecektir.
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Dört tane konuşmacımız var; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun-
dan Mustafa Bey aramızda, ilk sunumu o yapacak. Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu bu alanda kişisel verilerle ilgili özel düzenlemeleri olan 
ve en çok çalışan kurumlardan bir tanesidir. Ben ilk sözü Mustafa Bey’e 
bırakıyorum; buyurun.

Mustafa ÖZDEMİR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmim Mustafa Özdemir, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda bilişim uzmanı olarak görev 
yapıyorum; Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığında. Benim bugünkü 
sunum konum; veri gizliliği ve bilgi güvenliği olacaktır. İki ana başlık 
ve odak noktası olarak esas olarak sunumda.

Sunumun içeriğine bakacak olursak, öncelikle biraz birbirine karıştı-
rıldığı için veri gizliliği ve bilgi güvenliği kavramlarıyla ilgili kısa bilgilere 
yer vereceğim. Elektronik haberleşme şebekeleri noktasında nasıl ayırt 
edebiliriz ? İkinci husus; kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin 
kurumumuz düzenlemeleri, son olarak internet ortamında bilgi güven-
liğinden bahsedeceğim.

Öncelikle kişisel veri gizliliği neden önemli diye baktığımızda, esasında 
kişisel veri gizliliğinin hem elektronik haberleşme sektöründe, hem de 
telekomünikasyon sektöründeki veri gizliliği, hem de internet ortamın-
daki bilgi güvenliği olarak değerlendirebiliriz.

İnternet ortamındaki riskler hepimizin malumu, orada paylaştığınız 
bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi riski veya istemedi-
ğiniz insanların bunları görmesi riski ve bundan dolayı ortaya çıkan 
hukuki sorunlar. Yani, mağduriyet yaşayan insanlar, bu mağduriyetlerin 
mahkemelere intikal etmesi gibi sorunlar var. Dolayısıyla, veri gizliliği 
bu açıdan çok büyük önem arz ediyor; hem teknik boyutuyla, hem de 
hukuki boyutuyla. Şimdi ben burada biraz daha oturması noktasında 
veri gizliliğini iki alt başlığa ayırdım.

Bir tanesi; elektronik haberleşme sektöründe veri gizliliği, bu husus 
Kurumumuzca çıkarılan kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korun-
ması hakkında yönetmelikle düzenlenmiştir.
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İkinci alt başlıksa bilgi güvenliği demiştim. Bilgi güvenliğinin de 
aslında bize göre iki alt kırılımı var; bir tanesi Kurumumuzun Elektronik 
Haberleşme ve Güvenliği yönetmeliğiyle düzenlenen husustur. Burada 
işletmecilerin kendi şebekelerinde bilgi güvenliğini sağlamak için alması 
gereken tedbirler düzenlenir, ISO Standartlarına uyum gibi.

Diğer alt başlıkta, internet ortamında bilgi güvenliğidir. Ben 
bugün burada veri gizliliği ve internet ortamında bilgi güvenliğinden 
bahsedeceğim.

Tanımlarına bakacak olursak, yine bizim mevzuatımızda yer aldığı 
haliyle kişisel veri; belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere 
ilişkin bütün bilgileri ifade etmekte olup, elektronik haberleşme sektö-
ründe kişisel bilgilerin gizliliği düzenlenmektedir. Dolayısıyla, elektronik 
haberleşme şebekelerinde veya işletmecilerin sistemlerinde tutulan gerçek 
bir kişi veya tüzel bir kişiyle ilişkilendirilebilir tüm bilgiler kişisel bilgi 
olarak değerlendirilmektedir.

Bilgi güvenliğine baktığımızda, özellikle internet ortamında paylaşılan 
kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgilidir. Ülkemizde elektronik 
haberleşme sektörüne ilişkin veri gizliliği düzenlemeleri nelerdir ? En başta 
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu var; bu kanunla Kurumumu-
zun kişisel verilerle ilgili usül esasları düzenlemesi hüküm altına alınmış 
durumda. Dolayısıyla, bu Kanuna dayanarak kurumumuzca elektronik 
haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması 
hakkında yönetmelik çıkartılmıştır. Tabii bu yönetmelik çıkartılırken 
Avrupa Birliği mevzuatı göz önünde bulunduruldu. Özellikle 95/46 
Sayılı Veri Koruma Direktifi, 2002/58, 2006/24 Sayılı Direktifler ve 
2936 Sayılı Avrupa Birliği direktifleri göz önünde bulundurulmuştur 
bu süreçte.

Veri Gizliliği Yönetmelikte temel olarak neleri düzenliyoruz diye 
baktığımızda; öncelikle kişisel bilgilerin hangi koşullarda, nasıl, ne kadar 
gizleneceği tespit edilmiştir. Yani, kişisel veriler nelerdir ? Trafik verisi, 
lokasyon bilgileri, bu veriler hangi koşullarda işlenebilir, ne şekilde işle-
nebilir, hangi amaçla işlenebilir, ne kadar süreyle işlenebilir ? Bununla 
ilgili bütün düzenlemeler yapılmıştır.

Bunun akabinde kişisel verilerin işlenmesine yönelik işletmecilerin 
sorumlulukları belirlenmiştir. Yani, işletmecinin abonenin rızasını alma 
noktasındaki sorumluluk, bu bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama 
noktasında sorumluluklar tespit edilmiştir ve bizim için çok önemli olan 
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diğer bir husus; kişisel veriler üzerinde yapılan işlemlere yönelik “Log” 
kayıtlarının tutulmasıyla alakalı işletmecilere yükümlülükler getirilmiştir. 
Bu neden böyle ? Şunun için: Log kayıtları demek, esasında aboneye ait 
kişisel veriye, hangi tarihte, hangi saatte, kim tarafından erişim sağlandı. 
Bu verinin başka bir ortama kopyalanıp kopyalanmadığı, niçin erişim 
sağlandı diye bütün kayıtlar, loglar tutuluyor. Dolayısıyla, ileride hukuki 
bir sorun çıktığında veya tüketicinin, abonenin bir şikayeti olduğunda 
aboneye ilişkin veriye kimin eriştiği, ne zaman eriştiği, hangi amaçla 
eriştiği ve eriştikten sonra nasıl bir işlem yaptığı geriye dönük otoma-
tikman takip ediliyor.

Bunun dışında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel hususlar 
nelerdir diye baktığımızda yönetmelikte, sadece önemli başlıklara yer 
vereceğim.

Öncelikle kişisel veriler tüketicinin rızasının alınması koşuluyla işlenir. 
Yani, rıza olmaksızın kişisel veriler işlenemez. İkinci olarak, kişisel veriler 
hiçbir şekilde yurtdışına çıkartılamaz. Bu da aslında Kurumumuzun çok 
önem verdiği bir husus, yani abonelere ait kişisel verilerin kritik data 
olarak tanımlandığı düşünüldüğünde bu verilerin yurtdışına çıkarıl-
maması gerçekten büyük önem arz ediyor. Üçüncü olarak, işletmeciler 
kişisel verilerin işlenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 
Yani, herhangi bir kişisel veri işlemenin neticesinde bilgi güvenliğinde 
bir açık ortaya çıktığında, sorumluluk burada tamamen sektörde faaliyet 
gösteren işletmecilere aittir.

Bununla beraber, hangi veri kategorilerinin saklanacağı işletmeciler 
tarafından yine tanımlanmıştır. Haberleşmenin başladığı ve sonlandığı 
nokta, örneğin GSM şebekesi için ele alırsanız; haberleşmenin başladığı 
cep telefonu ve sonlandığı cep telefonu, haberleşmenin tarihi, zamanı 
ve süresi. Buradaki tanımlamalar aslında bize CDR kayıtlarını bize ifade 
ediyor.

Peki, işletmeciler kişisel verilerin gizliliğini nasıl temin ederler diye 
baktığımızda; öncelikle işletmecilerin güvenlik politikasını belirlemesi 
gerekir. Yani, hangi tip veriye, işletmeci bünyesinde çalışan hangi per-
sonelin iletişim yetkisi olacak ve bu verilere hangi koşullarda erişilecek. 
Bu politikaların belirlenmesi büyük önem arz ediyor.

Daha sonra gerekli idari ve teknik tedbirler alınır, idari ve teknik 
tedbirlerden kasıt; esasında kişisel verilere erişim noktasındaki yetkilen-
dirmelerdir. Teknik tedbirler ise, bizim aslında hangi veri grubuna hangi 
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veriye sahip kullanıcıların erişebileceğinin tanımlanmasıdır esasında. 
Kişisel verilere sadece yetkili kişilerin erişebilmesi temin edilir ve demin 
ifade ettiğim yoklama işlemi yapılır.

Bütün bu tedbirlerin amacı nedir ? Bu tedbirlerin amacı; kişisel verilere 
istem dışı, yetki dışı, yasadışı olarak erişilmesinin, kişisel verilerin tahrip 
edilmesinin, kaybolmasını, değiştirilmesini, depolanmasını veya başka 
bir ortama kaydedilmesini önlemektir amaç.

Bununla beraber yine yönetmelikte yer alan ve benim altını çizmek 
istediğim önemli bir husus; haberleşmenin gizliliği. Veri Gizliliği Yönet-
meliğinde de yer aldığı üzere, haberleşmenin gizliliği esastır. Elektronik 
haberleşme ve trafik verisinin gizliliği esas olup, mevzuatın ve yargı 
kararlarının öngördüğü kurallar haricinde haberleşmeye taraf olanların 
tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dillenmesi, kaydedilmesi, 
saklanması ve kesilmesi yasaktır. İlaveten, abonelerin terminal cihazların-
dan, yani GSM şebekesi için baktığımızda cep telefonu veya bu herhangi 
bir bilgisayar olabilir, sabit telefon olabilir, başka bir cihaz olabilir. Bu 
cihazlarda bilgi saklamak veya saklanan bilgilere erişim sağlamak sadece 
abonenin rızasının alınmasıyla mümkündür. Bunu şöyle düşünebilirsiniz 
aslında: Sizin telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama sizin telefonunuz-
daki rehbere erişmek istiyorsa bunun için sizin onayınızı alması gerekir, 
uygulamayı sağlayan kişinin.

Bununla beraber ben çok detaya girmeyeceğim, sadece tanımlarını 
vereceğim. Veri gizliliği yönetmeliği kapsamında düzenlenen iki tane 
temel veri kategorisi vardır. Bunlardan bir tanesi trafik verisidir, burada 
kastedilen aslında abonenin görüşmelerine ilişkin CDR kayıtlarıdır; 
görüşme hangi tarihte, hangi zamanda gerçekleştirildi, hangi noktadan 
başladı, hangi noktada sonlandırıldı. Bununla ilgili diğer detaylara ben 
burada yer vermeyeceğim. Demin ifade ettiğim gibi, kanuni durumlarda 
bu bilgiler zaten ilgili, yetkili, kurum ve kuruluşlarca talep edilebilir. 
Bunun haricinde abonelerin rızası alınmaksızın işlenemez. Diğer ikinci 
bir hususta konum verisidir; konum verisi, elektronik haberleşme şebe-
kesindeki cihazın temel olarak coğrafi konumudur.

Şimdi tabii Veri Gizliliği Yönetmeliğinden sizlerin de sıkılmaması 
adına temel düzenlemeler nelerdir bunlara yer verdim ve bunun dışında 
hangi hususlar kurumumuz açısından önem arz ettiğinin altını çizdim. 
Peki, Veri Gizliliği Yönetmeliği çıkartıldı ve yapıldı, ama bu düzenleme-
nin takibi yapılıyor mu ? Evet denetimler gerçekleştiriliyor, veri gizliliği 
ve bilgi güvenliğiyle ilgili denetimler Kurumumuzun çok önem verdiği 
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hususlardır. Bununla alakalı ben birkaç tane denetime ve soruşturmaya 
yer vermek istiyorum Kurumumuzca yapılan. Bunlardan bir tanesi; 
basında yapılan bir haberde, bir işletmenin internet sitesi üzerinden 
abonelerin ayrıntılı faturalarının üçüncü taraflarca görüntülebildiği iddia 
edilmiştir. Konuyla ilgili Kurumumuzca bir denetim gerçekleştirildi ve 
iddiaların doğruluğu tespit edildi. Etkilenen kişi sayısının 2009 yılında 
6 kişi, 2010 yılında 416 kişi olduğu tespit edildi. Yani, 416 abonenin 
görüşme kayıtları kendi rızası dışında başkaları tarafından görüntülenmiş. 
Burada soruşturma sonucunda ilgili işletmeciye 1.270.000 Türk Lirası 
idari para cezası uygulandı.

İkinci bir örneğe geçecek olursak, burada da benzer bir durum söz 
konusuydu. Görüşme ayrıntılarının yetkisiz ulaşım sağlandığı iddiası 
mevcuttu. Bu iddialar Kurumumuzca başlatılan soruşturma döneminde 
mahkemeye de intikal etmişti. Yani, yürüyen bir ceza davası da var. Dola-
yısıyla, önce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ifadeler, polis tutanakları, 
bilirkişi ifadeleri, şüpheli sanıkların ifadeleri Kurumumuzca incelendi. 
Akabinde, Kurumumuz tarafından işletmeci sistemlerinde yerinde dene-
tim gerçekleştirildi. Yerinde denetim neticesinde yine buradaki iddianın 
doğru olduğu tespit edildiğinden, soruşturma sonucunda ilgili işletmeciye 
12.250.000 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Benzer son bir örnek vermek istiyorum; bir işletmecinin bayileriyle 
alakalı sıkıntıları vardı. Bu işletmecinin bayilerinden ve kendi adına dış 
arama yapan firmalardan abonelere ait kişisel bilgilerin gizliliğini ve 
güvenliğinin sağlanmasını tedbiren gerekli güvenlik tedbirlerinin alın-
madığı tespit edildi. Yani, neydi bu güvenlik tedbirlerinin alınmaması; 
abonelere ait kişisel bilgiler farklı ortamlara kaydedilebiliyordu, bunların 
çıktısı alınabiliyordu. Bunlar Kurumumuzca yapılan yerinde denetimlerle 
tespit edildi, soruşturma sonucunda ilgili işletmeciye 4.970.000 Türk 
Lirası idari para cezası uygulandı.

Bunları neden yer verdim ? Bunlara yer vermemin sebebi; Kurumumu-
zun veri gizliliğine çok ciddi önem verdiğini göstermek için. Bu konuda 
herhangi bir ihlal ortaya çıktığında veya ihlalin varlığı kesin olmasa bile 
herhangi bir şüphe ortaya çıktığında Kurumumuz bunları ciddiye alıp 
gerekli denetimleri, incelemeleri, soruşturmaları gerçekleştirmektedir.
Veri gizliliği konusunda bahsedeceğim hususlar temelde bunlar aslında.

Ben şimdi sunumun ikinci ayağına geçmek istiyorum. Belki biraz 
daha güncel olarak bahsedebileceğimiz internet ortamında bilgi güvenliği.
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İnternet artık, çekirdek aile hep anne, baba, çocuklar olarak ifade 
edilirdi; internet ile beraber, internette çekirdek ailenin yeni bir mensubu 
oldu, evimizin çekirdek üyesi haline geldi. Dolayısıyla, internet ortamında 
bilgi güvenliği de burada herkes açısından güven arz ediyor. Tabii doğru 
kullanıldığında internet dünyamızı değiştirir, hayatımızın vazgeçilmez 
parçası olur, bilgiye kolay erişmemizi sağlar, eşsiz bir kütüphane ve 
okuldur. Ama diğer taraftan bilinçli kullanılmazsa, internet ortamında 
bilinçsizce paylaşılan bilgiler insanların hayatını da karartabilir. Bununla 
alakalı kurumumuza gelen şikayet oluyor. Yine mahkemelere intikal eden 
durumlar oluyor, özellikle kişilerin paylaştığı bilgilerin yetkisiz kişilerce 
kullanılması, ele geçirilmesi gibi çokça şikayet veya hukuki durumla karşı 
karşıya kalabiliyoruz.

Bu noktada ben internet ortamında bilgi güvenliği ile veri gizliliğinin 
arasındaki farkı belirtmek istiyorum. Aslında, internet ortamında bilgi 
güvenliği doğrudan veri gizliliği düzenlemeleriyle ilgili değildir. Neden 
değildir ? İnternet ortamında bilgi güvenliği biraz kullanıcının sorumlu-
luğundadır. Yani, kullanıcının sosyal medyada hangi bilgiyi paylaştığı, 
kendisiyle ilgili kredi kartı bilgileri, banka bilgilerini paylaşmaması kendi 
sorumluluğundadır. Diğer taraftan, internet ortamında paylaşılan kişisel 
bilgilerin başkaları tarafından görüntülenmesi sonucunda yaşanan mağ-
duriyetler ve internet kullanıcılarının internet ortamında bilgi paylaşımı 
konusunda bilinçlendirilmesi gerekliliği bizim bu konuyu Kurum olarak 
göz önüne almamıza sebep oluyor, bilinçlendirme boyutuyla.

İnternet ortamında sizlerin de malumu olduğu üzere, üretilen ve pay-
laşılan bilgi miktarı çok hızlı artıyor. Yani, buradaki artış miktarı esasen 
yüzdelerle ifade edilemiyor, kat olarak ifade ediliyor. Bu yıl paylaşılan 
toplam veri miktarı önümüzdeki yıl 3 - 4 katına çıkabiliyor. Dolayısıyla, 
bu hem internet ortamında kontrol içeriğin çoğalmasını, hem de bizim 
paylaştığımız içeriğin kontrolsüz şekilde farklı ortamlarda yayılmasına 
sebep olabiliyor. Ben burada bu konuyla ilgili kısa bir videoya yer vermek 
istiyorum müsaadenizle.

(Video Gösterimi) Ben çok teşekkür ediyorum, sunumum bu kadar.
Bilgi mesajı çok net, yani internet ortamında paylaştığımız bilgiler, 

banka bilgilerimiz dahil olmak üzere bütün kişisel verilerimizin yetkisiz 
kişilerce görüntülenmesine, ele geçirilmesine imkân tanıyabilir. Dolayı-
sıyla burada veri gizliliğiyle ilgili boyutunu zaten Kurumumuz yapıyor. 
Ama internet ortamında bilgi güvenliği içinde kullanıcıların daha bilinçli 
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hareket etmesi doğru olur diye düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok 
teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Mustafa Bey’e çok teşekkür ediyorum. Özellikle 
son görüntü gerçekten etkileyiciydi. Elbette kişisel verilerin korunması 
ve veri güvenliği çok önemli, belki de asıl devlete karşı yurttaşlar olarak 
bizim bu hakka sahip olmamız gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na bağlı çalışan TİB, dinlemeyi 
yapan Kurum’da geçtiğimiz aylarda bir BTK kararı yayınlandı, sadece 
bir gün kaldı web sayfasında. Bütün işletmecilere, ses ve internet hizmeti 
sunan bütün işletmecilere bütün trafiklerini TİB’e fiziken bağlama zorun-
luluğu getiren bir Kurul kararı. Yani, bütün altyapınızı, bütün konuş-
maları, bütün internet trafiğini fiziki olarak TİB’in merkezi Ankara’daki 
binasına getirip kapıya bırakacaksınız, biz oradan teorik olarak mahkeme 
kararı olanlara erişebilir olacağız diye söylendi.

Tabii bu gerçekten tahayyül etmesi çok zor bir şey, şu anda da görüş-
melerin devam ettiğini biliyorum. Böyle bir şey umarım hiç gerçekleşmez, 
ama kişisel verilerin korunması, belki son bir örnek; Başbakanımızın bir 
savcı ile ilgili “22 sefer yurtdışına gitti” dedi. Bir Başbakan ile bir savcı 
ile ilgili bilgi nasıl elde edilebilir, bu tıkırtılarla ilgili bir şey sanıyorum. 
Bunların hepsi kişisel verilerin korunması, özünde de özel hayatla ilgili 
ve ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

Şimdi Füsun Hanım, Mustafa Bey’in bıraktığı yerden başlayacak ve 
Füsun Hanım turk.internet.com isimli internet gazetesi diyeyim, bizim 
alanımızda çok etkili bir yayın, onun editörüdür. Çok ilginç bir sunum 
yapacağını düşünüyorum; buyurun.

Füsun S. NEBİL
turk.internet.com Editörü

Ben aynen Mustafa Bey’in bıraktığı yerden bir soru ile başlayayım. 
Big data çağında kişisel verilerin korunması olur mu ? Ben bir hukukçu 
değilim, burada da bir gazeteci, bir vatandaş, demin vatandaş diyordunuz 
onu temsil edeceğim. Aynı zamanda ‘İnternet Kullanıcıları’ isimli bir 
derneğin de başkanıyım. Ben internet ile ilgili tüketici haklarını savunan 
bir dernek ve bilişim sektörü mensubu olarak konuşacağım ve size bu 
yönlerde ne oluyor, kişisel verilerin gizliliği ne durumda onu anlatacağım.
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Ben aslında bir mühendisim, bilişim sektöründe çalıştım. Bilgi işlem 
müdürlüğü dahil birkaç pozisyonda, 26 yıldır bu sektörün içinde geliyo-
rum ve Telekom bilişim alanında haberlerin yetersiz olduğunu, Telekom 
gazetecilerinin, bilişim gazetecilerinin çok yetersiz olduğunu ve hâlâ 
böyle düşünüyorum. Düşündüğüm için bir site açıp 45 yaşımdan sonra 
gazeteciliğe başladım. Şu anda 57 yaşındayım ve 13 yıldır bu yayını 
sürdürüyoruz. Bilişim hukuku, Telekom hukuku konusunda çok güçlü 
bir yayındır, gururla söyleyeyim. Başkan ne kadar vaktim var ? Ben üç 
gün konuşmak istiyorum.

Oturum Başkanı - Salonu size bırakalım.
Füsun S. Nebil - Çünkü; kişisel verilerin gizliliği çok yönlü, anlata-

cağımız çok yön var. Tabii ki hepsine değinemeyeceğiz, örneğin Mustafa 
Bey’in sunumundaki konulardan birisi; kişisel verilerin yurtdışına çıkar-
tılmasının yasaklanması. Bunu hem BDDK yaptı, bankalar için, hem 
BTK yaptı operatörler için, çokta güzel bir şey buna taraftarım. Ama, 
mümkün mü ? Bugün “Bulut Çağı”nda yaşıyoruz, bulutu siz hukukçu 
olduğunuz için ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Size şöyle anlatayım: 
IBM firmasıyla veri depolama konusunda anlaşma yapan bir firmanın 
verileri Singapur’daki bir sunucuda (server) da saklanıyor olabilir, bulut 
zaten bu anlama geliyor. Bir sunucu bulutu oluşturuluyor, orada da 
olabiliyor, burada da olabiliyor. Dolayısıyla o da soru işareti, ama ben 
bunlara değinmeyeceğim.

Bu konuya nereden geldik ? Hukukçular olarak, ben mühendisim, 
her bir ayrıntısına inerek alttan analitik bir şekilde anlamaya çalışırım. 
Onun için size de bu işin nereden başladığını anlatmak istiyorum. Yani, 
1981’den 2014’e Türkiye’de neredeyiz biz, 1981 nedir, Avrupa Konseyi 
bünyesinde hazırlanan 108 Sayılı kişisel verilerin otomatik işleme tabii 
tutulması karşısında bireylerin korunmasına ilişkin sözleşme, biz buna 
28 Ocak 1981 yılında diğer konsey üyeleriyle birlikte imza koymuş 
durumdayız. 1981, 2014 aradan geçen bu kadar sürede kişisel verilerin 
korunması hakkında bir yasamız hâlâ yok. Neden yok ? Bunları herhalde 
siz benden daha iyi biliyorsunuz hukukçular olarak.

Şimdi neden kişisel verilerin korunması bugün daha fazla konuşulmaya 
başlandı, eskiden de vardı ama bu kadar çok konuşulmuyordu. Öncelikle 
size şeyi sorayım; Big Data dedim, bunu duyan kaç kişi var aranızda, 
tabii Türkçesi “Büyük Veri” demek, ama Big Data diye geldiği için öyle 
kullanıyorum. Kaç kişi duydu, çok az.
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Big Data yeni bir şey değil, yani çok sayıda verinin tutulması anlamına 
geliyor. Örneğin, bankalarda bu zaten var. Big Data ne ? Örneğin, Ahmet 
Bey şuraya EFT yaptı, buraya havale yaptı, faiz gideri şu, kazandığı faiz bu 
vesaire. Fakat, bugün olay “Facebook”, “Google” gibi firmalarla değişti. 
“Facebook”un üzerinde 1 milyar kişi en tane resim, en tane paylaşım, 
bir sürü şey veriyor. Bu verilerin eskiden değeri şu şekildeydi: Kaç tane 
sunucu alacağız da bunu yükleyeceğiz şeklindeydi. Ama bugün bu değişti, 
bugün konu pazarlama, bilişimi de çıktı pazarlamaya girdi. Diyelim ki, 
“gmail”iniz var; buraya filan arkadaşınızdan gelen aptal karikatürleri 
saklıyorsunuz, filan arkadaşınızın resimlerini, ailenizin resimlerini saklı-
yorsunuz, belki binlerce mailinizi saklıyorsunuz, çok güzel ama siz para 
ödemediğinize göre kim ödüyor. Bakın, bugün paradigması, biz bugün 
bilişim sektöründe ve diğer sektörlerde; para ödemiyorsunuz o zaman 
ürün sizsiniz, yani “gmail” ürün olarak ne satıyor, ürün sizsiniz, sizi 
satıyor, sizin verilerinizi satıyor. Bu da bir önemli konu, bu konu daha 
çok reklamcılarla gündemimize geldi. Ama bu sene içinde bir rezalet 
patladı Amerika’da, NSA denilen Ulusal Güvenlik Ajansının, 9 tane 
internet firmasının sunucularına doğrudan eriştiğini, yani elini sokup 
alıp çıktığını gördük. Hâlâ bu konudaki tartışmalar sürüyor, bu konu-
daki tartışmaların boyutlarının hepsini turk.internet.com’da her güne 
neredeyse bir haber, 180 gün oldu, 200 haber bulabilirsiniz. Bu konuyu 
her boyutuyla inceliyoruz, takip ediyoruz, önemli çünkü.

Ben size biraz reklamcılık tarafından anlatayım kişisel verilerin ne 
olduğunu anlayın diye. İnternette “gmail” kullanırken para ödemiyorsu-
nuz, kim ödüyor diye sordum, şöyle bir şey söyleyen olabilir aranızda “İyi 
de biz televizyonu da parasız izliyoruz, karşılığında reklam seyrediyoruz, 
para ödemiyoruz, kişisel verilerimizi de vermiyoruz” filan denilebilir. Bu 
nedenle reklamcılık sektörüne kısaca bakalım. 1800’lerin sonunda Sanayi 
Devriminden hemen sonra ortaya çıkan tüketici ürünleriyle birlikte rek-
lam denilen şey başladı. Önceleri sadece nasıl kullanılacağı anlaşılmayan 
yeni ürünlerin kullanımını anlatmak için reklam yapmışlar ve bunları 
ağaçlara yapıştırmışlar ya da duvarlara asmışlardır. Örneğin, elektrik 
süpürgesi keşfedildiğinde vakum, bu borunun ucundaki alete tuttuğu-
nuzda tozları emer, diye reklamlar yapmışlar. 1920’lere geldiğimizde aynı 
üründen çok sayıda olmaya başlamış, o zaman marka kavramı çıkmış, 
markalarla ürünler kendilerini ayrıştırmaya çalışmışlar. Tabii bunlar 
Amerika’da oluyor, Türkiye’de değil. Daha sonra çok sayıda da marka 
çıkmaya başlamış, çok sayıdaki marka 1960’larda bizi imaj oluşturmaya 
götürmüş. Bugün hayatımızın politika dahil birçok yerinde önemli olan 
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imaj oluşturma 1960’ların hikayesi, bugün mesela Vestel’i örnek vereyim, 
“Dost teknoloji” diyor ve de bir de robotla bunu görüntü olarak sunuyor. 
Yani, Vestel’de bir imaj yaratmaya çalışıyor, ben teknolojiğim diye. Bili-
yorsunuz hepimiz koşup “Bosch” filan alıyoruz, yabancı teknoloji ya da 
çok yerel almak isteyenler Arçelik, Vestel alıyorlar. Ama reklamcılıktaki 
asıl devrim ve bugünkü konumuz internet ve cep telefonlarıyla geldi. Şu 
ana kadar size anlattığım internet ve reklamcılığın hepsi kitlesel reklam, 
yani adam televizyona reklam veriyor. Bu televizyona diyelim ki, dergi ve 
gazetede aynı ben televizyondan örnek veriyorum. Diyelim ki, 100.000 
liralık, 150.000 liralık pahalı bir araba, adam bunun reklamını veriyor, bu 
reklamı kim seyrediyor, köydeki Mehmet Bey, bu arabayı alma yeteneği 
yok, şehirdeki orta seviyede bu arabayı alma gücü olmayan Mehmet Bey, 
Hülya Hanım. Ama yanı sıra bunu alma yeteneği olan Ayşe Hanım da 
seyrediyor. Dolayısıyla televizyondaki reklam böyle çalışıyor, 1000 kişiye 
belki sunuyor reklamı, içinde belki o reklamın hitap ettiği 50 kişi var. ama 
internet böyle değil. İnternetin daha da ilerisi cep telefonlarınızda, daha 
cep telefonları reklamcılığını çok çok iyi çalışmıyor, geliyor, önümüzdeki 
dönem hızla geliyor. İnternetten anlatalım, internette böyle değil. İnter-
nette sizi takip ediyor, “gmail” farkında değilsiniz ama, “gmail” sizi takip 
ediyor ve “bu adam hep futbol sitelerine gidiyor, bir de emlak sitelerine 
gidiyor, araba sitelerine gidiyor” diyor ve bu adama ben o zaman araba 
göstereyim, hatta adamın hangi arabalara baktığını da takip ediyor. Bu 
arabaları ben bu adama göstereyim, eğer alacaksa, ki öbür reklamda bir 
zayıf yönde şu: 1000 kişiye gösteriyorsa, belki hedeflediği 50 kişi dedik 
ya, 150.000 liralık arabayı alma kabiliyeti olan. Bu 50 kişiden de diyelim 
ki, 25 kişi yeni araba almış, yani bu arabayla yine ilgilenmiyor. Halbuki, 
internette düşünün adam gitmiş araba reklamlarına bakıyor. Doğrudan 
o arabayı alma ihtiyacı var, hayali var, düşüncesi var, siz de tam o adama 
gidip bunu gösterebiliyorsunuz. Dolayısıyla, konumuza dönelim, internet, 
cep telefonları ve tabletlerle birlikte reklam dünyasında bir dönüşüm var. 
Kitlesel reklamdan tam hedefine, kişisel reklama dönüşüm var; reklam 
sektöründeki tam dönüşüm bu. Bizim kişisel veriler konusuna da ağırlık 
vermemizin nedeni bu, bunu anlamanızı istiyorum.

Acaba bu kişisel veriler kimlerin elinde, acaba o kimler neler yapıyor ? 
Daha henüz bu noktada size devletin ya da kendi ülkelerinin vatandaşlık-
ları konusunda casusluk amaçlı bilgi toplamalardan bahsetmiyorum, en 
sonunda anlatacağım. Aslında belki de ikisi birbirinden çok farklı değil, 
belki de bir taşla iki kuş vuruluyor. Bu konuda “phorm”u anlatacağım, 
“p” harfiyle yazılıyor ve form diye okunuyor tabii ben Türkçe okuyorum. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

194

Bunun duyan kaç kişi var aranızda ? Ben iki kişi gördüm, halbuki hepiniz 
her gün karşılaşıyorsunuz, nerede biliyor musunuz ? TTNet’te; phorm 
ABD’de de 2007’lerde ortaya çıkan bir reklam uygulaması, bu söylediğim 
olayı yapıyor. Kendilerini şöyle tanımlıyorlar: Sizi gezdiğiniz siteler, tıkla-
dığınız reklamlar, izlediğiniz videolar, doldurduğunuz formlar aracılığıyla 
profilliyor ve elde edilen verilere göre ticari olan ya da olmayan içerikler 
sunuyor. Yani, internette neler yaptığınızı, davranışlarınızı izleyip ona 
uygun reklam ve içerikler sunuyor. Zaten yeni nesil reklamcılığın adı dav-
ranış temelli reklamcılık; yani sizin canınızı sıkmıyor, sizi lüzumsuz reklam 
şeyine boğmuyor, siz ne arıyorsanız, ne istiyorsanız o reklamları gösteriyor, 
çok güzel, çok hoş görünüyor. Ama öyle değil, önce Amerika’da kendi 
ülkesinde attılar ülkelerinden, sonra İngiltere’ye Phorm orada çalışmaya 
çalıştı, fakat enteresan olan, Türkiye’de de böyle oldu, hep gizli başlıyor. 
Deminden beri konuşuyoruz, işte kişisel verilerin gizliliği, Mustafa Bey 
anlattı, burada temel kişinin rızasını almak olmalıdır. Phorm böyle değil, 
İngiltere’de British Telecom tarafından da aynı başladı, güya bizden daha 
demokratik bir ülke, BT (British Telecom) kendi tüketicileri, kullanıcıları 
protesto etti, BT bunları dinlemedi. Sonra Avrupa Birliği’nden BT’ye 
ve İngiliz hükümetine uyarı gitti ve ondan sonra mecburen Phorm’u 
dışarı attılar. Phorm, Türkiye’ye geldi, Türkiye’de biz uğraşıyoruz hâlâ, 
birçok kişi uğraşıyor, Phorm durduğu yerde duruyor ve BTK kusura 
bakmasınlar, usulen bir soruşturma yaptılar ve BTK soruşturmasından 
önce Phorm şöyleydi: Çıkıyor önünüze, siz yukarıdaki “X” işaretini tık-
lıyorsunuz ben bununla ilgilenmek istemiyorum, kapatıyorum diye, sizi 
otomatik olarak kaydediyor, çıkma imkânınız yoktu, BTK şimdi bunu 
getirdi. Yani rızanızı alıyor ve kaydediyor. Niye Phorm’u Amerika attı, 
İngiltere attı, sonra da Romanya attı. Phorm için tehlikeli olan şey şu: 
Paket incelemesi yapıyor. Paket dediğimiz şey, mühendislik açısından, 
haberleşmesi şöyle oluyor: Siz bir mail gönderdiğiniz zaman internet onu 
paketlere bölüyor, belli bir boyuttaki verileri paket paket yapıyor. Birinci 
paketi yolluyor, karşıdan evet bu ulaştı uyarı gelince ikinci paketi yolluyor, 
internet böyle çalışıyor; paket paket yollar verileri. Giriyor, paketinizin 
içeriğine bakıyor, siz bu arada sevgilinize mektup yolluyorsunuz bunu 
görüyor, başka şeyleri görüyor. Demin dediğim size söylediğim şey; rek-
lamcılıkla devlet şeyi ayrılıyor. Bilmiyoruz, NSA belki kendi ülkesinde 
9 tane internet firması; Microsoft, Google, Facebook, Instagram, hepsi, 
bu 9 taneye elini daldırıp kendi ülkesindekilere belki de bakıyor, kendi 
ülkesinde olmayanlara da bu “Phorm”la bakıyor, enteresan.
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Şimdi biliyorsunuz bir sürü dava var, bugün gördüğümüz davalar var; 
telefon dinlemeleri deniliyor, başka belgeler var, Balyoz’du, Ergenekon’du, 
bir sürü belgeler çıktı. Bunlar nasıl çıktı, ne oldu, dinlemeler mi var, 
dışarıdan mı dinlemeler var bilmiyoruz. Ama ben size bunları anlatı-
yorum, lütfen bunlara dikkat edin. Benim en çok üzüldüğüm şey şu: 
Ülkemizde farkındalık, hatta dün bir toplantıdaydım ben, Telekom sek-
töründeki rekabetle ilgili, maalesef çok az hukukçu katılmıştı aranızdan 
çok üzüntü duydum. Çünkü, asıl özgürlüğünüz bununla gidiyor, farkında 
bile değilsiniz. IECC’leri öldürdü, ben böyle bir iddiada bulunuyorum. 
Çünkü, Türkiye’de ilk IECC’lerden birisinin kurucusuyum ben, 1997’de 
Superonline, turk.net vesaire hepsiyle birlikte …net’i kurdum ve Türk 
Telekom tarafından batırıldım. Nasıl batırıldım ? 250K, bu son olarak 
29 Liraydı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum bundan 5 sene önce vardı. 
Benim bahsettiğim tarihte Amerika’da 250 dolardı, bu hat için 130.000 
dolar fatura yolladılar bize, ben Türk Telekom aleyhine ilk dava açan 
kişiyim, ondan sonra gazeteciyim zaten. 130.000 dolarlık fatura 7 yıl 
sonra yanlış olduğu hukuk tarafından tespit edildi, ama çok geç, hukuk o 
kadar geç işliyor ki, şirket gitti elden. Biz kazansak ne olur o davayı artık.

Bugün beni gazeteci yaptı, hayatımdan da çok memnunum, bütün 
dünyayı geziyorum hiçbir şikâyetim yok. Ama bugün Telekom sektörü 
inliyor, hanginiz farkındasınız ? Telekom sektörü sadece davalarla geri 
götürülüyor, hanginiz farkındasınız ?

Şimdi, son olarak bu NSA’yi anlatalım. 6 Haziran’da bir CIA Ajanı, 
eski bir CIA ajanı Edward Snowden, NSA skandalını ortaya döktü. 
Yani, hepimizin çok kullandığı Facebook, Microsoft, YouTube, Google; 
bunların hepsinin NSA’in hizmetinde olduğunu öğrendik. Fakat burada 
başka bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum, bu Türkiye’deki TİB 
içinde geçerli. Bu konu şu: NSA ya da TİB artık dinleme yapmıyor 
sadece, kaydetme yapıyor, kaydetmenin anlamı şu: Diyelim ki, bundan 
bir sene sonra herhangi bir kişi hoşa gitmeyen bir hareket yaptı, hemen 
dönüp o kişinin son 6 altı aylık kayıtlarını, bu sadece sesli kayıtlar değil, 
her türlü elektronik hareketini bakılabilir ve karşınıza çıkabilir, bunlar 
izleniyor. İşte ilk başta söylediğimiz Big Data dediğimiz şey bu, kişisel 
verilerimizin geldiği nokta bu.

Gökhan Bey’in demin söylediği konuyu da şimdi anlatayım; 
18 Temmuz 2013 tarihinde BTK’nın sayfasında bir karar yayınlandı, 
sanıyorum yanlışlıkla yayınlandı pek çok hoşlanmadılar ve hemen kal-
dırdılar. Bu karar diyor ki, servis sağlayıcılar bütün trafiklerini Ankara’ya 
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getirip bize teslim edecekler, diyor ve bunun nedenini de güvenlik olarak 
gösteriyorlar.

Bu arada internet servis sağlayıcılarının boğazı BTK’nın elinde, ceza-
larla ya da diğer şeylerle boğazını sıkıveriyorlar. Dolayısıyla, ben bazı 
haberler var, mahkeme dışı dinleme filan yapılmış bunları bilmiyorum. 
Ama, bu son 18 Temmuz kararı çok ciddi, bunun anlamı mahkeme 
kararı olmadan herkesi aynen NSA’in yaptığı gibi, herkesin trafiğini her 
an takip etmek ve daha kötüsü kaydetmek. Bunun bireylerin anayasal 
hakları olan haberleşme hakkı, haberleşmenin gizliliği vesaire bir yana 
bırakın. Yerli ya da yabancı NSA firmalarının ticari sırları boyutu var; 
çünkü bu trafiğin hepsi bireylere ait değil, bazıları firmalara ait. Örneğin; 
ihale bilgileri var, teklif bilgileri var, bunları bilemiyoruz.

Bu arada TİB bunu yeni mi yapıyor, onu da bilemiyoruz. Çünkü, 
2005 yılında TİB kurulurken, daha kurulmadan önce bir ihale açıldı ve 
o ihalede diyor ki, “Aylık 2.000.000.000 (iki milyar) maili depolayacak 
donanım isteniyor” belgesi var ve bu durum yeni değil. Yıllardır TİB bunu 
yapıyor, dolayısıyla bütün bu davalar, son hareketler hepsinin altında bu 
takipler mi var bilmiyoruz. Bu takipleri kim yapıyor, Türkiye’ mi, yoksa 
Phorm gibi uygulamalar, işbirlikçilerle başka birileri mi ? Ben bu soruyla 
sunumumu bitiriyorum. Phorm ve 18 Temmuz kararıyla ilgili bilgileri 
turk.internet.com sitesinde bulabilirsiniz. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Füsun Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Özel-
likle TTNet.gezinti.com ile ilgili Mustafa Bey soru - cevap bölümünde 
herhalde cevaplar.

Bir ekleme yapayım, 1981 yılında ilk imzalayan ülkelerden birisi 
olduğumuz Avrupa Konseyinin kişisel verilerle ilgili düzenlemesini şu 
anda tek onaylamayan ülkeyiz. Bırakın bu imzadan sonra onaylayıp 
bununla ilgili yasal düzenleme yapmayı, şu anda bütün Avrupa Konseyi 
ülkeleri arasında bunu onaylamayan, kendi iç hukukuna dahil etmeyen 
tek ülkeyiz. Bu notu aktarayım.

Şimdi sözü Sylvia’ya vereceğim. Sylvia, bizim Hukuk Kurultaylarımızın 
yabancısı değil, 2008 yılından beri Türkiye’ye değişik vesilelerle geliyor. 
Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili Avrupa Birliği müktesebatının hazır-
lanmasında çok ciddi emeği olan, diğer çalışmalarıyla birlikte değerli bir 
katılımcımız, sözü kendisine bırakıyorum; buyurun Sylvia.
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Prof. Dr. Sylvia KIERKEGAARD
Southampton Üniversitesi / İngiltere

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sylvia’ya çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği’nde, 

özellikle bütün dünya ve Avrupa Birliği’ndeki son düzenlemelerle ilgili 
çok kapsamlı bilgi verdi ve en son olarak Avrupa Birliği’nde 2013 yılında 
bir düzenleme yapıldığını ve yeni esaslar getirildiğini söyledi.

Bildiğimiz kadarıyla Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan son yasal 
düzenleme tasarımız 2012 yılında hazırlandı ve Meclise sunuldu. Şimdi 
bununla ilgili genel bir değerlendirme olarak Yüksel Bey’e sözü bırakaca-
ğım. Yüksel Bey’i davet ederken Müsteşar Yardımcısıydı, şu anda Yüksek 
Müşavir oldu; buyurun.

Yüksel HIZ
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Ben de katılımcıları saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz diyorum.
Konu başlığı esas itibariyle, Avrupa düzenlemeleri ışığında kişisel verile-
rin korunması, bu bağlamda bir sunum hazırlamıştım. Tabii söylenmiş 
olanları tekrar etmemeye, özellikle Sylvia Hanım’ın bahsettiği, Avrupa 
Birliği Uluslararası Mevzuata değinmemeye çalışacağım. Belki sadece 
başlıklarına değinerek sunumumda bütünlüğü korumaya çalışacağım.
Exerdel’in ne olduğu buradaki dinleyiciler açısından malum bir konu; 
doğrudan ya da dolaylı olarak kişiyi ele veren her türlü bilgi olarak genel 
bir tarif yapılabilir.

Son yıllarda klasik metotların yanında otomatik yöntemlerin, 
elektronik ortamda bilginin akışı, verilerin son derece fazla işlenmesine 
ve erişilebilmesine imkân sağlaması, kişisel verilerin ihlalinin kolaylığını 
da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, bu alandaki düzenlemeler son 
30 - 40 yıldır artarak devam etmektedir. Söylendiği gibi 1981 yılında 
Avrupa Konseyi’nin sözleşmesini imzalamış olmakla birlikte henüz hayata 
geçiremedik. Ben özet şeklinde sunum yapmak istiyorum, zamanı da iyi 
kullanmak adına.
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Birincisi, en büyük veri toplayıcısı devlettir. Tabii şu anda konuşu-
lanlardan da anlaşılıyor ki, Türkiye açısından bu devlet olmakla birlikte, 
dünya açısından baktığımızda; özel sektör ve istihbarat örgütleri en büyük 
veri toplayıcı konumuna gelmiştir. Devlet veri toplama ve depolama 
faaliyetinde kamu kurumları vasıtasıyla yapmaktadır. Şöyle bir baktı-
ğımızda Türkiye’de en çok hangi kamu kurumu bu veri toplama işini 
yapıyor ? Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, temel olarak verileri toplayan kamu 
kurumları olarak önümüze çıkmaktadır.

Bildiğiniz gibi Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, MERNİS Siste-
minde en temel kişisel verileri tutan kurum niteliğindedir ve veri tabanları 
bu anlamda çok geniştir. Tapu ve Kadastro bilgi sistemi TAKBİS yine 
bünyesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde kişilerin taşınmaz-
larına ilişkin bilgileri tutmaktadır. Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumunda yine 
hassas nitelikli veriler tutulmaktadır. Adalet Bakanlığı bünyesinde malu-
munuz UYAP sistemimiz vardır ve yine hassas veri sayılabilecek bilgiler 
burada tutulmaktadır. Özellikle de mahkûmiyet ve adli sicil kayıtlarının 
tutulduğu malumunuzdur.

Özellikle 2013 tarihi itibariyle mobil abone sayısının yaklaşık 
68 milyon olduğu düşünüldüğünde ve nüfusun önemli bir kısmının 
kimlik fotokopilerinin değişik abonelikler nedeniyle GSM operatörlerinde 
bulunduğu düşünüldüğünde bu bir vahamet arz etmektedir. Bu husus 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu’nun bilgi güvenlik ve 
kişisel verilerin korunması kapsamında gerçekleştirdiği ve denetim sonrası 
hazırladığı 27 Kasım 2013 tarihli raporunda da eleştiri konusu olmuştur.

Keza, artık alışveriş merkezlerinde en ufacık bir şey aldığınızda verileri-
niz kaydedilmektedir. Bunlara özel hastaneler, havayolu şirketleri, oteller, 
sanal alışveriş şirketleri, hayatın her alanındaki hususları ekleyebiliriz.
Kişisel verilerin bu kadar ölçüsüz olarak, gelişigüzel toplandığı, hukuka 
aykırı şekilde başkalarıyla paylaşıldığı veya açıklandığı takdirde, kişinin 
temel haklarının ihlal edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle kurum ve 
kuruluşlar bünyesinde kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması tabii ki 
büyük önem arz etmektedir.

Yine kişisel verilerin korunması hakkında 2010 yılında yapılan Anayasa 
değişikliğiyle, temel bir insan hakkı olarak ortaya çıkmaktadır. Anayasa-
mızın özel hayatın gizliliği ve korunması üst başlığı altında düzenlenen 
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20’nci maddesinde; herkesin kişisel verilerinin korunması hakkına sahip 
olduğu, kişisel verilerin kişinin açık rızasıyla ve ancak işlenebileceği, 
ayrıntılarının ise kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ne yazık ki, uzun yıllardır yapılan tüm hazırlıklara rağmen kişisel 
verilerin korunması kanun tasarısı henüz yasalaşmamıştır. Bununla 
birlikte, mevzuatımızda değişik hükümler mevcuttur. Ben uluslararası 
düzenlemeler ve Avrupa Birliği müktesebatına ilişkin düzenlemelerden 
bahsetmek istemiyorum, sadece başlıklarını söyleyeyim.

Malumunuz, ilk yasal düzenleme 1970 yılında Federal Almanya’nın 
“Hessen” eyaletinde yapılmıştır. OECD 1980 yılında kişisel alanın veya 
sınır aşan kişisel verilerin korunmasına ilişkin birtakım ilkeler belirlemiştir.
Avrupa Veri Korumasının tarihsel gelişimine baktığımızda, yine ilk ulus-
lararası hukuk belgesi olarak Avrupa Konseyi’nin 28 Ocak 1981 tarihli 
108 no’lu sözleşmesi karşımıza çıkmaktadır. Kişisel nitelikteki verilerin 
otomatik işleme tabii tutulması karşısında şahısların korunmasına dair 
sözleşmedir bu.

Yine sözleşmeye, 2001 yılında eklenen denetleyici makamlar ve sınır 
ötesi veri akışına ilişkin 181 nolu ek protokol eklenmiştir. 24 Ekim 1995 
tarihinde ise, meşhur Avrupa Birliği’nin 95/46 Sayılı kişisel verilerin 
işlenmesinde gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı 
direktifi yürürlüğe konulmuştur. 1997 yılında Konsey tarafından, Kon-
sey tarafından 97/66 Sayılı telekomünikasyon alanında kişisel verilerin 
işlenmesi ve mahremiyetin korunması direktifi, 2001 yılında Avrupa 
Birliği temel hak ve hürriyetlerin 8’nci maddesinde de; müstakil bir 
temel insan hakkı olarak düzenleme yapılmıştır.

Yine Avrupa Birliği’nin 21/45 Sayılı direktifiyle, kendi organları 
içerisinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler yapmış ve 
birlik organlarının 95/46 Sayılı direktife uyumunu denetlemek üzere 
veri otoritesini kurmuştur. 31 Temmuz 2002 tarihinde 2002/58 Sayılı 
elektronik iletişimde kişisel verilerin işlenmesi ve genel gizliliğin korun-
ması yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

15 Mart 2006 tarihli, 2006/24 Sayılı kamuya açık elektronik hiz-
metleri ve iletişim ağlarının sağlanmasıyla bağlantılı olarak oluşturulan 
veya işlenen verilerin saklanması direktifi ile telekomünikasyon alanında 
hizmet veren servis sağlayıcıların bu hizmetler esnasında oluşturdukları 
ve işledikleri bir kısım verilerin saklanması hususunda sorumlulukları 
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hakkında düzenleme yapılmıştır. Kusura bakmayın ciddi anlamda rahat-
sızım sesim biraz sıkıntılı, yeterince ulaşabiliyordur umarım.

Uluslararası belgelerde yer verilen temel ilkelere baktığımızda tüm 
dünyada bu aslında yukarıda saydığım ilkeler esas alınmaktadır. Bu çer-
çevede üye ülkeler genel olarak aşağıdaki kuralları ulusal mevzuatlarına 
geçirmekle yükümlü görünmektedirler.

Bir; veri koruma prensipleri tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında 
uygulanmalıdır.

İki; kişisel veriler hukuka uygun olarak ve dürüstçe elde edilmeli ve 
işlenmeli, belirli meşru amaçlar için kullanılmalıdır ve bu amaçla ilgili 
yeterli ölçü olmalıdır. Kişisel veriler doğru ve güncel tutulmalıdır.

Üç; kişisel verilerin elde edilmesinde ve işlenmesinde temel hukuka 
uygunluk sebebi ilgili kişinin rızası olmalıdır. Bu kuralın istisnası, ilgili 
veri koruma mevzuatında belirlenmelidir.

Dört; kişilerin ırki kökenlerine, siyasi görüşlerine, dinlerine veya diğer 
inançlarına, sağlık veya cinsel yaşamlarıyla ilgili mahkûmiyetlerine ilişkin 
veriler ulusal mevzuata uygun güvenceler bulunmadıkça işlenmemelidir.

Beş; vatandaşlara kendisi hakkında tutulan verilere ulaşma, bunların 
silinmesi veya yok edilmesini veya düzenlenmesini talep etme hakları 
tanınmalıdır.

Altı; kişilerin verilerin korunması uygulamalarında şeffaflığın sağlan-
ması ve vatandaşların haklarının kullanabilmelerinin kolaylaştırılması 
amacıyla, veri işleyen kuruluşların kayıt edileceği ve herkesin ulaşımına 
açık olacak bir sicil tutulmalıdır.

Yedi; ülkedeki veri koruma hukukunu denetleyecek ve taleplerini 
yerine getirmeyen vatandaşların şikâyetlerini inceleyerek karara bağlayacak 
bir denetim mercii oluşturulmalıdır.

Sekiz; veri koruma ilkelerine aykırı hareket edenler hakkında etkin 
yaptırım mekanizması oluşturulmalıdır.

Yukarıdaki sözleşmeler ve uluslararası ilişkilerimiz gereği olarak, Avrupa 
Birliği katılım sürecinde bu konu sıkça gündeme getirilmiş ve Avrupa 
Birliği’ne katılım sürecinde çeşitli rapor ve resmi belgelerde konuya 
değinilmiştir. 2008 Katılım Ortaklığı Belgesindeki 23’ncü Fasıl “Yargı 
ve Temel Haklar” başlığı altında; kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
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ilgili mevzuatın müktesebata uyumlaştırılması çabalarının desteklen-
mesi ve bağımsız bir veri koruma denetleme otoritesinin oluşturulması 
öngörülmüştür.

5 Kasım 2008 tarihli ilerleme raporunda, yine “Yargı ve Temel Hak-
lar” başlığı altında konuya değinilmiş, 23’ncü Fasıl tarama sonu taslak 
raporunda kişisel verilerin korunması konusuna yer verilmiştir. Kişisel 
verilerin korunması bağımsız bir başlık olarak 23’ncü Fasıl olan, Yargı 
ve Temel Haklar başlığı altında ele almış olmakla beraber, 24’ncü Fasıl-
daki “Polis İşbirliği” başlığı altında bilgi toplumu, medya ve tüketicinin 
sağlığının korunması gibi fasıllar ile kişisel verilerin iletilmesi, işlenmesi, 
saklanmasıyla ilgili tüm fasıllara ait toplantılarda da bu husus gündeme 
getirilmiştir.

Görüldüğü üzere içinde bulunduğumuz veya bulunmaya çalıştığımız 
bütün uluslararası kurum ve kuruluşlarda bu konu karşımıza çıkmakta-
dır. Bizim mevzuatımıza baktığımızda durum nedir ? Asıl belki bu tasarı 
üzerine bir şeyler söylemem gerekecek. Bu alan her ne kadar müstakil bir 
çerçeve veriler kanunu çıkmamış olsa da, tümüyle boş bıraktığımız bir 
alan değil. 2010 yılındaki Anayasa Referandumundan sonra, Anayasa’nın 
20’nci maddesinde malumunuz; herkesin kişisel verilerinin korunması 
hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin kişinin açık rızasıyla ve kanunla 
işlenebileceği, ayrıntıların kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bilgilerden hareketle kişisel verilerin kişinin manevi varlığını 
korumak için kural olarak, kişisel verilerini işleyen herkese karşı kişili-
ğinin korunmasını isteyebileceği sonucu çıkarılmalıdır. Zira, kişi ancak 
çevresinin kendisi hakkında sahip olduğu bilgilerin bilincinde olarak ve 
bu bilgiye sahip olduğu takdirde manevi varlığını koruyabilecektir. Veri 
koruması hakkı kişiye, hangi kişisel verilerin kim tarafından ve kimin 
için, hangi amaçla öğrenme fırsatı verecektir.

Anayasadaki maddeden sonra, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanu-
nunda da bu konuya ilişkin hükümler mevcuttur. Özel hukukta kişilik 
hakkı genel anlamda, Türk Medeni Kanunun 23 ve 24’ncü maddeleri 
ile Borçlar Kanunun 49’ncu maddesinde korunmaktadır. Türk Medeni 
Kanunun 23’ncü maddesi kişilik haklarını hukuki işlem yoluyla saldırı 
karşısında korurken, 24’ncü maddesi hukuki işlem dışı saldırılara, yani 
haksız fiillere karşı korumaktadır.

Türk Ceza Kanununa baktığımızda, 2005 yılında yürürlüğe girmiş 
Türk Ceza Kanunumuzda, 135, 136 ve 138’nci maddelerinde buna ilişkin 
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düzenlemelere yer vermiştir. 135’nci madde, kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak kaydedilmesi, 136’ncı madde ise kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak verme veya ele geçirme suçunu, 138’nci maddesi ise, verilerin yok 
edilmesi suçunu düzenlemiştir.

Ceza Kanunumuzdaki bu düzenlemeler yürürlükte olsa da, kişisel 
verilerin tanımlanmamış, hukuka aykırılık unsuru konusunda bir düzen-
leme yapılmamış olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, 
kanunilik ilkesinin getirdiği sınırlar ve kişisel verilerin korunması konu-
sunda ilke ve kuralları belirleyen bir kanun olmaması mevzuatımıza yeni 
giren bu kavramın soruşturulması ve kovuşturulmasını zorlaştırmaktadır.

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizlili-
ğin korunması hakkında malumunuz olduğu üzere yönetmelik vardır. Bu 
konuya değinildiği için hızlı geçiyorum. Diğer düzenlemelere baktığımız 
da; Ceza Muhakemesi Kanunu, İş Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu 
özellikle sayılabilir.

Kişisel verilerin korunması kanun tasarısına geldiğimiz de, biraz bu 
konuda ayrıntı vermek istiyorum, bu konunun ilgilisi olarak. Sürece 
baktığımızda, esas itibariyle biz aşağı yukarı 25 yıldır bu konuyu çalışıyo-
ruz, enteresan bir şey; çünkü 1981 yılında sözleşme imzalanmış ve 1989 
yılından itibaren Adalet Bakanlığı kayıtlarında buna ilişkin çalışmalar 
yapıldığına dair bilgi var. 2000’li yıllara kadar çeşitli tasarı taslakları 
hazırlanmış ve ancak çalışmalar sonuçlandırılamamıştır.

Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından 30.03.2004 tarihli Bakan 
oluruyla, Sayın Profesör Doktor Bahri Öztürk Başkanlığında en son 
bir komisyon oluşturulmuş ve tasarı çalışmalarına devam edilmiştir. 
2000 yıllarından itibaren bütün çalışmaların içinde ben bulundum, bir 
anlamda bunu kendim için şans sayıyorum. Tasarı hazırlık çalışmalarına 
devam edilmiş, hazırlanan tasarıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüş-
lerine gönderilmiş, 28.07.2006 tarihinde Başbakanlığa sevk edilmiş. 
Ancak 27.04.2008 tarihinde TBMM’ye sevk edilebilmiş, iki sene kadar 
Başbakanlıkta konuyla ilgili biraz espri olacak ama, “in midir, cin midir, 
ne getirir, ne götürür, kötü müdür, iyi midir” gibi bir anlayışla tereddüt-
ler oluşmuş ve bu tereddütlerle yaklaşılmıştır. Bir devlet refleksi olarak 
bunun ele alındığını düşünüyorum ben.

Tasarı 2008 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna 
gönderilmiş, ancak seçimlerin yenilenmesi nedeniyle İç Tüzüğün 77’nci 
maddesi gereğince yeniden Başbakanlığa iade edilmiştir. En son biraz önce 
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bahsedilen 2012 yılında tasarı yeniden Başbakanlığa gönderilmiş, Adalet 
Bakanlığı bu arada çalışmalarını yapmış. Tasarının yenilenmesi istenmiş 
ve yeni bir çalışma grubu kurulmuş, çünkü 2008’deki tasarıda özellikle 
Veri Koruma Kurulu’na ilişkin düzenlemeye itirazlar gelmişti hükümet 
tarafından. Başbakanlığa 2012 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanun 
Tasarısı olarak son tasarı sevk edilmiş ve 11 Şubat 2013 tarihinde Bakanlar 
Kuruluna sunulmuş ve bazı hususların yeniden revize edilmesi noktasında 
Bakanlar Kurulu’nun üyelerinin isteği üzerine yeniden ele alınmıştır.

Sonuç itibariyle Adalet Bakanlığında, Bakanlar Kurulundaki görüş-
ler doğrultusunda değişiklikler yapılmış tasarı üzerinde ve sekretarya-
sını Adalet Bakanlığına bağlı bir genel müdürlüğün yaptığı, görevinde 
bağımsız bir Kişisel Veriler Koruma Kurulu oluşturularak tasarı sevk 
edilmiştir. Tasarı ile getirilen düzenlemeleri başlıklar halinde kısaca 
iletmek istiyorum.

Tasarı ile sadece gerçek kişilerin verileri korunmaktadır, 2008 tasarı-
sında tüzel kişilerin kişisel verileri de korunmaktaydı. Ancak şu hali sadece 
gerçek kişilerin verilerinin korunması, Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 
95/46 direktiflerine uygundur. Şu anki düzenlemeyi biraz geniş yapmışız.

İkinci olarak, tasarıyla öncelikle kişisel verilerin işlenmesi sorunu düzen 
altına alınmakta ve buna ilişkin genel ilkeler belirlenmektedir. Buna göre, 
verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi, belirli 
açık ve meşru araçlar için toplanması ve bu amaçlara aykırı olarak yeniden 
işlenmemesi gerekmektedir. Kişisel veriler, istisnalar haricinde ancak ilgili 
kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kural olarak kişisel veriler ancak, 
ilgili kişinin açık rızasıyla ve kanunda belirtilen durumlarda işlenecektir.

Bir diğer kural; özel nitelikteki kişisel veriler için işlem yasağı getiril-
mektedir. Bu direktifin de gereğidir. Tasarı ile kişilerin; ırk, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançları, dernek, vakıf ve sendika 
üyeliği, sağlık ve cinsel hayatlarından oluşan özel nitelikteki verileri için 
işlem yasağı getirilmektedir. İstisnalar 6’ncı maddesinde sayılmaktadır.

Bir diğer kural; muhafaza edilmesine artık ihtiyaç duyulmayan veriler 
silinecek, yok edilecek veya anonim haline getirilecektir.

Bir diğer kural, biraz öncede bu konu özellikle konuşmacılar tarafından 
da bahsedildi. Tasarı ile yurtdışına veri aktarımı da düzenlenmektedir. 
Buna ilişkin hükümler getirilmektedir. Kişisel veriler kural olarak, verinin 
istendiği yabancı ülkede yeterli koruma bulunması ve bu kanunda belir-
tilen gerekli şartların gerçekleşmesi halinde yurtdışına aktarılabilecektir. 
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Verinin istendiği yabancı ülkede yeterli koruma olmaması halinde ise, 
kişisel veriler ancak ilgili kişinin açık rızası bulunması veya Türkiye’deki 
ve aktarılacağı yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı 
yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Koruma Kurulunun izninin bulunması 
hallerinde yurtdışına aktarılabilecektir. Aslında yeterli güvence burada 
getirilmektedir diye söyleyebiliriz. Ayrıca kişisel verilerin yurtdışına 
aktarılmasına ilişkin ilgili kanunlardaki hükümler saklı tutulmuştur.

Bir diğer kural, tasarıyla ilgili verileri işlenen kişilere bilgi edinme, 
düzeltme gibi birtakım haklar tanınmaktadır. Buna göre veri sorumlu-
ları, ilgili kişileri veri sorumlusunun kimliği, verilerin işlendiği amaç ve 
şekilleri ile bilgi edinme ve düzeltme haklarının bulunduğu hususlarında 
da bilgilendirmekle yükümlüdürler. İlgili kişilerde veri sorumlusuna 
başvurarak, kendisiyle ilgili bilgileri edinme, bunların düzeltilmesini 
isteme, yok etmeyi talep etme hakkına sahiptir. Veri sorumluları ilgili 
kişilerin bu taleplerini yerine getirmek zorundadırlar. Eğer buna cevap 
verilmezse 30 gün içerisinde Kurula şikayette bulunabilirler.

Ayrıca bir veri koruma sicili oluşturulacaktır. Kişisel verileri tutanlar, 
bu veri koruma siciline kayıt olmak zorundadırlar. Tasarı ile kamuoyuna 
açık olarak tutulacak ve veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri kayıtları 
sistemi kurmadan önce kaydolmak zorunda olacakları bir veri sorumluları 
sicili kurulmaktadır.

Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, istihbarat faaliyetleri ve yargısal 
işlemler gibi alanlar için birtakım istisnalar bulunmaktadır. Bu da genel 
sıkıntılı alanlardan birisidir. kişisel verilerin, kişisel amaçlar için basın 
özgürlüğü kapsamında milli güvenlik ve milli savunma amacıyla istih-
barat faaliyeti çerçevesinde ve verilerin anonim hale getirilmek suretiyle 
işlenmesi halinde kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Tasarı ile biraz öncede bahsettim, Adalet Bakanlığı’na bağlı bir Genel 
Müdürlük bünyesinde Veri Koruma Kurulu kurulmaktadır ve Veri 
Koruma Kurulu denetleme görevini ve piyasayı düzenleme görevini 
nezdinde bulundurmaktadır. Tasarıda belirlenen hükümlere aykırılık 
halinde, idari yaptırım ve cezai yaptırımlar söz konusudur.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Avrupa Birliği ile ilgili direktif 
ve sözleşmeler ile özel hayatın gizliliği hakkı altında koruma altına alınmış 
bir kısım yasal düzenlemeler mevzuatımızda yapılmış olsa da, tüm ilkeler 
ve kurumlarıyla ülke mevzuatımız ve uygulamasında anılan düzenleme-
ler çerçevesinde ve mukayese hukuk ile uyumlu bir şekilde henüz yer 
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bulamamıştır. Ancak, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Sayın 
Başbakan tarafından bizzat kamuoyuna açıklanan, “Demokratikleştirme 
Paketi” ile yasalaştırılacağı ifade edilen, kişisel verilerin korunması kanun 
tasarısının yakın zamanda TBMM’ne sevk edilecek olması da sevindirici 
bir gelişme olarak gözükmektedir. Yani, maalesef henüz Meclise sevk edil-
memiştir. Bu aşamada tasarının özellikle bir kısım kurumları istisna tutan 
hükümleriyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapısı ve görevlerinin 
düzenlediği hükümleri kamuoyunda özellikle akademisyenler tarafından 
irdelenmeli, Avrupa Birliği’ndeki son gelişmeler, Avrupa Birliği Adalet 
Divanının bu konudaki kararları, özellikle Avustralya ve Almanya için 
verdiği kararlar dikkate alınarak çalışmalar yapılmalıdır. Bunun sonu-
cunda ortaya çıkacak olan fikirler, tasarı Meclise sevk edildikten sonra 
TBMM’ye iletilmeli ve bir kamuoyu oluşturulmalı diye düşünüyorum. 
Dinleyicilere ve katılımcılara teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum. Şimdi bir sonraki oturu-
mumuz Bireysel Başvuru, Anayasa Başkanvekilimiz burada, Avrupa 
Mahkemesi Başkanvekilimiz burada, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sinden Sırbistan Yargıcımız buradalar; zamanımızı da oldukça aştık, 
ben o yüzden izin verirseniz soru almayıp sadece Mustafa Beyin bir - iki 
dakikalık eklemesi var, ondan sonra oturumumuz kapatmak istiyorum. 
Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum, diğer oturumu çok sarkıttık 
çünkü. Buyurun Mustafa Bey.

Mustafa Özdemir - Teşekkür ederim, sağ olun. Soruşturma sürecinde 
bizzat bulunduğum için bilgi sahibi olduğum bir konu, kısaca bilgi 
açıklama yapmak istiyorum.

Kamuoyunda bildiğiniz ismiyle, “Gezinti Hizmeti”. Bu konuyla 
alakalı şüpheler ve tereddütler basına yansıdıktan sonra Kurumumuzca 
bunlar araştırıldı, yerinde denetimler gerçekleştirildi. Zaten malumunuz, 
kişisel verilerin yurtdışına çıkartılması mevzuatımıza göre yasak, yani bu 
konuda bütün denetimler yapıldı. Tespit edilen ihlaller oldu, bu ihlaller 
çerçevesinde ilgili işletmeciye para cezası uygulandı. Ben şunu vurgulamak 
istiyorum, burada örneklerde de yer vermiştim. Kurumumuz gerçekten 
abonelere ait kişisel verilerin korunması konusunda çok hassas ve gerekli 
denetim faaliyetlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani, şu aşa-
maya kadar bu şekilde devam etti, bundan sonra da bu şekilde devam 
edecektir. Ve aboneler ait kişisel verilerin yurtdışına çıkartılması durumu, 
mevcut durumda hiçbir işletme açısından söz konusu olamaz mevzuatı-
mız gereği. Ben bunu özellikle vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum.
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Oturum Başkanı - Peki, çok teşekkür ediyorum. Oturumumuzu 
bitiriyoruz, diğer oturumumuza hızlıca geçeceğiz. Kolay gelsin.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden 
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 

Hakkının Değerlendirilmesi
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayının üçüncü gününe hoş geldiniz. Şimdi, “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nden Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının 
Değerlendirilmesi” konulu ikinci oturum icra edilecektir. Oturumun 
birbuçuk saat sürmesi ve 12:45’te bitmesi planlanmaktadır.

Oturumun Başkanlığını yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkan 
Yardımcısı Sayın Avukat başar Yaltı’nın platforma teşriflerini arz ederim.

Oturum konuşmacıları;
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Sayın Dragoljub Popovic,
• Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Doktor Alparslan Altan,
• Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür-

lüğü İnsan Hakları Dairesi Başkanı Sayın Doktor Şener Dalyan, 
kürsüye teşriflerini arz ederim.

Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 
olan dinleyicilere salonda görevli arkadaşlarımızı mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Av. Başar YALTI
Türkiye Baralor Birliği Başkan Yardımcısı / Oturum Başkanı

Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar sunuyoruz. Ben Ankara Baro-
su’nun bu gelenekselleşmiş iki yılda bir yapılan Hukuk Kurultayının 
hayran bir izleyicisiyim. Gerçekten Türkiye’nin hukuk gündemini belir-
leyen çok değerli konu başlıkları ve değerli konuşmacıları seçerek Türk 
hukuk kamuoyuna büyük eserler de kazandırıyorlar. O bakımdan Ankara 
Barosuna ve Ankara Barosunu yönetimi adına sayın ve sevgili Başkanımız 
Sema Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların daha da artarak 
sürmesini tabii ki diliyoruz.

Bugünkü konumuz güncel bir konu, özellikle son zamanlarda bili-
yorsunuz bu tutuklu milletvekilleriyle ilgili çözüm bulunamıyordu. 
Birdenbire Anayasa Mahkemesi devreye girdi ve peşpeşe verdiği kararlarla 
bunu çözdü. Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanvekilimiz de burada, tabii 
ki çok değerli açıklamalar yapacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda 
kamuoyunda çok soru işaretleri de var; bugüne kadar yapılan başvurular 
hakkında Anayasa Mahkemesi’nin bölümlerinin henüz karara bağlamadığı 
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çok şikayet var, bakalım tarzı ve tavrı ne olacak ? Ben her fırsat bulduğumda 
yinelemekten kaçınmıyorum; Türkiye’de iki tane 12 Eylül var, birisi 
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, birisi de 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa 
Referandumudur. Buna da bazıları “Sivil Darbe” diyorlar. Çünkü, bu 
referandum sonucunda özellikle yargı sistemi yeni baştan biliyorsunuz 
“dizayn” edildi. Anayasa Mahkemesi, HSYK, arkasından çıkartılan yasa-
larla da Yargıtay ve Danıştay yasalarında değişiklikler yapılıp buralara 
seçilen yeni üyelerle yargı yeniden oluşturuldu.

Ama, yine bu günlerde hepimizin birlikte yaşadığı, şu anda saat 
15:00’da başlayacak komisyonda görüşülecek olan bir kanun var; Ana-
yasaya Referandumuyla getirilen, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
ortaya koyduğu yapı, 17 Aralık’tan sonra ortaya çıkan durumla birlikte 
bu sefer siyasi iktidarın kendisi tarafından değiştirilmek isteniyor. Tabii 
Anayasa değişikliği olmadan yapılacak değişiklikleri izleyenleriniz oldu 
mu veya inceleme fırsatınız oldu mu, HSYK Kanunu 56 maddelik bir 
teklifle şu anda sil baştan değiştirilmek isteniyor.

Şimdi, yargı ile siyaset ilişkisini bu şekilde somut olarak ilişkilendirerek 
yaşıyoruz. Zaten, her ne kadar biz yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı desek 
bile, özellikle yüksek mahkemelerin, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
kararlar mutlaka siyasi nitelik taşımakta, siyasi sonuçlar doğurmaktadır. 
Bireysel başvuru bakımından ise, siyasi sonuç nasıl yaşandı ? Tutuklu mil-
letvekillerinin sorunu bir türlü çözülemiyorken, önce “Balbay” kararıyla, 
Mustafa Balbay serbest bırakıldı, daha sonra emsal olur diye başvurular 
yapıldı, ama maalesef mahkemesi dikkate almayınca hemen çok hızlı 
hareket ederek Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla BDP’li ve bir de 
bağımsız milletvekilini serbest bırakmakla siyaseten bir rahatlık sağlamış 
gibi oldu. Bu hızı, bu özgürlükçü anlayışı aslında her birey için yapmasını 
tabii ki Anayasa Mahkemesi’nden bekliyoruz.

Şimdi bizim tartışacağımız konuda, 2010 Anayasa Referandumu ile 
birlikte Anayasanın değiştirilen 148, 149’ncu maddelerinin sonucu ve 
çıkartılan yasayla birlikte 24 Eylül 2012’den itibaren yapılan başvurularla 
incelemeye başlayan bireysel başvuru hakkının nasıl kullanıldığı, bunun 
yarattığı sorunlar genel çerçevesiyle tartışılacak.

Biliyoruz, bireysel başvuru temel hak ve özgürlüklerimizin kamu 
gücünün işlem, eylem veya ihmaliyle ihlal edildiğini iddia edenin Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurması sonucu kullanılan bir yol olarak biliniyor. Bu 
yol bizim örnek almaya çalıştığımız Avrupa’da, dünyada yaygın şekilde 
de kullanılıyor.
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Bir konuşmacımız burada olmadığı için aksayan zamanı kazandık. 
Daha sonra da 20’şer dakika konuşmacılarımız lütfederse, kalan zaman 
içerisinde de sorularla devam edelim. Çünkü bu konunun avukatlarla 
da çok ilgili boyutu var, tartışma fırsatı da bulabiliriz. O zaman söze 
öncelikle yabancı konuşmacımızdan başlayalım; buyurun.

Dragoljub POPOVIC
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Popovic, o mahkemenin de yargıcı olarak 

çok dertli. Neden ? Çünkü, iş yükü çok fazla, ama ben üç başlıkta söy-
lediklerini özetleyebilirim diye düşünüyorum.

Birincisi, yargı alanında diyalog çok önemli, mahkemeler birbirin-
den bir şeyler öğrenirlerse insan hakları daha kolay korunur. İkincisi, 
normal mahkemelerde asıl sorun; sözleşme hükümlerini, insan hakları 
konusunu normal mahkemeler uygulayabilirse, bizdeki Anayasa 94, 
normal mahkemeler tarafından da uygulanırsa zaten aşağıdan yukarıya 
doğru şikâyet olmayacaktır. Üçüncüsü de, bu anayasal şikâyet hakkının 
kullanılması uluslararası hak aramayı çokta engellemiyor, dedi. Kendisine 
çok teşekkür ediyoruz.

Şimdi bu konunun, Adalet Bakanlığı’nın başındaki çok değerli arka-
daşımız Şener Hoca’dan dinlemeye başlayalım. O da bize, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi denetim 
sürecine etkisini anlatacaklar; buyurun Hocam.

Dr. Şener DALYAN
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve 

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Dairesi Başkanı

Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Popovic’in de konuş-
masında bahsettiği gibi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin önünde yatan ikincilik ilkesi çerçevesinde 
ülkemizde hayata geçirildi. Hasan Uzun kararıyla bireysel başvurunun 
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tüketilmesi gereken yol olduğunu, ön tespiti mahkeme tarafından yapıl-
dığını belirtti. Ancak Anayasa Mahkemesi şu anda hepinizin bildiği gibi 
ve Popovic’in belirttiği gibi bir etkinlik sürecinden geçiyor, tüm Anayasa 
Mahkemelerinin ve tüm ulusal hukuklarda kullanılan iç hukuk yollarının 
geçtiği şekilde. Ben de Adalet Bakanlığı olarak, 23 Eylül 2012’den beri 
faal olan bu bireysel başvurun geldiği noktayı biz Adalet Bakanlığı olarak 
nasıl görüyoruz bu konuda sizinle konuşmak istiyorum.

Sunumumda İnsan Hakları Daire Başkanlığının görevinden bahsetmek 
istiyorum; çünkü, bu daire başkanlığı yeni kurulmuş bir daire başkanlığı 
ve bu süreçte önemli görevler üstlendi. Bu dairenin kuruluşu ve yaptığı 
görev aslında pek bilinmiyor, biraz görevlerinden bahsettikten sonra, yine 
bireysel başvuru sürecinde Adalet Bakanlığı’nın rolü nedir, ülkemizin 
AİHM ve Avrupa Konseyi önündeki görünümü nedir ve bugün hangi 
noktadayız ? Bunları sizlere bugün grafiklerle biraz yansıtmak istiyorum.

Son olarak da, bireysel başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
ve Avrupa Konseyi nezdinde bugün geldiğimiz nokta ve etkisi nedir 
bunu anlatmak istiyorum. Tabii yemek arası olan bu saatte konuşmacı 
olduğum için, bu dezavantajlı durumumuzu biraz daha azaltmak için; 
sunumu Powerpoint sunusu şeklinde hazırladık ve mümkün olduğunca 
renkli hale getirmeye çalıştık.

İnsan Hakları Daire Başkanlığı Haziran 2011’de önce Bakan oluruyla 
kuruldu ve daha sonra Ağustos 2011’de 650 Sayılı KYK ile görevleri yasal 
statüye kavuşturulmuş oldu. Bu arada tabii daha önce İnsan Hakları 
Daire Başkanlığına verilen görevler Dışişleri Bakanlığımız tarafından 
yürütülmekteydi. Bu görevlerin transferi içinde iki bakanlık arasında 
bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol 1 Mart 2011’de yürürlüğe 
girdi, o tarihten beri de kanunla verilen görevleri İnsan Hakları Daire 
Başkanlığı yerine getirmektedir.

Tabii kurumlar nezdinde bir farkındalık oluşturmak ve bu konuya 
gereken önemin verilmesi içinde Başbakanlıktan bir talimat yayınlandı; 
11 Haziran 2012 tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönde-
rildi ve daire başkanlığının uhdesine verilen görevlerin aktif bir şekilde 
desteklenmesi kurumlardan istendi. Bu talimat gerçekten çok işimize 
yarıyor, zorlukla karşılaştığımız durumlarda oldukça faydasını gördü-
ğümüzü söyleyebilirim.

Daire Başkanlığının en önemli görevlerinden bir tanesi, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine ülkemiz aleyhine yapılan başvurularda hükümet 
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savunmalarının hazırlanması. Az önce protokolden bahsettim, bu proto-
kol iki bakanlık arasında önemli bir görev bölüşümü yapıyor. Dış politi-
kayı ilgilendiren başvuruların savunmaları Dışişleri Bakanlığı tarafından 
takibe devam ediliyor, ancak 1 Mart 2012’den itibaren hükümete tebliğ 
edilmiş olan diğer alanlarla ilgili başvurularda Adalet Bakanlığı’nda İnsan 
Hakları Daire Başkanlığı tarafından takip ediliyor. Bu tabii dış politikayı 
ilgilendiren başvuru sayısı oldukça az, bunlar Dışişleri Bakanlığımız 
tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Yine başvuruların, hükümet 
savunmalarının hazırlanması sürecinde önemli bir aşama olan dostane 
çözüm süreçlerini takip etmek Adalet Bakanlığı’nın uhdesinde.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararların 
icrası ve insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalış-
malar yapmak, bu da daire başkanlığına verilen önemli görevlerden bir 
tanesidir. Özellikle ihlal kararlarının icrası benim çok önem verdiğim 
bir alan, ülke olarak önem verdiğimiz bir alan.

Şunu söylemek istiyorum: 1987’den beri bireysel başvuruyu tanıyan bir 
ülke olarak gerçekten bu işin en büyük zorluklarını çeken Sayın Özmen 
de buradalar. Bir kanunu temelinin olmaması çok büyük eksiklikti, bu 
eksiklik giderilerek Ağustos 2011’de ilk defa hükümet savunmalarının 
hazırlanmasından Türkiye’de bir birim yasal olarak sorumlu oldu ve 
yetkilendirildi. Tabii bu kanunun çok eksiklikleri var, ancak bu kanunun 
eksikliklerini bir tarafa bırakarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Diğer bir görevimiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının 
tercümesi ve yayınlanması. Bu noktada tüm meslektaşlarımıza, arkadaş-
larımıza 14 Kasım 2013 tarihinde “HÜDOG”u takip edenleriniz bilir, 
İngilizce ve Fransızca arayüzüyle ulaşılan ve sadece İngilizce ve Fran-
sızca kararlara ulaşılabilen veri tabanını Türkçe arayüzünü oluşturduk, 
mahkeme sekreteryası işbirliği halinde oluşturuldu bu. Buradaki amaç; 
Türk hukukçularının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ulaşımında 
dil bariyerini kaldırmak. O profesyonel veri tabanında şu anda 2700’e 
yakın Türkçe’ye tercüme edilmiş karar, Türkçe arayüzlerinden ulaşılabilir 
durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sayfasından doğrudan 
ulaşabildiğiniz gibi İnsan Hakları Daire Başkanlığının sitesinden de 
Türkçe arayüze ulaşıp Türkçe kararlar ve Türkçe terimlerle sorgulama 
yaparak ulaşmak mümkün hale geldi. Bu önemli bir faaliyet bunu da 
bu vesileyle söylemiş olayım.

Diğer bir görev; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ihlallerin 
önlenmesine yönelik projeler yürütmek ve bu görevi de aktif bir şekilde 
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yürütmeye çalışıyoruz. Bugünkü sunumun ana konusu olan, Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda görüş hazırlamakta yine 
Adalet Bakanımız tarafından İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na verilmiş 
bir görevdir.

Peki, bireysel başvuruda Bakanlığın rolü nedir ? Buna baktığımızda, 
öncelikle Anayasada yada Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununda ya da 
Adalet Bakanlığı’na verilmiş herhangi bir görev yok. Fakat 6216 Sayılı 
Kanun ve içtüzük Adalet Bakanlığı’nın rolünü şu şekilde belirtiyor: Birey-
sel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi halinde başvurunun 
bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı 
gerekli gördüğü hallerde görüşünü yazılı olarak mahkemeye bildirir. 
Adalet Bakanlığı’nın görüş verme süresi iç tüzükte belirtilmiş, 30 gün, 
talep edildiğinde mahkeme tarafından ek süre verilmektedir. Burada 
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun kuruluş amacına, o ikincilik 
ilkesine uygun olarak, Adalet Bakanlığı olarak bizim temel amacımız 
hak ihlallerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruya gerek 
bırakmayacak şekilde Anayasa Mahkemesince çözüme kavuşturulma-
sıdır. Dolayısıyla, görüş verirken de Adalet Bakanlığı’nın temel esprisi 
bu temel üzerine kurulmuş durumdadır. Burada Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi önünde savunma verme stratejisi yerine farklı bir yaklaşım 
izliyoruz; temel hakkın yanında duran, hakkın ihlal edilip edilmediği 
noktasında Anayasa Mahkemesi’nin tespitine yardımcı olma gibi bir 
misyon verildiğini düşünüyoruz ve uygulamayı da bu şekilde yürütü-
yoruz şu an için. Emsal karar verilmiş olan alanlarda görüş vermiyoruz, 
uzun yargılama gibi, en son kadının soyadı ile ilgili çıkan konuda, bu 
tarz alanlarda artık görüş vermiyoruz.

Verilen diğer bir görev de; esas hakkındaki kararların Adalet Bakan-
lığı’na bildirilmesi, bölümler tarafından karar verildiğinde bu kararlar 
Adalet Bakanlığı tarafından tebliğ ediliyor ve bu da yine kanunla verilmiş 
bir karar ve bu konuda da önemli görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Bu kararları çok yakından ve titizlikle takip ediyoruz.

Bireysel başvuru istatistiklerini çok kısa vereceğim, Sayın Başkanımı-
zın alanına girmek istemiyorum. Belki yanlış verilerde verebilirim, esas 
veriler orada çünkü.

Biz görüş verdikten sonra Anayasa Mahkemesi tarafından bugüne 
kadar esastan verilen inceleme sayısı bizim verilerimize göre 29, bunların 
6 tanesi kabul edilemez nitelikte bulunmuş ve toplam 35 tane esastan 
incelenerek karar verilmiş.
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Derdest başvuru sayısı 7601 olarak bizde görünüyor. Bakanlığımıza 
bugün itibariyle tebliğ edilen bireysel başvurusu sayısı 319, bunlar artık 
mahkemenin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü ve bize gönderdiği 
başvurular. Bakanlığımızca, 195 tane başvuruda biz bu zamana kadar 
görüş verdik, 18 başvuruda görüş verme gereği duymadık ve bunu 
mahkemeye bildirdik. Henüz görüş vermediğimiz, elimizdeki derdest 
başvuru sayısı da 105.

Esas incelemesi yapılan alanlar, bu da yine Sayın Başkanımızın alanına 
giriyor. Affına sığınarak bizim bakış açımızdan, biz konuyu nasıl görü-
yoruz onu ben ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar Bakanlığımıza 
tebliğ edilen başvurulara baktığımızda Anayasa Mahkemesince 1 no’lu 
ek protokolün 1’nci maddesindeki mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere 
sözleşmenin neredeyse tüm maddeleriyle, sadece 7’nci madde yok diye 
hatırlıyorum, onun dışında tüm alanlarla ilgili olarak bu zamana kadar 
bireysel başvuru bize tebliğ edildi.

Çıkan kararlara baktığımızda, gerçekten önemli bir husus; bu zamana 
kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin herhangi bir kararına konu 
olmamış alanlarda da ihlal kararlarının çıkmış olduğunu görüyoruz. 
Bu sevindirici bir gelişme gerçekten, haksız tutuklama uygulaması dedi-
ğimiz bu CMK 102 uygulamasıyla ilgili çok sayıda verilmiş karar var. 
Bu malumunuz, bir kişinin pek çok suçtan yargılandığı bir davada azami 
tutukluluk süresinin uygulamada her bir suç bakımından hesaplanması 
uygulaması, bu sorunlu bulundu Anayasa Mahkemesince haklı olarak.

Seçilme hakkıyla ilgili çıkan kararlar malumunuz, bunların detayına 
girmeyeceğim.

Mahkemeye erişim hakkıyla ilgili yine yargılama masraflarının, hük-
medilen yargılama masraflarının aşırı olmasıyla ilgili tespit edilmiş ve 
çok haklı olarak verilmiş kararlar var, mahkemeye erişim hakkıyla ilgili. 
Bu şu demek: Bu alanlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru 
gitmesini ummuyoruz. AİHM yerleşik içtihatlarına konu olan alanlarla 
ilgili verilmiş çok önemli alanlar var; uzun tutukluluk ve uzun yargılama, 
Strazburg’daki süreçleri biz çok yakından da takip ettiğimiz için beklenti 
23 Eylül 2012’den önce başlamış yargılama ve tutukluluk sürelerini 
Anayasa Mahkemesi’nin inceleyip incelemeyeceği merak konusuydu, 
mevzuatta bu konuda bir açıklık yoktu. Anayasa Mahkemesi, AİHM 
içtihatlarıyla tutarlı olarak bu alanda içtihatlarını ortaya koyduğunu 
söyleyebiliriz. Uzun tutuklulukla ilgili olarak kamuoyunda hep tutuklu 
milletvekilleri kararları kamuoyuna yansıdı. Ama onun ötesinde gerçekten 
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çok önemli uygulamaya yön verecek kararların çıktığını görüyoruz. 
Mesela, 3 yıl 11 ay sürmüş ve 4 yıl sürmüş bir tutuklulukta, tutukluluk 
gerekçelerinin yetersiz olduğunu tespit ederek Anayasa Mahkemesi 
tazminata hükmetti. Yine devam eden bir tutuklulukla ilgili olarak 7 
yıl 6 ay sürmüş bir tutuklulukta, uzun tutukluluk ihlali verdi ve burada 
önemli olan husus, hükmedilen tazminatlar ve eğer tarafların tutukluluğu 
devam ediyorsa yerel mahkemelerin bunlara nasıl reaksiyon gösterdiği ? 
Bir örnekte, özellikle bu 7 yıl 6 ay süren tutuklulukta karar yerel mah-
kemeye gidilip talepte bulunulduğu anda kişileri mahkeme ivedilikle 
serbest bıraktı. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarında çok 
önemli bir gelişme. Hükmedilen tazminatlar yine aynı şekilde AİHM 
içtihatlarıyla uyumlu olduğunu biz gözlemliyoruz.

Yaşam hakkıyla ilgili verilmiş iki tane önemli karar var; gerçekten 
Strazburg’da ve o çevrelerde hayranlıkla karşılandı. Evli kadının, evlenme-
den önceki soyadını kullanabilmesi hususu yine basından takip ettiğiniz 
kararlardır. Bu kararı ben özellikle zikretmek istiyorum; çünkü Anaya-
sanın son 90’ncı maddesinin 5’nci fıkrası uygulamasında gerçekten çok 
önemli tespitler var kararların içerisinde. Burada Anayasa Mahkemesi, 
Medeni Kanunun 187’nci maddesini adeta yok sayarak müdahalenin 
olmadığı gerekçesiyle bir ihlal kararı verdi. Bu ilerleyen süreçte başka yerel 
mahkemelerce de önemli bir gerekçe ve dayanak olarak kullanılacaktır 
diye düşünüyorum.

Kamulaştırmada faiz verilmemesi uygulaması yine AİHM’den çok 
fazla sayıda ihlal aldığımız bir karardı. Bu konuda da verdiği içtihatların 
ve kararların sonrası için uyumlu olduğunu görüyoruz.

Sınırdışı etme kararına karşı bir tedbir kararı verdi, yakın bir tarihte 
verdi. Daha önce birkaç tane talep gittiğini biliyoruz, ancak orada şartlar 
oluşmadığından ret kararı verilmişti. Buradaki sınırdışı etme işlemine 
karşı yapılan başvuru, bu da bizim ülke olarak yapısal bir sorunumuzdu. 
Burada da Anayasa Mahkememiz talebin yapıldığı gün, zannediyorum 
27 Kasımdı, aynı gün karar vermişti, bu çok önemlidir. Aynı gün tedbir 
kararı verip yürütmeyi durdu ve İçişleri Bakanlığı’na tebliğ etti. Zanne-
diyorum bu kararın gereği İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Bunlar özellikle Adalet Bakanlığı olarak savunmaları yapan makam 
ve kararların icrasını takip eden birim olarak bizim gözlemlediğimiz; bu 
alanlarda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararları etkin bir iç hukuk 
oluşumu yönünde önemli bir mesafe katedilmesini sağlamıştır. Aynı 
şekilde icra aşamasında da, AİHM’in kararlarının icrası sürecinde de az 
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sonra bahsedeceğim genel önlemler anlamında bizim Bakanlar Komite-
si’ne rapor ettiğimiz önemli gelişmelerdir.

Sunumu renkli hale getirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
önünde ülkemizin görünümü ve bireysel başvurunun etkilerini size 
grafiklerle göstermek istiyorum.

Bu zamana kadar 2521 ihlal kararı çıkmış ülkemizle ilgili olarak, 
ne yazık ki 47 ülke arasında ilk sırayı alıyoruz ve uzun bir süre burada 
kalacak gibi görünüyor ülkemiz. Bizi İtalya ve Rusya izliyor, ihlal sayısı 
bakımından. İhlal bulunmayan karar sayısı da 60 olarak görünüyor.

1959 - 2012 yılları arasında Türkiye’nin ihlallerin dağılımı, bunlar 
hep Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dağılımları, 2012 yılı sonu 
itibariyledir bu veriler. 2013 sonu itibariyle henüz AİHM tarafından 
açıklanmadı, zannediyorum bu ay sonunda yeni veriler çıktığında daha 
güncel bir tabloya ulaşmış oluruz.

İlk sırayı adil yargılanma hakkı, uzun yargılanma süreleriyle birlikte 
baktığımızda gerçekten adil yargılanma konusunda önemli sorunlarımız 
var. Mülkiyet hakkı ikinci sırada, burada Yargıtay içtihatlarında önemli 
gelişmeler var ve onların da detayına çok giremeyeceğim şu anda. Özgür-
lük ve güvenlik hakkı alanı üçüncü sıradaki ihlal alanımız.

Yıllara göre ihlal sayılarına baktığımızda ihlal sayılarında bir düşüş 
var. Bu düşüş tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yoğun iş 
yükü altında olmasından kaynaklanıyor. 2012 sonu itibariyle en son 
341’den 117 ihlale düşmüş ve bu yıl bizim verilerimize göre 121 olarak 
görünüyor, ama AİHM’in istatistiklerini bekliyoruz.

Geçen yılsonu itibariyle derdest başvurusu sayı itibariyle, Türkiye 
Rusya’dan sonra 16.900 başvuru ile 47 ülke arasında ikinci sırayı tutu-
yordu. Bugün geldiğimiz noktada önemli gelişme kaydedildiğini söy-
leyebilirim. 30 Kasım 2013 verileri var şu anda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi verileri; 17.050 başvuru ile Rusya birinci, İtalya ikinci sırada, 
Ukrayna üçüncü sırada, dördüncü sırada Sırbistan ve Türkiye olarak biz 
beşinci sıradayız. 11.200 başvurusuyla beşinci sıradayız. Hedefimizde 
Romanya var.

En son Mahkeme Sekretaryası ile bir toplantı yapmıştık, orada bir 
varsayımsal bir hesaplama yapılmış. Eğer Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru olmasaydı ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu gibi, diğer 
tedbirlerde alınmasıydı Türkiye 25.800 civarında bir başvuru ile Rusya’yı 
bugün geçmiş olacaktı, bu önemli bir veri.
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Şu anda Türkiye’nin AİHM önünde bekleyen derdest davaların-
daki sayılarını bu grafikte görebilirsiniz. 31 Aralık 2012’de 16.900’den 
11.200’lere inmiş durumda şu anda.

Peki, AİHM derdest başvurularının dağılımı nasıldır ? Bu da yine 
gayriresmi bir bilgi, AİHM Sekretaryasından aldığımız yaklaşık bilgiler 
bunlar. Yaygın ihlale konu sorunlu alanlarla ilgili başvuru sayımız bu, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihadına konu olan, 
uzun yargılama, uzun tutukluluk, oda hapsi uygulamaları gibi. Aslında 
pek çoğu itibariyle Türkiye’de çözüme kavuşturulmuş alanları kapsıyor 
bu 7000 rakamı.

Özel tedbir gerektiren sorunlu alanlarla ilgili başvuru sayımız 3800 
civarı, bu gerçekten sıkıntılı olduğumuz alanlar ve büyük ölçüde ihlalle 
sonuçlanmasını beklediğimiz alanlar. Kabul edilmez bulunan başvuru 
sayısı da 1200 civarındadır.

Şimdi bu grafikte bireysel başvurunun, AİHM’e yapılan başvuruya 
etkisini görebilirsiniz. Bir zamanlar 5800’lerden 8600’e, sonra da 9100 
civarına çıkmış Ekim 2013 verilerini görüyorsunuz.

9098’den 2000 inmiş durumda. Buradaki bu 2000’in aslında daha 
az olması gerekiyor. Ancak, Mart 2013’e kadar halen 23 Eylül’den son-
raki 6 aylık zaman diliminde kişilerin AİHM’e başvuru hakkı vardı ve 
o başvuru akışı durmadı. Mart’tan sonra başvuru akışı büyük ölçüde 
durdu diyebiliriz. Tabii Anayasa Mahkemesinden geçen kararların da 
yavaş yavaş gitmeye başladığını tahmin ediyoruz.

Bu azalmanın etkisi sadece bireysel başvuru değil, bireysel başvuru 
akışı durdurma anlamında çok önemli bir fonksiyon icra etti. Azalmanın 
diğer sebepleri de, Sayın Popovic’in konuşmasında bahsettiği Ümmühan 
Kaplan kararı, pilot kararının gereğini icra etmek üzere Bakanlık bünye-
sinde kurduğumuz İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun kurulması 
teşkil ediyor. Bu zamana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu 
yolun işleyişini dikkate alarak 27 farklı karar verdi ve 3677 başvuruyu 
düşürdü. Bu rakamın 4500 civarına ulaşmasını bekliyoruz.

Üçüncü ve dördüncü yargı paketleri, özellikle dördüncü yargı paketi 
bildiğiniz gibi tamamıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki 
ihlalleri azaltmayı ve kararların icrasını hedefleyen bir paketti. Bu paket-
lerde yine yeni başvuru akışını durdurdu. Hem Anayasa Mahkemesi 
bağlamında, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

219

Dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerinin de yine daha 
etkin kullanıyoruz. AİHM’de son birkaç yıldır tahsisli memur yöntemiyle 
hâkim görevlendirdik. Burada da bu hâkimlerimizin de AİHM’in iş 
gücüne önemli katkı sağladığını düşünüyoruz.

Bireysel başvurunun AİHM kararlarının icrasına etkisi; AİHM’in ihlal 
kararları Bakanlar Komitesi tarafından takip ediliyor ve aynı zamanda 
bağlayıcı. Genel ve bireysel önlemlerin her bir karar bakımından alınması 
gerekiyor. Genel önlem dediğimiz; bir daha o ihlalin yaşanmaması için 
yapısal sorunun çözülmesi ve bireysel önlemse, ihlale neden olan kişinin 
eski durumunun eski hale getirilmesi. Bu amaçla ülke olarak her bir kararla 
ilgili olarak 6 aylık süre içinde eylem planı ve eylem raporu sunuyoruz.

Bakanlar Komitesi 3 ayda bir toplanan Delegeler Komitesinde insan 
hakları formatlı bu kararların denetimini yapıyor ve Adalet Bakanlığı 
olarak bu süreçte de etkin rol alıyoruz.

Şu an gündemimiz, bireysel başvuru sonucu verilen kararların genel 
önlem olarak özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine her bir 
kararla ilgili olarak bildirmek. Bunu da ilerleyen süreçte Bakanlar Komitesi 
önündeki denetim sürecinde ülkemizin görünümünün önemli ölçüde 
değişmesini bekliyoruz.

2521 adet ihlal kararı verilmişti, Bakanlar Komitesinde 1724 tane kara-
rın icrası henüz takip altında. Bu arada grup altında takip edilen 46 ayrı 
grubumuz var ve emsal karar olarak da 82 karar takip ediliyor. Bu konuda 
128 sorunlu alanımız olduğunu söylemekte çok yanlış olmayacaktır.

Bu zamana kadar biz 1 Mart 2012’den beri 185 eylem planı ve 58 
tane rapor sunduk. Bu 58 rapor dediğimiz, bizim artık 58 sorunlu alanda 
sorunu çözdüğümüzü Bakanlar Komitesine rapor ettik ve bu raporların şu 
anda değerlendirilmesi yapılıyor. 2013 yılında da 258 tane karar kapandı.

Yine grafikte icra bakımından durumumuzu görüyorsunuz. 1857 
kararla Türkiye ikinci sırada, bu rakam 2013 sonu itibariyle düştü ve 
1724 rakamıyla üçüncü sıraya indik, Bakanlar Komitesi önünde icra 
edilmeyi bekleyen karar sayısı bakımından, bu da önemli bir gelişme.

Adalet Bakanlığı olarak, Anayasa Mahkemesine etkin bir başvuru 
yolu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları çerçevesinde 
kabul edilmesinde biz önemli mesafe kaydedildiğini gözlemliyoruz. Gerek 
Hükümet savunmalarında, gerekse Bakanlar Komitesine sunulan eylem 
rapor ve planlarımızda, bireysel başvuru önemli bir yer tutuyor.
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Bireysel başvuru, AİHM ve Bakanlar Komitesi önündeki ülkemizin 
olumsuz karnesinin düzelmesinde önemli katkı sağlayacağını tekrar 
vurgulamak istiyorum. Bireysel başvuru sonucu verilen, özellikle esas 
bakımından verilen kararlar Bakanlığımızca yakından takip ediliyor. Her 
bir kararla ilgili bir analiz yapılıyor ve bunu bir veri tabanında tutuyoruz. 
Çıkan kararların yapısal sorunların giderilmesi sürecinde ilgili kurum-
larla paylaşıyoruz ve ilerleyen süreçte yapısal sorunların giderilmesi için 
yapacağımız çalışmalarda önemli dayanak noktası olacağını düşünüyoruz.

Yine Anayasa Mahkemesinin etkinliğine halel gelmemesi adına, Bakan-
lık olarak belli alanlarda artık Anayasa Mahkememizin uzun yargılama 
gibi daha basit ve çok sayıda başvuru ile ilgilenmesi yerine, nitelikli alan-
larda karar vermesi ve mesaisini buna sarf etmesinin önemine inanıyoruz. 
Bu amaçla da şu anda Adalet Bakanlığında gerekli çalışmalar ve değer-
lendirmeler sürdürülmektedir. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum. Grafiklerle açıklama yaptı. 
Biliyorsunuz bu şikâyet hakkı ortaya çıktığı zaman bir eleştiri de vardı; 
Anayasa’da yapılan referandumun asıl amacının Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine giden dava sayısını azaltmak olduğu iddia ediliyordu. 
Şimdi veriler 9098’den 2000’e iniyor, bunu gösteriyor. Bir de zaten yasada 
veya Anayasa’da bireysel başvurunun sadece anayasa ile güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamında olanları kapsadığını hatırlatayım. Bu iki rakamı bir araya 
getirdiğimizde, tabii şimdi Sayın Yüksek Yargıcımız bize daha geniş bilgi 
verecek. Sanki bu fikrinde doğru olduğu gibi bir izlenim doğuyor.

Ama biliyoruz ki biz, bu sene 23’ncü Fasıl, AB süreci içerisinde 23’ncü 
Fasıl geçen sene açıldı ve bunun başlığı biliniyor, “Yargı ve Temel Haklar” 
konusu. Biz tabii Barolar Birliği olarak da işin içindeyiz, yakından da izli-
yorum. Adalet Bakanlığımız aslında bizim yargı sisteminin standartlarını 
çağdaş ülkeler düzeyine, Batı ülkeleri, katılmak istediğimiz AB düzeyine 
yükseltmek için çok çalışmalar yapıyor. Genç bir kadro, işte Sayın Dal-
yan gibi insanlar ve gerçekten çok büyük özverilerle çalışıyorlar. Ama ne 
yazık ki, yargının görünen yüzü tam tersine sanki bir şey onları aşağıya 
çekiyormuş gibi, bir taraftan kendimizi yükseltmek, yüceltmek, bağımsız, 
tarafsız yargının Avrupa standartlarına uygun çalışmasını isterken, bir 
yandan da yerlerde sürünen ve güvenilirliliği gittikçe kaybolan bir yargı.

Şimdi önümüzde bir fırsat var, Sayın Yüksek Yargıcımız Alparslan 
Bey; bakalım sizler neler söyleyeceksiniz, buyurun efendim.
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Dr. Alparslan ALTAN
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili

Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, öncelikle bu tür başarılı orga-
nizasyonlara bundan önce de imza atan Ankara Barosu’nun böyle önemli 
konularla ilgili, geniş katılımlı bir organizasyon düzenlemeleri nedeniyle 
ben başta Sayın Başkanımız Sema Hanım olmak üzere tüm çalışanlara 
ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bireysel başvuru konusu ülkemizde aslında çok uzun yıllardır tartışılan 
bir konudur. Bir tanım yapmak gerekirse, bireysel başvuru temel hak ve 
özgürlüklerin, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal 
edilen bireylerin olağan yargı yollarını tükettikten sonra gidebilecekleri 
istisnai ve ikincil nitelikteki bir hak arama yoludur. Bu açıdan bakıldı-
ğında bireysel başvuru, bireylere getirilen bir imkândır.

Bireysel başvurunun amaçlarına baktığımızda, Anayasa koyucunun ve 
yasa koyucunun iki amaç gözettiğini görüyoruz. Bunlar farklı açılardan 
belki tasnif edilebilir. Birinci tasnife göre; bireysel başvurunun pratik bir 
amacı var, nedir ? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye’nin şu 
ana kadar ortaya çıkardığı performans çok savunulabilecek bir performans 
değildir. Gerek ihlal sayıları, gerek başvuru sayıları, gerekse ihlallerin 
ağırlığı itibariyle Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde 
olumsuz bir amaca sahiptir. Bireysel başvuru pratik amaç olarak bu 
olumsuz imajı ortadan kaldırmak amacıyla getirilen bir yoldur. Az önce 
Şener Bey grafiklerle ifade etti, bireysel başvurunun daha geldiğimiz 
aşama itibariyle çok az bir süre faaliyetini sürdürdüğünü gözettiğimizde, 
şu verilen, ortaya konulan rakamların bile bu aşamada ne kadar bireysel 
başvurunun amacına uygun şekilde geliştiğini görüyoruz.

Tabii bu pratik amaç önemli; Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi karnesinin düzeltilmesi önemli, Türkiye açısından. Ama bireysel 
başvurunun daha önemli bir amacı var, bu karnenin düzeltilmesinden 
daha önemli amaç; ülkemizde temel hak ve özgürlüklerle ilgili standardın 
yükseltilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin korunmaya ve garanti altına almaya çalıştığı asgari 
standartları da aşan, azami ölçüde temel hakların korunması standardının 
ülkemizde geliştirilmesi.

Dolayısıyla, her ne kadar anayasa koyucu daha çok pratik amacı öne 
çıkarmışsa da, Anayasa Mahkemesi olarak bizim bireysel başvuruyla 
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ilgili faaliyetlerimizdeki amacımız, ülkemizde insan hakları standardının 
evrensel seviyeye ulaştırılmasıdır.

Bireysel başvuru uygulayan ülkelere baktığımızda, bireysel başvuru 
yolunun bir işlevi var. Bu işlev, az önce bahsettiğimiz amacın gerçekleşti-
rilmesidir. Bu yolu başarıyla uygulayan Almanya ve İspanya örneklerine 
baktığımızda, bireysel başvurular bir işlevi yerine getirmişler ve bunu 
geçmiş zaman olarak kullanabiliriz. Bireysel başvuru şu anda Almanya 
ve İspanya açısından çok önemli değil; çünkü bireysel başvurudan bek-
lenen amaçlar gerçekleşmiştir. Şu anda da gerçi bireysel başvuru yoluna 
gidiliyor, bununla ilgili değişik kararlar veriliyor. Ama, daha kuruluş 
yıllarının ilk evrelerinde bu işlev yerine getirilmiş ve Türkiye ile kıyaslan-
dığında belki Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri arasındaki komünikasyon 
açısından çokta sorun olmayan Almanya ve İspanya açısından şu anda 
insan hakları konusunda bir standardın oluşturulduğu, bu standardın 
oluşturulmasında da bireysel başvuru yolunun etkin şekilde kullanıldığını 
görüyoruz. Türkiye’de de beklenen, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel 
başvuru yoluyla Türkiye’de bir standart oluşturması ve bu standardın 
kamu gücü kullanan makamlar ve yargı yetkisini kullanan organlar 
tarafından bu işleve uygun bir şekilde yerine getirilmesi.

Bu açıdan bakıldığında bireysel başvuru yolu, sürekli ihlaller tekrar 
edilecek, Anayasa Mahkemesi sürekli ihlaller verecek ve bu şekilde devam 
edecek bir yol değil. Böyle olduğu takdirde, Anayasa Mahkemesi’nin 
de bunun altından kalkması mümkün değil. Dolayısıyla, burada Ana-
yasa Mahkemesi’nin yaptığı şey, aslında bir trafik polisliği, bir tespittir. 
Bu tespitler üzerine gerek yargı kurumlarının, gerekse yasama organının 
bu konudaki yapısal sorunlarla ilgili tedbir almaları, uygulamayla ilgili 
sorunlarında bu içtihatlarına uygun bir şekilde çözülmesi ve bu konuda 
bir standardın oluşturulması suretiyle bireysel başvuru Türkiye’de de 
işlevini getirmiş olacaktır.

Şimdi bireysel başvuru konusu aslında ülkemizde 2000’li yılların başın-
dan itibaren konuşulan bir konudur. Az önce Sayın Başkan toplantının 
açılışında 2010 değişikliğinin sivil bir darbe olduğunu, bireysel başvuru 
yolunun da bu darbenin bir sonucu ifade etti. Yani, tabii siyasi açıdan 
değişik şekilde formüle edebilirsiniz, yanında ya da karşısında olabi-
lirsiniz, ama çok genel ve teknik açıdan baktığınızda bireysel başvuru 
yolu iyi bir şeydir. Tabii referandumdaki diğer hükümlerin bir kısmına 
karşı olabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, ben de eleştirebilirim, ancak bir de 
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sonuç itibariyle yapılan bir referandum, yapılan bir anayasa değişikliği 
ve Türkiye’de kabul edilen bir müessese var.

Bu açıdan bakıldığında, bireysel başvuru yolu 2010 Referandumu ile 
siyasilerin oturup, “haydi bununla bir yol açalım” deyip karar verdikleri 
bir yol değil. Bu konu ifade ettiğim gibi, 2000’li yılların başında başladı 
bununla ilgili tartışmalar, Sayın üyemiz Aysel Pekinel buradalar, kendisi 
de şahididir o gelişmelerin. Bireysel başvurunun ülkemizde tartışılması, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir heyetin Strazburg’a, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı bir ziyaret sırasında o dönemin 
Başkanı “Luzius Wildhaber” ile yapılan görüşmeden sonra ortaya çıkan 
bir tartışma. Bu tartışmadan sonra bireysel başvuru konusunun, özellikle 
Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının artmasından sonra Türkiye’de de 
böyle bir yolun kabul edilmesinin, Türkiye’de hukuk sisteminin gelişmesi 
açısından daha yerinde olacağı düşüncesiyle bu konudaki tartışmalar, 
çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ve ilk defa 2003 yılında Anayasa Mahkemesi 
bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, bireysel başvuru ile 
ilgili ülkemizde böyle bir sistem kabul edilirse nasıl olur, bunun sonuç-
ları nasıl olur ? Eğer kabul edilecekse nasıl bir sistem tercihi yapılmalı 
şeklinde bir çalışma heyeti oluşturuldu. Bu heyetin başına da sizlerin de 
tanıdığı Sayın Fazıl Sağlam, daha çok Almanya uygulamasını da incele-
mesi sebebiyle yer aldı. Ve ilk defa Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru 
konusunda bir düşünce önerisi, bir taslak önerisi ifade etti. Bu Anayasa 
Mahkemesi tarihinde bir ilktir. Tabii bunu yaparken Anayasa Mahkeme-
sinin siyasi veya başka bir düşüncesi yoktu. Tamamen ülkemizde insan 
haklarının gelişmesi açısından böyle bir yolun getirilmesinin yerinde 
olacağı düşüncesine dayanıyordu.

Sonuçta bu görüşmeler, çalışmalar, diğer anayasa taslaklarında da yer 
aldı; gerek Barolar Birliği’nin, gerekse bu konuda çalışma yapan diğer 
birçok kurum ve kuruluşun anayasa taslak çalışmalarında da bireysel 
başvurulara yer verildi. Sonuç olarak, 2010 yılında belki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesindeki karnemizin artık hiçbir şekilde izah edileme-
yecek boyuta gelmesi, hatta tazminatların ödenemeyecek miktarlara 
ulaşması nedeniyle bu konuda bir tedbir alınması kaçınılmaz hale geldi. 
2010 değişikliğiyle de anayasa şikâyeti ya da kanunda, anayasada yer alan 
deyimiyle bireysel başvuru sistemi ülkemizde yürürlüğe girmiş oldu.

Bireysel başvuru ile ilgili yine 2010 yılında bu salonda yaptığımız bir 
toplantı vardı. O toplantı sırasında da ifade edildi, daha çok diğer yüksek 
yargı organı temsilcileri tarafından. Şimdi bireysel başvuru yürürlüğe girdi, 
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biz bireysel başvuruya şöyle yaklaştık: Bireysel başvuru AİHM’e giden 
dosyalarla ilgili yeni bir yol açılmak suretiyle ve o başvuruları engellemek 
amacıyla getirildi. İşte, bireysel başvurularla ilgili işin altından Anayasa 
Mahkemesi kalkamaz, bireysel başvuru başka amaçlara ulaşmak için geti-
rilen bir yol, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyla ilgili görev ve 
yetkileri mevzuat açısından uygun değil şeklinde eleştiriler ileri sürüldü.

Ancak, yapılan ve gerçekleşen ve yürürlüğe giren bir mevzuat söz 
konusuydu. Bu eleştiriler yapılırken tabii kurumların saygınlığına da 
riayet edilmeden bazı eleştiriler yapıldı. Burada bireysel başvuru ile ilgili 
bu yolun sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi, mevzuat açısından şu anda 
imkân verilen ölçüde işlevini yerine getirebilmesi için Anayasa Mahke-
mesinin bu konuda bir hazırlık yapması gerekiyordu. Bu tartışmaların 
ya da itirazların çoğu, bireysel başvuru konusunda bilgi sahibi olunma-
masından kaynaklanan itirazlara dayanıyordu.

Mevcut mevzuat açısından da belki bireysel başvurunun işleyişi konu-
sunda ve işlevini daha iyi yerine getirmesi konusunda belki eleştirilecek 
noktalar bulunabilir. Ancak, Anayasa Mahkemesi anlayışla karşılanacağı 
üzere, Anayasa ve kanunla kendisine çizilen sınır içerisinde hareket etmek 
durumundaydı. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi olarak tavrımız; önce-
likle bireysel başvuru konusunun etkili bir şekilde faaliyete geçebilmesi 
için neler yapılabilir konusuna odaklanmamız oldu.

2010 yılındaki değişiklikten sonra, 2 yıllık, 23 Eylül 2012’ye kadar 
Anayasa Mahkemesi’ne bir geçiş dönemi öngörülmüştü. Bu 23 Eylül 
2012 tarihine kadar olan dönemde Anayasa Mahkemesi, bireysel baş-
vuru ile ilgili hazırlıklara başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
bireysel başvuru uygulayan ülkeler ve ülkemizden uzmanların katıldığı 
uluslararası toplantılar yapıldı. Avrupa Konseyi’nin yüksek yargı kurum-
larının Avrupa standartları bakımından rollerinin güçlendirilmesi ortak 
projesi kapsamında bireysel başvuru ile ilgili çalışmalar yaptı. Yurtdışı 
ziyaretleri, çalışma ziyaretleri ve 9 raportörün 6 ay süreyle Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde görevlendirilmesi ve burada değişik birimlerde 
bu raportörlerin görev alması suretiyle bireysel başvuru yolunun Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi nezrindeki işleyişi yakından incelendi.

Bireysel başvuruyu başarılı bir şekilde uygulayan Almanya, İspanya ve 
Güney Kore’ye 15’er gün çalışma ziyaretleri yapıldı. Buradaki sistemler 
incelendi. Raportör yardımcıları eğitim programı düzenlendi. Bireysel 
başvuruya hazırlık olması açısından personel sayısında artış yapıldı. Gerek 
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yardımcı personel, gerekse raportör sayısı olarak Anayasa Mahkemesi’nde 
bireysel başvuru ile ilgili çalışan personel sayısı artırıldı.

Bireysel başvurunun tanıtımıyla ve bireysel başvurunun diğer yargı 
temsilcileri tarafından anlaşılmasına yardımcı olması için yayınlar yapıldı. 
Bunlar tüm teşkilata ve avukatlarımıza dağıtıldı. 

Bireysel başvuruya özgü bir yazılım programı geliştirildi. Bu yazılım 
programının geliştirilmesi sırasında da gerek Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi, gerekse Almanya ve İspanya’da yazılım ve bilgisayar altyapısıyla 
ilgili çalışmalar yapıldı.

Yine Adalet Akademisi ile hâkim ve savcı adaylarına ve bölgesel top-
lantılarla hâkim ve savcılar ile bölgede görev yapan avukatlara yönelik 
eğitim programları yapıldı.

Barolar Birliği ve Ankara Barosu ile ortak eğitim çalışmaları düzen-
lendi. Kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarına yer verildi, “66 Soruda 
Bireysel Başvuru Kitapçığı” hazırlandı. Bireysel başvuru kılavuzu hazır-
lanarak dağıtıldı, bu konuda kamu spotları hazırlandı. Bireysel başvuru 
bürosu, bölüm ve komisyon şeklinde bir yapılanmaya gidildi.

Anayasa Mahkemesi bu teknik hazırlıklardan sonra 23 Eylül 2012 
tarihinden itibaren bireysel başvuruları kabul etmeye başladı. Bireysel 
başvurularla ilgili 23 Eylül’den sonraki ilk aşamada Anayasa Mahkeme-
sine çok sayıda ve çoğu da usulüne uygun olmayan başvurular yapıldı. 
Bunların bir kısmı “mail” ile yapılan başvurulardı, bir kısmı doğrudan 
posta ile yapılan başvurulardı, bir kısmı mahkeme kanalıyla yapılmış 
olsa bile birçok eksikliği olan başvurulardı ve çok sayıda başvuru böylece 
Anayasa Mahkemesine geldi. Bunlardan büyük bir kısmı usulüne uygun 
olmadığı için reddedilmekle birlikte, ilk planda mümkün olduğu kadar 
başvuruların usule uygun hale yapılması için başvurucularla uzun yazış-
malar yapıldı. Bu yazışmalar bazen birkaç kereyi buldu.

Dolayısıyla, bireysel başvurularla ilgili başvuru yönteminin oturtul-
ması, özellikle başvuruculardan ve başvuru merkezcilerden kaynaklanan 
sorunlar nedeniyle yaklaşık 7- 8 aylık bir süreci buldu.

Bu süreden sonra Anayasa Mahkemesi, olgunlaşan dosyalarla ilgili 
olarak, özellikle kabul edilebilirlik konusunun tartışılacağı dosyalarla 
ilgili Bakanlıktan görüş alarak hem kabul edilebilirlik, hem de esasla ilgili 
kararlarını vermeye başladı. Bu süreç özellikle Ağustos ayından sonra 
olgunlaşmaya başladı. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından 
itibaren Adalet Bakanlığı’na görüş için dosyalar gönderilmeye başlandı. 
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Anayasa Mahkemesi özellikle adli tatil sonrasında Eylül ayından itibaren 
artık esasla ilgili kararlarını yoğun bir şekilde vermeye başladı.

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurularda bu şekilde bir sistem 
uygularken, esasla ilgili kararları konusunda uygulaması şu şekilde oldu: 
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken kararlarını Anayasa 
hükümlerine göre vermektedir. Ancak, gerek bireysel başvuru konusu olan 
hakların belirlenmesi, gerekse içeriklerinin değerlendirilmesi konusunda 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatları da Anayasa Mahkemesi tarafından hassasiyetle dikkate alın-
makta ve buna uygun davranılmaya çalışılmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatlarının bireysel başvuralar açısından iki önemi bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi; bireysel başvuru konusu olan hakların neler olduğu 
bu iki belgeye bakılarak belirleniyor. Çünkü Anayasamızda ve Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluş Kanununda, Anayasa’da yer alan ve Türkiye’nin 
taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerdeki hak-
larla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvurulabiliyor. Bunun yanında 
esasla ilgili ve kabul edilebilirlikle ilgili kararlarını verirken de, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu hakların kapsamı ve kabul edilebilir-
lik kriterleriyle ilgili uygulamaları da Anayasa Mahkemesi tarafından 
hassasiyetle dikkate alınmakta ve mümkün olduğu kadar sözleşmeye 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun bir şekilde bu 
kararlar verilmektedir.

Anayasa Mahkemesi az önce Sayın Popovic’in de ifade ettiği gibi, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen “Uzun” kararından 
sonra tüketilmesi gereken bir yol olarak iç hukukta ortaya çıktığından 
dolayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bir ölçüde denetime 
tabii bulunmaktadır. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mah-
kemesi bireysel başvuru yolunda tüketilmesi gereken bir başvuru yoluysa 
da, bunun Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla etkili bir yol olarak 
kanıtlanması ve bu şekilde bu yolun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından da etkili bir yol olarak görülmesi koşuluna bağlı olarak çalışan 
bir mahkeme durumundadır.

Bu açıdan Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
etkililik denetimi altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Anayasa Mah-
kemesi bu durumun bilincinde hareket ederek, özellikle ilk kararların 
da gerek kabul edilebilirlik, gerekse esasla ilgili kararlarında Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
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yorumlarına uygun, paralel yorumlar yapmakta ve kararlar vermekte-
dir. Hatta öyle ki, az önce ifade edildiği gibi Genel Kurul olarak verdiği 
soyadına ilişkin kararla çelişme pahasına, bireysel başvurularda farklı bir 
tutum izlemektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin şu ana kadar ki uygulamasına baktığımızda, 
şu anda 23 Eylül 2012’den itibaren Anayasa Mahkemesine gelen toplam 
dosya sayısı 11.353 rakamına ulaşmış bulunuyor. Bunlardan 3752 tanesi 
Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı, şu anda toplam 7614 
başvuru Anayasa Mahkemesi’nde karara bağlanmayı beklemektedir.

Bu rakamlardan büyük çoğunluğunun özellikle, Anayasa Mahke-
mesi’nin esasla ilgili kararlar verdikten sonra, bu kararlar esas alınarak 
yapılan başvurulardan dolayı son zamanlarda daha çok başvuru yapıl-
dığını görüyoruz.

Derdest dosyaların ve çıkan dosyaların Anayasa Mahkemesi’nin 
bürolara dağılımına baktığımızda; ön büro dediğimiz Bireysel Başvuru 
Bürosunda 810 adet dosya bulunurken, 977 adet dosyayla ilgili Bireysel 
Başvuru Bürosunca ret kararı verilmiştir. Şu anda komisyonlarda derdest, 
6233 dosya bulunuyor, şimdiye kadar da komisyonlardan çıkan dosya 
sayısı 2573. Bölümlerde şu anda 571 dosya bulunuyor, şimdiye kadar 
bölümlerden çıkan dosya sayısı 202’dir.

Yıllara göre baktığımızda; bireysel başvuruları kabul edildiği 23 Eylül 
2012’den itibaren 3 aylık sürede 2012 yılında 1342 başvuru yapıldı. 2013 
yılında 9897 başvuru Anayasa Mahkemesine ulaştı. 2014 yılında, şim-
diye kadar da 114 başvuru Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmış durumdadır.

Bölümlerden çıkan dosyalara baktığımızda, 124 adet kabul edilemezlik 
kararı, 36 adet kabul edilebilirlik kararı, 35 adet ihlal kararı, 2 adet ihlal 
bulunmadığına ilişkin karar ve 49 adette birleştirme kararı verildiğini 
görüyoruz.

Az önce Şener Bey’in de ifade ettiği gibi, yapılan başvurulara bakıldı-
ğında neredeyse sözleşmenin tüm maddelerine ilişkin bireysel başvuru-
ların Anayasa Mahkemesi’ne ulaştığını görüyoruz. Çok farklı konularla 
ilgili bireysel başvurular Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmış durumdadır. 
Anayasa Mahkemesi’nin şimdiye kadar verdiği ihlal kararlarına baktı-
ğımızda, bunların 2 adet yaşam hakkıyla ilgili, 14 adet kişi hürriyeti ve 
güvenliğiyle ilgili, 15 adet adil yargılanma hakkıyla ilgili, birer adet suç 
ve cezalara ilişkin ilkeler, masumiyet karinesi, mülkiyet hakkı, maddi 
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ve manevi varlığın korunması ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına 
ilişkin ihlal kararlarının verildiğini görüyoruz.

Yine şimdiye kadar 4 adet başvuruda Anayasa Mahkemesi tarafından 
sınırdışı edilme kararına karşı, tedbir kararı verilmesi istemiyle başvuru 
yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi bu tedbir istemlerinden 3 tanesinin 
reddine karar verirken, şartları oluşmadığından dolayı, bir başvurucuyla 
ilgili sınırdışı edilme kararıyla ilgili tedbir kararı verdi ve bu karar ilgili 
makamlar tarafından uygulandı.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu ihlal kararlarının çeşitliliğine 
baktığımızda ve Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarından sonra yapılan 
uygulamalara baktığımızda gerçekten insan haklarının korunması bakı-
mından, ülkemizin belli bir standarda ulaştırılması bakımından önem 
arz eden kararlar ve tespitler yapıldığını görüyoruz.

Uzun tutukluluk, azami tutukluluk, hukuksuz tutukluluk ve makul 
sürede yargılanma hakkının ihlaliyle ilgili olarak şimdiye kadar Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği kararların bu konuda bir standart oluşturduğunu 
söyleyebiliriz, gerek sayı, gerekse çeşit itibariyle.

Bunun dışında dikkat çeken kararlar, Van’da meydana gelen ikinci 
depremde hayatını kaybeden kimselerle ilgili olarak dönemin Valisi 
ve AFAD yetkilileri hakkında etkili bir soruşturma yapılmamış olması 
nedeniyle, Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verildi.

Yine adil yargılanma hakkı kapsamında, idari işlemin tebliğ tarihi 
hesabının başvurucu lehine ve öngörülemez şekilde yorumlanması nede-
niyle Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi.

Yine suç ve cezalara ilişkin ilkeler kapsamında, masumiyet karinesinin 
ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bir başvuruda, ceza yargılamasının delil 
yetersizliği nedeniyle beraatla sonuçlanmasına rağmen, derece mahke-
meleri tarafından bu eylemlerin disiplin cezasına esas alınması şeklindeki 
uygulamanın masumiyet karinesini ihlal ettiği şeklinde bir sonuca vararak 
bu konuda Anayasa Mahkemesi ihlal sonucuna vardı.

Yine tutuklulukla ilgili, tutukluluğun devamına ilişkin kararların 
yetersiz olması, gerekçelendirilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi 
ihlal kararı verdi. Yine tutukluluğa itirazla ilgili yargılama çerçevesinde 
başvurucular veya avukatlarına Cumhuriyet Başsavcısının görüşünün 
bildirilmemesi Anayasa Mahkemesi tarafından ihlale konu edildi.
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Yakın zamanda yine gündemde olan milletvekillerinin tutuklanma-
sıyla ilgili konuda Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 67’nci maddesiyle 
bağlantılı olarak 19’ncu maddenin ihlal edildiği şeklinde bir sonuca vardı.

Mülkiyet hakkının ihlali ile ilgili, kamulaştırma bedelinin geç öden-
mesinde faiz uygulanmaması konusu Anayasa Mahkemesi tarafından 
ihlale konu edildi.

Nihayet dikkat çekici bir karar; maddi ve manevi varlığın bütünlüğü 
konusuyla ilgili olarak, evli kadının kızlık soyadını kullanmasıyla ilgili 
konuda Anayasa Mahkemesi ihlal sonucuna vardı.

Tabii, Anayasa Mahkemesinin ihlalle ilgili kararları az önce ifade 
ettiğim gibi 2013 yılının son aylarından itibaren daha çok yoğunlaşmaya 
başladı ve bu sene itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin çok fazla sayıda 
ihlalle ilgili kararlar vereceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Az önce ifade ettiğim gibi, Anayasa Mahkemesi’nin bu şekilde ihlal 
kararları vermesi ve bu konuda belli standartlar ortaya koyması çok 
önemli. Ancak bundan daha da önemli olan husus; bu kararların gerek-
lerinin yerine getirilmesi. Gerek yargı mercileri, gerekse kamu gücü 
kullanan makamların Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarında ortaya 
konulan yaptırıma ilişkin hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri ve 
yapısal sorun oluşturan konularda bu sorunların çözümü için gerekli 
tedbirlerin alınması da bu yolun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi içinde 
önem taşıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin gerek personel, gerekse çalışma sistemi iti-
bariyle şu anda çok fazla büyük bir sorununun olduğunu söyleyemeyiz. 
Bu sistem ve bu uygulama şekli itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin sağlıklı 
bir şekilde işlediği konusunda herhangi bir tereddüdümüz bulunmuyor.

Yalnız, Anayasa Mahkemesi’nin şu anda bir handikabı söz konusu; 
az önce Şener Bey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvu-
rularda Türkiye’nin beşinci sıraya düştüğünü ifade etti. Oradaki rakamlar 
tabii Anayasa Mahkemesine geldi, az önce ifade ettiğim sayıda, şu anda 
12 bine yaklaşan bir bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’nin önünde 
bulunuyor. Bu sistemin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi, kararlarla ilgili 
mekanizmanın süratli bir şekilde çalışmasına ve başvuruları Anayasa 
Mahkemesinin kısa bir sürede sonuçlandırmasına bağlıdır.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin kabul edilebilirlikle ilgili kriterleri 
uygulamasında biraz daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz.
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Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyu şu anda cazip hale getiren 
bir unsur, kararlarımızda ihlalle birlikte tazminata hükmediyor olmamız. 
Bu nedenle verdiğimiz her ihlal ve tazminat kararından sonra benzer 
durumda olan birçok başvurucunun Anayasa Mahkemesi’ne geldiğini 
görüyoruz. Bu konuyla ilgili, özellikle uzun yargılamalar konusunda 
yapısal bir sorunun bulunduğunu şimdiden söyleyebiliyoruz. Özellikle 
kadastro davalarında veya bazı ceza davalarında çok uzun süreler devam 
eden yargılamalar şu anda mahkemelerin önünde bulunuyor. Şu anda 
belki 10 binlerle ifade edilecek kadar dosya ile ilgili ihlaller oluşmuş 
bulunuyor. Bu konuyla ilgili tüm dosyaların Anayasa Mahkemesi’ne geti-
rilmesi, ki bu dosyalarda taraf sayısının da çokluğu dikkate alındığında, 
bir dosyada 150 -200 kişinin olduğu düşünüldüğünde Anayasa Mahke-
mesi’nin tüm gelen dosyalarla ilgili ihlal ve tazminata karar vermesi, bu 
konuda hem Anayasa Mahkemesi’ni gereksiz yere uğraştıracak, hem de 
bu konuda tedbir alınmasından ziyade böyle bir yolun hayata geçirilmesi 
suretiyle Anayasa Mahkemesi’nin diğer başvuruları sağlıklı bir biçimde 
inceleyebilmesi mümkün hale gelemeyecektir.

Bu nedenle, özellikle “Ümmühan Kaplan” kararından sonra, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi nezrindeki dosyalarla ilgili uygulanan usulün 
Türkiye’de, özellikle uzun yargılamalar konusunda hayata geçirilmesi 
Anayasa Mahkemesi’nin en azından bu konuyla ilgili yükünü alacak-
tır diye düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’na da gerekli 
önerileri yaptık. Ancak bu konuda somut bir gelişme olması gerekiyor.

Yine mevzuat açısından sorun teşkil eden bazı hususlar söz konusu, 
bu konuyla ilgili de Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle 
sürekli temas halinde ve konuyla ilgili önerilerini de zaman zaman 
Bakanlığa iletiyor.

Bireysel başvuruyla ilgili az önce ifade ettiğimiz çerçevede bazı bek-
lentiler var. Tabii Anayasa Mahkemesi’nden herkes kendi meşrebince, 
kendi durumunca beklentiler içerisinde. Ancak bu beklentilerin hepsinin 
ortak bir noktada ve makul bir noktada birleştirilmesi ve Anayasa Mah-
kemesi’nin bu beklentiyi karşılamak, bu gerçekçi beklentiyi karşılamak 
üzere hareket etmesini, bu yolun sağlıklı işlemesi açısından daha yerinde 
olacağını düşünüyorum.

Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruyla ilgili yetkilerini kullanır-
ken, bireysel başvurunun işlevini yerine getirebilmesi bakımından yalnızca 
Anayasa Mahkemesine görev ve yükümlülük düşmüyor. Bunun dışında 
değişik kurumlara, değişik organlara farklı yükümlülükler düşüyor. 
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Herşeyden önce, hukuk devletini oluşturan; hukukun üstünlüğü, kuv-
vetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi temel unsurların varlığı, temel 
hakların korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu unsurla-
rın bulunmadığı, yıprandığı, yargının işlevini yerine getiremeyeceği 
bir ortamda bireysel başvurunun da işlevini yeterince yerine getirmesi 
mümkün görünmüyor.

Bireysel başvurunun işlevini yerine getirebilmesi için, temel hak ve 
özgürlüklerle ilgili anlayışının değişiminde kamu gücü kullanan makamlar 
ve yargı mercilerinin karar ve uygulamalarında Anayasa, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mah-
kemesinin bu konudaki içtihatlarıyla ortaya konulan yaklaşıma uygun 
davranmaları gerekiyor.

Bunun dışında bireysel başvuru da etkili bir unsur olan avukatların; 
hak arama bilincinin artırılması ve hak arama yollarının etkin bir biçimde 
kullanılması konusunda rol üstlenmesi gerekiyor. Anayasa Mahkeme-
si’ne yapılan bireysel başvurulardan 3504 tanesinin bizzat başvurucular 
tarafından yapılmasına karşın, 6279 başvurunun avukatlar tarafından 
gerçekleştirildiği gözetildiğinde, avukatların bireysel başvuruda çok etkin 
bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu rolün daha bilinçli olarak 
kullanılması gerekiyor. Zira, avukatlar tarafından yapılan başvuruların 
çoğunda çok önemli başvuru eksikliklerinin bulunduğunu görüyoruz, 
bunlarla ilgili sürekli yazışma ihtiyacı duyuyoruz. Bu yazışma ihtiyacının 
ortadan kaldırılması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi, yine Avrupa Konseyi ile şu anda yeni bir proje 
üzerinde çalışıyor. Umut ediyoruz, önümüzdeki yıl itibariyle bu projede 
hayata geçirilecek ve bu projeyle özellikle avukatların ve yerelde görev 
yapan yargı mercilerinin bireysel başvuru konusunda bilinçlendirilmesi, 
eğitimiyle ilgili çeşitli etkinlikler planlanıyor.

Bunun dışında, kişilerin de temel hak ve hürriyetleri konusunda 
bilinçli olmaları, hak arama yollarını etkin biçimde kullanma iradesine 
sahip olmaları gerekiyor.

Sonuç olarak; bireysel başvuru bir kültür, bir paradigma ve bir anla-
yışı ifade ediyor ve bir imkânı ifade ediyor. Türkiye ve Türkiye’de yargı 
ile ilgili görev alan kimseler olarak, bu imkânı kullanırsak yargıyla ilgili 
birçok konuda mesafe alabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bu imkânı 
kullanmayıp, çok farklı anlayışlarla, bu imkânı berhava edersek, bu 
konudaki sıkıntıların daha da büyüyerek artacağını ve temel hakların 
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korunmasıyla ilgili sorunların çözülmek yerine daha da karmaşıklaşaca-
ğını şimdiden söyleyebilirim. Beni dinleme nezaketini gösterdiğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Yüksek Yargıcımız Sayın Alparslan Altan’a çok 
teşekkür ederiz. Benzetmesi vardı, benim çok hoşuma gitti; trafik polisliği. 
Biliyorsunuz trafik polisini yollarda gördüğümüz zaman hemen kurala 
uyma eğilimi içinde oluyoruz. Buradaki trafik polisliği kime karşı; mah-
kemelere karşı, yargıçlara karşı ve kamu otoritesini kullananlara karşı. 
Umalım ki, yargıçlar, mahkemeler, kamu otoriteleri, sıradan vatandaşlar 
kadar polise karşı duyarsız olmasınlar diyorum.

Zaman çok ilerledi, yazılı soruları öncelikle cevaplandıralım. Bir tanesi 
Sayın Altan’a, bir tanesi de Sayın Dalyan’a.

Dr. Şener Dalyan - Bir soru bana yöneltildi; Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi tarafından … ödenen tazminat 
miktarından ne kadar rücû davası açılıp, ihlale sebep olan hâkim, savcı, 
emniyet ve diğer kurum yöneticilerinden ne kadar tahsil edildi ?

Bu konuyu Maliye Bakanlığımız takip ediyor, biz 1 Haziran 2012’den 
bu yana ödemeleri yapıyoruz İnsan Hakları Daire Başkanlığı olarak. 
Ancak, rücû sürecini Maliye Bakanlığı takip ediyor ve doğrudan HSYK 
birlikte takip ediyor. Bildiğim kadarıyla, hiçbir hâkim, savcıdan bununla 
ilgili bir tahsilât yapılmadı, en azından onu şahsi bilgim olduğu için 
sizinle paylaşabilirim.

Maliye Bakanlığı tarafından belli sayıda rücu davası açıldığını biliyo-
rum, ama tam sayı yok. Fakat, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 
kararlarla ilgili olarak herhangi bir rücu işletildiğini sanmıyorum; çünkü 
ilk ihlal kararları Temmuz 2013’de çıktı, 4 aylık ödeme süresi var, Maliye 
hazinesi tarafından ödeniyor. Zannediyorum bundan sonraki süreçte 
gündeme gelecektir. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkürler, buyurun.
Dr. Alparslan Altan - Bana da öncelikle Avukat Ünsal Diroğlu, 

Ankara Barosundan bir soru yöneltmiş.
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı olarak bireysel baş-

vurular konusunda Anayasa Mahkemesine mütalaa veriliyor. Bu görevin 
hukuki görüş bildirilmesinin, hukuk devletinin temel ilkesi olan kuvvetler 
ayrılığı ilkesine olup olmadığı konusundaki görüşleriniz.
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Şimdi, bireysel başvuru uygulayan diğer ülkelere baktığımızda birey-
sel başvuru konusunda bir muhatabın olması, bu bireysel başvurunun 
işlevini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından önemli görü-
nüyor. Bu görevi bazı ülkelerde ombudsmanlar üstlenmiş durumda, bazı 
ülkelerde başsavcılık üstlenmiş durumda. Türkiye ile ilgili bu taslak söz 
konusu olduğunda, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çevreleri, 
gerekse Venedik Komisyonu yetkilileriyle görüşmelerimizde bu konuda 
bir muhatabın olması gerektiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru ile ilgili verdiği kararlar, 
az öncede ifade ettiğim gibi herkesi bağlamakla birlikte, bu kararların 
yerine getirilmesi ve infazı çok önem taşıyor. İnfazla ilgili bir sorumlu 
mercii belirlemediğiniz takdirde verilen kararların yerine getirilmesiyle 
ilgili sorunlar yaşamanız söz konusu olabilecektir.

Türkiye’deki uygulamada Adalet Bakanlığı’nın özellikle Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi nezrinde savunma hazırlama görevini yürütüyor 
olması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının infazını da 
yerine getiriyor olması nedeniyle de, Anayasa Mahkemesi’nde Türkiye’de 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir nevi görevini yapıyor olması 
nedeniyle, Türkiye’deki sistem açısından bu görevin Anayasa Mahke-
mesi’nde bireysel başvurularda muhatap olarak ifade edilecek birimin 
Adalet Bakanlığı olması da çok makul karşılanabilir. Çünkü zaten, bireysel 
başvuru konusu haklarla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giden 
dosyalar hemen hemen aynı konularla ilgili ve aynı ihlal iddialarını 
içeriyor. Adalet Bakanlığı’nın bu şekilde senkronize olarak hem Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararlarını yerine getirmesi, hem de 
Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarını yerine getirmesi ve bunların 
çoğu da aslında ortak noktalara işaret ediyor. Bu konuda tedbir alınması 
pratik açısından çok önemli.

Bu konuyu tabii kuvvetler ayrılığı ilkesiyle ben çok ilgili görmüyorum. 
Burada Yargının verdiği kararların, Yürütme ya da Yasama tarafından 
yerine getirilmesi tam tersi kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlıklı bir şekilde 
işlemesinin bir görüntüsüdür. Burada da Anayasa Mahkemesi’nin birey-
sel başvuru yoluyla verdiği kararlar konusunda, devleti savunan makam 
olarak Adalet Bakanlığı’nın görüş bildirmesi de bence kuvvetler ayrılığı 
ilkesini zedelemez. Tam tersi, ona uygun bir davranıştır.

Yine diğer bir soru Sayın Başkanımızdan geliyor; bireysel başvuruların 
avukat eliyle yapılması zorunluluğu konusundaki görüşünüz şeklinde 
bir düşünce istemi var.
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Bu bireysel başvuru ile ilgili çalışmalar sırasında bu konu düşünüldü. 
Özellikle avukatlar tarafından bu konuda bir başvuru zorunluluğu geti-
rilmesinin, başvurularının daha sağlıklı olması açısından gerekli olduğu 
ifade edildi. Ancak bunda da şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı, az önce bahset-
tiğim gibi; gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tabii resmi olmayan 
görüşmeler, gerekse Venedik Komisyonu ile olan görüşmeler, başvurular 
açısından avukatla başvuru zorunluluğunun getirilmesi, avukat tuta-
mayacak ya da avukata gitmek istemeyen kişiler açısından bir kısıt-
lama doğurabilir. Bireysel hakların korunmasıyla ilgili böyle bir koşulun 
getirilmesi, bu yolun getirilmesiyle ilgili amaçla çelişebilir şeklinde bir 
düşünce ifade edildi.

Bence de bireysel başvuruların avukatla yapılması zorunluluğunun 
getirilmesi kişileri kısıtlayabilir. Kişilerin de bireysel başvuruda bulun-
masına imkân sağlamak gerekir. Ancak, mevzuatımıza baktığımızda 
kişilerin bireysel başvuru yapmaları oldukça zor görünüyor. Çünkü, 
bireysel başvuru yaparken istenen hususlar avukatların bile zorlanabile-
ceği hususlar. Ben doğal olarak, bunun avukat eliyle müracaatın zorunlu 
olmasa bile büyük oranda avukat ihtiyacı doğurduğunu düşünüyorum. 
Nitekim şimdiye kadar olan uygulamada da başvuruların neredeyse iki 
katından fazlasını avukatla yapıldığını görüyoruz. Ben bu oranın daha 
da ileride artacağını düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz. Şimdi zaman çok ilerledi salondan 
dört soru alıyoruz.

Av. Ali Yılmaz - Ankara Barosu. Benim sorum Sayın Daire Başkanına 
olacak. Şimdi, Türkiye’nin sorunlarından bir tanesi de zorunlu din ders-
leri, sadece Alevî yurttaşların değil, Türkiye’de yaşayan bütün demokrat, 
aydın insanların sorunu olması gereken bu konuda, bildiğiniz üzere 
yerel mahkemelerde verilen ret kararları Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesine gitti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda çok önemli 
içtihatlar oluşturdu. Örneğin, “Zengin Türkiye” ve “Altın Işık Türkiye” 
kararları. Bu kararlar doğrultusunda Danıştay ve İdare Mahkemeleri 
lehe kararlar vermeye başladı ve sanki Türkiye’de bir iç hukuk düzeltmesi 
yapılmış gibi zorunlu din dersleri müfredattan, Alevîlikle ilgili de bazı 
eklemelerin yapıldığı düşüncesiyle, daha sonradan bizim Danıştay ve 
idare mahkemeleri bu konuda ret kararı verdi. Ancak, şu anda Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde devam eden aynı konuda kararlar var ve 
şu anda Komite’de Türkiye şikayet edilmiş durumda, bu konuyu icra 
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etmediğinden dolayı. Ve en son 2013 Avrupa Birliği İlerleme Raporunda 
da bu konuda Türkiye eleştirilmiş durumda.

Sayın Daire Başkanı, bu kararların icra edilmesi konusunda göreviniz 
olduğu, biraz önce açıkladınız, bu konuda ne yapıyorsunuz, Diyanet 
neden engel oluyor ya da engel oluyor mu ? Türkiye hükümetinin bu 
konudaki politikası değiştirmeme yönünde mi ? Teşekkür ediyorum.

Dr. Şener Dalyan - Bahsettiğiniz gibi “Zengin Kararı” çıktı. O kararı 
biz 15 -17 Kasım 2011 tarihinde yaptığımız çalıştayda da bir grupta değer-
lendirmesini yaptık ve bir tavsiye çıkmıştı. Fakat, yine sizin bahsettiğiniz 
gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde birkaç tane başvuru var 
ve biz onlara hükümet savunması verdik, henüz sonuçlanmadı ve onun 
sonuçlanmasını bekliyoruz.

Yine Bakanlar Komitesi’ne eylem raporu sunduk, bu “Eylem Zengin” 
kararıyla ilgili olarak, onun icrasıyla ilgili atılan adımları anlattığımız, 
hatta Dışişleri Bakanlığımız tarafından sunuldu bu eylem raporu. Fakat, 
Bakanlar Komitesi tarafından henüz bir değerlendirme çıkmadı. Şu 
anda Türkiye’nin sunduğu eylem raporu, Bakanlar Komitesi tarafından 
denetleniyor. Yani, atılan adımların bir değerlendirmesi şu anda Bakanlar 
Komitesi tarafından ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
yapılıyor. Bunun ötesinde tabii biz Adalet Bakanlığı olarak yapılan 
reformlar ne ölçüde o kararları karşıladı ya da karşılamadı onu yapabile-
cek durumda değiliz. Belki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden yeni 
başvurularda çıkacak kararlar ve Bakanlar Komitesi’nin değerlendirmesi 
bize yol gösterici olacaktır.

Bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi’nden herhangi bir bireysel 
başvuru gelmedi. Oradan da karar çıkarsa atılacak ilave adımlar için 
yardımcı olacak nitelikte gelişmeler olabilir. Ama dediğim gibi, icracı 
kurum biz olmadığımız için şu an için yapılan reformların ne ölçüde 
kararı karşıladığı noktasında değerlendirme yapabilecek durumda değilim.

Av. Ömer Faruk Özeroğlu - Sayın Anayasa Başkan Vekiline bir sorum 
olacak. Verilmiş bir beraat kararının öncesinde yargılama sürecinde bir 
disiplin cezasının verilmesinin masumiyet kararını ihlal ettiği kanaatine 
varıldığını vurguladı. Tabii burada bireysel başvuru hakkının üzerine 
Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararların sosyal etkisi de çok 
önem taşıyor. Esasen disiplin hukuku bağlamında bir niteleme yapabi-
lirsek de, hukuken idare hukuku düzleminde bir yargısal denetime tabii 
olduğunu biliyoruz, disiplin hukukunun. O halde disiplin hukuku, idare 
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hukuku anlamında değerlendirilirken, aynı zamanda bir ceza hukuku 
ilkesi olan, “Masumiyet Karinesi” ilkesini de zedelediği ya da engellediği 
sonucuna varırsak, bunun sosyal etkisi bilhassa idare hukuku düzleminde 
idareye önemli görevler tevdi ediyor anlamı çıkar. Yani, bilhassa idarenin 
ajan istihdam ederken kot kanunlardaki bazı yasal kuralların külliyen 
Anayasa’nın bu başvuru nedeniyle vermiş olduğu karar düzleminde idare 
hukukunun da çok ciddi şekilde, idare tarafından gözden geçirilmesi ve 
idari yargı anlamında da verilmiş olan ve yargılama devam ederken ceza 
hukuku düzleminde bir yargılama devam ederken, idarenin işlem ve eylem 
kararlarını yargılama sonucuna bırakmak gibi bir neticenin doğmasını 
kabul etmesi gibi bir anlama geldiğini düşünüyorum. Bu konuda bilgisi 
varsa, bu kararla ilgili bir açılım yapabilir mi ? Teşekkür ederim.

Dr. Alparslan Altan - Teşekkür ederim. Öncelikle ifade ettiğiniz 
görüşlere ben aynen katılıyorum. Yani, disiplin hukukunun kendi özgü 
standartları vardır, yaklaşımı vardır, ceza hukukunun kendi özgü stan-
dartları vardır. Bu ikisinin bazen birbirini etkileyen bölümleri olabilir, 
ancak o farklılığı gözetmek gerekiyor.

Öncelikle o bölüm, diğer birinci bölümün bir kararıydı. Oradaki 
somut olay; bir kişi hakkında ceza yargılaması yapılmış, bu arada başka 
eylemleri de disiplin eylemleri de söz konusu olmuş, bu kişi bir asker. 
Bu daha önce işlediği disiplin eylemleri yanında söz konusu kişiyle ilgili 
ilişik kesme kararında, kişinin beraat ettiği dosyada geçen ifadelere yer 
verilerek, her ne kadar burada delil yetersizliğinden berata yer verilmişse 
de, bu eylemleri ben dikkate alırım şeklinde bir yaklaşım söz konusu 
olduğu için ve bu ifade edilen eylemlerin de o dosyada doğrulanmadığı, 
sabit hale gelmemiş olması sebebiyle ihlal kararı verildi.

Tabii bu kararda belki olaya özgü bir karar demek lâzım, çok fazla 
genellemeye gidilmedi ve somut dosya açısından belki bu karara yazılmadı. 
Ama ihlalin giderilmesi şu şekilde olabilir, bu karar dikkate alındığında; 
ilgili idare kişi hakkında yine aynı kararı verebilir, ancak somut ceza 
dosyasında doğrulanmayan eylemleri dikkate almaksızın diğer eylemleri 
dikkate alarak ilişik kesme cezası verebilir, şeklinde bir ihlali giderme yolu 
olabilir. Orada mutlak bir şekilde şey denilmedi; bir kişi eğer mahkûm 
olmamışsa sizin onun hakkında disiplin cezası uygulayamazsınız, şeklinde 
bir sonuca varılmadı.

Oturum Başkanı - Bir de elinizdeki diğer soruya bakabilir misiniz ?
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Dr. Alparslan Altan - Avukat Erdal Bülent Özakın, soruları var. 
Birincisi; insan hakları komisyonlarına gönderilen hak arama yollarındaki 
şikayet dilekçeleri, şikayet olan sosyal güvenlik kurumu başkanlığına 
gönderiliyor ve kararı da bu kurum veriyor. Yapılan bu yanlışlık hakkında 
ne düşünüyorsunuz ?

Tabii insan hakları komisyonlarının işleyiş tarzları ve oradaki kararların 
niteliği konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü, daha 
etkili olan başvuru yolları var; Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
ya da dava yolu. Genel şekil açısından bakıldığında, şikâyet olunan bir 
kuruma dilekçenin gönderilmesi çok doğru değil. İnsan hakları komis-
yonunun gerekirse oradan bilgi alıp bu konuyla ilgili kararı kendisinin 
vermesi gerekiyor. Bu somut olay eğer öyle olmadıysa bence doğru değil.

Devlet memurlarının ek göstergelerinde yapılan yanlışlıklar, tarih ve 
yıla giderek Anayasa Mahkemesi düzeltiyor mu, zaman aşımı süresi, hak 
ihlali söz konusu olabilir mi ?

Anayasa Mahkemesi, iptal ve itiraz yolunda zaten soyut inceleme 
yapıyor. Bireysel başvurularda da, ihlal edilen temel hak her neyse onunla 
ilgili bir somut ihlale karar veriyor ve bu gerekirse ihlalin giderilmesi 
için neler yapılması gerektiğini de kararında yer veriyor. Dolayısıyla, 
bu başvuru bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne gelmişse, 
bu kişiyle ilgili yapılan uygulama yanlışsa, usule aykırıysa ve ihlal oluş-
turuyorsa Anayasa Mahkemesi gerekirse zaman aşımı süresi ya da önceye 
yönelik ödemelerin yapılması konusunda da yargı mercilerine talimat 
veriyor. Bu konuyla ilgili de ihlalin giderilmesi için neler yapılacağına 
karar verebiliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru dilekçesi Türkçe olarak 
verilebilir mi ? Bildiğim kadarıyla bu konuda dil engeli yok, Türkçe olarak 
da başvuruda bulunulabiliyor.

2010 yılında yapılan Referandumda kabul edilen yasa değişikliği, 
bugün Meclis’te yapılacak yasa değişikliğine cevaz veriyor mu ?

Bu, 2010 yılında yapılan yasa değişikliği, Meclis’te yapılacak yasa 
değişikliğinin çok içeriğini bilmiyorum. Yasama prosedürü tamamlanacak, 
ondan sonra ortaya çıkacak, o zaman bakılıp bir yorumda bulunulabilir. 
Bu yorumu da zaten bizim yapmamız doğru olmaz. Bu konuyla ilgili de 
Anayasa Mahkemesi’ne başvuru söz konusu olabilir.
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Oturum Başkanı - Arkadaşlar, izin verirseniz öbür toplantıya 10 
dakika kaldı. Soru soracakların doğrudan soruyu konuşmacılara yönelt-
melerini rica edecektim.

Bir Katılımcı - 6384 Sayılı Kanunda tazminat verilmesi bizim komis-
yonlara havale edildi. Yalnız, “Ümmühan Kaplan” kararında yüksek 
mahkemenin verdiği karar, ki bu dava 72 sene sürmüş. Diyelim ki, 
1987’den itibaren kabul edersek 30 sene diyelim, neticede 16.400 Euro 
geç kalmadan dolayı tazminat verilmesi hükmedilmiş. Orada bir tabir var, 
maddi, manevi tazminat talebinde bulunmuşlar. Diyor ki Yüksek Mah-
keme, “Maddi tazminatın bu işle ilişkisinin ne olduğunu anlayamadık, 
onu reddettik” diyor. Şimdi, bizim komisyonla ilgili kanunda Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarındaki rakamlar göz önünde bulun-
durulacak bunu bize anımsatıyor. Şimdi 72 sene mahkemede sürünen 
bir adama, biz eğer 50.000 lirayı münasip görüyorsanız, biz hukukla pek 
bağdaştıramıyoruz. Ya kararlarda rakam zikredilmesin veyahut bu ifadeyi 
değiştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, Sayın Anayasa Mahkemesi üye-
mizin zikrettiği gibi, hiç korkmasın yakında bu komisyon kararları çıktığı 
takdirde Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne hiç kimse başvurmayacak, 
buna inanın. Soru şu: Kararlarda rakam zikredilmesin. Teşekkür ederim.

Bir Katılımcı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Değerli arkadaşlar, toplantımız burada sona eriyor. 

Ben sizler adına iki yüksek yargıcımıza, Sayın Popovic’e, Sayın Altan’a ve 
Bakanlığımızın değerli temsilcisi Sayın Dalyan’a çok teşekkür ediyorum. 
Hepinize iyi günler diliyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Cinsel Yönelim  
ve Cinsiyet Kimliği
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayının üçüncü gününe hoş geldiniz. Şimdi “Cinsel Yönelim ve 
Cinsiyet Kimliği” konulu üçüncü oturum icra edilecektir. Oturumun 
birbuçuk saat sürmesi ve 15:30’da bitmesi planlanmaktadır.

Oturumun Başkanlığını yapmak üzere Kaos - GL Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Ali Erol’un platforma teşriflerini arz ederim. Oturum 
konuşmacıları;

• Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Profesör Doktor Engin Yıldırım,
• Interrights’dan Sayın Constantin Cojocariou,
• Leicester Üniversitesi’nden Sayın Profesör Doktor Mark Bell,
• Ankara Barosu’ndan Sayın Avukat Oya Aydın Göktaş’ın teşrif-

lerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Ali EROL
Kaos - GL Yönetim Kurulu Başkanı / Oturum Başkanı

Bugünkü panelimizin konusu, “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği” 
üst başlığını taşıyor. Siz değerli katılımcılara ve buraya gelen herkese çok 
teşekkür ediyorum.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği diye kodladığımız ve bir çerçeveye 
aldığımız bu kimliklerin aslında tarihsel süreçte nasıl bir seyir izlediğini 
hatırlayacak olduğumuzda, çok kabaca günah, suç ve hastalık sarmalıyla 
bir seyir karşımıza çıkıyor. Bugün cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
üzerinden lezbiyen, gay, biseksüel, trans varoluşların ve kimliklerin 
aslında dünya çapında ve bütün toplumlarda, bütün tarih dilimlerinde 
her dönem olduğunu görüyoruz çeşitli kaynaklardan.

Burada belki ikinci cümlemiz şu olabilir: Cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği üzerinden varoluşların yaşanışının ve anlamlandırılışının toplum-
dan topluma ya da aynı toplum diliminde farklı tarihlerde değişim ve 
dönüşüm gösterdiğini biliyoruz. İşte bu değişim ve dönüşüm sürecinde 
bu davranış ve bu davranışın kendi kimliği olarak kuran insanların; 
günah, suç ve hastalık sarmalıyla kodlandığını, ya ahlaki, değersel bir 
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kınamayla ya da doğrudan cezai bir yaptırım ve kapatılmayla karşı kar-
şıya bırakıldığını hatırlıyoruz. Haliyle, bu süreçte hastalıktan hak talebi 
diyebileceğimiz bir gidişatın olduğunu da hem kendi ülkemizde, hem 
de küresel çerçevede görüyoruz.

Psikoloji ve psikiyatrinin hastalık kodlaması ve kapatmaya kadar 
varan müdahale ve kontrol sürecinin dünya çapında geride kaldığını ve 
bu insanların kendini bir özne olarak görüp, kendine cinsel yönelimi 
veya cinsiyet kimliği üzerinden kimliklendirerekten hem sosyal, hem 
de siyasi arenaya bir geçişte bulunduğunu görüyoruz. Bu geçişin de 
artık psikoloji ve psikiyatrinin bir davranış olarak tanımlamaya veya 
kodlamaya çalışmasının ardından, psikoloji ve siyaset bilimi arenasında 
bir siyasi özne olarak, kendini varetme mücadelesi olarak da karşımıza 
çıktığını görüyoruz. Haliyle bu bir siyasi özne olarak var olma mücadelesi, 
beraberinde hak talebinde bulunan haliyle de bir vatandaş ve eşit katılım 
perspektifine sahip bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 
Bu aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden bir tanınma 
talebi anlamına da geliyor.

Cinsel yönelimler dediğimizde, bugün dünya çapında psikiyatri ve 
psikolojinin tanımında üç cinsel yönelim var; eşcinsellik, biseksüellik 
ve heteroseksüellik. Eğer mesele sadece bu yönelimler üzerinden cinsel 
çeşitlilikler olsaydı, kime neydi aslında. Cinsel çeşitliliklerden birisi olabi-
lirdi, eşcinsellik ya da biseksüellik. Ama durum böyle değil, heteroseksüel 
yönelim, heteroseksiz ideolojinin müdahalesiyle bir norm olarak kuru-
labiliyor ve heteroseksüellikten hareketle toplumun her kesimi, sosyal, 
kültürel ve siyasi olarak heteronormativite üzerinden düzenleniyor. İşte 
bu düzenlenen sosyal, kültürel ve siyasi hayatta heteroseksüel olmayan 
yönelimlere yer verilmiyor. Bu yer verilmeme, dalga geçme, görmezden 
gelme gibi tutum ve davranışlarla karşılanabildiği gibi, ayrımcılık dediği-
miz, hak ihlali dediğimiz, hatta yaşam hakkının ihlaline varan bir nefret 
ve şiddet dalgasıyla da karşılaşabiliyor. İşte bütün mesele, aslında tam da 
buradan kaynaklanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden günü-
müze kadar gelen süreçte insan haklarından bahsettiğimizde, aynı zamanda 
bir insan tarifi de yaparız. İşte bu insan tarifinin içinin doldurulması bu 
bahsettiğimiz süreçte artık yeterli gelmediği ve cinsel yönelimler üzerin-
den de adı konularak lezbiyen, gay, biseksüel ve trans kimliklerin bu hak 
taleplerinin karşılanması ve mevcut yasal düzenlemelerin, bunların hem 
yasal güvenceye alınması, hem de eşit katılımının sağlanacağı olanaklarının 
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yaratılacağı noktasında yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bugünkü bizim 
panelimizde tam da bu çerçevede oluşuyor. Özellikle bu panelde ağırlıklı 
olarak ele alınacağını gördüğümüz, çalışma hayatında cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliği ayrımcılığı çerçevesinde Türkiye’deki seyre dair bir-iki 
cümleyle ben bahsetmek istiyorum.

Türkiye’de lezbiyen, gay, biseksüel, trans varoluşlar ve bu varoluşlar 
üzerinden kendini kimliklendiren insanlar bir inkâr süreciyle sosyal 
hayatta ve kamusal hayatta görünmezliğe itilmişlerdi. Ama bu insanların 
örgütlenerek mücadeleye başlaması ve buna paralel olarak yine 2001 
yılında Türkiye’nin AB sürecinin resmi olarak başlaması ve katılım ortak-
lığı belgesinden günümüze kadar gelen 10 yılı aşkın süreçte bireylerin, 
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına maruz kalmadan bu 
toplumda varolmak isteyen LGBT insanların hukukla ve insan haklarıyla 
karşılaşmalarını birkaç satır başıyla anmak istiyorum.

Türkiye’deki cinsel yönelimin ilk defa gündeme gelmesi, Türkiye’nin 
mevcut yasalarını AB müktesebatına uyarlaması için TCK’yı gözden geçir-
diği bir döneme tekabül ediyor. LGBT örgütleri, en azından ayrımcılığı 
düzenleyen ana maddelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden 
dolayı insanların ayrımcılığa uğramamaları ve bunun güvence altına 
alınması talebini dile getirmişlerdi. Fakat bu talep kabul edilmemişti.

Bütün bu süreç doğrultusunda aynı zamanda Türkiye, AB’nin en 
somut beklentilerinden ve ödevlerinden birisi olan çalışma hayatında iş 
kanunun gözden geçirilmesi ve cinsel yönelimin güvence altına alınması, 
çalışan insanların yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa uğramamalarını 
da yerine getirmemiş oluyor. Bu süreç günümüze kadar geldi ve en son 
sivil anayasa tartışmalarıyla birlikte LGBT örgütlerinin tanıma talebi 
kamuoyuna da malolmuş oldu. Bugün için insan haklarından bahsetti-
ğimizde, herkes demenin yetmediği bir dönemden geçiyoruz. Çünkü, 
herkes dediğimizde hak ihlalleri ve ayrımcılıklar söz konusu olduğunda 
o kanunlar, o yönetmelikler, o tüzükler hiçbir zaman; lezbiyen, gay, 
transeksüel, biseksüel, insanlar göz önünde bulundurularak yorumlan-
madı. Dolayısıyla, bu insanlar çifte bir kıskaca, çifte bir hak ihlali ve kronik 
bir ayrımcılığa maruz kaldılar. Dolayısıyla, bütün bu süreçte anayasadan 
tüzüklere, yönetmeliklerden diğer yasalara kadar düzenlemeler ve gözden 
geçirmeler yapılırken, doğrudan lezbiyen, gay, biseksüel ve trans kimlik-
lerin bir şemsiye olarak kapsayan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin 
kayda geçmesi ve tanınması, bütün talep bundan ibarettir. Şimdi bunun 
ilgili alanlar üzerinden tartışmalarına ve ayrıntılarına gireceğiz.
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İlk konuşmacımız, 2010 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi Üyesi 
olan ve hâlâ bu görevini sürdüren Profesör Doktor Sayın Engin Yıldırım.

Engin Yıldırım; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini bir insan onuru ve 
kişiliğinin köklerinden birisi olarak ele alacak. 15’er dakikalık bir sunum 
düşündük. Bu sunumların ardından, sizlerin katkıları, önerileri ve soruları 
doğrultusunda bir tartışma ile panelimizi tamamlayacağız. Buyurun.

Prof. Dr. Engin YILDIRIM
Anayasa Mahkemesi Üyesi

Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle burada olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu belirterek konuşmama başlamak 
istiyorum.

Şimdi, uluslararası insan hakları belgelerinde, pek çok ülkenin anaya-
sasında hak sahipleri tanımlanırken, şu veya bu hakkın herkes tarafından 
kullanıma açık kullandığı vurgulanır. Herkes şu haklara sahiptir denilir, 
ancak Ali Beyin de belirttiği gibi bu herkes lafına maalesef cinsel yönelim 
ve cinsel eğilimi toplumun genelinden farklı insanlar genellikle, yakın 
zamanlara kadar pek bu kavramlar içinde değerlendirilmezdi. Son yıllarda 
dünyada bu konuda bir farkındalığın olduğunu, gelişmelerin olduğunu 
görüyoruz. Tabii bu doğrusal bir çizgide gitmiyor, benim görebildiğim 
kadarıyla, tabiri caizse bir “Mehteran” yürüyüşüyle gidiyor; iki ileri, bir 
geri şeklinde gidiyor. Mesela, en son zannedersem bundan bir ay evvel 
Hindistan Yüksek Mahkemesi bir karar verdi. İngiliz sömürge dönemin-
den kalan bir yasaya dayanarak rızaya dayalı eşçinsel ilişkiyi suç olarak 
değerlendirdi, suç olarak kabul etti. Bu mesela Hindistan’da okuduğum 
kadarıyla büyük tepkilere ve eleştirilere bu karar neden oldu.

Ama bunun yanında yine Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi’nin 
verdiği “Vonser” kararını görüyoruz. Amerika’daki bu evliliğin korunması 
ya da savunulması yasasının bir maddesinin iptali istemiyle önüne gelen 
bir davada, eşçinsel evliliğin onun anayasal bir hak olduğunu belirtmeden 
önünü açmaya karar verdi. Bu karardan biraz sonra kısaca bahsetmeye 
çalışacağım.

Şimdi cinsel yönelim ve cinsel kimlik bir insanın onuru, kişiliği, kendi 
kendine sevgi ve saygısının bir yönünü oluşturmaktadır. Bu açıdan insan 
onuruyla bağlantılı bir kavram olduğu tartışılmaz, bana göre gayet açık 
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ve net. Fakat buna rağmen dünyanın pek çok ülkesinde zannedersem 
rakamı karıştırıyor olabilirim, 70’e yakın ülkede rızaya dayalı eşcinsel 
ilişki bir suç olarak görünmekte ve çeşitli şekillerde cezalandırılmakta, 
bu bazı ülkelerde ölüm cezası şeklinde de olabilmektedir.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin yayınladığı bir raporda eşcinsel ilişkinin 
suç olmaktan çıkarıldığı tarih Türkiye’de 1856 görünüyor. Ben bunu 
okuyunca şaşırdım, Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke arasında eşcinsel 
ilişkinin suç olmaktan çıkarıldığı en eski 6’ncı ülke Türkiye. Ta Osmanlı 
döneminden, bunun ayrıntılarını bilmiyorum, hangi yasayla ve neye 
dayanılarak çıkartıldı bunu bilmiyorum. İnşallah konunun uzmanı aka-
demisyenler bunu araştırır. En eski Avrupa’da, Fransa veya Hollanda’da 
çıkıyor, 6’ncı ülke Türkiye. Buna rağmen Türkiye’de LGBT bireyler, 
cinsel kimliklerinden dolayı bir tür cinsel azınlık muamelesi görmekte, 
Anayasa’nın ve artı uluslararası 90’ncı madde üzerinden uluslararası 
insan hakları sisteminin tanıdığı haklardan yararlanmalarında çeşitli 
sıkıntılarla, sorunlarla karşılaşmaktadır. Benim hatırladığım kadarıyla 
Anayasa Mahkemesi’ne iptal ve itiraz davası anlamında bu konuyla ilgili 
herhangi bir şey gelmedi, en azından benim görev süremde ve ondan 
öncede olduğunu hatırlamıyorum.

Ama bireysel başvuru sistemi başladığından bu yana, yani 23 Eylül 
2012’den bu yana görüşüp karara bağladığımız bir konu oldu. Bir trans 
bireyin kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle yaptığı bir bireysel 
başvuruydu. Konu kısaca şuydu: İzmir’deki bir yerel gazetede köşe yazarı, 
İzmir polisinin Alsancak’daki transseks işçiliğiyle çalışan transeksüel-
lere yaptığı operasyonları bu köşe yazarı gazetede, Ege bölgesinin önde 
gelen gazetelerinden birisidir, “temizlik operasyonu, iyi yapıyor” böyle 
sanki yok edilmesi gereken bir zümre şeklinde ifadelerle övmüş. Bunun 
üzerine yanlış hatırlamıyorsam bir dernek başkanı olan bir başvurucu, 
önce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor, başsavcılık 
zannedersem soruşturmaya gerek olmadığı yönünde bir karar veriyor. 
Ondan sonra bu başvurucu bize geliyor ve tabii biz de şöyle bir karar 
verdik, bugün geriye dönüp baktığımızda yanlış bir karar olduğunu 
söyleyebilirim. Başvuru yolları tüketilmemişti, iç hukuk yolları tüke-
tilmemiştir gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verildi. Tabii bu bir 
öğrenme süreci, bunu sizlerle de paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. 
Orada biz kabul edilebilirlik koşullarını sanki biraz katı yorumladık. 
Ama mesela, dün verdiğimiz bir ihlal kararı var, henüz yayınlanmadı ama 
kısaca ondan da bahsedeyim. Ercan Kara adında bir avukat bireysel bir 
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başvuru yapmış, bu bir örgütle ilgili suçlanarak, “Devrimci Karargah” ile 
ilgili bir soruşturmada dava açılıyor. Burada Milli İstihbarat Teşkilatı bu 
kişiyle ilgili tabiri caizse bir rapor tutmuş, etüt hazırlamış, yaklaşık 100 
sayfalık bir etüt bu ve her bir sayfasının altına “bu bir etüt çalışmasıdır 
hukuki süreçlerde delil olarak kullanılamaz” diye not düşmüş. Bu kişiyi 
takip etmişler, birtakım notlar almışlar, ama işin ilginci bu polise gidiyor, 
polis bunu savcılığa veriyor, savcılık bunu mahkemeye gönderiyor ve 
kişinin dosyasında bu MİT’in yaptığı, MİT’in kendisinin her bir sayfa 
altında “bu bir etüt çalışmasıdır, hukuki delil olarak kullanılamaz” iba-
resine rağmen; polis, savcı, mahkeme heyeti bunu dosyaya koymuşlar. 
Burada kişinin kimlerle görüştüğü, ne yaptığı, özel hayatına ait her şey 
aleni hale gelmiş. Bununla ilgili bir başvuruda raportörün raporu şöy-
leydi: Aynı burada transeksüel bireydeki gibi buradaki iç hukuk yolları 
tüketilmemiştir, bu konuda hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa idari 
yargıda veya adli yargıda tazminat yoluna başvurulabilir, o mahkemelere 
başvursun, orada hakkını alsın, eğer alamazsa bize gelsin gibi bir görüştü. 
Ancak biz uzun tartışmalar neticesinde ortada çok ciddi bir hak ihlali 
olduğunu ve burada özellikle tüketilmesi gereken yargı yollarının etkili 
olmama olasılığının yüksek olması gerekçesiyle burada bir hak ihlali 
bulduk. Bu karar henüz yazılmadı, zannedersem birkaç güne kadar web 
sayfasına konulur.

Yani, demin bahsettiğim bir yıl evvelki olaya usûl yönünden çok ben-
ziyor; transeksüel bireyin, o grup insanlarla ilgili gazetede çıkan habere 
yaptığı şikâyete.

Bizim açımızdan önemli olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-
nin bu konularda verdiği kararlar. Tabii sadece Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi olarak bakmamakta lâzım, bence bu konuda uluslararası 
mahkemelerin ve ulus /devlet mahkemelerinin de verdiği kararları da 
takip etmekte fayda var. Özellikle Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, 
Kolombiya Anayasa Mahkemesi gibi mahkemelerin kararlarını ben şahsen 
elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Özellikle bu iki ülkenin 
mahkemesinin azınlık hakları, sosyal haklarla ilgili ufuk açıcı içtihatları 
var, kararları var. Onların da ilerleyen günlerde, önümüzdeki süreçte 
Türkiye’de önümüze gelecek konularda oradaki argümantasyonun en 
azından kullanılabileceğine ben şahsen inanıyorum.

Şimdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cinsel yönelim ve cinsel 
kimlikle ilgili verdiği kararlara baktığımızda, utangaç bir şekilde birey-
den yana, özgürlükten yana bir tutum edindiğini görüyoruz. Ama bu 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

247

hızlı bir şekilde cereyan etmiyor. Tabii bunda Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinden kaynaklanan birtakım yapısal sıkıntılarda var. Özellikle 
bu 2’nci madde de evlenme hakkıyla ilgili kadın ve erkek ibaresinin yer 
alması, herkes ibaresi değil de sadece kadın ve erkek ibaresinin yer alması 
burada bir sorun yaratıyor.

Evlilikten önce, ben kısaca eşcinsellikle AİHM’in verdiği karardan 
bahsedeyim. Mesela, 1981 yılında Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda 
eşcinsel ilişki suç olmaktan çıkmıştı, ama bazı ülkelerde hâlâ suçtu. 
Bunlardan birisi de Birleşik Krallığın bir parçası olan Kuzey İrlanda idi, 
“Dudgeon” davasında böyle bir süreç var. Kuzey İrlanda mevzuatında 
erkekler arası eşcinsel faaliyetleri cezalandıran bir düzenleme mevcuttu. 
Mahkeme burada 21 yaşını doldurmuş yetişkin erkekler arasında eşcinsel 
ilişkinin suç sayılması için baskın bir toplum neden, kullandığı gerekçe 
bu, olmadığı yönünde bir karar vermiş ve nihai kararda da başvuruna 
uygulanan kısıtlamanın ulaşılmak istenen amaçla orantısız olduğunu ve 
özel hayatın gizliliğini düzenleyen 8’nci maddenin ihlal edildiği sonuca 
varmış.

Yine Birleşik Krallıkla ilgili bir başka dava var; ADT davası, ADT 
Birleşik Krallığa karşı. Burada ikiden fazla erkeğin dahil olduğu bir 
cinsel faaliyet söz konusu, İngiltere’de iki yetişkin arasındaki cinsel ilişki 
1967’den itibaren yasal olmasına rağmen, ikiden fazla olduğu zaman suç 
teşkil ediyordu. Polis başvuranın evinde yaptığı aramada, başvurucunun 
dört erkekle oral seks içeren video kayıtlarını buluyor, sadomazoşistler var, 
fiziksel şiddet burada içermiyor. Buna rağmen yargı bu kişileri mahkûm 
etmiş. Burada da mahkeme 8’nci maddenin ihlal edildiğini düşünmüş. 
Gerekçesinde şöyle diyor: Ulusal makamlara tanınan dar takdir marjı 
düşünüldüğünde kamu sağlığını ilgilendiren herhangi bir konu olma-
dığına, burada kamu sağlığını ilgilendiren ikiden fazla erkeğin cinsel 
ilişkisinin kamu sağlığı yönü varsa sanki müdahale edilebilir demeye de 
getiriyor ve bu söz konusu davranışlar tamamen özel olduğu için bunun 
suç olması doğru değildir, diyor ve yine 8’nci maddeye ihlal buluyor.

Fakat, benzer bir dava yine İngiltere’den “Last … Brown” Birle-
şik Krallık Davası; burada İngiltere polisi rutin aramalarından birinde 
başvuranlarla birlikte çok sayıda erkek eşcinselin grup halinde sadomazoşist 
faaliyetlerde bulunduğunu görüyor. Başvuranların iddiası şu: Mağdur-
ların rızasını dikkate almayarak müessir fiil suçundan çeşitli sürelerle 
hapis cezasına çarptırılmışlar. O dönemde Komisyon var ve Komisyon 
bu başvuruyu kabul edilebilir buluyor. İddiacılar, 8’nci maddenin ihlal 
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edildiği yönünde bir iddiaları mevcut. Mahkeme, burada başvurucuları 
haksız buluyor. Çünkü, devletin yaptığı müdahalenin amacının, sağlığın 
ve ahlâkın korunması olduğunu söylüyor. Çok sayıda kişi, özel olarak 
düzenlenmiş odalar, yeni katılımcıların bulunması, daha sonra bu katı-
lımcılara dağıtılmak üzere film çekilmesini de içeren faaliyetlerin müessir 
fiil ve yaralamaya neden olduğu endişesiyle kararını gerekçelendirmiş. 
Mahkemeye göre, sadomazoşist faaliyetler basit sayılamayacak derece 
sakatlanma ve yaralanma olasılığını içerdiğinden, bu davayı yetişkinler 
arası rızaya dayalı kapalı yerde eşcinsel ilişki kurulması yönündeki diğer 
davalardan ayrılması gerektiğini söylüyor. Burada taraf devletin 58’nci 
maddeyi ihlal etmediği sonucuna varmıştır.

Askeriye ile ilgili, asker kişilerle ilgili birkaç karardan bahsedeyim. Yine 
İngiltere ile ilgili “Smith Grade” davası var, bunların ordudan eşcinsel 
oldukları için ihraç edilmesiyle ilgili bir dava. Bir başka dava da, “Lustic 
Prien ve Bechart” davası; bunlar ordu mensuplarıyla ilgili rutin olarak 
yapılan bir araştırmada eşcinsel kimliğe sahip oldukları tespit edilip işten 
atılıyor. Sorgulamaya alınıyorlar ve sorgulamada da itiraf ediyorlar ve bu 
kişilerin ordudan atılmasını, ordunun disiplinini bozduğu gerekçesiyle 
ordudan atılıyorlar ve mahkeme bunun haklı bir gerekçe olmadığı nede-
niyle burada ihlal bulmuş.

Cinsiyet değiştirmeyle ilgili bir - iki karar var. Birleşik Krallık davasında, 
kişinin değiştirdiği cinsel kimliğin hukuken tanınması konusunda bir 
sorun var, eksiklik var. Burada başvurucu özel hayatın gizliliğinin ihlal 
edildiği iddiasıyla başvuruyor. Olay kısaca şöyle: Hemşirelik kursuna 
katılmak istiyor, fakat nüfus kütüğüne göre erkek, bu gerekçeyle kursa 
kabul edilmiyor başvurucu. Burada mahkeme, bu yüzyılda transeksüel-
lerin diğer insanların yararlandığı haklardan mahrum bırakılamayacağı 
yönünden hareketle yine 8’nci maddenin ihlal edildiği sonucuna ulaşmış.

Evlenme hakkıyla da ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin şu ana kadar bu hakkı tanıyan net bir karar verdiğini söylemek 
mümkün değil. Burada da sözleşmenin evlilikle ilgili 12’nci maddesinden 
kaynaklanan bir sınırlamanın önemli rol oynadığını söylemek mümkün. 
Avrupa’da eşcinsel çiftlerin, günümüzde belki en çok konuşulan konu-
lardan birisi bu olduğu için bir-iki dakikada onu anlatmaya çalışacağım. 
Bu evlilik meselesi, genellikle kanun koyucular klasik anlamda evlilik 
kurumunu korumak istiyorlar. Doğrudan eşçinsel çiftlere evlilik hakkını 
tanımak konusunda bir isteksizlik var. Ama yıllar itibariyle de bu konuyu 
kabul eden ülkelerin sayısının arttığını görmekteyiz. Ama evliliği kabul 
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etmemekle birlikte, henüz Türk hukukunda olmayan medeni birliktelik 
kavramı özellikle Almanya’da ve bazı ülkelerde kullanılıyor. Bu şekilde 
eşcinsel çiftlerin bir arada, hukuka uygun bir şekilde yaşamalarının önü 
açılmış oluyor.

Burada mahkemenin bir kararından kısaca bahsetmek istiyorum, 
“Corner” Avusturya’ya karşı, 2003 yılında verilen bir karar bu. Burada, 
evli olmayan farklı cinsiyetten partnerler ile evli olmayan aynı cinsiyetten 
partnerler konusunda Avusturya hukukun ayrımcılık yaptığı konusunda 
karar vermiş. Olay kısaca şöyle: Bay “K” kiralık bir dairede sevgilisi bay 
“V” ile yaşamakta, bay “V” AIDS’e yakalanıyor ve ölmeden önce bay 
“K”yı mirasçı olarak tayin ediyor. Oturdukları evin sahibi ertesi yıl kira 
sözleşmesini sona erdirmek istiyor, buna bay “K” itiraz ediyor, yerel 
mahkeme iç hukuktaki, uzun süredir beraber yaşayan ve evli olmayan 
çiftlerin evsiz kalmalarını engellemek için kiracıyı koruyan bir düzenle-
meye dayanarak karar veriyor. Bu düzenlemenin eşcinsellere de uygulan-
makta olduğunu belirtiliyor, yerel mahkeme haklı buluyor. Fakat temyiz 
mahkemesi, ilk derece mahkemesinin bu kararına katılmayarak, karara 
konu olan düzenlemeyi yapan kanun koyucunun niyetinino tarihte 
1974 yılında eşcinselleri dahil etmek olmadığını ve ortada bir hayat 
arkadaşlığının bulunmadığını belirterek bu kararı bozuyor. Başvurucu-
larda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor ve burada konut 
hakkına saygı gösterilmediğini iddia ediyorlar. 8’nci madde kapsamında 
korunan haklardan birisi de, konut hakkının ihlal edilmemesidir. Burada 
da mahkeme, 8’nci maddeyle bağlantılı olarak 14’ncü maddenin, ayrım-
cılık maddesi biliyorsunuz, ihlal edildiğine karar veriyor. Bildiğimiz üzere, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadın da 14’ncü maddeyi tek başına 
kullanmamakta, diğer haklarla birlikte kullanmaktadır.

Örgütlenme özgürlüğüyle ilgili bazı kararlar var. Polonya’daki bir 
davada, burada hükümet dışı bir örgüt var, eşcinsel eğilimli insanlardan 
oluşan. Bu vakıf, bir miting planlıyor, bir yürüyüş planlıyor, bunun 
gerçekleşmesi için izin istiyor ve Varşova Belediye Başkanı kendisine 
bu konuyla ilgili olarak sorulan bir soru üzerine gazetecinin birine, 
“Toplanma özgürlüğü eşcinsellik propagandası yapmak değildir” şeklinde 
bir açıklama yapıyor. Birkaç gün sonrada belediye, trafik düzeniyle ilgili 
mevzuatı gerekçe göstererek bu yürüyüş talebini reddediyor. Başvuranlar 
11, 13, 14’ncü maddeleriyle bağlantılı olarak 14’ncü maddenin ihlal 
edildiği iddiasındalar. Burada da mahkeme başvurucuların toplanma 
özgürlüklerinin ihlal edildiği yönünde karar vermiş. Çalışma hayatıyla 
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ilgili kararlar var, fakat onları zannedersem İngiltere’den gelen misafir-
lerimiz bahsedeceklerdir.

2011 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, cinsel yöne-
lim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili Birleşmiş Milletler karar aldı. Bu karar; 
koruma, önleme, iptal etme, yasaklama ve teminat altına alma gibi beş 
başlık içermektedir. İnsan Hakları Konseyi’nin aldığı bu karar temelinde, 
ileriki yıllarda ümit ederim ki eğer mevcut insan hakları enstrümanları 
farklı cinsiyet kimliğine sahip insanların haklarını korumada yetersiz 
kalıyorsa, belki bu karar çerçevesinde tıpkı kadınlara, engellere, çocuklara 
yönelik uluslararası insan hakları sözleşmeleri olduğu gibi, uluslararası 
bir insan hakları sözleşmesinin yapılacağını ummak istiyorum. Burada 
bu tavsiye kararı ile birlikte “Jogjakarta İlkeleri” diye bilinen ilke teme-
linde bir uluslararası sözleşmenin yapılmasının ben şahsen doğru olacağı 
kanaatindeyim. Ancak, bu konuda uluslararası, devletler arasında bir 
konsensüs sağlanmasının da çok zor olduğu da bir gerçek. Beni sabırla 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum; sağ olun.

Oturum Başkanı - Engin Bey’e teşekkür ediyorum. Özellikle konuş-
ması hâlihazırda zaten bildiğimiz bir gerçeği, yani Türkiye’de eşcinselliğin 
suç olmadığının bir şehir efsanesinden ibaret olduğu gerçeğini, bir kere 
daha panoramik olarak tasvir etmiş oldu. Bunun için özellikle teşekkür 
etmek istiyorum.

Bilinir ve bir şehir efsanesine dönüşmüş bir şekilde pek çok ülkede 
daha düne kadar Güney Kıbrıs’ta, bugün değişim sürecinde Meclis-
ten geçme sürecinde olsa da Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi, yani Avrupa 
Birliği’ne girme süreci öncesinde Romanya’da olduğu gibi eşcinsellik 
Türkiye’de bir suç olarak tanımlanmamış, bu doğru. Ama, bu bir inkar 
üzerinden gidildiği için adı konulmamış. Dolayısıyla, inkâr üzerinden 
yaşanılan bir süreçte eşcinsel insanlar suçu olmayan suçlu muamelesi 
gördüler şimdiye kadar. Örneğin, iş kanununda ayrımcılığa uğruyorlar 
ve bu ayrımcılık doğrudan adı konulmuyor ama genel ahlâk üzerinden 
bir ayrımcılığa tabii tutulabiliyorlar. Bazı meslekî yönetmeliklerde ve 
disiplin yönetmeliklerinde doğrudan adı konularak da eşcinsel olduğu 
anlaşılan çalışanların işe alınmaması ya da işten men edilmesi gibi bir 
durumla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Yine aynı şekilde, lezbiyen, gay, trans ve biseksüel örgütlenme sürecinde 
mevcut dernekleşme kanunun da eşcinsel vatandaşların örgütlenmesine 
müsaade etmediği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık.
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Diğer taraftan, yaşam hakkının ihlali söz konusu olduğunda özel-
likle gaylere ve translara yönelik şiddete varan ve cinayete varan nefret 
suçları söz konusu olduğunda mevcut kanunların ve mevcut kanunların 
yorumlanması sürecinde gay ve trans öldürenlere yönelik ağır tahrik indi-
rimlerinin yapıldığını, aslında bir nevi suç işleyenlerin ödüllendirildiği 
gerçeğiyle de karşı karşıya kaldık.

Diğer taraftan lokal gibi görünen bir alan, askeri alanda da aynı yak-
laşım karşımıza çıkıyor. Askeriyede profesyonel, mesleki askerlerin cezai 
yaptırıma tabii tutulacağı şeklinde bir düzenlemenin gayri tabii mukarenet 
koduyla hâlâ TSK Disiplin Yönetmeliğinde yer aldığını biliyoruz. Diğer 
taraftan da, profesyonel olmayan erlerin ise Milli Savunma Bakanlığı Sağ-
lık Yönetmeliği kapsamında psikoseksüel bozukluk olarak durumlarının 
kodlandığını biliyoruz. Bunları şunun için söylüyorum: Evet, görünürde 
Türk Ceza Kanunumuzda adı konularak bir cezai yaptırım öngörülmüyor, 
ama eşcinsel realitesi tanınmadığı için cinsel yönelimlerinden ve cinsiyet 
kimliklerinden dolayı insanlar doğrudan ayrımcılığa tabii kalabiliyorlar 
ve yasal güvenceden yoksun bırakılabiliyorlar.

Şimdi ikinci konuşmacımız, avukat Constantin Cojocariou, Cinsel 
Yönelim Hukuku Avrupa Komisyonu Romanya üyesi kendisi. Avrupa’da 
engelli ve LGBT hakları üzerine çalışıyor ve daha öncede Avrupa Roman 
Hakları Merkezi’nde avukat olarak çalıştı. 2007 yılında ise, Londra 
merkezli uluslararası insan hukuku alanında çalışan “Interrice”a katıldı. 
Avukat Constantin Cojocariou, LGBT’lilerin ifade, toplantı ve gösteri 
özgürlüğüne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaklaşımı, mah-
kemenin takdir yetkisinin sınırı ve nefret söylemi ayrımı çerçevesinde 
konuşacak.

Av. Constantin COJOCARIOU
Interrights

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Teşekkürler Constantin. İkinci konuşmacımıza söz 

vermek istiyorum. Sırada Profesör Doktor Sayın Mark Bell var; Mark, 
Leicester Üniversitesinde öğretim üyesi. Avrupa hukukunda ayrımcı-
lığın önlenmesi ve çalışma hayatına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. 
İş hukukunda, Avrupa Çalışma Grubunun aktif katılımcısı olup, Avrupa 
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Komisyonunun ayrımcılığın önlenmesine ilişkin yasal uzmanlar ağının 
içerisinde yer alıyor.

Mark, çalışma hayatında lezbiyen, gay, biseksüel, trans hakları, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Hukuku içerisinde 
bulunan temel yasal korumalar ile konuya ilişkin en son yargı kararlarını 
değerlendirecek.

Prof. Dr. Mark BELL
Leicester Üniversitesi / İngiltere

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Mark’a teşekkür ediyoruz. Üç konuşmacının 

da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınan hak ihlali ve ayrımcılık 
davalarıydı içerik konuları. Türkiye’de de lezbiyen, gay, biseksüel ve trans 
vatandaşların daha fazlasıyla yaşadığı ayrımcılıklar.

Son konuşmacımız Ankara Barosu’ndan avukat Oya Aydın, işte 
tamda bu noktada bütün bu yaşanılan ayrımcılıklara rağmen Türkiyeli 
LGBT’lilerin haksızlığa uğrama gibi korkular, cezalandırma gibi kay-
gılar ve başka sebeplerden dolayı haklarını bile arayamadıklarına dair 
örneklerden bahsedecek.

Oya Aydın, başta çalışma hayatı olmak üzere lezbiyen, gay, biseksüel 
ve transların maruz kaldıkları ayrımcılık alanlarında çalışmalar yapıyor. 
Kendisinin Kaos  -  GL Derneği ile de çalışmaları kapsamında, cinsel 
yönelim, ayrımcılık ve hukuk başlıklı bir raporu yayınlandı daha önce; 
buyurun.

Av. Oya AYDIN GÖKTAŞ
Ankara Barosu

Herkese merhaba, tekrar. Örnek davalardan bahsedeceğim, sürede 
daraldı galiba. Sayın Yıldırım belirtti, Türkiye’de eşcinsellik ve farklı 
cinsiyet kimliği aslında suç olarak görülmüyor, bu doğru, dünyada çok 
az sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çok erken zamanlardan beri 
eşcinsellik suç değil. Ama, eşcinselliğin suç olmaması, Türkiye’de özellikle 
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siyasal iktidarın ve hukuk düzeninin bu meseleye hoşgörüyle yaklaştığı 
anlamına gelmiyor. Hukukla eşcinsellik ve farklı cinsiyet kimliklerinin 
ilişkisini Türkiye’de biz bir tanım olarak reddetme olarak tanımlıyoruz. 
Bütün çabalarına rağmen, özellikle 10 yılda çok aktif bir şekilde bu müca-
delede yer alan … ve Kaos başta olmak üzere bütün eşcinsel örgütlerinin 
ve diğer sivil toplum örgütlerinin çabalarına karşın hukuk ve siyasal 
iktidar bu farklı cinsel yönelimi ve farklı cinsiyet kimliğini tanımama 
yönünde bir tutum geliştirdiler. Bu tutumu hem Anayasa değişikliğinde, 
hem Türk Ceza Yasası, iş yasası değiştiğinde, son 10 yılda biliyorsunuz 
çok ciddi bir külliyat değişikliği yaşandı Türkiye’de. Hemen her aşamada 
çok uğraş verildi, ama hiçbirisinde başarılı olunamadı. Ceza Kanununda 
ve Anayasa’da yapılan değişikliklerde önce hükümet taslak aşamasında 
kısmen bunları geçirmeyi kabul etmiş görünse de, daha sonra vazgeçti 
ve bu iki kelimeyi asla hiçbir yasada, hiçbir düzenlemede yer vermedi.

Bu tutumun sadece bir tanımama tutumu, yok sayma, görmezden 
gelme tutumu olduğunu söylemek zor aslında. Bu sadece görmezden 
gelme değil, yok sayma değil, yargı kararlarıyla birlikte birleştirildiğinde 
bir yok etme tutumu olarak aslında okunması gerektiğini düşünüyorum. 
Şöyle ki: Somut olarak her ne kadar hukuk eşçinsellere ve farklı cinsiyet 
kimliklerini tanımazlıktan gelse de mecburen tanışıyorlar; çünkü onlarda 
hayatın içindeler, çalışıyorlar, çalışma hayatına dahiller, barınıyorlar, 
bir evde yaşıyorlar, mahallede komşuları var, bir biçimde ister istemez 
hukukla karşılaşmaları var. Dolayısıyla, hukukla zorunlu tanışıklık vardır. 
Bu karşılaşmanın sonuçları ne ? Çok kısa olarak karşılaştığımız davalardan 
ben örnek vermek istiyorum.

Eşcinseller açısından bu karşılaşma çalışma hayatı en yoğun bir 
biçimde; çünkü herkes bir şekilde geçimini sağlamak durumunda ve 
çalışma hayatında karşımıza çıkıyor. Çok ciddi bir ayrımcılık var; bir kere 
Türkiye’de kişilerin eşcinsel olduğu, farklı bir cinsel yönelimi olduğu 
genellikle gizleniyor, kolay kolay kimse bunu ifade edemiyor. Bazı fiziksel 
özellikler nedeniyle saklanamadığı durumlarda ortaya çıkıyor ya da çok 
sınırlı sayıda genellikle basın, reklam, film piyasası, yazar, sanatçı çev-
relerinde açıklamalarla bu ifade edilebiliyor. Onun dışında bunun ifade 
edilebilir olması zaten söz konusu değil. Bu nedenle de aslında tahmini-
mizden daha az vakayla karşı karşıyayız. Ama karşı karşıya olduğumuz 
vakaların hepsinde, özellikle kamu görevlisi olan eşcinseller ya da farklı 
cinsel yönelimi olan kişiler açısından bu duruma ilişkin bir kuşkunun 
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varlığı dahil, hemen o iş akdinin yada memurluğun sonlanması şeklinde 
sonuçlanıyor.

Bildiğimiz pek çok örnek var; öğretmenlerde, polislerde, subaylarda, 
hatta sağlık görevlisi olan örnekler var. Bu örneklerin tamamında disiplin 
soruşturmalarıyla kişiler eşcinselliklerinin öğrenilmesi üzerine iş akitlerine 
son verilmiş.

Elimde buraya getirdiğim bir örnek var, bir polisle ilgili disiplin kurulu 
kararı var. Emniyet Genel Müdürlüğünün kararı, orada Milli Eğitimin 
Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla neredeyse örtüşecek biçimde diyor 
ki, “sen bir erkekle beraber aynı evde kalmışsın, muhtemelen o erkekle 
cinsel ilişki yaşadın, bunu gizliyorsun, bu fuhuştur, dolayısıyla senin 
fuhuş yaptığında anlaşılıyor ve bu Türk aile yapısı ve mesleğin vakarı ile 
bağdaşmaz, senin artık bu görevde çalışmayacağına karar verdik” deniliyor.

Bu kararlarda hem farklı cinsel yönelimi bir disiplinsizlik memurluktan 
men olarak görüyor, hem de aynı cinsten iki insanın cinsel ilişkisini doğ-
rudan fuhuş olarak değerlendiriyor. Bu hemen hemen bütün bakanlıkların 
verdiği yüksek disiplin kararlarında böyle, buna karşı açılan çok sınırlı 
sayıdaki idari davada da mahkemeler genellikle bu kararları iptal etmi-
yorlar. Şimdiye kadar istisnası ile ben karşılaşmadım, karşılaşılan avukat 
arkadaşımız varsa bilmiyoruz. Çünkü, özellikle bizim Türkiye’deki hem 
hukukçuların, hem bu alanın mağdurlarının yaşadığı temel sıkıntılardan 
biriside deneyim azlığıdır ve bunun mahkemelere götürülmemesidir bu 
meselelerin. Yani, eşcinsel olduğu için işten çıkarılmış, ama bunu mahke-
meye taşımıyor. Mahkemeye taşısa bile daha sonraki aşamalarda, Anayasa 
Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmüyor, bunu 
dillendirmiyor. Bu nedenle sınırlı sayıda örnek var, ama örneklerin hemen 
hepsi böyle, özellikle kamu hukukunda. İş hukukunda, yeni iş yasasında 
bile 5’nci maddesinde ayrımcılık özel olarak yasaklandığı halde benzer 
bir tutumdan söz edebiliriz.

Yargıtay’ın tutumu işe iade davalarıyla ilgili, benim bildiğim kadarıyla 
üç tane işe iade davasıyla ilgili eşcinsellik nedeniyle işten çıkarılan üç 
kişinin işe iade davasında dolaylı bir biçimde bu davaları reddetti. Çok 
yakın zamanda basında yer aldığı için ismini zikretmemde zannedersem 
sakınca yok, Tuğrul Tülek davası vardı; TRT Çocuk’ta, bir çocuk programı 
yapan televizyoncu, eşcinsel olduğu yolunda söylentiler çıkar çıkmaz TRT 
tarafından işine son verildi. İşe iade davasını kazandı, ama Yargıtay 22’nci 
Hukuk Dairesi bu meseleyi hiç tartışmadan, “Sen hizmet sözleşmesiyle 
çalışmıyorsun, aslında senin çalışman eser sözleşmesidir ve dolayısıyla sen 
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İş Kanunu kapsamında değerlendirilmiyorsun” diyerek işe iade davasını 
bozdu. Benzer durumdaki birçok kişinin açtığı davayı, başka nedenlerle 
çıkarılan ve aynı işi yapan kişiyi hizmet sözleşmesi çerçevesinde işçi olarak 
değerlendiren Yargıtay, orada öyle davrandı.

Yine bir başka davada, iki çalışan eşcinsel arasındaki ilişkiyle ilgili işten 
çıkarma kararında; “Biz işvereni haklı buluyoruz, ama eşçinsel olduğu 
için çıkardığını düşünmüyoruz, bunların arasındaki tartışma işyerindeki 
huzuru bozmuştur” gibi bir karar verdi. Dolayısıyla, Yargıtay’ın eşcinselliği 
aslında bir işten çıkarma nedeni olarak görüp görmediğini, en azından 
resmen bilmiyor durumdayız.

Çalışma yaşamı dışında bizim karşılaştığımız, hukukta önemli karşı-
laşmalar bu cinsel yönelim farklılığı örgütlenme özgürlüğü alanında oldu. 
Biliyorsunuz son 10 yılda bu alanda çok önemli dernekler Türkiye’de 
kuruldu ve büyük mücadeleler verdiler. İstanbul’da “Lambda” derneği 
var, Ankara’da “Kaos - GL” derneği var; her iki dernekte bir kapatma 
davasıyla karşı karşıya kaldı. Her iki derneğe de İçişleri Bakanlığı’nın 
talimatı ve valiliğin isteği doğrultusunda Medeni Kanunda belirtilen, 
“Genel Ahlaka aykırı dernek kurulamaz” düzenlemesinden yola çıkılarak 
kapatma davaları açıldı.

Kaos - GL davası nispeten şanslı bir davaydı; çünkü valilik kapatmayı 
istediği dönemde tam Türkiye’nin AB ile müzakere süreci başlıyordu, 
günler kalmıştı adeta ve bütün Avrupa Birliği delegasyon temsilcileri bu 
kararı duyup hükümet sorunca hızlı bir biçimde Ankara Cumhuriyet 
Basın Savcılığı iyi bir karar verdi. Valiliğin kapatma isteğini reddetti, vali-
liği açmadı. Dedi ki, “Eşcinsellik bir hastalık değildir, sapkınlık değildir, 
farklı bir cinsel yönelimdir, bu konuda uluslararası tıp literatüründe de 
gelişmeler olmuştur, ahlaka aykırı somut herhangi bir şey getirmediniz, 
ben bu derneğin kapatılması için dava açmıyorum”. Bu çok olumlu, lehe 
bir düzenlemeydi ve çok önümüzü açan bir şeydi. Ancak müzakerelerde, 
bir adım öne iki adım geri giden bir ülke olduğumuz için, birkaç sene 
sonra İstanbul’da “Lambda”ya, İstanbul Valiliği tarafından dava açılması 
istendi ve orada savcı hemen davayı açtı. Savcı, “Genel ahlaka aykırı 
bir örgüttür” diye ve Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi Lambda’nın 
sunulan çok sayıda bilirkişi raporuna, uluslararası karara rağmen ahlaka 
aykırı bir dernek olduğuna karar verip, derneğin kapatılmasına hükmetti. 
Kararında, derneğin adının dahi; gay, lezbiyen, travesti, transeksüel 
adının kullanılması ve bu kişilerin bir arada bulunarak dayanışmalarını, 
kendi haklarını korumak üzere ve dayanışmak üzere kurmuş oldukları 
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derneğin dahi Türk aile yapısına, Türk örf ve adetine, genel ahlakına 
aykırı olduğuna hükmetti ve kapatma kararı verdi. Çok ciddi eleştiriler 
alında, Türkiye’de baskın her ne kadar çok cinsiyetçi bir söylem içerisinde, 
kendisi de cinsel yönelim anlamında çok hak ihlal etse de bu konularda 
özel bir duyarlılık gelişmişti Türk basınında diyebilirim.

Basında da çok yazılıp çizilmesi üzerine konu Yargıtay’a taşındığında, 
Yargıtay söz konusu kapatma kararını bozdu. 7’nci Hukuk Dairesi bu 
kararı verdi, sonuç olarak karar elbette çok sevindirici, bu alandaki 
mağdurları ilgilendiren bir karar. Ama, içerik olarak biraz sorunlu bir 
karardı o kararda. Yargıtay 7’nci Hukuk Dairesi, “Bunların sadece adı 
genel ahlaka aykırı değil ve derneğin amacına ilişkin maddelere bak-
tığınızda da bunların kendi yaşam haklarını, kendilerine yönelik hak 
ihlallerini engellemek, bu konuda bir ağ oluşturmak, bir dayanışma 
geliştirmek için kuruldukları anlaşılıyor. Ne zaman ki bunlar, eşcinselliği, 
farklı cinsiyet kimliğini başkalarını özendirir şekilde ortaya koyarlarsa 
o zaman biz bunların derneğini kapatabiliriz. Genel ahlaka aykırı olan 
ve bu kişilerin varlığı değil, bu kişilerin yaşam tarzıdır” dedi. Gerekçe 
olarak kötü bir karardı, ama sonuçsal olarak iyi bir karardı, Lambda’da 
böylece kapatılmamış oldu.

Bu örgütlerin kapatılmaması son derece önemli, bugün burada böyle 
bir panelin düzenleniyor olması, bu kadar insanın bu işe ilgi gösterme-
sinin arkasında gerçekten de bu iki örgüt var diyebilirim. Hepimize bu 
konuda belki de tutumlarımızı değiştirmemize, dönüştürmemize neden 
olan bu iki örgüttür. Bu iki örgüt bir biçimde, dolanarak da olsa, başka 
konjektürlerle de olsa kapatılmamış oldu. Şimdilik örgütlenme hakkı 
kısmen Türkiye’de korunuyor görünüyor.

Örgütlenme hakkında durum bu, ifade özgürlüğüne gelince. İfade 
özgürlüğü çok sıkıntılı, iki şekilde ifade özgürlüğü çok sıkıntılı durum-
dadır. Bir kere bu insanların kendilerini ifade etmelerine tam olarak izin 
verilmiyor, az önce Constantin de bahsetti, çok ciddi bir çifte standart 
var. Kaos - GL’nin bir davasından söz edeyim size; Kaos - GL’nin düzenli 
yayınladığı yayınlar var, dergisi var. O dergilerden birisinin konusu 
pornografiydi. Dergi, esas olarak da pornografi eleştirisi üzerine çıkmış 
bir dergi ve pornografinin ne olduğunu tartışıyor. Dergiyi okuyanınız 
varsa görmüşsünüzdür, alanında genellikle uzman olan hocaların, psi-
kologların, akademisyenlerin, sanatçıların yazı yazdığı bir dergi bu dergi 
ve pornografiyi ele almış. Son derece bilimsel, iyi bir sayıydı. O sayının 
başında Ressam Taner Ceylan, ki şu anda dünyada yaşayan en büyük 
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sanatçılardan biri kabul ediliyor ve sanıyorum dünyada yaşayan ve eseri en 
pahalı olan sanatçılardan birisi Taner Ceylan. Türkiye’de eşcinsel olduğu 
için üniversiteden atıldı, üniversitede akademisyendi, sanıyorum şu anda 
yurtdışında yaşayan bir sanatçı. O sanatçının milyon dolarlar verilen iki 
resmi bu dergide yer aldı. O resimlerden birisi çıplak bir erkek vücuduydu, 
aynada kendisini gören bir erkek vücudu ve bu bir resim fotoğraf değil. 
Bir diğeri de benzer iki erkekle ilgili bir başka resimdi. Mevcut, bırakın 
cinsel içerikli dergileri, gazeteleri, bulvar gazetelerini, Hürriyet, Milliyet 
Gazetesinde, ana akım medyada, Türkiye Gazetesinde bile gördüğünüz 
fotoğrafların yanında hiçbir biçimde cinsel çağrışım yapmayan resimlerdi 
bunlar. O resimler nedeniyle dergi toplatıldı, derginin genel yayın yönet-
menine dava açıldı ve mahkeme toplatma yönündeki kararı onayladı. 
O dava şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde devam ediyor. 
Mahkeme ancak siyah poşet içerisinde o derginin yayınlanabileceğine 
karar verdi. Böyle bir çifte standart var.

Bir taraftan bakıyorsunuz, “GQ” erkek dergisi, Doğuş Grubu çıkarıyor 
ve içerisinde çıplak kadın fotoğrafları var. Pirelli Dergisini biliyorsunuz 
ve o dergiyi bekleyen, alan erkekler bile son derece saygın işadamları 
olarak lanse ediliyor. Belli bir şeyin üzerindeki erkeklerin tükettiği der-
giler bunlar ve o dergilerde son derece bir cinsi nesneleştiren, hatta kimi 
zaman sadomazo diye tabir edilen ilişkileri de gösteren fotoğraflara yer 
veriliyor ve bu son derecede seçkin bir erkek, ama heteroseksüel bir erkek 
müşteriye hitap eden dergiler. Bunlar yasallar ve hatta kıymetliler, yasal 
olmanın ötesinde kıymetliler. Aynı şey, eşcinsellere ve onların cinsel 
yaklaşımlarına, tutumlarına aynı hoşgörü gösterilmiyor; birincisi bu.

İkinci yönü, ifade özgürlüğüyle karşılaştığımız ikinci mesele; cinsel 
yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı olanlara yönelik hakaretler, tehditler ve 
aşağılamalara yönelik hukukta gösterilen inanılmaz bir hoşgörü. O kadar 
çok sayıda suç duyurumuz var ki, yani “sapkınlar, ibneler, dönmeler” 
deniliyor, özellikle bu faaliyeti yöneten Kaos - GL yöneticilerine, derneklere 
ve cinsel yönelimi farklı olan kişilere hep olumsuz yanıtlar aldık. Yargı 
hep bunları ifade özgürlüğü çerçevesinde gördü, eleştiri özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü hakaret değil, suç değil denildi. Son derece geniş yorumladı, 
bu insanlara hakaret edenleri ve bu insanları tehdit edenleri.

Orada da bir istisnai başarı elde edildiğini söyleyebilirim. İlk kez, 
özellikle bunu Akit Gazetesi çok yapar; sürekli olarak eşcinsellere haka-
ret eden yazılar ve yayınlar yayınlarlar ve bunu sistematik bir biçimde 
yaparlar. En son Kaos - GL’nin Eğitim-Sen ile birlikte okullarda yapmış 
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olduğu bir kampanyayı haber yaparken, “Sapkınlar Okullara Sızdı” diye 
bir haber yaptılar. Orada Kaos - GL Derneğinden arkadaşların fotoğrafları 
da yer aldı. Bununla ilgili yaptığımız suç duyurusu bizim alışkın oldu-
ğumuz biçimde İstanbul Basın Savcılığınca reddedildi; ifade özgürlüğü, 
basın özgürlüğü denilerek reddedildi. İtiraz ettik ve İstanbul Asliye 
Ceza Mahkemesi 1’e karşı 2 oyla, “Hayır, burada cinsel yönelimi farklı 
olan bir grup aşağılanmıştır, onlara yönelik ayrımcılık uygulanmıştır ve 
dava açılması gerekir” denildi. Böylece bir dava açıldı ve ben bu davayı 
çok önemsiyorum. İstanbul Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde 
davamız halen devam ediyor. Biz, 312’nci maddeden suç duyurusunda 
bulunmuştuk. Yani, bizim meşhur hep muhalifleri cezalandıran, aslında 
ırkçıları, ayrımcıları cezalandırması gereken, halkın bir kesiminin başka 
kesimler üzerinde düşmanlık yaratacak, tehlike oluşturacak şekilde dış-
layan ve halkın bir bölümünü aşağılayan kişilere ceza verilmesini öngö-
ren 312’nci maddesinin ilk kez doğru bir şekilde uygulanmış ve dava 
açılmıştır.

Davanın akıbeti ne olur, onu şu aşamada bilmiyoruz yeni kabul edildi. 
Ama, onun kabul edilmesi bile suç duyuruları reddediliyor diye bu yola 
başvurmaktan kaçınmak yerine bunda ısrarcı olmak gerektiğini hepimize 
öğretmiş oldu. O davanın sonucunu biz de merakla bekliyoruz.

İfade özgürlüğüne yine Constantin kısmen değindi, ama bir şey 
söyleyip geçeceğim. Bu nefret söylemi meselesi var ve çok tartışılıyor, 
aslında gündemimize biraz da bu dernekler sayesinde girmiştir. Çünkü, 
farklı cinsel yönelimi olan ve özellikle travestiler, travesti olarak bilinen 
farklı cinsel kimliğinde kişiler çok ciddi bir şiddete maruz kalıyorlar; polis 
şiddetine ve toplumsal şiddete maruz kalıyorlar. Bunlar nefret söyleminin, 
nefret saikıyla işlenen suçların ağırlaştırıcı bir biçimde cezalandırılması 
için çok ciddi bir kampanya yürüttüler. Ben kendim kişisel olarak, bir 
hukukçu olarak ve Türkiye koşullarında nefret suçu diye yeni bir suç 
üretmenin bize çok fayda getirmeyeceğine inanmayanlardanım. Tersine, 
özellikle son dönemki siyasal iktidarın bu “Fazıl Say” örneği üzerinden 
geliştirdiği tepkilerle, bunun tam tersi böyle din eleştirisi ya da başka 
bir eleştiri de kullanılacağı kaygısı taşıyanlardanım. Ama bu madde 
getirilecekse de en çok ihtiyaç duyan ve bu tartışmayı yaratan, cinsel 
yönelimi farklı, cinsel kimliği farklı gruplar için getirilmesi gerekirken, 
hükümetin geçen aylarda çıkardığı tasarıda bir tek bu gruba orada yer 
vermediğine tanık oldu. Bu da yine ifade özgürlüğü açısından hâlâ çok 
ciddi sorunlarımız olduğunu gösteriyor.
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İfade özgürlüğü böyle, yaşam hakkı nasıl ? Ciddi bir yaşam hakkı ihla-
liyle karşı karşıya olduğumuz bir alandayız. Cinsiyet kimliği farklı olan 
travestiler, sokakta hem polisten hem de polisin kışkırtmasıyla oluşmuş bu 
mahalledeki, mahalle kabadayısı veya mahallenin çetesi diye tabir edilen 
ve genellikle genç erkeklerden oluşan bir grubun saldırısına uğruyorlar. 
Bir başka biçimde cinsel yönelimi farklı diye doğrudan buna “namus 
cinayeti” benzer cinayetlere maruz kalıyorlar. Bu davada, bu olaylarda 
hukukla yaşadığımız karşılaşma ve tanışma yine aleyhe, şimdiye kadar 
hep aleyhe sonuç verdi. Hatırlarsanız “Ahmet Öztürk” diye bir eşcinsel 
İzmir’de bir cinayete kurban gitmişti, öldürülmüştü. Öldüren kişi, “biz 
barda tanıştık, beni evine davet etti gittim, bana cinsel ilişki teklif etti, 
çok sinirlendim ve öldürdüm” diyerek bir gerekçe ileri sürdü. Biz kocalar 
karılarını öldürdüğünde, “beni aldattığından şüphelendim öldürdüm” 
derler, şimdi de eşcinsel cinayetlerinde böyle bir şey ileri sürülüyor. Mah-
keme bu gerçek dışı savunmaya, barda tanışmış evine gitmiş ve gecenin 
bir yarısı öldürmüş, üç aşağı beş yukarı hepimiz tahayyül edebiliyoruz 
olayın nasıl olabileceğini, bu savunmaya itibar etti ve sadece 10 yıl ceza 
verdi. Başka hiçbir cinayette böyle, bu kadar açık ve itiraf edilmiş bir 
cinayete ceza verilmezdi. Ama, eşcinsel ilişkiyi teklif etmek doğrudan 
tahrik nedeni sayılıyor Türkiye’de.

Şiddete uğrayan travestiler için, yaşam hakkı ihlal edilen travestiler 
için çok ciddi indirim nedenleri uyguluyor, bunlara şiddet uygulayanlar 
beraat ediyor, dava açılmıyor. Dava açılsa beraat ediyor, ceza alsa hüküm 
açıklanmıyor geri bırakılıyor. Ama o şiddete uğradığı sırada polise direnen 
travestilere, eşcinsellere, çok ciddi bir biçimde adam yaralamadan ve polise 
mukavemetten şundan bundan, hakaretten, tehditten, televizyonlarda 
gördüğümüz o mağdur olanlara hukuk ceza vererek sonuçlandırmış 
oluyor o tanışıklığı.

Travestilerle ilgili bir başka temel sorun, barınma sorunu; aslında 
bütün eşcinsellerle ilgili, ama lezbiyenler biraz daha görünmez Türkiye 
toplumunda, ama erkek eşcinseller ve travestiler açısından en ciddi ve 
en hayati meselelerden birisi barınma sorunu. Bu insanlar bir yerlerde 
yaşamak zorunda, ama ev bulmak çok zor. Şimdi Türkiye’deki hukuksal 
ve polisiye uygulamalarla bu iş daha da zorlaşmış durumda. Biliyor-
sunuz, meşhur bir Kabahatler Kanunu var; polis artık diğer hukuksal 
mekanizmalardan elde edemediği faydayı, Kabahatler Kanunundan elde 
edeceğini fark etti ve çok yoğun bir biçimde uyguluyor. Apartmanınızda 
iki bekâr erkek kalıyor eşcinsel olduğundan şüphe ediyorsunuz, hemen 
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polisi arayın, “burada fuhuş yapıyorlar, eşcinseller var” deyin ve polis 
geliyor, evet iki erkek var, başka hiçbir delile, hiçbir emareye gerek yok, 
bir de fuhuş yaptılar bunlar eşcinseller, etrafı rahatsız etmekten 82 lira 
para cezası kesiyorlar.

Biraz apartmanla kavgalı olduğunuzu düşünün, haftada bir - iki ihbar 
edildiğinizi düşünün, birçok insan inanın bu nedenle, özellikle İstanbul’da 
bu çok yaygın bir biçimde uygulanıyor. Bu para cezalarından yaşayamaz 
duruma gelmişler, yani 1000 - 2000 lirayla çalışan insanlar neredeyse ayda 
500 TL polise Kabahatler Kanunundan bu parayı ödüyorlar. Neymiş, 
etrafı rahatsız ediyormuş, komşu rahatsız oluyor iki erkek kalıyor ve 
bunlar eşcinsel, bitti, başka hiçbir şeye gerek yok. Bu insanlar ne yapıyor ? 
Genellikle kaderlerine razı olup, eğer varsa bu parayı ödüyorlar, yoksa o 
evi bırakıp başka yerde barınmaya çalışıyorlar. Her şekilde kendi kim-
liklerini mümkün olduğunca gizlemeye çalışıyorlar, kendi kimlikleriyle 
mücadele etmeye çalışıyorlar. Çok az sayıda kişide bu para cezalarına 
itiraz ediyor. Onlarca kararımız var ve diyebilirim ki, bu kararların 
birçoğu, % 80’i ret ile sonuçlanmış. Çünkü, polise evrak geliyor, bakı-
yorlar, bunlar eşcinselmiş, doğrudur ben de olsam böyle bakarım diyor 
hâkim ve apartmanda yaşamasını istemem benim çoluğuma çocuğuma 
kötü örnek olur diyor. Nasıl olsa onların çocuklarına şiddet uygulayan 
adamlar, hırsızlar, dolandırıcılar, sabahtan akşama kadar hakaret ederler, 
evliliklerinin genel durumu biliniyor, hiçbir şey onların ahlakına aykırı 
olmuyor. Ama iki erkeğin birlikte olması ya da iki kadının birlikte olması 
onların çocuklarının ahlak yapısını bozuyor. O bakışa sahip yargı hemen 
o cezaları onaylıyor. Ama istisnaları da var, ben o yüzden arkadaşlara hep 
onu öneriyorum; mutlaka tanışıklığımızdan biraz kötü bahsetsek de yargı 
eninde sonunda bize bir yol açacaktır. Son dönemlerde özellikle Ankara 
Sulh Cezalardan da var, İstanbul, İzmir’den de var. Tam tersine, burada 
açıkça her ne kadar gürültüden ya da rahatsız edici davranıştan şikayetçi 
olunmuşsa da, sadece eşcinsel oldukları için ayrımcılık yapılarak şikayetin 
yapıldığı anlaşılmıştır denilerek bu para cezalarını iptal etmeye başladı. 
Az sayıda da olsa böyle örnekler de var.

Meis sitesi örneği var; biliyorsunuz geçen yaz televizyonda sürekli 
gösterdiler. İstanbul’da Avcılar’da bir sitede 3 travesti ev satın almış, iki 
dairede kiracılarmış, toplam 5 daire, büyük bir site travestilerin otur-
duğu düşünülüyor. Bütün mahalle ayaklandı, bütün ayaklandırmalarda 
da polisin çok ciddi bir katkısı, ihmali diyemeyeceğim teşviki var, dava 
dosyalarında da bu somut bir biçimde görünüyor. Sürekli mahalleliyi 
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topluyorlar, her akşam gösteri yapıyorlar, “can alacağız ve gerekirse can 
vereceğiz, PKK bitti sıra sizde, sizi burada yok edeceğiz yaşatmayacağız” 
gibi gösteriler yapıyorlar. İnanılmaz bir ayrımcılık, birçok suçu içinde 
barındıran bir eylem, ama günlerce televizyon kanallarında bu verildiği 
halde polis hiçbir şey yapmadı. Daha sonra örgütler aracılığıyla avukatlar 
suç duyurusunda bulundular ve o günlerce süren bu eylemlerde o suç 
duyurusunda şu ortaya çıktı: Tehdit, hakaret ve çok açık bir şekilde şiddete 
çağrı içeren bu eylemlerle ilgili polis hiçbir tutanak tutmamış. Polise, 
niye tutmadınız diye sorulduğunda polis mahkemeye, “biz ortada 2911’e 
aykırı herhangi bir eylem görmedik, vatandaş tepkisini göstermiştir ve 
dolayısıyla bir işlem yapmayacağımız için bu konuda bir evrak düzen-
lemedik” demiştir. Sitenin görüntüleri vardı, avukatların ve derneklerin 
yoğun çabasıyla 2911’den hakaret ve tehditten dava açıldı. Bu da bizim 
için önemli hukuksal kazanımlardan birisidir ve o davada devam ediyor. 
Sürem bitti herhalde, son bir davadan söz edeyim.

Transeksüellerle ilgili bir davamız var; cinsiyet değiştirme meselesi. 
O konuda da Türkiye çok büyük bir sıkıntı içerisindedir. Medeni Kanun 
değişirken, biliyorsunuz kendisini bazı insanlar kadın ya da erkek olma 
meselesi açısından biyolojik olarak farklı doğuyorlar, kadın görüntü-
sünde doğduğu halde aslında bir süre sonra kendisini erkek hissediyor 
ve ameliyatla erkek olmak istiyor ya da tam tersi. İşte bu konuda da 
Türkiye’de bir açık ve geriye gidiş var. Daha önce Medeni Kanun bu tür 
ameliyatlara izin verirken ve çok az sınırlama getirirken, 2002 yılındaki 
Medeni Kanun değişikliğinden sonra cinsiyet değiştirmek için iki önemli 
şart getirdi. Bunlardan birincisi, evli olmamak, bu bir yana mutlaka 
kısırlık şartı getirildi. Bu inanılmaz kötü, ortaçağda kalmış bedensel 
bir müdahaledir. Hiç kimseye gidip siz, “önce kısırlaşacaksın sonra ben 
izin veriyorum” diyemezsiniz. Bedene müdahalenin hukuk aracılığıyla 
yapılmasının ortaçağda kaldığını düşünürken yeni Medeni Kanunda 
böyle bir koşulun getirilmesi gerçekten son derece üzücü bir durum. 
Bununla ilgili Mersin’de açılan bir dava AİHM’e götürüldü, AİHM’in 
diğer dosyalarda hukuka aykırı gördüğü 8’nci maddenin ihlali olarak 
gördüğünü biliyoruz, o davanın da lehe sonuçlanacağını düşünüyoruz. 
Süreyi çok aşmışım, teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Oya Aydın’a ve tüm konuşmacılara ben teşekkür 
ediyorum. Program sarktı ve biz de zamanı çok zorladık farkındayım. 
Özellikle Oya Aydın Göktaş arkadaşımız, Türkiye’de cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliğinden dolayı maruz kalınan ayrımcılıkları ve bu ayrımcılık 
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alanlarını çok somut örneklerle aktardı. En fazla üç soruluk bir vaktimiz 
kaldı, bununla bitirelim diyorum.

Bir Katılımcı - Teşekkürler. Öncelikle Ankara Barosuna ve tüm katı-
lımcılara teşekkür ediyorum. Sayın Engin Yıldırım Bey’e bir sorum olacak, 
kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum; Türkiye’nin en yüksek mahke-
mesinin bir üyesini bu oturumda görmek bizler içinde çok sevindirici.

Avukat hanım bahsederken, Lambda İstanbul’un kapatma davasının 
Yargıtay aşamasındaki gerekçesinde, özendirme kıstasından bahsetti. 
Acaba, Anayasa Mahkemesi Yargıcı olarak ve daha önceki akademik 
çalışmalarınızda da herhangi bir özendirme kıstasının Avrupa İnsan hak-
ları Mahkemesi’ndeki örneklerini biliyor musunuz veya özendirmenin 
kıstasları nelerdir ? Ben böyle bir şey bilmiyorum, belki siz biliyorsunuzdur 
diye soruyorum.

Bir de bu noktada, 18 yaşını geçmiş reşit bireylerin kamu sağlığını 
tehdit etmediği sürece nasıl genel ahlakı ya da hangi ahlakı tehdit ettiğini 
bilemiyorum ben, bu konudaki görüşünüz nedir ? Eğer sakıncası yoksa 
da, Anayasa’ya cinsel yönelim maddesi eklense Türkiye’de kamu sağlığı, 
genel ahlak gerçekten bozulur mu ? Bireysel düşüncenizi öğrenmek isti-
yorum sadece. Çok teşekkürler.

Av. Türkkaya Aslan - Benim sorum yabancı katılımcılara, çünkü ben 
eşcinsellerin evlenmesi iznini veren ülkelerle ilgili bir soru sormak istiyo-
rum. O ülkelerde de tartışılan bir sorun bu; evlat edinmede doğal yapıya 
aykırı bir durum oluyor. Yani, çocuğun annesi ve babası, erkek ve kadın 
olan doğal yapıdan, eşcinsellerin evlat edinmelerinde aynı cinsten iki kişi 
evlat edinmiş oluyor. Bunun toplumsal olarak ve toplumun geleceğine 
yönelik sakıncaları tartışılıyor. O ülkelerde de tartışılıyor mu ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin evli eşcinsellerin evlat edinmesine bakış 
açısı nedir bunu öğrenmek istiyorum.

Oturum Başkanı - Son bir soru daha alabiliriz.
Nihal Yıldırım Selvi - Stajyer avukat. Sayın Başkan benim sorum 

size olacak, ülkemizde Gezi Eylemleri veya yaygınlığı nedeniyle Haziran 
Direnişi olarak bilinen süreçte, LGBT bireylerin bu eylemlerin bir fiil 
içinde sürdürücülerinden, aktif olarak katılımcı olduklarını gördük. Mer-
divenlerin gökkuşağı rengine boyandığını gördük, sembol olarak. Sizce 
bu direnişin farklı cinsel yönelimlere saygı duyulması ve farkındalığın 
artması bakımından ne gibi katkıları oldu ? Bunu sormak istiyorum, 
teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Engin Yıldırım - Tabii öncelikle o özendirme meselesini 
nasıl tanımlıyor, içini nasıl dolduruyor, doğrusu ben de bilmiyorum. 
Benim de hatta öğrenmek istediğim konulardan biri.

Görüşümü soracak olursanız, geniş değil de, çok dar yorumlamak 
gerekir. Bu özendirmenin içine her şeyi soktuğunuz zaman her türlü 
eylem, sokakta yan yana yürümek bile özendirmek gibi algılanabilir. Yani, 
o dar yorumlarken bile onun çok katı kurallara bağlanması gerektiğini 
düşünüyorum. Yani, bu Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ifade özgürlü-
ğüyle ilgili üç - dört aşamalı bir kriteri var, standardı var. Ona benzer bir 
şey geliştirilebilir mi, geliştirildiyse de ben de bilmiyorum ve öğrenmekte 
isterim. Bildiğim kadarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
böyle bir şey geliştirilmedi, özendirmeyle ilgili söyleyeceğim o.

Ahlak, onların ahlakı, bizim ahlakımız, ahlak iyinin ve kötünün 
ötesinde yani böyle bu ahlakın ne olduğu kolay tanımlanabilen bir şey 
değildir. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin yüksek yargıçlarından birinin, 
şu anda adı aklıma gelmiyor ama şöyle bir şey var, pornografik ifadelerle, 
yani bunu teyit ettiğim ya da kabul ettiğim anlamında söylemiyorum, ama 
o şöyle söylemiş: Pornografi nedir bilmiyorum, ama önüme geldiğinde, 
gördüğümde tanırım. Yani, pornografik ifade, buna görsel, yazılı her şey 
dahil. O anlamda ahlakla ilgili konu hakikaten çetrefilli, yani doğrusunu 
söylemek gerekirse neyin genel ahlaka aykırı olup olmadığını şu an ben 
de tam bilmiyorum. Ama toplumumuzda ortalama bir “genel ahlak” 
anlayışı var ve bu tüm toplum kesimlerini etkilediği gibi yargıyı da şu 
veya bu şekilde etkiliyor. Yargı bunun ötesine geçebilir mi ? O da çok zor 
bir soru, hukuk sosyolojisi veya felsefesinin ilgilendiği bir soru. Sonuçta, 
bu ikisi yargı toplumun önünde mi olmalı, toplum yargının önünde mi 
olmalı, bunların her birinin kendisine özgü mahsurları ve faydaları var. 
O yüzden o konuda da maalesef tatmin edici bir cevap veremiyorum.

Son olarak, Anayasa’da zannedersem cinsel kimlik, bu konuda da 
ben kişisel görüşümü açıklarsam yarın bir gün ihsas rey olur mu, olmaz 
mı deminden beri onu düşünüyorum. Bir bakıma Türkiye’de düşünce 
özgürlüğü en sınırsız insanlardan biriyim, ama bir bakıma da önümüze 
bir şey gelmeden de görüş beyan etmek çok doğru olmaz. O yüzden bu 
konuda bir görüş beyan etmemiş olayım. Sağ olun.

Oturum Başkanı - Constantin ve Mark, Avrupa ülkelerindeki evlilik 
eşitliğinin toplumsal tezahürüne dair bir soru vardı, özellikle evlat edin-
meyle ilgili. Kısaca görüşlerinizi alabilirsek, buyurun.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

264

Prof. Dr. Mark Bell - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Constantin Cojocariou - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - İlginize ve sabrınıza teşekkür etmeden önce ben 

de son soruyu kısaca cevaplamak istiyorum.
Türkiye’deki lezbiyen, gay, biseksüel, trans insanların 20 yıllık bir 

mücadelesi söz konusu. Bu 20 yıllığın ilk 10 yılı daha çok insanların 
özgüvenlerini yükseltmek ve gaspedilen özsaygılarını yeniden kazan-
maları ve kendilerini toplumun her kesiminde ifade edebilecek şekilde 
donanmaları için çalıştık ve bu bizim yaklaşık 10 yılımızı aldı. Bu 20 yılın 
ikinci yarıyılı, toplumsal hayata, siyasi hayata katılım için ilgili kanalları 
zorlamak, temas ve diyalogla gelişti.

Soru da bahsedilen bu Gezi süreci, aslında bu 20 yılın bir nevi taçlan-
dırılması olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Çünkü, Türkiye’de 
lezbiyen, gay, biseksüel, trans insanlar sadece kendi hakları ve özgürlükleri 
için mücadele etmedi. Şunu unutmamalıyız: Bütün ayrımcılıklar, bütün 
ayrımcılık sahaları arasında bir bağ var ve işte o bağları yeniden üreten 
ideolojileri görmediğimiz sürece tüm bu ayrımcılıklar arasında yabancı-
laşma mesafesi yeniden üretilir ve biz herkes kendi çemberinde, bir şekilde 
ayrımcılıklara maruz kalırız diye düşündük. Gezi süreci aynı zamanda 
bir başka riyayı da deşifre etti, hep bize söylenir ya, “toplum buna hazır 
değil” diye, en son Anayasa sürecinde de toplum buna hazır değil diyerek-
ten lezbiyen, gay, biseksüel, trans insanların Anayasal tanınma ve eşitlik 
talepleri reddedildi biliyorsunuz. Oysa bu Anayasa sürecinde toplumun 
buna hazır olduğu ve daha Gezi’ye gelmeden önce görülmüştü. Bizim 
tanınma ve eşitlik taleplerimiz başta kadın hareketi ve kadın örgütleri 
olmak üzere daha önce kurulan Anayasa platformlarının taslaklarında 
olsun, işi ve memur sendikalarında olsun ve en son Mecliste iki partinin 
ortaklaşmasıyla yeni yapılacak bir Anayasa’nın eğer sivil, demokratik ve 
özgürlükçü olacaksa cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de güvence 
altına almadan eksik kalacağı konusunda ortaklaşıldı. Dolayısıyla, Gezi 
süreci bu ortaklaşmanın fiili olarak toplumsal hayatta da bir şekilde ger-
çek olmadığını gösterdi. Bu anlamda bir taçlandırmadan bahsedebiliriz.

Ben Ankara Barosu’na çok teşekkür ediyorum, bu değerli programdan 
dolayı ve sizlerin de ilgisi ve sabrına da bir kere daha teşekkür ediyorum 
ve konuşmacılarımıza da teşekkür ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Hukuki Güvenlik  
ve Adil Yargılanma
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Sunucu - Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayının üçüncü gününe hoş geldiniz. Şimdi “Hukuki Güvenlik ve 
Adil Yargılanma” konulu dördüncü oturum icra edilecektir. Oturumun 
birbuçuk saat sürmesi ve 15:30’da bitmesi planlanmaktadır. Oturumun 
Başkanlığını yapmak Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Sayın Rıza Özte-
kin’in platforma teşriflerini arz ederim.

Oturum konuşmacıları;
• Hollanda Yüksek Mahkeme Yargıcı Sayın Nico Tuijn,
• Avrupa Konseyi Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliş-

tirilmesi Uzun Dönem Uzmanı Sayın Marcel Lemonde,
• Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Profesör Doktor 

Süha Tanrıver,
• Ankara Barosu’ndan Avukat Sayın Mehmet Cengiz’in teşriflerini 

arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Rıza ÖZTEKİN
Eskişehir Barosu Başkanı / Oturum Başkanı

Hoş geldiniz diyorum. Zamanın sarkması nedeniyle süreyi tasar-
ruflu kullanmamız söylendi, ama bu konuda ben konuşmacılarımızın 
bitiş olarak saat 18:00 öngörülmüş, ama süreyi biraz aşabileceklerini 
düşünüyorum. Önemli de bir konu, bu konuda konuşmacılarımıza ben 
bir süre sınırı getirmiyorum. Dengeli ve süreyi makul kullanacaklarını 
düşünüyorum.

Tabii öncelikle Ankara Barosu’na teşekkür ediyorum, kutluyoruz 
kendilerini. Böylesine önemli bir organizasyona imza atmaları gerçekten 
çok önemli, tabii yıllardır yapıyorlar tecrübeleri var ama her dönem daha 
da ayrıntılı, daha da önemli konuları gündeme getiriyorlar.

Başta Ankara Barosu’nun Sayın Başkanı Avukat Sema Aksoy olmak 
üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine, düzenleme kurulundaki ve görü-
yorum genç meslektaş arkadaşlarım, stajyer arkadaşlarımız onları da 
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kutluyorum; böylesine önemli bir organizasyona emek sarf ettiler Ankara 
Barosu’nu kutluyoruz.

Değerli meslektaşlarım, yabancı meslektaşlarımızda düşüncelerini 
aktaracaklar, ama hukuk güvenliğinin olup olmadığını bir ülkede anlamak 
için aslında sokakta insanlara sormak lâzım, hukuka güveniyor musunuz 
şeklinde bu soruyu sorduğunuzda, Türkiye’de herhalde en güvenilmeyen 
kurum olarak karşınıza çıkacaktır. Özellikle son 10 yıldır yaşadığımız özel 
yetkili mahkemeler ve görevli mahkemelerin maalesef garabeti dolayısıyla 
hukuk güvenliği neredeyse sıfırlanmıştır.

Bu konuda özellikle Barolar Birliğimizin, Sayın Metin Feyzioğlu 
Başkanımızın yaptığı girişim dolayısıyla belki hukuk güvenliğinin olumsuz 
olmasını gerektiren bu mahkemelerle ilgili, bu mahkemelerin kaldırıl-
ması noktasında yeniden bir yargılama da değil, tam tersine sıfırdan bir 
yargılama yapılması noktasında girişimlerini Sayın Başkanımızın, evet 
bu konuda 79.000, 82.000 avukat ve baronun gücünü alarak Sayın 
Başkanımız Metin Feyzioğlu bu konuda girişimler başlatmıştır. Tüm 
barolar ve 82.000 avukat Sayın Metin Başkanımızın arkasındadır ve 
desteğimiz tamdır kendisine.

Avukatlık Yasasını okuduğunuzda, hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak ve korumak bir görev olarak verilmiştir. Yani, sanki 
durup dururken Barolar Birliği Başkanı yetmiyor, bu kavramlara yönetim 
kurulları içtenlik kazandırmak zorunda. Bu oturduğunuz yerde olmaz, 
bir şekilde somut işlem ve eylemler yapmak zorundasınız. Evet, orada 
Guantanoma’da örneği olan mahkemede, oraya artık tutukluluk diyemi-
yoruz tutsak demeye başladık, o derece ileri noktaya götürdük. Oradaki 
insanları sahte, dijital verilerle tutuyorlar diye biz yıllardır bağırıyoruz. 
Oradaki aydınlarımızı, askerlerimizi, gazetecilerimizi, içerde tutan zih-
niyetin yarattığı o mahkemelerin belki de bir çözüm, ama bu konuda 
çözüm üretmeyenler, bu konuda öneri getirmeyenlerin eleştirilerini de 
açıkça kabul etmiyoruz. Bu konuda yöneltilen eleştirileri haksız buluyoruz.

Barolar Birliği ne yapacaktı başka ? Evet, kanundan doğan görevini 
yapan Barolar Birliği’nin sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz, bu 
konudaki tüm girişimleri de olumlu buluyoruz. Umarım o konuda da 
çözüm üretilir.

Hukuk devletinin olmazsa olmazıdır hukuki güvenlik ve bunu çok 
rahatlıkla anlayabilirsiniz. Türkiye’de hukuk güvenliğinin nerelere geti-
rildiğini demin de belirttim. Ben mesela şehrimden bir örnek vereyim, 
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gerçekten hukuk güvenliği şudur: Belirsizliğin olmamasıdır, başınıza 
neyin geleceğinizi bilmenizdir. Yasalar çıkar, yasalara bakarsınız, evet ben 
bir işlem veya eylem gerçekleştirdiğimde başıma şunlar gelebilir şeklinde 
bir değerlendirme yapabilmektir. Ama Türkiye’de bu değerlendirmeyi 
yaptığınızda yanılabilirsiniz. Bizim Anayasamızda, silahsız, saldırısız, 
toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı vardır, şeklinde bir maddemiz var 
diye buna güvenerek çıkarsınız sokağa. Orada demokratik hakkınızı 
kullanırsınız, belki de meşrutiyetini yitirdiğini düşündüğünüz iktidara 
karşı bir tepkinizi ortaya koyarsınız. Ama ne olur ? Cop, gaz, biber gazı, 
başka şeyler ve dolayısıyla hüsrana uğrarsınız. İşte hukuksal güvenliğiniz 
yok edilir, bitmez. Daha sonra sokak arasında, biz Eskişehir’de yaşadık 
bunu, maalesef feci şekilde dövülürsünüz ve yine bitmez. Hastane süreci, 
ardından bir dava açılır ve o konuda çok çalıştık, gerçekten Eskişehir 
Barosundaki meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dava açılır, 
doğal yargıç ilkesi diye bir ilke var Anayasa’da, hayır orada da hüsrana 
uğrarsınız, ne olur, davayı tam dörde bölerler, tam dört parça. Kayseri, 
Hatay, Eskişehir, bilemiyorum talimatla ilgili, dolayısıyla adaleti parçalayıp 
götürdüler. Önceden de sıkıntılarımız vardı, ama son 10 yılda özellikle 
hukuki güvenliği tamamen yitirdik. Hukuki güvenliğin olmadığı bir 
yerde hukuk devletinin olması mümkün değil. Tabii Anayasa baktığınızda 
okursanız, kuvvetler ayrılığı yazar, ama iktidarın temsilcileri ne derler; 
yasama da benim, yürütme de benim. Şaşırırsınız, hani benim hukuk 
güvenliğim, kuvvetler ayrılığı Anayasa’nın başlangıç bölümünde yazar 
ve Anayasa metnine dahildir, ama şaşırırsınız. Yetmez, Yargıyı da isterler. 
Dolayısıyla, bu konuda vatandaşlarda oluşan algı, evet benim hukuki 
güvenliğim yok algısını silmekte iktidara aittir, temsilcilerine aittir. Hiçbir 
iktidar temsilcisinin çıkıp da bu tip beyanlarda bulunmaması gerekir. 
Şimdi iktidar temsilcileri Anayasaya bağlı kalacaklarına dair yemin ettik-
lerine göre, Anayasaya aykırı bir beyanda bulunmaları mümkün değildir. 
Anayasaya aykırı bir düzenleme yapmaları mümkün değildir. Sadece 
hukukta değil, tüm işlem ve eylemlerinde hukuk güvenliğine uyduğuna 
dair bir karine yapması gerekmektedir.

Biz bu ülkede sınav bile yapamıyoruz. Şaibesiz bir sınav var mı, çok 
zor. Bizler en azından şaibesiz, şifresiz sınavların olmadığı dönemlerde 
geldik buralara, ama şimdi o da kalmadı. Dolayısıyla, bakın hiçbir 
konuda güvenliğimiz kalmadı, ama bunu tekrar tesis etmek kimin elinde 
yine hukukçuların, baroların elinde. Avukatlar toplumsal savunmanın 
temsilcileridir, barolar halkın avukatıdır. Barolar Birliğimizde bu konuda 
tarihsel sorumluluğunu ve kanundaki görevlerini yerine getirerek çok 
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ciddi bir girişim başlatmıştır. Tekrar ediyorum kendilerini sonuna kadar 
destekliyoruz. 79 baro, 82.000 avukatın gücü vardır arkasında ve bu 
gücü kullanmaktadır. Yasa çok açıktır, baroların katılımıyla oluşan bir 
kuruluştur.

Önümdeki listede tabii bir sıralama yapılmış, biz bu sıralamaya çok 
uymak istemiyoruz. Aramızda panelistlerle konuştuk, ilk sözü Avrupa 
Konseyi Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Uzun 
Dönem Uzmanı Sayın Marcel Lemonde’e vereceğim; buyurun.

Marcel LEMONDE
Avrupa Konseyi Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi

Uzun Dönem Uzmanı

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Marcel Lemonde’ye çok teşekkür ediyoruz 

verdiği değerli bilgiler dolayısıyla.
Tabii hukuki güvenliğin olmadığı bir toplumda adil yargılanmadan 

da bahsetmek mümkün değil. Bu konuda, bundan sonra söz vereceğim 
konuşmacımız biraz adil yargılanma boyutundan bahsedecek.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usül ve İcra İflas 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Süha Tanrıver, 
adil yargılanma boyutunu özellikle irdeleyecek.

Tabii Hocam, biz mahkemelere girdiğimizde belirsizlikten bahsetmiş-
tim. Yani, hukuki güvenlik, özellikle sizin başınıza nelerin gelebileceğini 
bilmeniz gerekir. Bu da en çok avukatlar açısından geçerli, ama ön ince-
leme duruşmasını tüm Türkiye’de bütün mahkemeler farklı yapmaktadır. 
Bu da aslında bir belirsizlik ve hukuki güvenliği burada bile sağlayamadık, 
bu konuda tabii sizlerinde görüşleri olacaktır. Ben sözü değerli, saygıdeğer 
Hocama veriyorum; buyurun.
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Prof. Dr. Süha TANRIVER
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle bu güzel organizasyo-
nun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
Akşamın dar saatinde, günün bu kadar yorgunluğuna rağmen ilgiyi 
kaybetmeden buraya gelip dinleme lütfünü gösteren siz konuklara da 
en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Biraz önce Başkan söz etti, aslında başlık iyi de seçilmiş, hukuki güven-
likle adil yargılanmak arasında çok sıkı da bir bağ var. hukuk devletinin 
olmazsa olmazlarından birisi, hukuki güvenliğin sağlanmış olmasıdır. 
Nedir hukuki güvenlik kişinin tabii olacağı hukuki rejimi önceden görüp 
davranışlarını ona göre düzenleyebilme, biçimlendirebilmesi anlamına 
gelir. Hukuki güvenlik sağlandığı takdirde yargılamaya ilişkin temel hak 
olan, adil yargılanma hakkının gereklerine uygun bir biçimde kullanı-
mına uygun ortamda yaratılmış olur. Yani, hukuki güvenlik yoksa zaten 
adil yargılanma hakkının amaca uygun şekilde kullanımından söz etme 
olanağına da gerek kalmaz. Ben hukuk yargısıyla uğraştığım için, biraz 
daha adil yargılanma hakkının hukuk yargısı boyutu üzerinde durmaya 
gayret edeceğim.

Adil yargılanma hakkı denildiğinde hep ceza yargısı ön planda tutulur. 
Aslında biraz sonra vurguda yapacağım, adil yargılanma hakkı sadece ceza 
yargısı değil, aslında tüm yargı çeşitleri bakımından geçerlilik taşıyan bir 
hak konumundadır.

Adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı 
maddesiyle güvence altına alınmış, yargılamaya ilişkin temel bir hak 
konumundadır. Bu 6’ncı madde de hakkının uygulama alanı tayin edi-
lirken, medeni hukuka ilişkin hak ve vecibelerden söz edilmek suretiyle 
hukuk yargısı bağlamında da adil yargılanma hakkının uygulama alanı 
bulacağı açıkça vurgulanmıştır.

Anayasa’nın 36’ncı maddesinin 1’nci fıkrasında, hak arama özgürlü-
ğünü düzenleyen madde de yine hak arama özgürlüğü ifade edilirken, 
kişilerin, hak arayanların adil yargılanma hakkına da sahip olduğuna 
açıkça işaret edilmiştir.

Dikkat edilecek olursa, Anayasal düzenleme bağlamında da yargı 
çeşitleri, yargı yolları arasında da herhangi bir ayrımlaşmaya gidilmemiştir. 
O halde, adil yargılanma hakkı tüm yargılamalar bakımından geçerlilik 
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taşıyan, usulü bir şart, usulü bir güvence konumundadır. Birey için adil 
yargılanmayı talep sübjektif bir kamu hakkı, devlet içinse bu hakkın 
gereklerini yerine getirmek bir ödev olarak karşımıza çıkmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı maddesinde, adil yargılanma 
hakkının herhangi bir tanımı yapılmamış, unsurlarının neler olduğu 
gösterilmiştir. Bu temel hakkın dört tane ana unsuru vardır.

Bir; kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma.
İki; aleni olarak yargılanma.
Üç; makul sürede yargılanma.
Dört; hakkaniyete uygun olarak yargılanmadır.
Birinci alt öğe; kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde 

yargılanma unsurudur. Burada sözü edilen kanuni mahkeme tabiriyle 
kastedilen, tabi hâkim ilkesine uygun olarak kurulmuş bulunan yargı 
yerleridir. Başkan biraz önce işaret etti, artık günümüzde de son derece 
aktüel bir boyut kazanmış durumdadır. Tabi hâkim ilkesi, adil yargılanma 
hakkının olmazsa olmazlarından birisidir ve yargılamanın tümüyle seyrini 
etkileyecek bir öğedir. Şirketler hukukunda bazen ifade edilir; eğer bu 
evrede bir sakatlık oluşmuşsa bu yargılamanın tümüne sirayet eder, bu 
sakatlığın mutlaka bertaraf edilmesi gerekir.

Hukuk devletinin olmazsa olmazlarından ve yine adil yargılanma 
hakkının öğelerinden birisi de tabi hâkimdir. Nitekim, Anayasamızın 
37’nci maddesinde tabi hâkim ilkesine açıkça işaret edilmiştir. Çok 
söyleniyor, fakat içeriği konusunda kavram kargaşası da bulunmaktadır. 
En genel çizgileriyle tabi hâkim nedir ? Yargılanacak olan uyuşmazlığın 
gerçekleşmesinden önce görevi, yetkisi ve işleyişi kanunlar aracılığıyla 
tayin edilmiş, belirlenmiş olan mahkemenin hâkimidir.

İki temel öğesi vardır, birincisi; kanunilik. Bu ne demektir ? Düzenleyici 
idari işlemler aracılığıyla görev ve yetkiye ve işleyişe ilişkin herhangi bir 
belirlemede bulunamaz. İkincisi; öncedenlik, yargılanacak olan uyuşmaz-
lığın gerçekleşmesinden önce görev ve yetkinin tayin edilmiş olmasıdır. 
Burada şu hususa özellikle vurgu yapmakta yarar var: Tabi hâkim ilkesi 
bir kere kişiye önceden yargılanacakları yerleri kesin olarak bilmelerini 
mümkün kılar, yani hukukî güvenlikle yakın alakalıdır. Yürütmenin 
yargıya müdahalesini önler, halkın yargıya olan güvenini artırır ve yargı 
bağımsızlığı açısından da hayatiyet arz eden özel bir konuma sahiptir.
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Tabi hâkim ilkesinin temel işlevi; olağanüstü yargı yerlerinin kurul-
masını önlemektir. Kişiye ve somut tutuma göre değişkenlik gösteren 
yargı yerleri oluşturulamaz. Yani, yargılanacak olan fiilin veya failin belli 
olmasından sonra yargı yeri oluşturulmuş yahut bir mahkeme bu bağ-
lamda görevlendirilmişse onun oluşumu tabi hâkim ilkesine aykırıdır, 
tabi hâkim ilkesine uygunluktan söz edilemez.

Benim kişisel kanaatim; sadece kanunla belirli olması yetmez, yargıla-
nacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce, görevi ve yetkisi tayin 
edilmiş olan mahkemede görev yapacak olan hâkimler de belli olmalıdır. 
Yani, kâğıt üzerinde değil, fiilen realite oluşturan somuta indirgenmiş 
bir belirtiden söz etmek gerekir.

Bu ilkeye aykırı birtakım düzenlemeler var. Ben bir başkasına dikkat 
çekeceğim, olağanüstü mahkemelerin buna aykırı olduğu açıkça ortada. 
Burada yalnız şunu da karıştırmamak lâzım, ceza yargısında çok sık kul-
lanılan özel yetkili mahkeme, aslında orada kastedilen özel yetkili mah-
kemedir. Bu kavram uzmanlık yargı yerlerini, yani ihtisas mahkemelerini 
kapsamaz. İhtisas mahkemeleri farklı bir şeydir, olağanüstü mahkemeler 
farklı kavramlardır. Yoksa, tabi hâkim ihtisas mahkemelerinin kurulma-
sını engelleyici herhangi bir işlevi yerine getirmez. Giderek bu ilkeden 
uzaklaşıldığını öngörüyoruz.; Son dönemde yürürlüğe konuldu, bir örnek 
vereyim; 6460 Sayılı Kanun, biz Hukuk Muhakemeleri Kanunu yaptık, 
fakat bir türlü yürürlüğe sokamadık. İki parçalı bir yargı sistemimiz 
var; alt derece yargımız Hukuk Muhakemeleri Kanuna, üst derecemiz 
hâlâ 84 yıldır seviyeli birlikteliğini bizle sürdürmekte ısrar eden 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunudur. Yürürlükte kalktı, fakat 
uygulanabilirliğini hâlâ son veremedik. Yani, beklenen şarkı bir türlü 
gerçekleşemedi, üst derecede uygulanmasında önemli adım maalesef 
atılamamış durumdadır.

O kanunda diyor ki, iş yoğunluğu sebebiyle, bir yerde birden fazla 
hukuk mahkemesinin dairesi kurulabilir. HSYK, işin yoğunluğuna dikkat 
edin, işin niteliğini gözeterek, işin niteliğini gözetmek ne demek, görev 
tayini demek. Görev ne ile tayin edilir ? Görev, ancak kanunla tayin 
edilir. HSYK, işin niteliğini de dikkate alarak göreve ilişkin belirlemede 
bulunabilir anlamına geliyor. Bu ne için yapıldı ? Yeni uzmanlık yargı 
yeri kurmaktansa, mevcutları daireler şeklinde örgütlemek biçiminde.

Yine bir başka husus, çok ses çıkmadı 610 Sayılı Kanun; biliyorsunuz 
son dönemde “Torba Kanun” modası var, çiçek aranjmanı kanun diyo-
rum ben ona, koy sepete hepsinden bir parça, bakıyorsunuz 100 tane 
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kanun değişiyor. Çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 
numarasını bilmiyorsanız hangisi hangisini değiştiriyor takip etmenizde 
pek mümkün olmuyor. Norm yapma diye bir çalıştayda yapıldı, mutlaka 
bu husus herhalde dile getirilmiştir.

6110 Sayılı Kanunla Yargıtay ve Danıştay Kanununda, dairelerin 
görevini belirleyen hükümde bir değişiklik yapıldı. Her yıl Başkanlar 
Kurulu toplanacak, iş sayısını gözetecek ve o yıl hangi dairenin, hangi 
işe bakacağına dair bir karar tasarısı hazırlayacak, büyük genel kurul 
onay verdiği takdirde bu o yılki geçerli görev dağılımını İş Bölümü Karar 
Tasarısına göre belirleyecektir. Yargıtay’ın ya da Danıştay’ın bunu yapma 
yetkisi yok; çünkü yapabilecek olan organ Yasama organıdır, “Mahke-
melerin görevi ancak kanunla tayin edilir” diyor. Biraz önce söyledik, 
tabi hâkim ilkesi bunu zorunlu kılıyor. Tabi hâkim ilkesinin en önemli 
özelliklerinden birisi öngörülebilirlik. Sizin bu davanız bu sene 3’ncü 
Hukuk Dairesine, öbür sene 15’nci Hukuk Dairesine düşebilir ve bizde 
içtihatların birleştirilmesi müessesesi çalışmıyor.

İki ayrı uygulama var, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için her iki 
uygulamada devam ediyor ve hukuk uygulamasında bir bozulabiliyor. 
Bu da tabi hâkim ilkesi bakımından yine dikkat çekilmesi gereken bir 
mahsur olarak karşımıza çıkıyor. Yargı bağımsızlığıyla da yakından ilgilidir. 
Tabi hâkim ilkesine uygun bir yapılanma yoksa yargı bağımsızlığından 
da söz edilemez.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında sıkça bu hususa da 
dikkat çekilmektedir. Yargı bağımsızlığını herkes söylüyor, Anayasamızın 
138’nci maddesinde açıkça yazdık ve formüle edilmiş durumdadır. Bir 
Meclis Başkanı çıkıp, “Bu hüküm ölmüştür, yani yargı bağımsızlığıyla 
ilgili kural ihlal edilmiştir” diyor ve bu da enteresan bir tespit. O zaman 
bu ne demektir, yargı bağımsız değildir anlamına gelir, ki 138’nci madde 
son derece önemli bir güvencedir. Yargıda bağımsızlık nedir ? Yargının, 
tarafların yürütmenin tümüyle etki alanı dışına çıkartılması, taraflarla 
herhangi bir çıkar ilişkisinin olmaması, herhangi bir organ, makam, 
merci, kişi, kurum veya kuruluştan emir veya talimat almamasıdır. 
138’deki yargı bağımsızlığını ifade eden boyutla da sıkı sıkıya ilişkili bir 
özellik taşımaktadır.

Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatını gerçekleştirecek olan birim, 
HSYK, biliyorsunuz son günlerde yoğun bir biçimde tartışılıyor ve aktüel 
bir konu haline geldi.
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Bir kere hemen şunu belirtelim: Hâkimlik teminatının iki önemli 
unsuru bizde yok, coğrafiyel ve kürsü teminatı. Bunları yoksa hâkimin 
özgür düşünmesi ve özgür hareket etmesi mümkün değildir. İki, HSYK 
ile ilgili eğer bir değişiklik yapılması düşünülüyorsa, HSYK’nın daha da 
fazla yürütme erkinin işlev alanının dışına çıkartılması gerekir. Nedir bu ? 
Bakan ve Müsteşarın, Kurul’un bünyesi dışına çıkartılması, Yürütme orga-
nının başı olan Cumhurbaşkanı’nın Kurul’a üye seçimindeki yetkisinin 
kaldırılması, HSYK’nın sadece meslekten çıkarma değil, tüm kararlarına 
karşı yargı yolunun açılması. Yine bunu tamamlayacak olan öğeler olarak, 
hâkimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı oldu-
ğunu öngören kuralın yürürlüğüne son verilmesi, Adalet Bakanlığı’nın 
geçici yetki ile görevlendirme yetkisinin tümüyle kaldırılması. Yani, bu 
bağlamda ne kadar çok serbesti yaratılırsa, hukuk devletinin gereği olan 
yasamanın ve yürütmenin işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması 
bağlamında da o ölçüde mesafe katedilir.

HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine göre 
kurulur ve işleyişi sağlanır, diyor. Son dönemlerde Anayasa’nın 159’ncu 
maddesinin son fıkrasında, HSYK’nın düzenlemesi bağlamında yasayla 
yapılacak olan hususlara işaret edilmiştir, hep bu gerekçe gösteriliyor. 
Anayasa değişikliğine ihtiyaç kalmadan HSYK’nın yeniden yapılandırıla-
bileceği şeklinde bir ifade dillendiriliyor. Burada dikkat çekilmesi gereken 
husus şu: 159/1’deki kural herkesi bağlar. Mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve işleyişi sağlanır, deniliyor. 
Yani, siz yaparken de neye uygun davranmak zorundasınız ? 159/1’deki 
espriye uygun davranmak zorundasınız. Kurulda yürütmeyi egemen hale 
getirir veyahut Kurul’a birtakım yetkileri Bakan’ın şahsında toplayacak 
olursanız, 159/1’deki espriden uzaklaşıldığı için Anayasa Mahkemesi 
muhtemelen Anayasa’ya aykırı görecektir bu değişikliği. Onun için 
iyileştirme yönünde daha da adımlar atılması gerekiyor.

Tarafsızlık konusu da çok önemlidir; bağımsızlık ve tarafsızlıkta bir 
madalyonun iki yüzüdür. Bağımsızlık yoksa, tarafsızlıktan da söz edilemez. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu bağlamda iki ana ölçüt geliştirmiş 
durumdadır; birincisi, sübjektif tarafsızlık, ikincisi ise, objektif tarafsız-
lıktır. Sübjektif tarafsızlıktan maksadımız şu: Mahkemenin hâkimlerinin 
taraflar düzeyinde onların lehine ya da aleyhine herhangi bir duyguya ya 
da önyargıya, düşünceye sahip olmaması ve taraflarla da herhangi bir çıkar 
ilişkisinin bulunmamasıdır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla zaten hâki-
min yasakları ve reddi kurumları tüm yargılama disiplinleri bağlamında 
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öngörülmüş durumdadır. Kural, bunun varlığının kabul edilmesi, ancak 
yokluğunun ileri sürülmesi halinde irdelenmesidir. Asıl önem taşıyan 
husus ise, objektif tarafsızlıktır. Nedir o ? Mahkemelerin taraflara eşit 
mesafede duracağı ve eşit işlem yapacağı, yani yargılamanın adil olarak 
tecelli edeceği hususunda hak arayanlarda uyandırmış olduğu bir genel 
görüntü, izlenim, bu bozulursa zaten yargıya olan güveni tesis etmeniz 
mümkün olmaz, önemine binaen dikkat çekmekte yarar görüyorum.

İkinci önemli unsur, makul sürede yargılanma. Makul sürede yargı-
lanma konusu bizim açımızdan çok daha önemli, Türkiye’de en önemli 
problemlerden birisi bu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bağlamında 
da mahkûmiyete en çok dayanak yapılan olgulardan birisidir. Kanun-
larımızda da hükümler, usül ekonomisine uygun olarak yargılamanın 
gerçekleştirilmesi. Makul sürede ve en az giderle, en az formel kalıplar 
içerisinde yargılamanın yürütülüp sonuçlandırılması olarak karşımıza 
çıkıyor.

Makul sürede yargılanma bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin geliştirmiş olduğu kriterler var. Birincisi; dava konusunun 
karmaşıklığı, yargılama sisteminin içindeki derecelendirme, delillerin 
toplanmasındaki zorluk ve güçlük derecesidir. İki; yine tarafları yargıla-
manın sürüncemede kalmaması için, tarafların ve vekillerin üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirip getirmediğidir. Üç; bireysel başvuruya konu 
olan davanın, o devletin mahkemelerinden görünmesi bağlamındaki 
ortalama süre, yani ne kadar süre içerisinde görülüp sonuçlandırıldığı 
olgusudur.

Burada yeri gelmişken şuna işaret etmekte yarar var: Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne başvuru için tüm iç hukuk yollarının tüketilmiş 
olması şartı var. Makul sürede yargılanma bakımından bu aranmıyor. 
Neden ? Çünkü, şekli anlamında kesinleşme tarihini esas alacak olursanız 
uzamış olan yargılamayı daha da uzatır hale getireceksiniz. Yapılacak 
olan yeni bir yargılama yahut yargılamanın sonucunun beklenmesi, 
yargılanmanın makul sürede tamamlanamamasının yarattığı zararları 
giderici bir işleve de sahip değildir.

Biz büyük bir umutla, yargının etkin hukuki korunmanın sağlanma-
sıyla da makul sürede yargılanmasıyla da ilişki vardır. HMK’yı yaptık 
ve ben yaklaşık 100’e yakın konferans verdim. Baktım, hiçbir değişim 
olmuyor, bir arpa boyu yol alınmadı. Sorun kurallarda değil arkadaşlar 
sorun bizde, pek çok düzenleme Avrupa’nın çok daha ilerisinde. Yeni 
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yapılan Usül Kanunu pek çok ülkenin karmasıdır. Yani, uzun soluklu 
bir çalışmanın ürünüdür.

Bununla ilgili birkaç tanesine işaret edeceğim hemen, yargılama usülleri 
ikiye indirildi; basit yargılama, yazılı yargılama. Yargılama usüllerinin 
gereklerine uygun davranma konusunda hâlâ sıkıntı var. Hem basit, 
hem yazılı yargılama usulünde ön inceleme evresi diye bir evre getirildi, 
öyle değil mi ? Dava ile ilgili tüm hazırlık işlemleri tamamlansın, herkes 
dosyayı nüfus etsin, bilgi ve belgeler toplansın, ondan sonra tahkikat ve 
diğer yargılama aşamalarına geçilsin. Kimse Ön İnceleme Kurulundan 
memnun değil. Ne yapıyorduk biz eskiden, sürekli duruşmalara gidiyor-
duk. Duruşmalarda ne yapıyorduk, karşılıklı durup geliyorduk. Gereksiz 
duruşmaların, zaman kaybının önlenmesi için ne yapılmıştı ? Ön ince-
leme, kimse ödevine çalışmak istemiyor, ne hâkimi ne de avukatı. Aynı 
düzen devam etsin.

Bana en çok yöneltilen sorulardan birisi şu: Bu kuralı uygulamasam 
bana bir şey olur mu ? Ben de, “bana bir şey olmaz deme her an her şey 
olabilir, çark tersine bir gün dönebilir” dedim. Kaygı bu, kuralın gerek-
lerini yerine getireyim değil de, ihlal edersem bir sıkıntıyla karşı karşıya 
kalır mıyım ?

Bir başka husus, bilirkişi problemi, kanayan problemlerden birisidir. 
Dört ayrı yerde hukuki sorunlarda bilirkişiye başvurulamaz diyor. Hukuki 
sorun dışında çözüm, özel ve teknik bilgi gerektiriyor. Biz ne yapıyoruz ? 
Kanunla getirilen kuralı yönetmelikle delme gayreti içerisine giriyoruz. 
Kanunla getirilen yasaklamayı zaten yönetmelikle aşamazsınız. Buna 
rağmen hâlâ bilirkişilik sıkça müracaat edilen konulardan bir tanesidir. 
Neden müracaat ediliyor ? Eskiden gelen bir alışkanlığımız var, biz ne 
zaman dersimize çalışıyorduk, ancak bilirkişiden geldikten sonra. Orada 
iddia, müdafaayı özetliyor ve davanın safahatı da belli, hatta bir de lüt-
federse eskiz olarak raporun bir örneğini verirse rahatlıkla çalışması da 
kolay olabilir.

Bilirkişiye nasıl gidiyoruz ? Kanun yazıyor, görev alanını ve sınırlarını 
açıkça göstereceksin, tarafların görüşünü alacaksın. Biz nasıl gidiyoruz; 
dosyanın bilirkişiye tevdi yoluyla. Niçin gittiğimiz bilmiyoruz, bilirkişi 
de bilmiyor, yetki alanlarının sınırlarını aşabiliyor. Demek ki, sorun 
kural koymakla çözülmüyor. Yaptırımlar da var, yaptırımlara işlerlik 
kazandırsanız belki o mekanizma işletilebilecektir.
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Bir başka problem, şimdi biz iki dereceli yargı düzenini bile henüz 
sağlıklı işletmeyi başaramadık. Ciddi sıkıntılarımız var; çünkü her sorunu 
yargıya taşıma gibi bir alışkanlığımız var. Kafasına sofra bezi çırpılıyor, 
gidiyor şikayet ediyor. Bazen görüyorum bizim apartmanda da var bir 
yönetici, adam cebinde kanunla geziyor, “Hocam ben senden kanunu çok 
daha iyi bilirim” diyor, tabii dedim Amca sen uygulamasını yapıyorsun, 
işte şu gün şu davayı açacağım filan diyor. Adamın işi gücü dava açmak 
ve başka kaygısı da yok. Pek çok sorun yargıya taşınıyor. Dedim ki, niye 
bu kadar çok gidiyorsun, olsun dedi polis gelip bir ifadesini alıyor mu, 
alıyor, karakola giderken birkaç kişi görüyor, savcı çağırıyor bir de o ifa-
desini alıyor, bir de hâkimin huzuruna çıkıyor, bir de o bağırıyor, oh ne 
güzel. Adaleti öç alma duygusunun aracı olarak görmek son derece yanlış.

Yargının kronik sorunlarını çözmeden, siz makul süre problemini 
çözemezsiniz.

Şu anda henüz istinaf yargılamasına geçilmedi. İki dereceli yargı 
düzeninin sağlıklı bir biçimde işletilemediği bir ortamda, ikinci derece 
yargı yeri olarak istinaf mahkemelerinin devreye girmesi halinde çıkacak 
tabloyu herhalde düşünmek bile mümkün değildi, ceza yargısında filan 
daha 2010’ların dosyaları görülüyor. Çünkü, bölge adliye mahkemesi 
kararlarına karşı da temyiz yoluyla Yargıtay’a gidilecek, cezada bu çok 
daha da fazla. 5 yılın üzerinde hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse zaten 
otomatik temyiz dediğimiz müessese çok ciddi yakınmaların, sıkıntıların 
olacağını gösteriyor.

Bir başka şey; sözlü yargılama, tahkikat, öninceleme diye etkenler 
getirildi. Sözlü yargılamadaki amaç nedir ? Siz bu zamana kadar hukukta 
sözlü yargılama gördünüz mü ? Hâkimin ne zaman tahkikat, ne zaman 
sözlü yargılama yaptığını bile çoğu kez kestiremezsiniz. Sözlü yargılamada 
ne yapıyor ? Şu şekilde yapılıyor: Taraflara, dilekçenizde belirttikleriniz 
dışında söyleyeceğiniz önemli bir şey var mı ? Bunu demek zaten söyleyecek 
olursa ne olur ? İddianın ya da savunmanın genişletilmesi veya değiştiril-
mesi demektir. Karşı taraf ne yapıyor ? Dilekçelerimizdeki beyanlarımızı 
aynen tekrar ederiz, talebimiz doğrultusunda devam etmektedir. Bu sözlü 
yargılama filan değil. Şimdi gördüm, kısayol oluşturmuşlar, “Bas kızım” 
diyor, şak diye iki tarafın önüne de çıkıyor. Yani, pratik zekâmız, manevra 
kabiliyetimiz arkadaşlar inanılmaz gelişmiş durumdadır.

Diğer bir husus aleni yargılama, asıl üzerinde durmak istediğim konu. 
Aleni yargılamada da maksat, doğrudan aleniyettir. Yani, taraflar dışında 
isteyen herkesin yargılamanın yapıldığı ortama girebilmesi ve hükmün 
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açıklanması sırasında da orada hazır bulunabilmesidir. Dolaylı aleniyet, 
yani basın aracılığıyla aleniyet adil yargılanma hakkının gereği değildir.

Asıl bence adil yargılanma hakkını karakterize eden temel öğe, hak-
kaniyete uygun yargılamadır. İki önemli alt öğesi vardır.

Bir; taraflara hukuki dinlenilme hakkı tanınacaktır, 27’nci madde. 
Sanki yeni bir şeymiş gibi lanse ediliyor, bu çok eski, Anayasa’nın 36’ncı 
maddesi zaten söylüyordu. Karşılık temeline dayalı olarak iddia ve savun-
mada bulunma hakkı. Şimdi buna ne deniliyor, Alman hukukunun 
etkisiyle, hukuki dinlenilme hakkı deniyor. 27’nci madde de Usül Kanu-
nunda da açıkça vurgulanmıştır.

İki; bu hakkın kullanımının eşitlik temeline dayalı olarak kullanıl-
masına uygun ortamın yaratılması, yani … ve savunma hakkının eşitlik 
temeline dayalı olarak, karşılık esasına göre kullanımına uygun ortamın 
yaratılması.

Hukuki dinlenim hakkının üç ana öğesi vardır. Birincisi, bilgilenmeyi 
talep hakkı, bu nedir ? Cereyan eden bir yargılamanın ya da davanın 
varlığından haberdar olmak. Bu ne ile olur ? Tebligatla, sarı zarf geliyorsa 
tehlike vardır; sarı zarf lavanta kokulu aşk mektubu değildir arkadaşlar. Ya 
sanıksınızdır, ya tanıksınızdır ya da davalısınızdır veyahut bilirkişisiniz-
dir, “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” filmi sizin için çekilmeye başlanacaktır 
anlamına gelir. Bazen zarf geliyor, davetiye çıkmıyor, bu neye delalet 
eder, apartmandaki meraklı birinin denetiminden geçtiğine işaret eder.

Bilgilenmeyi talep hakkının çok önemli bir boyutu var, dosyayı ince-
leme hakkı. Bu hak bağlamında bir sınırlama getirilmişse hukuki dinlenim 
hakkı ihlal edilmiştir. Sizin, antitez geliştirebilmeniz için dosya ile ilgili 
tüm bilgi ve belgelere vakıf olmanızın sağlanması şarttır. Bu bağlamda 
getirilecek olan bir kayıtlama doğrudan doğruya hukuki dinlenilme 
hakkını etkiliyor.

İkinci boyut, açıklama yapma ve ispat hakkıdır. Taraflardan her biri-
nin diğer tarafın ileri sürdüğü maddi vakaları, delilleri tartışabilmesi, 
görüş açıklayabilmesi, savunma bağlamında yeni vakalar ve yeni deliller 
getirebilmesi ve bunu ispata uygun bir ortamın yaratılmasıdır.

Üçüncü boyut ise, dikkate alınma hakkıdır. Bu hak arkadaşlar, gerekçe 
biçiminde somutlaşır. Taraflardan birinin neden diğerine nazaran üstün 
tutulduğunun, kararın gerekçesinden anlaşılması lâzım. Bizde gerekçe 
namına hüküm fıkrası ile gerekçe çoğu kere iç içe geçebiliyor, gerekçeyi 
çok bulamıyorsunuz. Çünkü gerekçe, vazgeçilmesi kabil olmayan bir 
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usülü güvencedir. Bizden başkada Anayasa’sında mahkemelerin tüm 
kararları gerekçeli olacaktır diye yazan bir ülke yoktur. Çünkü, Batılı 
standartlarda karar varsa gerekçe zaten olması gerekir. Biz onunla da 
yetinmemişiz, Usül Kanununa yazmışız, Yargıtay Kanuna yazmışız, buna 
rağmen gerekçeyi bulamıyoruz.

Formül onama diye bir müesseseyi herhalde kazandıran bir toplumuz. 
Şu şekilde söylüyor: Kararda belirtilen gerekçelerde usül ve yasaya uygun 
kararın onanması. Ana karara bakıyorsunuz orada da gerekçe yok, neyin 
onandığı, neyin bozulduğu belli değil. Bizde ne zaman gerekçe hazırlanır ? 
Bozma kararı varsa genellikle gerekçe yazılır, ana kararları zaten tümüyle 
neredeyse gerekçeden müstağni bir hale gelmiş durumdadır.

Gerekçe hangi açıdan önemli; sürpriz karar verme yasağına uyulması 
açısından önemlidir. Gerekçe yoksa sürpriz kararlara hazır olun. Siz 
avukatlık yapıyorsunuz, biraz önce Başkanda sözünü etti, normalde 
kâğıt üstünde kazanmanız gereken bir davayı bazen kaybediyorsunuz 
ve müvekkile açıklamakta zaman zaman sıkıntıda çekebilirsiniz. Avukat 
sonucu bilemez, sadece neyi öngörür, muhtemel sonucun nasıl çıkabi-
leceği konusunda müvekkilini bilgilendirebilir.

Sadece bu hakkın sağlanması yetmiyor, yani hukukta dinlenme hak-
kının temel esprisi şu: Taraflara eşitlik temeline dayalı olarak yargılamaya 
ve yargılama sonucunda ortaya çıkacak olan hükme etki edebilme ola-
nağının tanınması, bunun sağlanabilmesi neye bağlı, biraz önce Sayın 
Yüksek Yargıç’ta işaret etti, siyahların eşitliği ilkesine uygun davranılmasına 
bağlıdır. Hakkaniyete uygun yargılamanın olmazsa olmazıdır. Davayı 
tabii bir savaş olarak görmek, bu bir mücadeledir ama savaşa indirgemek, 
savaşla özdeşleştirmekte çok doğru gelmiyor. Ama genellikle bu ilke, bu 
şekilde formüle ediliyor.

Siyahların eşitliği nedir ? Yargılamada sahip olunan hak ve yükümlü-
lükler bakımından mahkeme tarafından, taraflar arasında tam bir eşitliğin 
sağlanması, dengenin kurulması ve bunun yargılamanın sonuna kadar 
devam ettirilmesi. Usül Kanunlarında bunun mantığını görebilirsiniz.

Hakkaniyete uygun yargılama bağlamında söylenecek çok şey var, 
çok şeyde tartışılabilir. Ben önemli olduğu için bir hususa özellikle 
dikkat çekmek istiyorum. Hukuka aykırı yollardan birtakım delillerin 
elde edilmişse bunun ispat aracı olarak kullanılması ve hükme dayanak 
yapılması mümkün değildir. Hukuka aykırı yollardan elde edilmiş olan 
delillerin ispat aracı olarak kullanılmasına olanak verilmişse, yahut bu 
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tür delillere değer atfedilmişse veyahut olmayan birtakım deliller delilmiş 
gibi algılanmışsa, yahut kanuni hiçbir sebep gösterilmeden sunulmuş 
olan bir delil kararda hiç değerlendirilmemiş tartışılmamışsa siyahların 
eşitliği ilkesine aykırı bir tavır vardır ve hakkaniyete uygun yargılama 
ilkesi ihlal edilmiştir. Aslında adil yargılanmanın özü, esası hakkaniyete 
uygun yargılanmalıdır. Bu sağlanmadığı sürece tarafların da elde edilen 
sonuçtan tatmin edilmesi mümkün olmaz. Birkaç cümleyle bu hakkın 
ihlali halinde işlerlik kazandıracak yaptırımlardan da söz etmek istiyorum.

Birinci olarak, bu adil yargılanma hakkının ihlali biçiminde değer-
lendirilen pek çok olgu aslında temyiz nedenleri arasında da yer alıyor.

Son dönemde biliyorsunuz 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren. Anayasa 
Mahkemesi’ne kişisel başvuruda bulunma olanağı öngörüldü. Anayasa’da 
ve Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki 
kanuna dayanarak bu yolunun kapısı aralanmış durumdadır. Adil yar-
gılanma hakkının ihlali durumunda acaba bu yola başvurulabilir mi ? 
Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuru yoluyla müracaat edilebilmesi için, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış ve Anayasa’da 
kendisine açıkça da vurgu yapılmış olan temel hak veya özgürlüğün ihlal 
edilmiş olması öngörülüyor.

Adil yargılanma hakkı 6’ncı madde de zaten yer almaktadır ve Anayasa-
mızın 36’ncı maddesinde de açıkça güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla, 
bu hakkın ihlali halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yollarının ilke 
olarak tüketilmesi kaydıyla, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru olanağı 
mevcuttur.

Şuna da işaret etmek lâzım, amaç madem insan hakları ihlallerinin 
önlenmesiyse bu yelpazenin çok geniş tutulması lazımdır. Bu yapının, 
bireysel başvurunun esas itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
kişisel başvuruyu önlemeye yönelik bir süzgeç işlevi görmesinin doğal bir 
sonucudur. Halbuki, insan hakları ihlali varsa bu sadece Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nde yok, Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesinde 
de var, pek çok medeni ve siyasal haklara ilişkin milletlerarası sözleş-
melerde de benzeri şeyleri görmek mümkündür. Bu alanın daraltılması 
doğru değildir.

Burada şunu söylemekte fayda var: Makul sürede yargılanma halinde 
biliyorsunuz yeniden yargılanma süreci işlemeyecektir. Yeni yapılan 
yargılama, yargılamanın gecikmesinin sakıncalarını bertaraf edecek her-
hangi bir boyut taşımamaktadır. Özellikle hakkaniyete uygun yargılama 
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unsuru ihlal edilmişse, Anayasa Mahkemesi sadece ihlali tespit etmekle 
kalmaz, mahkemenin gereken yargılamayı yapması içinde dosyayı oraya 
göndermesi gerekir diye 50’nci madde de kural var.

Diğer bir yol ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kişisel baş-
vuruda bulunmak. Burada şuna işaret etmekte yarar görüyorum: Tüm 
hukuk yollarının tüketilmesi sonucunda bu yola başvurulur. Dolayısıyla, 
Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuru süreci tamamlanmadan bu yolun 
doğrudan doğruya işletilmesi olanağı yoktur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla, adil yargılanma hakkının 
ihlal edildiği tespit edilecek olursa bu durum bir yargılanmanın yeni-
lenmesi sebebidir. Sadece hukuk yargısı değil, ceza yargısı ve idari yargı 
bakımından da aynı kurallar geçerlidir. Biliyorsunuz, yargılamanın iadesi 
sebepleri arasına insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair 
milletlerarası sözleşme ekli protokollerin ihlal edildiğinin kesinleşmiş bir 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ihlal edildiğinin saptanması 
da açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla, adil yargılanma hakkı da zaten 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer aldığına göre hakkaniyete uygun 
yargılama bağlamında, biraz önce sözünü ettiğim karakteristik öğe olan 
siyahların yargılanması ilkesine uygun yargılanma cereyan ettirilmemişse 
yargılanmanın yenilenmesi süreci işlerlik kazanır. Bu sürecin başlaması 
mutlaka kararın değişeceği anlamına da gelmez. Buna da dikkat etmek 
lâzım; çünkü yargılamanın iadesi davası çift kademeli bir davadır. Tale-
bin kabul edilebilirliği, talebin mutlaka değişeceği anlamına gelmez. 
Sadece belirtilen sebebe hassen yeniden yargılama yapılıp, yürütülüp 
sonuçlandırılması gerekir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, beni sabırla 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Zamanımız azaldı, bundan sonraki konuşmacıla-
rımızın tabii ki tasarruflu olarak zamanı kullanacaklarını düşünüyorum.

Şimdi Hollanda Yüksek Mahkeme Yargıcı Sayın Nico Tuijin, kendisine 
mikrofonu veriyorum; buyurun.
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Nico TUIJN
Hollanda Yüksek Mahkeme Yargıcı

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Tuijn’e çok teşekkür ediyoruz verdiği değerli 

bilgilerden dolayı. Zamanı da tasarruflu kullandığı için ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Bir sözü vardı, Yargıçlar sizce karar verirken bir baskı altında tereddüt 
ederler mi ? Yani, bu kural haline gelmiş durumda bizim ülkemizde. Ben 
Sayın Oktay Kuban’ı biliyorum Eskişehir’e gelmişti; “Balyoz” yargıla-
masıydı, “kendisini dinledim ve dosyaya baktığımda bir tek sağlam bir 
delil yoktu o yüzden tahliye vermiştim” demişti. Kendisi Eskişehir’de, 
ardından da Tüketici mahkemesinde, yeniden bir hukuk mücadelesi 
veriyor kendisi. O dijital delillerin sahteliği zaten açıklandı. Dolayısıyla 
Türkiye’de böyle bir kural var, Türkiye’de baskı altında hissettikleri bir 
kuraldır ve istisnaları vardır bunun. Verdiğiniz bilgiler için tekrar çok 
teşekkür ediyoruz.

Şimdi bir baskı altında kalan iki savcımızın görevden alınmasıyla ilgili 
soruşturmanın başlamasına da çok büyük katkısı olan, şu anda yargının 
karanlık denizlerinde benimde bilmediğim ve “Deniz Feneri” soruştur-
masında çok büyük katkısı olan ceza avukatımız Sayın Mehmet Cengiz 
bizlere sunumunu gerçekleştirecek. Çok fazla vaktimiz kalmadı Sayın 
Cengiz, toparlayacağınızı biliyorum, ama sürenizi yine 20 dakikadan 
aşağı kullanmamanızı ben tavsiye ediyorum; çünkü yeterli süremiz var.

Av. Mehmet CENGİZ
Ankara Barosu

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, 15 dakika içerisinde topar-
lamaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Türkçe’de bir laf var, “Uzaktan 
bütün bayırlar yeşil görünür”. Şimdi yurtdışından gelen iki değerli 
konuğumuzu dinledik, demek ki Türkiye’de yargı bayırı uzaktan da yeşil 
görünmüyormuş.
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Değerli konuşmacılar havadan Türk yargısını, Türkiye’de yaşananların 
bir fotoğrafını çektiler. Şimdi biz aşağıya inelim ve bunu somut gelişme-
lerle kısaca toparlamaya çalışalım.

Değerli arkadaşlar, “Silivri”de bir hukuk uygulandı ve uygulanmaya 
devam ediyor. Şimdi bunun konumuz kapsamında, yani adil yargılanma 
hakkı kapsamındaki bazı köşe taşlarının altını çizmek istiyorum. Siyah-
ların eşitliğinde söz edildi öyle değil mi ?

Bir; Silivri yargılamalarında savunman sayısı 3 ile sınırlandı. Hazırlık 
soruşturması değil, soruşturma safhası değil, kovuşturma aşamasında 
savunman sayısı, avukat sayısı 3 ile sınırlandırıldı. Avukata dosyayı 
inceleme ve belge alma yasağı Ceza Usül Kanunun ilgili hükmü aşıla-
rak, müvekkillerin de hazır bulunduğu ve imzalarını taşıyan belgeler 
dahi hazırlık soruşturmasında verilmedi. Hadi bunu geçtik, gelelim 
kovuşturma aşamasına; kovuşturma aşamasında hâlâ şu anda temyiz 
aşamasındaki dosyalar, Yargıtay’dan geçmiş dosyalardan bazılarıyla ilgili 
hükme esas alınan belgeleri biz savunmanlar alabilmiş değiliz.

Somut konuşacağım, Ergenekon Soruşturması’nda ve davasında temel 
kanıt olan Ergenekon Şeması, ki yaklaşık 90 kişinin ismini barındırmak-
tadır. Şu dakikada bile henüz savunmanlara, avukatlara verilmemiştir, 
gizlidir. Ne yapmışlar ? Bu şemadan, hakkında dava açılan üç-beş kişi ve 
bu evrede vefat eden, yaşamını yitirmiş iki-üç kişinin dışında kalanla-
rın isimleri kapatılmış durumda ve davanın esas kanaati olan MİT’in 
hazırladığı bu şema hâlâ gizlidir. Savcı bilmektedir, yargıçlar bilmektedir, 
onların kasalarında gizlidir ve üstü bantlanarak dosyaya konulmuştur 
ve hâlâ verilmemiştir. Soruşturmanın esas temel dayanağı bu, bu belge 
üzerinden soruşturma başlatılmıştır. Hadi bunu geçtik, karar aşamasına 
gelindiğinde, savunmalar tamamlandığında 2008 yılında ara kararıyla 
avukatların talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Başbakanlık 
gibi kurumlara yazılmış ve istenmiş belgeler 4,5 yıl önce geldiği halde ve 
geldiği de tutanaklarla belli olduğu halde dava dosyasına konulmamıştır. 
Ne zaman konulmuştur ? Karardan hemen önce, savunmalar tamamlan-
dıktan sonra sanık ve vekillerinin talepleri üzerine getirtilmiş bu belgeler 
4,5 yıl boyunca kasalarda gizlenmiş ve 4,5 yıl sonra “pardon” diyerek ve 
suçlarını itiraf ederek hazırladıkları tutanaklarla dosyaya intikal ettiril-
miştir, ama karar aşamasında.

Şimdi değerli arkadaşlar böyle bir durumla karşı karşıyayız. Avukatla-
rın, müvekkilleri ile görüşmeleri ve yazışmaları denetlenmiştir. Bu afakî 
bir yorum değil. Dava dosyasında avukatı ile müvekkilinin görüşmesi bir 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

285

kanıt olarak kullanılmaktadır. Kendimden örnek vermeyi sevmem, bir 
somut örnek vereceğim; iddianamede, dava dosyasında benim müvek-
killerimle bu dava süreci içinde kaç defa görüştüğüm ve bu görüşmelerin 
tamamının kaçar dakika sürdüğü, toplam kaç saat ettiği bana yönelti-
len suçlamaların kanıtlarından bir tanesidir. Müvekkilini görmek için 
cezaevine şu kadar sefer gitmiş, şu kadar saat görüşmüştür diyerekten o 
müvekkilimle aynı örgütün mensubu olduğum söylenebilmiştir. Bakın 
ben bunları yorum olarak söylemiyorum değerli arkadaşlar, bunlar dava 
dosyasında kullanılan kanıtlardır. Bunun çok örneklerini vermek müm-
kün, zaman geçirmiyorum.

İletişimin denetlenmesi, nedir bizde iletişimin denetlenmesi koşulları 
nedir ? Avukatıyla iletişimi denetlenemez, telefon görüşmesi, tanıklıktan 
çekilme hakkı bulunanlarla yaptığı görüşmeler denetlemez, hakkında 
bir telefon dinleme kararı verildiyse ve eşiyle görüştüğüyse, çocuğuyla 
görüştüyse, avukatıyla görüştüyse bu kaçınılmaz olarak eğer belirlenmişse 
derhal imhasını öngörmektedir kanun. Bırakınız imha etmeyi, bunlar 
dava dosyasına kanıt olarak getirilmiş ve kullanılmıştır.

Aramada el konulan belgeleri kim inceler ? Yetkisi Cumhuriyet Savcı-
sına aittir değil mi, Emniyet yetkilileri incelemiş ve rapor tanzim etmiştir 
ve bu raporlar dava dosyasında kanıttır. Örnek; İşçi Partisi, TÜSİAD 
tarafından sivil anayasa tartışmaları açıldığında ve tasarı hazırlandığında 
bir Anayasa çalışması yapmış ve kamuoyuna “Milli Anayasa Bildirgesi” 
diye hazırlamış ve ilan ediliyor, operasyon yapılıyor ve aramada bu Milli 
Anayasa Bildirgesi bulunuyor. Bunu Emniyet yetkilileri inceliyorlar ve 
Emniyet yetkilileri üç tane İstanbul Emniyetinden yetkili, savcı filan 
incelemiyor. Altına bir rapor yazıyor, “Bu parti Anayasa taslak çalışması 
yapmış, oysa Anayasaları Meclisler yapar, Meclisler değiştirir ve bunları 
Mecliste temsilcileri olmadığına göre demek ki darbe yapacaklardı” 
deniliyor. Bakın arkadaşlar, bunlar dava dosyasında belgeli olaylardır.

Avukatların yazıhaneleri arandı, basıldı. Açınız kanunu bakınız, avu-
katların yazıhanelerinin vesairelerinin aranabilmesi için yargıç kararı 
yetmez, mahkeme kararı diyor. Mahkûm edilmiş avukat arkadaşlarımız 
var, mesela Hüseyin Buzoğlu Ankara Barosu mensubuydu, çok ağır ceza 
yedi. Bürosunda yapılan aramada bulunduğu sözde iddia edilen belge-
lerle ilgili, arama kararını açıp bakıyorsunuz İstanbul’da Emniyetin isteği 
üzerine bir üyenin verdiği karar. Kanunu açıp bakıyorsunuz, “Mahkeme 
karar verir” diyor, hâkim karar veremez, mahkeme karar verebilir. Bun-
ların hepsi “es” geçiliyor.
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Özel görevli mahkemeleri de savcılar ve hâkimler kendi görev alan-
ları dışına giderek faaliyet gösteriyorlar. Gidiyor İzmir’de ifade alıyor, 
Ankara’ya geliyor itirafçı diye nitelendirdikleri insanlarla bizzat görüşerek 
ikna ediyorlar, bunu tutanağa bağlıyorlar ve dava dosyasına koyuyorlar. 
Kendi görev alanları, kendi bölgelerinin dışında, kendileri Türkiye savcısı, 
Türkiye hâkimidir.

Avukatlar, görevinden yasaklama kararına çarptırıldı birçok meslek-
taşımız. Avukatlara 16 celse duruşmaya katılmama, savunmaya kadar 
duruşmaya katılmama, 1 yıl boyunca duruşmaya katılmama gibi cezalar 
verildi. Savunmaya süre sınırı getirildi, Silivri’deki yargılamalarda özellikle 
son dönemdeki, en kritik ve en önemli dönemdir, ayda 15 dakika ile 
sınırlandırıldı savunma. Bunlar ara kararlarıyla sabittir.

Savunmanın dokunulmazlığından söz ediyoruz, ne diyor TCK’nin 
128’nci maddesi; yargı merci ve idari makamların nezrinde yapılan yazılı 
ve sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında kişilerle ilgili olarak 
somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde 
ceza verilmez.

Bakınız, bugün Ankara Barosu veya Türkiye Barolar Birliği bir çağrı 
yapsın ve desin ki,”Silivri’de savunması nedeniyle hakkında cezai işlem 
yapılmış avukat sayısı kaçtır, sanık sayısı kaçtır, verilmiş cezaları tutar 
olarak kaç yıla tekabül etmektedir, istenen cezalar kaç yıla tekabül etmek-
tedir ?” Ben size şunu söylüyorum: Yaklaşık kişi sayısı 200 civarındadır, 
verilmiş cezaların toplamı 500 yıldır, istenen cezaların toplamı ise 4 bin 
yıldır. Bugün Silivri’de yapılan savunmalar nedeniyle açılmış soruştur-
malar, ki Adalet Bakanlığı’nın izniyle açılmaktadır, pratiğe bağlanmıştır, 
gitmektedir ve derhal soruşturma açılmaktadır. 4000 yıl hapis cezası 
istenmektedir sanıklar ve avukatlarına, salt savunmalarını yaptığı için. 
Savunmasını yaptığı için hakkında soruşturma açılmış sanıklar ve dava 
açılmış sanıklar ve avukatları, bu nedenle yargılandıkları Asliye Ceza ya 
da Ağır Ceza Mahkemelerinde savunmasının savunmasını yaptığı için 
açılmış ceza soruşturmaları ve verilmiş cezaların sayısı da 10 yıllarla ifade 
edilebilir.

Şimdi böyle bir süreçten geçtik. Bu uçaktan bakıldığında görünmü-
yor, uçaktan aşağıya indiğimiz zaman bütün bu manzaraları görüyoruz.

Somut konuşalım, ne yaptılar ? Bu Ceza Muhakemesi Kanununda 
değişiklik yaptılar; 250, 251, 252’nci maddeleri yürürlükten kaldırdılar, 
güzel. Çünkü çok muazzam tepkiler vardı ve ne oldu; bunları aldılar 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

287

Terörle Mücadele Yasasına taşıdılar. Ne dediler ? 252’nci maddeye göre 
yetkili mahkemeler kaldırılırken, bir; kaldırmadılar adını değiştirdiler, 
iki; hâlihazırda görev yapan bu mahkemeler ellerindeki işi bitirir. Tasfiye 
halindeki mahkemeler ellerindeki iş bitirdiler.

Değerli konuşmacılar gayet güzel anlattılar, benim haddime değil 
onlara bir katkıda bulunmak, ama “adil yargılanmanın koşulu, bağımsız, 
tarafsız mahkemelerdir” dediler. Yani, güvencesi olan, tarafsız olan mah-
kemelerdir. Değerli arkadaşlar, tasfiyesine karar verilmiş bir mahkemenin 
bu yargılamaları sonuçlandırmasının izahı mümkün mü, bu ne perhiz bu 
ne lahana turşusu. İyi ise neden kaldırdın, madem kötü niye bu Türkiye 
kamuoyunu ilgilendiren ve Türk yargı sisteminde önemli gedikler açan 
yargılamaları onların uhdesinde bırakıyorsun.

Bağımsız, tarafsız yargıç diyoruz. Son tartışmalarda, özellikle savcı 
bilinen kişi hakkındaki farklı tartışmalar, bütün bunlar soruşturmanın 
nasıl yürütüldüğünü göstermesi açısından anlam taşıdığı gibi, daha sonra 
celp edilmesi istendiği halde celp edilmemiş belgeler ortaya çıktığında 
verilen kararın maddi dayanakları ortadan kalkmaktadır.

Şimdi bu durumda tarafsız dedik, bağımsız, güvencesiz yargıç dedik. 
Fazla ayrıntıya girmeyeceğim somut konuşuyorum. Silivri’de görev yapan 
yargıç 2007 yılında başlamıştır bu soruşturma, 2007 yılı başında bir ilçede 
görev yapmaktayken ve hâlâ da şu anda görevinin başındadır ve bu yar-
gılamalarda işlev gören üç yargıçtan birisidir. 2007 yılı başında İstanbul 
çevresinde bir ilçede görev yapmaktadır ve çağırmaktadır görev yaptığı 
adliyenin icra müdiresini ve demektedir ki, “biz akrabalarla birlikte ucuz 
arsa almak istedik, bu kelepir satışlar çıkarsa bana haber verin, biz alalım” 
diyor. İcra müdiresi Sayın yargıcın bu istemini kırmamış, olayı takip 
etmiş, kelepir bir arazi satışı olduğunu öğrenince gitmiş kendisine haber 
vermiş. Ondan sonra hiç kimsede ihaleye sokulmamış, girmiş bu sayın 
yargıcın akrabası ve bu sayın yargıcın üzerinde muhammen bedelin % 40’ı 
ile tahmin ediyorum arazi alınmış. Fakat, Allah büyük tabii ki bu arada 
imarda bir değişiklik olmuş, bu ucuz ama kelepir olmaktan vazgeçmiş 
ve “biz vazgeçtik, daha iyi bir şey bekleyelim” demiş. Müdireyi çağırmış, 
“Teminatı geri ver” demiş ve müdirede “veremem, UYAP vesaire” demiş. 
Sonunda müdireyi tehdit etmiş ve bakın bunları ben söylemiyorum 
arkadaşlar, bunlar dava dosyasında var, belgeli. Tehdit etmiş müdireyi ve 
müdire bu tehdit karşısında, hatta artık bunaltacak kadar baskı yapılınca 
gitmiş bu müdire hanım olayı şikayet etmiş ve olayı Adalet Bakanlığı’na 
intikal ettirmiş. Hakkında soruşturma açılmış bu yargıcın ve bu yargıç işte 
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bu soruşturma açıldığı günlerde Beşiktaş’a tayin edilmiş. Beşiktaş’ta bu 
soruşturmada, daha soruşturma aşamasında göreve başlıyor. Sonrasında 
dava açıldığında da üç kişilik heyetin içinde yer alıyor.

Şimdi değerli arkadaşlar biz yargıcın güvencesinden bahsediyoruz ve 
öbür söylediğim soruşturma dosyası da Adalet Bakanlığı’nın önünde. 
Meslekî kariyeri Adalet Bakanı’nın iki dudağı arasında olan bu yargıcın 
nesnel, tarafsız bir yargılama yapması ve karar vermesi mümkün müdür ? 
Yıl 2007, 2013 bitti, neresinden baksanız 6 yıl geçti ve soruşturma zaman 
aşımına uğradı. Şimdi böyle bir yargılama sistemi içinde bağımsız, tarafsız 
bir mahkemeden söz edebilir misiniz ? Dolayısıyla, bugün geldiğimiz 
noktada son güncel konu olan yargılamanın yenilenmesiyle sözlerimi 
bitirmek istiyorum.

Türkiye Barolar Birliği hepimizi temsilen Sayın Feyzioğlu bir öneri 
getirdi, denildi ki, bu özel mahkemelerin verdikleri kararları tartıştı. 
Bunların adil bir yargılamanın ürünü olması mümkün değil. Öyleyse ne 
yapacağız ? Bir yasa değişikliği önerdi ve dedi ki, bu yargılamalar yeniden 
görülsün. Bakın sınırsız değil, burada buna dikkat edin sınırsız değil. 
Şimdi bunun karşısında hemen bir kampanya başlatıldı. Yani, Barolar 
Birliği Başkanımıza kişisel saygısızlığa varan kampanyalar başlatıldı. 
Hemen ertesi günü bakın Hürriyet Gazetesi, manşet, “Kısayol 310”, 
alternatifler üretmeye başladılar. Yani bilende konuşuyor, bilmeyende 
konuşuyor. 310’ncu maddeye göre bu mümkün müdür, değildir. Neden 
mümkün değildir ? Çünkü, 310’ncu maddenin işletilmesi bu koşullarda 
söz konusu olamaz. Önerilen bu madde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
sının kanun yararına başvurusunu düzenlemektedir ve bu ancak Yargıtay 
denetiminden geçmemiş dosyalarla ilgilidir. Yani, temyiz edilmemiş veya 
temyize tabii olmayan bir işlem olacak ve belli bir süre içinde de Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı bu 310’ncu maddeyi işletecektir. Bu dosyalar 
Yargıtay’dan geçen dosyalar; Balyoz geçti, öteki Yargıtay’a gidiyor, diğerleri 
keza aynı durumda. Dolayısıyla, 310’ncu madde bir cehaletin ürünüdür, 
bunun altını çizelim; bu bir.

İki, burada kastedilen büyük bir ihtimalle 308, 308’e göre tamam bu 
olabilir. Peki, bu döndü, kabul edildi diyelim, arkadaşlar bugün şu yaşa-
dığımız olay bir film başa sarılmasıyla çözülecek bir olay değildir. Filmi 
başa sarmak değildir yargılamanın iadesi, yargılamanın iadesi sıfırdan 
adil bir yargılamayı sağlayacaksa bir anlam ifade eder.

Hemen bunun karşısında bir cephe oluşturuldu ve filmi geri sarabilecek 
alternatifler üretilmeye çalışıldı. Ben çok iddialı konuşacağım, iddiam 
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şudur: Orada şu anda tutuklu olanlar ve haklarında hüküm verilmiş 
olanlar rehin durumdadırlar ve bir başka projenin kendi deyişleriyle 
enstrümanı olarak orada tutulmaktadırlar. Bunların demokratik, adil bir 
yargılama ile özgürlüklerine kavuşması ve bu kumpasın ortaya çıkması 
bunların üzerinden yapılabilecek yeni düzenlemeleri, örneğin bir “Genel 
Af”ın vesairenin olanağını ve altyapısını da ortadan kaldıracaktır. Proje 
budur, onun için ben Sayın Feyzioğlu’nun bu girişimini sonuna kadar 
desteklenmesi kanaatindeyim. Sayın Feyzioğlu’nun yasa önerisinin somut 
şeklinin ne olduğunu bilmiyorum, ama naçizane ben bunun formüle 
edilmiş şeklini okuyarak sözlerime son vereceğim.

İki cümlelik, iki fıkralık yasa önerisiyle bu girdap aşılmalı ve Türkiye 
yargısı bir çeki düzene sokulmalıdır, bu adaletsizlikler ortadan kalkmalıdır. 
Benim önerim şudur: 6352 Sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin 4, 5 
ve 7’nci fıkraları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 9, 10, 14 ve 
15’nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 5270 Sayılı Kanunun mülga 
250’nci maddesine göre görevlendirilmiş mahkemelerce, bu mahkeme-
lerin görevlerinin sona erdiği 2 Temmuz 2012 tarihinden sonra verilmiş 
kararlar kesinleşmiş olsa dahi, görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde 
yeniden ele alınır ve bu davalar yeniden görülür. Bugün bu bataklıktan 
çıkışın formülü budur. Dolayısıyla, Sayın Feyzioğlu’nun bu çıkışı son 
derece haklıdır, bizler, barolar, meslektaşlarımız bunun arkasında dur-
malıyız, bunu desteklemeliyiz.

Dikkat edilirse burada yapılan öneri bir yargı kararının Yasama organı 
tarafından ortadan kaldırılması şeklinde ifade ediliyor. Doğru değildir. 
Dikkat edilirse bu mahkemelerin kapatıldığı 2 Temmuz 2012 tarihinden 
sonraki kararlar bu kapsamda ele alınmaktadır. Zaten, kapatılmış, miyadı 
dolmuş tasfiye halindeki mahkemelerin verdikleri kararın bizim iç huku-
kumuz açısından da, uluslararası hukuk açısından da meşruiyeti kabul 
edilemez. Çok zamanınızı aldım, kusura bakmayın, teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Sayın Cengiz’e çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu 
davalarda bu veriler hep verildi, delilleriyle birlikte 120 milyon sayfaya 
ulaşan bu davalarda yargıç çok enteresan bir şey söylemişti, “biz zaten 
okumuyoruz, okunması mümkün değil, biz ilgili kelimeleri buluyoruz” 
demişti. Bu tabii 100 metreyi 2 saniyede koşmak gibi bir anlama geliyor, 
aslında tartışılacak çok şeyler var.

Umarım Sayın Birlik Başkanımızın önerisiyle hukuk güvenliğini 
yok eden bu kurumlar ortadan kaldırılır. Sayın Cengiz’de bu konudaki 
düşüncelerini dile getirdi, hepimiz buna destek veriyoruz. Tabii çok sınırlı 
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sayıda soru almak istiyorum; çünkü gördüğüm kadarıyla koro hazırlıkları 
var, çok sınırlı sayıda soru alabiliriz. Buyurun lütfen.

Kadir Bağcı - Ben bir Avrupa Hukukçusuyum. Önce Süha Hocama 
teşekkür ediyorum. Hakkaniyet kelimesi içinde bahsedilen bütün bağım-
sızlık, tarafsızlık her şey vardır.

Sadece bizde çok hukuksuzluk olduğu zannedilir, fakat Hollanda 
dahil olmak üzere yabancılar hususunda çok büyük bir hukuksuzluk 
olayı vardır. Yalnızca “rasisizm”den bahsetmeyeceğim, mahkemelerdeki 
tercümanlar Türk ya da Kürt, öyle problemler yaratıyorlar ki Hollanda, 
Almanya gibi üstün Anglosakson hukukunun olduğu yerlerde bile büyük 
hukuksuzluk sonuçlarına sevinebiliyorlar. Şimdi sorum, bu konuyla ben 
tercüman, dil bilen birisi olarak Erasmus Üniversitesinden sosyol antro-
polog olurken, “Arnen”de biliyorsunuz mahkeme, burada tercümanlık 
hakkı verildi, ama dinlenmedim, hatta 1 yılda uzaklaştırma cezası aldım. 
Siz bu gibi şeyler için açıklayıcı veya buna yönelik bazı önlemler alındı 
mı ? Bu anlattığım şey 1984’de oldu, şimdiki durum nasıldır ? Teşekkür 
ederim.

Nico Tuijn - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Burada hazırlık başladı, oturumu kapatmak 

zorunda kalacağım. Hukukun nihai amacı adaleti gerçekleştirmek, hukuk 
bazen tehdit aracı haline geldiğinde bu amacından sapabiliyor. Hepimiz 
adaletin gerçekleşmesi konusunda katkı vereceğiz. Ben bizi bu saate kadar 
sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)














