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Sunucu - Yargıtay Sayın Başkanı, Sayın Milletvekilleri, Türkiye Baro-
lar Birliği Sayın Başkanı, Yargıtay ve Danıştay Sayın Üyeleri, Sayın 
Baro Başkanları, sayın basın mensupları; Kurultayımıza yurtiçinden ve 
yurtdışından katılan değerli avukatlar ve değerli hukukçularımız; sayın 
konuklarımız; Ankara Barosunun bu yıl 9 uncusunu düzenlediği Ulus-
lararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. (Alkışlar)

Sizleri demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriye-
tinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz 
ve şu an aramızda olmayan ama Türk hukuk sistemine büyük katkıları 
olmuş olan değerli hukukçularımızın anıları için Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşına davet ediyorum.

(Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının bir-

birleri ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak üzere 
faaliyet gösteren kuruluşlardır. Ankara Barosunun Avukatlık Yasasının 
bu tanımı doğrultusunda yaptığı çalışmalar arasında, 2000 yılından bu 
yana ülkenin ve mesleğin sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin 
üretildiği Hukuk Kurultayları önemli bir yer tutmaktadır.

Her iki yılda bir Ocak ayının ilk günlerinde gerçekleşen, yerli ve 
yabancı konukların katıldıkları bu etkinlikler dizini içinde bu yıl, Ana-
yasa değişiklikleri, hukuk devleti, yargı ve yargıç bağımsızlığı konularıyla 
birlikte, hukuk öğretimi ve hukuk eğitimi, avukatlık mesleğinin güncel 
sorunlarının ele alınması amaçlanmış ve bu amaçla bir açık oturum, 
bir açık tartışma, 15 panel ve 4 çalıştaydan oluşan kapsamlı bir etkinlik 
düzenlenmiştir.

Kurultayımızın ülkemize ve avukatlık mesleğine katkı yapması dile-
ğiyle açılış konuşmalarına geçmeden önce gelen telgraf mesajlarını sizlere 
iletmek istiyorum.

“Uluslararası Hukuk Kurultayına yaptığınız davet için teşekkür ediyorum. 
Mağdur haklarının korunması ve yargının adil bir şekilde tesis etmesi için 
görev yapan avukatların eğitimi ve toplumsal algıları konularında düzen-
lemiş olduğunuz kurultayın başarılı geçmesini diliyorum. Barış ve huzur 
içinde yaşamamızın teminatı olan adalet sistemimizi ayakta tutan bütün 
hukukçularımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.”
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İsmail KAHRAMAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

“Uluslararası Hukuk Kurultayına davetiniz için teşekkür ederim. Kurul-
tayın başarılı geçmesini diler, size, etkinliğe katılan tüm avukatlara ve 
konuklara sevgi ve selamlarımı sunarım.”

– Kemal Kılıçdaroğlu / Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Diğer mesajlarımız için de teşekkürlerimiz sunalım:
Sayın Hayati Yazıcı / İstanbul Milletvekili, Sayın Emine Yavuz 

Gözçek / Ak Parti Bursa Milletvekili, Av. Sayın Haluk Pekşen / CHP 
Trabzon Milletvekili. Gelen mesajlara ve siz değerli konuklara en içten 
dileklerle teşekkür ediyoruz bir kez daha.

Şimdi Kurultay açılış konuşmalarına geçiyoruz ve açılış konuşmasını 
yapmak üzere Ankara Barosu Başkanı Av. Sayın Hakan Canduran’ı 
kürsüye davet ediyoruz.
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Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı

Ankara Barosu tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası 
Hukuk Kurultayı etkinliğimizi onurlandıran Yargıtay Sayın Başkanı, 
Sayın Milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliğinin Sayın Başkanı, Yüksek 
Mahkeme Hakim ve Savcıları, Yurt İçi ve Yurt Dışından Kurultayımıza 
katılan sayın Baro Başkanları, sayın akademisyenler, avukat, hakim ve 
savcı meslektaşlarım, sevgili stajyer avukatlar, değerli basın mensupları, 
sayın konuklar; katılımınız için teşekkür ediyor ve hoşgeldiniz diyorum.

2000 yılından beri Türk Hukuk Dünyasında, gerek içtihatlar gerekse 
doktrin için önemli bir yapı taşı haline gelen Ankara Barosu Hukuk 
Kurultaylarında pek çok hukuki konu, uluslararası örnekleri ile de kar-
şılaştırılarak büyük bir dikkat ve özenle masaya yatırılmıştır. Askeri 
Darbeler, 1982 Anayasası, Fikri Mülkiyet hakları, Ceza Hukukundaki 
gelişmeler, Tüketici hukukunun doğuşu ve gelişmesi gibi birçok konu 
kurultay kapsamında tartışılmış ve irdelenmiştir.

Ancak maalesef Barolar ve avukatların, hukuk doktrininin gelişimi, 
ülkede adaletin tesisi ve yargının saygınlığının arttırılması için göstermiş 
olduğu bu çaba ve özen, aynı şekilde karşılık görmemiştir. Avukatların, 
yargının asli ve kurucu unsuru olduğu, hakim ve savcı meslektaşlarımız 
başta olmak üzere, mevcut ve önceki siyasal iktidarlar tarafından kabul 
edilmek istenmemiştir.

Geçtiğimiz yıl ülkemiz için olduğu gibi biz avukatlar için de kara 
bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Daha dün Sultanahmet’teki patlama gibi 
yakın zamanda Ankara saldırısında kaybettiğimiz yüzden fazla vatanda-
şımızın ve meslektaşımız Uygar Coşgun’un, Çağlayan adliyesinde şehit 
olan meslektaşımız savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ve tabii ki Diyarbakır 
Baro başkanımız Tahir Elçi’nin acısı hala taze, hala sıcaktır. Ayrıca yine 
sadece geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanan, avukatların adliyelerde yaka paça 
göz altına alınması, adliyelere hakim ve savcılardan farklı uygulamalar 
ve tedbirler ile alınmak istenmesi, avukatların oturmaması için duruşma 
salonlarından sandalyelerin kaldırılması gibi olaylar dahi avukata bakış 
açısını göstermektedir. Avukatlığın kamu görevi olması, sadece avukatın 
yargılanması sırasında ağır cezalarla karşı karşıya bırakılmasından ibaret 
görülmektedir.



10

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  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Bugün, hukuk eğitimi ivedilikle tartışılması ve çözülmesi zorunlu bir 
sorun haline gelmiştir. Hemen hemen her ilde ve her üniversite bünye-
sinde plansızca hukuk fakültesi açılmaktadır. Öyle ki mevcut hukuk pro-
fesörlerinin sayısı hukuk fakültelerindeki kürsü sayısını karşılamamakta, 
birçok hukuk fakültesinde profesör kadrosu bile bulunmamaktadır.

Ankara Barosu, gönüllü meslektaşlarımızın büyük fedekarlıkları ile 
staj eğitimini, titizlikle ve ciddiyetle sürdürmektedir. Ancak hesapsız bir 
şekilde açılan hukuk fakültelerinde verilen niteliksiz ve yetersiz eğitimin, 
bir senelik staj süresinde düzeltilmesi kuşkusuz mümkün olmamaktadır. 
Yine Barolar Birliği ve Baroların ısrarla talep etmesine karşın, Avukatlık 
sınavının halen getirilmemesi, avukatlığı, hukuk eğitimi alanların “mec-
buren” yaptıkları bir meslek haline getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
hukuk eğitimi, ulaşılması zor, meşakkatli ancak niteliklidir.

Hukuk fakültesi sayısının hesapsızca artması sonucu, ülkedeki avukat 
sayısının da çoğalması, buna karşın mesleki faaliyet alanlarının daralması 
ve yetkilerin sınırlandırılması, meslek etiğinde ve buna bağlı olarak 
toplumdaki avukat algısında bozulmayı da beraberinde getirmektedir.

Avukatların temsil ettiği birey hakları devlet hakları ile sürekli mücadele 
halindedir. Bu mücadelede avukatlar hiçbir zaman sadece hukuki metinler 
ile uğraşan teknik uzmanlar olmamıştır. Her zaman, içinde bulundukları 
şartların ve toplumun ilerisinde olmuş, özgürlük, hak ve adalet arayışının 
öncülüğünü yapmışlardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi de avukatların çabası ile oluşturulmuş, Fransız 
devrimi de avukatların öncülüğünde gerçekleşmiştir.

Avukatların gerek bireylerin haklarının korunması ve savunulması, 
gerekse topluma öncülük etme görevi nedeniyle mesleğimizi en iyi 
şekilde yapma kaygımız, bu sene Uluslararası Hukuk Kurultayında 
hukuk öğretimi ve mesleki gelişime yönelik çalışmalar yapma ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır.

Sizlerle ve her biri birbirinden değerli katılımcılarımız ile kurultayımız 
boyunca mesleki sorunlarımızın tespitini yaparak, dünyadaki örnekleri 
ile çözüm yollarını arayacağız.

Kurultayımız boyunca; Yargı ve Yargıç Bağımsızlığı, Hukuk Öğre-
timi, Avukatlık Stajı, Meslek Örgütleri, Mesleki ve Cezai sorumluluk, 
Meslek kuralları ve diğer önemli konuları etraflıca ele alacağız. Ancak bu 
kurultayda tartışılan konuların birer akademik yayın haline getirilmesi 
ile yetinilmeyeceğini şimdiden belirtmek isterim. Ankara Barosu olarak, 
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kurultay boyunca konuşacağımız, tartışacağımız konuların takipçisi ola-
cağız. Ayrıca kurultay bitiminde hazırlanacak olan “Sonuç Bildirgesi”, 
başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, siyasi partilere, Türkiye 
Barolar Birliğine, tüm illerin Barolarına ve Üniversitelere gönderilecek 
olup etkili sonuç alınabilmesi için çaba sarfedeceğiz.

Sayın Konuklar;
Evet ülkede Adalete güven bozulmuştur.
Adaletin hızı ve niteliği düşmüştür.
Ancak bu nedenle, karamsarlığa kapılmayacak, vazgeçmeyecek, pes 

etmeyecek ve geri adım atmayacak bir meslek grubu varsa o da Avukat-
lardır. Avukatların meslek örgütü Barolardır, Barolar Birliğidir.

Bilinmelidir ki; Türkiye’de ve dünyada bizden önceki meslektaşları-
mızın yıllar içerisinde elde ettikleri kazanımların geri alınması, azaltıl-
ması ve örselenmesi çabalarına hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz. Hep 
birlikte mesleğin ve dolayısıyla vatandaşın kazanımlarını koruyacağız 
ve ilerleteceğiz.

Sözlerime son vermeden önce, mesleki dayanışma katkısı ile kurulta-
yımızı destekleyen meslektaşlarımıza, kurultayın gerçekleşmesine katkıda 
bulunan ana destekçimiz Ankara Güven Hastanesi’ne, diğer destekçile-
rimiz Türkiye Barolar Birliği’ne, Diletişim Haberleşme İletişim Limited 
Şirketine, Çankaya Belediye Başkanlığına ve Yenimahalle Belediye Baş-
kanlığına, ayrıca kurultayın hazırlanmasında emeği geçen başta yönetim 
kurulumuza, kurultay düzenleme ve yürütme kurulumuza, Ankara Barosu 
çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor;

Ve sonuç olarak da;
Bizler, tüm Barolar, Türkiye Barolar Birliği ve doksan ikibin avukat 

olarak, mesleğimiz için, adalet için, daha özgür, daha demokratik bir 
Türkiye Cumhuriyeti için, Hukuk Devletinin eksiksiz tesisi için, fark-
lılıklarımızla bir araya gelip, omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğimize 
olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sunucu- Kurultayımızın düzenleyicisi Ankara Barosunun Değerli 
Başkanı Av. Sayın Hakan Canduran’a teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını 
yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Sayın Metin 
Feyzioğlu’nu kürsüye davet ediyoruz.
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Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sayın Yargıtay Başkanım, çok değerli yüksek hakimler, sayın mil-
letvekilleri; Türkiye Barolar Birliğinin önceki Sayın Başkanları, Ankara 
Barosunun değerli dostum, çok değerli şu anki başkanı ve önceki baş-
kanları; Türkiye’nin çok çeşitli illerinden gelmiş kıymetli baro başkanla-
rımız, hakimler, savcılar ve meslektaşlarım; hanımefendiler, beyefendiler; 
Ankara Barosunun tüm hukuk camiasında heyecanla beklenen uluslararası 
hukuk kurultayını açarken, Diyarbakır’da hain bir saldırıda katledilen 
baro başkanımız, canımız ciğerimiz, dostumuz, kardeşimiz ve gerçekten 
onu tanıyan herkesin rahatlıkla kefil olabileceği gibi barış elçisi Av. Tahir 
Elçi’yi rahmetle ve özlemle anıyorum.

Olayın her türlü şüphe giderilecek şekilde aydınlatılmasını ve kamu-
oyunun da bilgilendirilmesini beklediğimizi ve bunun da takipçisi oldu-
ğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Terör olaylarında hayatlarını kay-
beden bütün meslektaşlarımızı, tüm canları, şehit asker ve polislerimizi 
de rahmetle anıyorum.

Sayın dinleyenler; Devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Bunu 
defalarca ve kararlılıkla söyledik. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı planlı bir 
kalkışma başlatmış olan bölücü terör örgütüne ve ülkemizi, bölgemizi 
ve dünyayı kana bulayan tüm terör örgütlerine karşı hiç değişmeyen sert 
ve kararlı tavrımızı tekrarlamak istiyorum.

Adaletin, mülkün yani ülkenin temeli olduğu ilkesini hayata geçirmeye 
kendini adamış Türkiye Barolar Birliği adına diyorum ki; devleti, bireye 
hizmet amaçlı bir yapılandırmaya kavuşturmaz isek, çoğunlukçu değil 
çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla içimize sin-
dirmez, bütün vatandaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla 
gurur ve güven duyar hale getirmez, 77 milyon insanımızın, hukukun 
üstünlüğü ve adalet paydasında kucaklaşmasını sağlamazsak mülk yani 
ülke temelsiz kalır. Şu halde iki ana söylemimizin hiçbiri bir diğerine 
ters değil, tam aksine birbirinin vazgeçilmez koşuludur.

Toplumumuz, duygusal anlamda birbirinden koparılmak, etnik köken, 
din, mezhep, dil, cinsiyet ve siyasi ideoloji temelli ayrımcılık uçurum-
ları oluşturulmak istenirken toplumsal kesimler arasında köprü olma 
sorumluluğu, bugün, hiç olmadığı kadar avukatı, hakimi, savcısı, biz 
hukukçuların omuzlarındadır. Bu sebeple, her avukat, bugün dünden 
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daha ağır bir sorumluluk altına girmiştir. Onurla taşıdığımız ve son 
nefesimize kadar taşımaya kararlı olduğumuz bu sorumluluk; evrensel-
leşmiş temel hukuk ilkelerinin ve hukukun üstünlüğünün birleştirici 
gücünün kullanılmasını ve böylece aydınlık bir geleceğin birlikte inşa 
edilmesini bize bir görev olarak yüklemiştir. Bu önemli görev hepimize, 
tüm barolarımıza ve Türkiye Barolar Birliğine, yargı organlarına, tüm 
meslektaşlarımıza ait bir görevdir ve bunun gereği olarak birbirimize daha 
sıkı kenetlenmemiz, günlük tartışmaları uzlaştırıcı ve yapıcı yaklaşımlarla 
çözmemizi; birbirimize karşı daha anlayışlı olma, varsa eski kırgınlıkları 
zaman aşımına uğratıcı şekilde davranmamızı ve temiz sayfalar açmamızı 
zorunlu kılmaktadır.

Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin her kademedeki yöneticile-
rinin ve temsilcilerinin de maalesef kaybetmeye başladığımız ortak aklı 
oluşturmak ve millet olmamızı sağlayan unsurları pekiştirmek adına 
eleştirilerden daha fazla istifade etmeye kendilerini açmaları zorunludur.

Değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler; Avukatın yar-
gının kurucu unsuru, etkili ve bağımsız savunmanın ise hukuk devleti-
nin temel şartlarından biri olduğu tartışma götürmez. İyi de bunu düz 
cümleyle ifade etmek kolay, hayata geçirirken ise pek çok engelle karşı 
karşıyayız.

Bazı satır başlarına çok kısa kısa girmek zorundayım:
Avukatlık stajına giriş ve avukat olarak levhaya yazılma Türkiye Barolar 

Birliği tarafından yapılacak merkezi bir sınava tabi olmak zorundadır. 
Artık bu ötelenebilir bir lüks olmaktan çıkmış, tüm avukatların ve hukuk 
devletinin yaşamsal şartı haline gelmiştir. Sayıları vereyim: 92 bin avu-
kat, 14 bin civarında stajyer avukat, 65 bin civarında hukuk fakültesi 
öğrencisinden söz ediyorum. Bu sayılar en geç beş yıl içinde avukat 
nüfusumuzun yüzde 50, hatta daha fazla artacağını açıkça görüyoruz. 
Oysa Türkiye ekonomisi 5 yıl içerisinde yüzde 50 büyümeyecektir. Bu, 
bugünümüzü de mumla arayacağımızın ispatıdır. Hukuk fakültesi stan-
dartlarına baktığımızda saygın ekonomik çevreler, asgari standartların çok 
altında, çok ciddi bir fakülte sayısından söz etmektedir. Bu ikisini yan 
yana getirdiğinizde meslekte gerek akademik yetersizlikten, gerek sayının 
artık kontrol edilemez hale gelmesinden kaynaklanan bir kalite düşüklüğü 
kaçınılmazdır. Türkiye Barolar Birliği’nin ve tüm baro başkanlarının ortak 
talebi olan sınav şu ana kadar maalesef hayata geçirilmemiştir. Bu amaçla 
bir merkezi değerlendirme öngören yönetmeliğimizse yasama organı 
tarafından geçen dönem çıkarılan bir kanunla işlevsiz hale getirilmiş ve 
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böylece kontrolsüz, filtreden geçmeden avukat olma devam etmiştir. Yeni 
dönemde parlamentonun bir an önce bu hususu kanunla çözmesi artık 
gereklidir. Kanunla çözerken de mevcut öğrencilerin de bir müktesebattan 
yararlanmadığını akademik anlamda artık kabul ederek, mevcudun da 
sınava tabi tutulmasını zorunlu kılmakta fayda vardır.

Sınav, elbette tek başına meslekte kalitenin arttırılması için yeterli 
değildir. Türkiye Barolar Birliği olarak biz bir asgari standart çalışması 
yaptık. 38 hukuk fakültesinin desteğini aldık ve 38 fakültenin Barolar 
Birliğiyle bu ortak çalışması sonunda tüm fakültelere asgari standartla-
rımızı gönderdik. YÖK’le de temas halindeyiz. Yapacağımız şudur:

Tüm fakültelere belli bir süre vermek ve standart altı kalanları kamuo-
yuyla paylaşarak gençlerin o fakültelere gitmemesini sağlamak. Mezunların 
yüzde 99’nun avukatlık mesleğine girdiği düşünülürse, bu kamuoyuna 
ilanın ne kadar etkili olacağı ortadadır. Bizim de girişimlerimizle ve 
desteğimizle YÖK’ün hukuk fakülteleri için bir taban puan getirmesini 
de olumlu karşılıyorum.

Değerli meslektaşlarım; Anayasa’da yapılacak bir değişiklikle yargının 
bağımsızlığının, tarafsızlığının ama aynı zamanda keyfilikten uzak hesap 
verebilir şekilde karar vermesinin sağlanması lazımdır. Bu noktada üzeri-
mize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve 
hesap verebilirliği, biz avukatların en önemli mesleki sorunudur. Çünkü 
aksi takdirde vatandaşın ihtiyaç duyduğu, konusunu bilen, konusuna 
sahip, disiplinli, azimli bir avukat değil, iş takipçisi olmaktadır. Bunu 
ne avukatlar hak etmektedir, ne de Türkiye’nin saygın binlerce hakim 
ve savcısı. Bir hakimin “kimden?” ya da “neci?” diye sorulması kaçınıl-
maz olarak avukatın kimden ya da neci diye sorulmasını beraberinde 
getirmektedir. Böyle bir hukuk devleti, böyle bir yargı olmaz. Bunu 
elbirliğiyle çözmek zorundayız.

Son olarak belki arabuluculukla ilgili birkaç cümleyi sizle paylaşmak 
zorundayım. Değerli meslektaşlarım; arabuluculuk artık hukukumuza 
girmiştir. “Ben karşıyım” demenin de bu andan sonra da sonuca etkili 
bir yanı olmayacaktır. O halde biz arabuluculuğu, ihtiyari olarak arabu-
luculuğu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Nasıl destekleyebiliriz? Hep birlikte 
buna zihinlerimizi yormamız lazımdır. Benim burada, Sayın Yargıtay 
Başkanın da huzurunda sizlerle paylaşmak istediğim somut öneri şudur: 
Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların CMK ve Adli Yardım Avukatı 
atamalarından kaynaklanan ve her ilçede, her baromuzun temsilciliği-
nin bulunmasına dayanan müthiş bir birikimi, tecrübesi ve ağı vardır. 
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Bugün arabuluculuğun yerleşmemesinin somut ve çok basit giderilebilir 
bir sebebi vardır. Arabulucuyu bulan, görevlendiren, uyuşmazlığın bir 
tarafıdır bugünkü mevzuatta ve arabulucunun, uyuşmazlığın bir tarafı 
tarafından görevlendirildiği halde, bizim kültürümüzde diğer tarafın o 
arabulucuya güvenmesi mümkün olmamaktadır. Önerimiz basittir. Ara-
bulucuya gitmek isteyen vatandaş baro temsilciliğine gelir ve arabulucuyu 
bilgisayar sistemi vasıtasıyla el değmeden, hiçbir başka şüphe doğmadan 
ilgili baromuz görevlendirir. Bu arabulucunun topluma güven verecek 
şekilde görev yapmasını da barolarda kurulacak üst kurullar marifetiyle 
tıpkı adli yardım avukatlarını nasıl gözetiyor ve denetliyorsak, bizler 
barolarımızda yapabiliriz. Bu, arabulucuya müthiş bir güven sağlayacaktır.

Bir başka güveni arttırıcı ve arabuluculuğu teşvik edici uygulamaysa, 
bugün zorunlu arabuluculuk için düşünülen iş davaları gibi davalarda, 
zorunluluk yerine avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesidir. Avu-
katla arabulucuda temsil zorunluluğu getirildiği taktirde, arabulucunun 
arabulmaya yönelik girişimlerine, taraf asiller güven içerisinde yakla-
şacaklardır. Avukata duyulan güven, arabulucuya güven duyulmasını 
sağlayacaktır ve bunu da yapacak altyapımız, birikimimiz mevcuttur. 
Zorunlu arabuluculuksa kanaatimizde Anayasaya uygun olmayacaktır 
ve müessesenin özüne de, yani kendi gönlüyle gidip barışma ana fikrine 
de çok uyumlu değildir.

Değerli meslektaşlarım; son olarak şu: Ankara Barosu’nun Uluslararası 
Hukuk Kurultayları iki yılda bir yapılır, heyecanla da beklenir. İki yıl 
önceye göre bugün sosyal güvenliğimizde önemli bir aşamaya geldik. 
Ankara Barosunun ve diğer tüm baroların büyük desteğiyle bugün 
dünyada hiçbir meslek örgütünde rastlanmayacak bir sosyal güvenlik 
şemsiyesine sahibiz sağlık açısından. Sağlık yardımları 5 kat arttı; öksüz 
yetimlerimiz baroların, Barolar Birliğinin koruması altında. Türkiye’nin 
her yerinde 150 hastaneyle avukatlarımıza hizmet veriyoruz. Bunların 
dünyada bir emsali yok. Ben şimdi size takip etmemiz gereken bir başka 
projeyi söylüyorum. Eğer elbirliğiyle vekalet puluna küçük bir zam ilave 
olarak yaptırabilirsek, 2 yıl belki 3 yıllık kıdemdeki genç meslektaşları-
mızın SGK primlerini de Barolar Birliğinin üstlenmesi ve böylece genç 
meslektaşlarımızı bugün 500 liranın üzerinde bir kuruş gelir elde etme-
den ödemekle yükümlü oldukları primlerden kurtarması mümkündür. 
Bu yük, vatandaşa yansıyan bir yük değildir, tamamen kendi kendimize 
finanse ettiğimiz, kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz bir havuzdan 
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karşılanacaktır. Dolayısıyla artık bunlara zihin yormamızda büyük fayda 
vardır.

Son olarak biliyorsunuz genç meslektaşlarım, stajyer avukatların 
İŞKUR’dan ücret alıp almama sorunu vardır. Türkiye Barolar Birliği olarak 
İŞKUR’la yaptığımız görüşmelerde stajyer avukatlara bin lira civarında 
bir ücretin ikinci 6 aylık dönemde ödenmesinin mümkün olduğu anlaşıl-
mıştır. Ancak Adalet Bakanlığıyla yaptığımız görüşmelerde, bu ücretten, 
bu projeden yararlanan stajyer avukatlarının stajlarının geçersiz olacağı 
noktasına gelinmiştir. Bu ikilem karşısında İŞKUR’la yönetmelik değiş-
tirerek ve bu projenin kapsamında yer alan stajyer avukatların Avukatlık 
Kanununa uygun davranmalarını sağlayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. 
Aynı kapsamda eğer stajyer avukatlarla ilgili eğer avukatlık stajına girişin 
bir sınava bağlanması mümkün olursa, derhal, hemen avukat stajyerlerine 
kredi yerine burs vermeye de elbirliğiyle hazırız.

Neticede söyleyeceğim şudur: Türkiye’nin bugün birlik ve beraberliğe 
ihtiyacı vardır, ama birlik ve beraberlik her konuda aynı düşünmemiz 
gerektirmez. Kenetlenmek, tek ses olmak demek değildir. İhtiyacımız 
olan, farklı farklı düşünsek de birbirimizi daha çok dinlemek ve ortak 
akla elbirliğiyle katkıda bulunmaktır. Türkiye Barolar Birliği ve tüm 
barolarımız, tüm meslektaşlarımız, üzerlerindeki sorumluluğu bilmekte-
dirler ve gereğini de yapmaya daha kararlı bir şekilde devam edeceklerdir.

Kurultayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Mensubu olmaktan ve 
2 dönem başkanlığını yapmaktan onur duyduğum Ankara Barosunun 
değerli Başkanı Sayın Canduran nezdinde bu kurultayın tüm düzenle-
yicilerine; Ankara Barosunun ve Türkiye Barolar Birliğinin emek veren 
tüm personeline; yabancı ve yerli katılımcıları ve siz değerli dinleyenlere 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

Sunucu - Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum, tekrar kürsüye 
davet edeceğim kendisini. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu’na katılım ve katkılarından dolayı teşekkür plaketlerini 
sunmak üzere de Ankara Barosu Başkanı Av. Sayın Hakan Canduran’ı 
kürsüye davet ediyorum.

(Plaket takdimi yapıldı)
Son konuşmacımız Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit’i konuş-

malarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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İsmail Rüştü CİRİT
Yargıtay Başkanı

Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcıları, basınımızın kıymetli temsil-
cileri. Ankara Baromuzun 9 uncu Uluslararası Hukuk Kurultayıyla ilgili 
yapmış olduğu bu çalıştaya katılmaktan duyduğum onur ve memnuniyeti 
ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Yurtiçinden ve yurtdışından gelen değerli katılımcılara, akademisyen-
lere, hakim, savcı ve avukat meslektaşlarıma ve tüm değerli misafirlere 
saygılarımı sunuyorum.

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi 
evrensel ilkelerin çağdaş standartlara uygun şekilde uygulanması ve başta 
ağır iş yükü olmak üzere yargının sorunlarının çözülmesi için hepimize 
önemli görevler düşmektedir. Adalet sisteminin daha iyi işlemesi ve adli 
kalitenin arttırılması için alınması gereken mesafenin farkında olmamız 
gerekmektedir. Yıllardan beri süregelen, her platformda dile getirdiğimiz 
bu sorunların çözümünde arzulanan ölçüde ilerleme sağlanmamasının 
nedenlerinin araştırıp, daha başarılı yöntemler bulmak zorundayız. 
Hukuk öğretimiyle avukat, hakim, savcı ve hukuk profesyonellerinin 
yetiştirilmesi konusunda tartışmalar uzun süreden beri yargı camiasının 
güncel sorunları arasında yer almaktadır. Bu meslek grupları arasına 
akademisyenlerimizi de katmak mümkündür. Ayrıca Türk kamuoyu-
nun gündeminden bir türlü düşmeyen Anayasa değişiklikleri; hukuk 
devleti kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı gibi son derece güncel 
konuları da dikkatli bir şekilde ele almamız gerekmektedir. Toplum 
ve devlet hayatı açısından son derece önemli olan bu meseleleri ancak 
şu anda yaptığımız gibi önyargısız ortamlarda, objektif, bilgiye dayalı 
şekilde, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ve tartışarak çözebiliriz. 
Bu nedenle böylesine önemli ve kapsamlı konuları ilgili tüm tarafları 
bir araya getirmek suretiyle sempozyum konusu yapmalarında dolayı 
Ankara Barosu Başkanımız Sayın Hakan Canduran’ın şahsında, Ankara 
Barosunun çok değerli yetkililerine şükran ve takdirlerimi sunuyorum.

Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar; insan hakları, hukuk dev-
leti ve demokrasinin gelişmiş olduğu toplumlarda iyi işleyen, doğru 
yapılandırılmış bir eğitim sistemi demokrasinin teminatı olarak görül-
mektedir. Bu açıdan soruna yaklaşıldığında eğitim sisteminin öncelikli 
hedefi bireylere matematik, dilbilgisi, kimya gibi bilgileri vermek değil, 
doğru davranış biçimlerini öğretmek olmalıdır. Bireylerin birbirleriyle 
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anlaşabilmeleri, önyargılı davranmaktan kaçmaları, görgü ve nezaket 
kuralları, hoşgörülü davranmaları, emeğe ve liyakate saygı duyulması, 
yardımlaşma ve dayanışma duygusunun güçlenmesi, eğitim sisteminin 
en öncelikli amacı olarak kabul edilmelidir. Bu şekilde yapılandırılan 
eğitim sistemi, aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü gibi demokratik 
değerleri toplum içinde yükselterek, çağdaş toplumlarda kabul edildiği 
üzere demokrasinin en önemli teminatı olacaktır.

Son yıllarda ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi de iyi 
hukukçu yetiştirmekte karşılaştığımız zorluklardır. İyi bir hukuk sistemi 
için sadece iyi hakimlere değil, iyi Cumhuriyet Savcılarına değil, iyi avu-
katlara da ihtiyacımız vardır. İyi hukukçuysa, ancak doğru yapılandırılmış 
genel eğitim sistemi üzerinde kurgulanan hukuk eğitimiyle sağlanabi-
lir. Genel eğitim sisteminde temelleri atılması gereken felsefe, mantık, 
sosyoloji gibi ana derslerin hukuk eğitimi sırasında yetişkin eğitiminin 
gereklerine uygun metotlarla ve zengin bir içerikle hukuk öğrencilerine 
verilmesi gerekir. Kaliteli hukukçu yetiştirmek şeklinde bir iddiamızın 
olabilmesi için, hukuk eğitiminin ve öğretiminin acaba 5 yıla çıkarılması; 
hukuk eğitimi birinci sınıfında hukuk tarihi, hukuk sosyolojisi, hukuk 
psikolojisi ve özellikle hukuk felsefesi olmalı. Bağımsız iyi hukukçular 
yetiştirebilmek için hukuk felsefesi olmazsa olmaz koşullarımızdandır. 
Birçok sayın başkanlarım ifade etti: Şu anda 85 hukuk fakültemiz var. 
Burada mesela 85 tane ceza profesörümüz yok. Yani böyle bir eğitim 
sistemi sonucunda nasıl bir değer, nasıl bir hukukçu gelecek? Onun için 
hukuk eğitimini acaba 5 yıla çıkarsak mı? Bunun tartışılması gerekir. 
Birinci sınıfında hukuk tarihi, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, siyasi 
tarih; özellikle Türkçe ve dilbilgisi vermek gerekir mi diye bunun tartış-
maya açılması gerekir. Ayrıca da hukuk dördüncü ve beşinci sınıflarda, 
hukuk eğitiminin o sınıflarında da 1 ayı geçmemek üzere, mühendislerde 
olduğu gibi, doktorlarda olduğu gibi bir adliye stajı getirsek mi? Ancak 
adliyelerin artan iş yükü, kapasitelerinin çok yüksek olması, hakim ve 
savcılarımızın da aynı şekilde Yargıtay’daki bu aktörlerin de stajyerlere 
gereken eğilimi gösteremediği için acaba bunlarla ilgili daha profesyo-
nel; aynı şekilde barolarla birlikte, bizim emekli hakim ve savcılarımız 
barolarla birlikte bir hukuk eğitim merkezi açsak mı? Yani bunların 
değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım esaslar çerçevesinde, üzerinde 
hukuk öğretimini inşa etmeye çalıştığımız temel eğitim stilini, okulöncesi 
aşamadan itibaren gözden geçirmemiz zorunludur. Bir hukukçunun insan 
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hakları, insan sevgisi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine sıkı 
sıkıya bağlı kalarak objektif olması, analitik düşünmesi, sorgulama yete-
neğinin bulunması, olayları kuşkuyla süzmesi gerekir. Bu niteliklerinse 
öncelikle temel eğitim aşamalarında bireylere kazandırılmaları şarttır. 
Aksi halde hukuk eğitimi ne kadar iyi verilirse verilsin, arzulanan ölçüde 
kaliteli hukukçuların yetişmesi mümkün olmayacaktır. Düşünmeyen, 
sorgulamayan, araştırmayan, ezbere dayalı bir temel eğitim üzerine iyi 
bir hukuk öğretimini inşa etme şansımız maalesef bulunmamaktadır.

Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcıları; yargı kararlarının kaliteli 
olması, bütçe kaynaklarının doğru kullanılması, yargının hesap verilebilir-
liği ve saydamlığıyla doğrudan bağlantılı olup, yargıya güvenin sağlanması 
bakımından da önem taşımaktadır. Adli kalite, isabetli kararlar, düşük 
temyiz oranları, zamanında verilen kararlar, düşük sayıda teknik ve hukuki 
hata, adil yargılanma ilkelerinin uygulanması olarak ifade edilmektedir.

2014 yılı içerisinde hukuk dairelerindeki onama oranı yüzde 98, ceza 
dairelerindeyse yüzde 42’dir. 2015 yılındaysa bu sayı nisbi olarak artmış, 
hukuk dairelerindeki onama oranı yüzde 44, ceza dairelerindeki onama 
oranıysa yüzde 51’dir. Bu oranların dışında kalan başta bozma kararları 
olmak üzere diğer kararların çok olması, yanlış kararlar, hatalı işlemler, iz 
süreçlerinde kopukluklar ve takip denetim sistemindeki yetersizlikler gibi 
yerel mahkemelerden kaynaklanan sorunların çığ gibi büyüyüp Yargıtay’a 
taşındığı gözlenmektedir. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece Yargıtay’daki 
iş yükünün azalması mümkün olmayacaktır. Ortalama yargılama süre-
sini arttıran, vatandaşların adalete zamanında erişimini engelleyen bu 
sorunun yargıya olan güveni de zayıflatacağı açıktır. Dolayısıyla hukuk 
eğitimi ve kalite yönetimi gibi zorunlu alanları görmezden gelerek adalet 
sistemindeki sorunları halledemeyeceğimizi çok iyi anlamamız gerekir. 
İlgili adalet aktörleri olarak ilerde bu tür yapısal sorunlar üzerinde çok 
daha yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Adalet ve yargının yapısı 
değiştiği için ülke ekonomisinin de etkinliğiyle doğrudan ilgilidir. Bu 
husus 10 uncu 5 yıllık kalkınma planının 188 inci paragrafında iyi 
işleyen, etkin adalet sistemi, ekonomide öngörülebilirliğin artması ve 
yatırım ortamının daha uygun bir hale gelmesi bakımından son derece 
önemlidir ifadesiyle vurgulanmıştır. Adalet sistemi, ülke ekonomisi de 
dahil olmak üzere toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirmektedir. 
Bu nedenle yargı sistemine ilişkin sorunlar toplumun her kesiminin 
meşru ilgi alanı içindedir. Tüm adalet aktörlerinin ve karar vericilerin 
bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyorum.
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Adli kalitenin yükseltilmesi için hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 
kararlarına yönelik bir değerlendirme sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
değerlendirme sistemi, ülkemizin kültürü ve geçmiş deneyimler dikkate 
alındığında resmi olmalı, birincil mevzuata konu hakim ve Cumhuriyet 
Savcılarına yeterli güvence sağlayacak, bağımsız karar verme özgürlüğünü 
koruyacak ve hukukun gelişmesine engel olmayacak şekilde ayrıntılı 
düzenlenmeli; diğer konularsa ikincil mevzuata dayandırılmalıdır.

Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar; tarihsel ve kurumsal olarak 
yüksek mahkemelerin hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulanmasını 
sağlamak ve hukuki denetim yapmak üzere iki temel işlevi vardır. İstinaf 
mahkemelerinin de belirlenen takvime göre bu yılın temmuz ayında 
faaliyete geçeceği düşünüldüğünde ve istinaf mahkemelerinin de aynı 
zamanda hukuk denetimi ve esas denetimi yapacağı bilindiğinden, üst 
derecede yüksek mahkemeleri karakterize eden asıl unsur, hukuki dene-
tim yapmanın ötesinde, hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını 
sağlamaktır. Yargıtay kararlarının gerekçeli olması, kuralların ne şekilde 
yorumlanıp uygulandığının toplum tarafından bilinebilir olmasını da 
sağlar. Gereksiz dava açılmasını, temyiz taleplerini engeller. Bu nedenle 
Yargıtay’ın diğer bir misyonu da eğiticiliğidir. Zira bir Yargıtay kararı, 
sadece o davanın taraflarına yönelik değil, vatandaşlık ayrımı gözetil-
meksizin herkese yönelik bir nitelik ve içerik taşımaktadır. Yargıtay’ın 
eğitici görevinin yerine getirilebilmesi, tüm kararlarının kamu erişimine 
açılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bunun yanında kararlara erişim sadece Avrupa İnsan Hakları Sistemi 
içerisinde değil, Birleşmiş Milletlerin temel metinlerindeki saydamlık 
ilkesinin asgari bir standardı olarak kabul edilmektedir. Nitekim Avrupa 
Birliği 2015 İlerleme Raporunun Yargı ve Temel Haklar ana başlığının 
Yargının Kalitesi alt başlığı altında, kararlara erişim konusuna da değinil-
miştir. Şu anda memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 2015 yılı içerisinde 
yargının tüm kararlarını, Yargıtay’ın tüm kararlarını kamuoyu erişimine 
açtık. Geçen yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalarla Yargıtay, kararlara 
erişim konusunda önemli ilerlemeler sağlamıştır. Yargıtay web sitesinde 
“karar arama ekranında” daha hızlı, anlaşılır şekilde erişimin sağlanması 
için gerekli değişiklikler yapılmıştır. Şu an itibariyle Yargıtay’ımızın 
web sitesinde 766 bin 494 karar erişime açılmıştır. Bu konuda gittikçe 
yoğunlaşan çabalarımızın sonucu olarak kararlara erişim konusunda yakın 
zamanda avukatlar başlığı olmak üzere, toplumun her kesiminin beklen-
tisini karşılayacak bir memnuniyet düzeyine ulaşacağımıza inanıyorum.
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Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar; insan sevgisinin ilk anlayış 
ve duyuş aşaması, insan varlığının en somut ifadesi olan sanat eserlerinin 
benimsenmesiyle mümkün olabilir. Diğer sanat dallarına göre edebiyat, 
zihin unsuru bakımından hem en zengin, hem de toplumu yönlendirme 
bakımından en etkili olanıdır. Düşünmenin en silinmez aracı olan yazı 
ve onun mimarisi olan edebiyat, tüm toplumun ruhuna kadar işleyen, 
sinen bir etkiye sahiptir. Bu etki, bireyin ve toplumun aydınlanmasını 
sağlayarak zaman ve mekan tanımaksızın bütün sınırları delip aşacak bir 
sağlamlık ve yaygınlık gösterir. Düşünce bakımından hangi toplumun 
kütüphanesi daha zenginse, çağdaş dünyada daha yüksek bir idrak sevi-
yesinde demektir. İdrak seviyesi yüksek bireylerden oluşan toplumlar az 
zamanda çok iş yapar; sınırlı olanaklarla büyük ideallerin mücadelesini 
verirler. Bu nedenle ifade özgürlüğü sadece insan hakları katalogunda yer 
alan bir temel hak değil, bir toplumun zeka ve anlama gücüdür. Avuka-
tın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı tartışılırken, konunun bu 
yönünün de ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Yukarıda belirttiğim öneminden dolayı ifade özgürlüğü için uygun bir 
ortam yaratılması, toplumun ve devletin geleceği açısından da yaşamsal 
bir öneme sahiptir. Bunun için düşünce özgürlüğü ve insan sevgisi merkez 
kabul edilmelidir. Anadolu insanı insan sevgisini ve özgür düşünceyi bes-
leyecek tarihsel ve köklü bir mirasa sahiptir. Yunus Emre’nin dizelerinde 
vurguladığı gibi insanları inançlarından veya siyasi kanaatlerinden dolayı 
farklı görmemek, bilakis herkesi diniyle ve fikriyle hoş görmek gerekir. 
Yunus’u yerelden evrensele taşıyan bu felsefe “Yaradılanı sev, yaratandan 
ötürü” sözüyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar; büyük bir özveri ve çabayla 
gerçekleştirilen bu uluslararası çalıştayda yapılacak sunumların devlet 
ve toplum hayatı bakımından çok önemli meselelere değerli katkılar 
yapacağına yürekten inanıyor. Çalışmaların başarılı geçmesi ve verimli 
geçmesi dileğiyle yabancı konuklarımıza, akademisyenlerimize, hakim, 
savcı ve avukat meslektaşlarıma katılımlarından ve katkılarından dolayı 
tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Sunucu - Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyor ve Yargıtay Başkanı 
Sayın İsmail Rüştü Cirit’e katılım ve katkılarından dolayı teşekkür pla-
ketlerini sunmak üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan Canduran 
kürsüde efendim.

(Plaket takdimi yapıldı)





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 1. GÜN

Anayasa Değişiklikleri,  
Yargı ve Yargıç Bağımsızlığı  

ve Hukuk Devleti
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Bugünkü ilk toplantımız “Anayasa Değişiklikleri - Yargı ve Yargıç 
Bağımsızlığı ve Hukuk Devleti” konumu açıkoturumla devam edecek 
olup ilk olarak Oturum Başkanımız Av. Hakkı Suha Okay’ı kürsüye 
davet ediyorum. Konuşmacılarımız Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sayın 
Huriye Altay Erol, YARSAV Başkanı Sayın Murat Arslan, Demokrat 
Yargı Eşbaşkanı ve İzmir Hakimi Dr. Sayın Orhan Gazi Ertekin, Adalet 
ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya, Sinop 
Barosu Başkanı Av. Sayın Hicran Kandemir, Konya Barosu Başkanı 
Av. Sayın Fevzi Kayacan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili 
Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel, Halkların Demokratik Partisi 
Mardin Milletvekili Prof. Dr. Sayın Mithat Sancar, Afyonkarahisar 
Barosu Başkanı Av. Sayın Turgay Şahin ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Bursa Milletvekili Sayın Kadir Koçdemir’i konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye davet ediyorum.

Av. Hakkı Suha OKAY
Oturum Başkanı

Değerli konuklar, değerli dinleyenler; Ankara Barosunun gelenek-
sel hâl alan ve 9 uncusu bugün açılışıyla başlayan Uluslararası Hukuk 
Kurultayına hoş geldiniz. (Alkışlar)

Bütün konuşmacı arkadaşlarım adına sizleri selamlıyoruz. Değerli 
arkadaşlarım, gerçekten Hukuk Kurultayının 2000’de başlayıp, 2016’da 
9 uncusunun yapılması Ankara Barosu için bir gurur vesilesi, bir iftihar 
kaynağıdır. Bunun kolay olmadığını bilen bir arkadaşınızım. Ben bu 
kurultayın düzenlenmesinde gerek Ankara Barosunun yönetimini, gerek 
Kurultay Düzenleme Kurulunu, gerekse Yürütme Kurulunu ve Ankara 
Barosunun çalışanlarını ve de biliyorum ki genç arkadaşlarımın büyük 
emeği ve katkısı vardır. Onlara da ben değerli konuşmacı arkadaşlarımın 
hepsi adına teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum.

Kurultayımızın ilk günü, açıkoturumunun ilk konusu “Anayasa Deği-
şiklikleri, Yargı ve Yargıç Bağımsızlığı ve Hukuk Devleti.” Hukuk dev-
leti tabii temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, kimsenin 
hukukun üstünde olmadığı ve kimsenin suç işleme ayrıcalığının olmadığı 
bir durumdur.Hukuk devletinin içeriğine bir bütün olarak baktığınızda 
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laiklik ve sosyal hukuk devleti vardır. Ama hukuk devleti olmasa bunların 
olması zaten mümkün değildir.

Bir taraftan baktığımızda da Anayasa değişiklerinin Türkiye’de zaman 
zaman kimi pazarlıklarla, kimi dayatmalarla, kimi konjonktürel nedenlerle 
Anayasa değişiklikleri yapılmıştır. Bugün yeniden Anayasa değişiklikle-
rinin yapılması Türkiye’nin gündemindedir, tartışılmaktadır ve bugün 
parlamentoda grubu bulunan 4 siyasi partiden temsilci arkadaşlarım 
vardır. Onlar da bu konuda görüşlerini ifade edeceklerdir.

Ben ana başlığın, içeriğin çok fazla konusuna girmeden sadece bu 
toplantının yöneticisi ve moderatörü olarak zamanlamasına baktığımda 
saat 16.30’da başlayacak ve 18.30’da bitecektir. Saat 15.00, ama bizim 
galiba gene de 18.30’da bitirmemiz lazım. 10 tane konuşmacı biliyorum 
fakat MHP’den bir arkadaşımız katılmamışlar. 9 arkadaşım var. Muhtemel 
MHP’den gelecek arkadaşımız da olursa 10 konuşmacı olacak. Ben bir 
konuşmacıya 15 dakika süreyle tebliğini sunması için fırsat vereceğiz. 
15 dakika çok yeterli bir süredir. Ama burada geçmişte de baktığımda 
genelde bu gündeme bağlı kalınır ve gündemdeki sıraya göre konuşma-
cılara söz verilir. Fakat konuşmacıların isimleri alfabetik sırayla yazıl-
mış. Oysa ben öncelikle siyasi partilerin kendisiyle gelen arkadaşlarıma 
söz verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bireysel 
düşüncelerin de ötesinde kurumsal düşüncelerini ifade edecekler ve çok 
tuhaf ki vuruşup da gitmeyecekler. Böylesine bir ortamdan mutlaka bilgi 
alacaklar ve konuşmacıların konuşmaları tamamlandıktan sonra salonda 
bir soru-cevap bölümü yapacağız. Ben bunun eğer mümkünse bu takdir 
komitesindeki arkadaşlarımın da katkısı olursa sorulacak sorular için kağıt 
dağıtılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aksi taktirde ilk 
soruyu soran arkadaşımın bir tebliğ sunup, sonra da soruyu sorduğunda 
aşağı yukarı böyle bir konuşmacı noktasına geliyor ve soruyla diğer arka-
daşlarımın soru sorma imkanını kısıtlıyor. Sorulacak soruların da hangi 
arkadaşa yönelttiğini şimdiden belirlenmesi doğru olanıdır. Tabii aşağı 
yukarı 4-4,5 saati bulan bir maraton olacağı için çok doğal ki hepimizin 
beşeri ihtiyaçları olacaktır. Toplantının belirli bir zaman diliminde bir 
15-20 dakikalık bir ara vereceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Böylesi bir toplantı 2001 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından 
Anayasa Kurultayı olarak yapılmıştı. O kurultayda Sayın İyimaya’da 
katılmıştı konuşmacı olarak. Sayın Oktay Vural’da konuşmacı olarak 
katılmıştı. Ben de o kurultayda Ankara Barosunun önceki başkanı olarak, 
konuşmacı olarak katılmıştım. Aradan 15 sene geçti, şimdi aramızda 
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Sayın İyimaya yine buradalar. Sayın Oktay Vural katılamayacaklarını ve 
özürlerini bildirmişler. Yerlerin Bursa Milletvekilimiz Tevfik Koçdemir 
Bey katılıyor demişler ama galiba şu ana kadar katılamadılar. Toplantıya 
katıldıkları taktirde gayet tabii yerlerini alacaklardır. 15 sene Ahmet 
İyimaya, şimdi ne diyecek?

Dilerseniz öyleyse Ahmet İyimaya’dan başlayalım. Ama o bir tarihi 
belgedir ve o kurultay kitapçığı orada duruyor. Sayın İyimaya, sizden 
başlayalım. Kolay gelsin diyorum. O zaman şöyle yapalım.

Prof. Dr. Mithat SANCAR
HDP Milletvekili

Ben de Ankara Barosunun değerli üyelerini bu kurultayı düzenlediği 
için kutluyorum. Başlangıcından bu yana kurultayı bir akademisyen ola-
rak takip eden ve sanırım birkaçına da katkı sunanbir kişi olarak burada 
bugün tekrar bulunmaktan mutlu olduğumu da belirteyim.

Bir itirafla başlamamda sanırım bir sakınca yok: 30 yıllık akademiden 
sonra şimdi aktif olarak siyasetteyim ve hâlâ bir siyasetçi gibi konuşmayı 
becerebildiğim kanısında değilim, umarım öyle değildir ayrıca onu da 
söyleyeyim. İkisi arasındaki dengenin sağlanması muhtemelen epeyce 
zamanımı alacak daha. Ben yine bundan önceki yıllarda yaptığım çalış-
malar çerçevesinde ve şüphesiz partinin de tutumunu dikkate alarak çok 
belli konularda görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.

Yargı oldukça kritik bir erk; kuvvetler ayrılığı sisteminin aslında sessiz 
ve en etkili unsurudur. Egemenliğin diğer iki unsuru yasama ve yürütme 
çok daha fazla kamusal tartışmaların içindedir, ortasındadır. Hatta çoğu 
zaman da belirleyicisidir. Fakat yargı öyle değil. Yargı için “sessiz iktidar” 
denir. Bir yandan çok konuşmaması gerektiği vurgulanmak istenir, bir 
yandan da aslında oldukça etkili bir güç konumunda bulunduğunun da 
vurgulanması amaçlanır bu yolla. Kuvvetler ayrılığı sisteminde diğer iki 
kuvvet arasındaki ilişkiyi de belirleyen son derece kritik bir işlevi vardır. 
Tabii modern toplumlar, karmaşık toplumlar. Bu toplumları bir arada 
tutabilmek için, yani milyonları bir arada yaşatabilmek için hakemlik 
kurumlarına ihtiyaç vardır. Bu hakemlik kurumları insanların birbirlerini 
sevmek zorunda olmadan ama boğazlaşmadan da, birbirlerini yok etme-
den de yaşamalarını mümkün kılma hedefine yöneliktir. Çoğu zaman 
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sevgi hani siyasal bir ilke olarak vurgulanır; bence insani bir değerdir, 
çok önemlidir ama kurumların düzenlenişinde belirleyici olan, insanların 
bir arada, çatışmadan yaşamalarını sağlayacak kurumları oluşturmaktır. 
Bu da her toplumda ancak bu kurumlar iyi işlerse barış içinde, bir arada 
olurlar. Bu kurumların da en önemlisi, gerçekten en önemlisi yargıdır. 
Bireyler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yargının temel işlevi olarak 
tanımlanır hukuk başlangıcı derslerinde. Siyaset bilimi derslerinde veya 
genel kamu derslerindeyse yargının temel işlevi toplumsal barışa katkı 
sunmaktır, toplumsal barışı sağlamaya hizmet etmektir denir.

Bunu yapabilmesi için bazı unsurlara, bazı gereklere ihtiyaç vardır, 
şartlara ihtiyaç vardır. Bir defa yargının bağımsız olması gerekir denir 
ve doğrudur. Bağımsızlık, yargı kurumundan söz etmek için varoluşsal 
bir şarttır. Bağımsız olmadığı taktirde bir kuruma yargı demek müm-
kün değildir. Yani varoluşsal şartı bağımsız olmasıdır, fakat bağımsızlık 
kendi başına bir amaç değildir. Bağımsızlık, yargıyı tarafsız kılmak için 
kullanılan bir araçtır, bir yöntemdir. Sırf bağımsızlık adına düzenlemeler 
yapmak, belli zamanlarda, belli şartlarda ciddi sorunlar da yaratır. Yani 
eğer bağımsızlığı mutlak amaç haline getirirseniz bir tür korparatist 
yapıya da yargı sistemi içinde yol açabilirsiniz. Yargıyı kendi başına bir 
iktidar haline getirme gibi riskleri de yaratırsınız. Dolayısıyla bağımsızlık 
kendi başına bir amaç ve mutlak bir hedef değildir. Bağımsızlık, yargıyı 
tarafsız davranmaya yöneltmek için başvurulan kurumsal tedbirlerin 
toplamıdır. Şu halde yargıyı var eden, yargıdan söz etmek için ihtiyaç 
duyduğumuz o bağımsızlığın da bir varoluşsal sebebi vardır, o varo-
luşsal sebep de tarafsızlıktır. Yargı erki tarafsız işlemekten uzaklaştığı 
zaman onu ortaya çıkaran temel ihtiyaç, toplumsal barış hedefi büyük 
zarar görür. Yani yargı toplumsal barışa hizmet edebileceği gibi, aynı 
zamanda bu güçlü potansiyeli dolayısıyla tersine işlerse toplumsal barışa 
en büyük tehdit haline gelir. Eğer insanların güvenebileceği bir hakem 
mekanizması işlemezse bu karmaşık modern toplumlarda, görünür ve 
görünmez çeşitli çatışma hatları ortaya çıkar. Yani toplumlar örtüyü veya 
açık parçalanmaya başlar. Bu parçalanmayı sadece siyasal, sadece etnik, 
dinsel açılardan değerlendirmemek gerekiyor. Çok çeşitli açılardan da 
adil işlemeyen, tarafsız olmayan bir yargı, çeşitli açılardan toplumda 
parçalanmaların gerçek sebebi, derin kaynağı haline gelebilir. Bu kadar 
kritik bir erkle karşı karşıyayız. Arada öksürükler için özür dileyeceğim 
ama ben de galiba büyük çoğunluk gibi nasibimi aldım grip salgınından.



29

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  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Bu girişten sonra vurgulamam gereken birkaç nokta var: Yargı maa-
lesef Türkiye’de o sesiz erk işlevinin ilk boyutunun hakkını verecek bir 
durumda olmamıştır, yani çok tartışılmıştır. Sessiz erk, konuşmaması 
gereken erktir, çok konuşulmaması gereken erktir. Çok konuşulması, 
bizatihi bir sorunun var olduğunun bir ganimeti olarak kabul edilir. Eğer 
yargı erki çok konuşuluyorsa, ortada bir sorun var demektir. Maalesef 
çok uzun zamandır, hatta işte 1961 Anayasasıyla başlatacak olursak çok 
fazla tartışılan bir erktir. Öncesine gitmeye gerek yok, Türkiye Cumhuri-
yetinin kuruluşuna uzanmaya gerek yok, ama hep tartışılmıştır, hep çok 
fazla konuşulmuştur ve üstelik çok da fazla konuşmuştur. Yani çok çeşitli 
zamanlarda kendini toplumun bir üst beni ve devletin kollayıcısı, kurtarı-
cısı olarak görmeye meyletmiştir. Özellikle yüksek yargı organlarının adli 
yıl açılış törenlerinde çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalarda bunları 
rahatlıkla görebilirsiniz. Yargıya kurtarıcılık misyonu biçmek esasen son 
derece tehlikeli bir eğilimdir. Yargı bir eski Yargıtay başkanımızın veciz bir 
ifadesiyle devleti kurtarmak değil, adalet dağıtmakla yükümlüdür. Ama 
maalesef kendi belli siyasi ilkelerin, belli siyasi hedeflerin koruyucusu 
ve devletin kurtarıcısı olarak görmüştür. Belli zamanlarda kendisini bu 
misyonla özdeşleştiren siyasal çevreler, yargının o dönemde bu şekilde 
davranmasına kayıtsız, sessiz kalmışlardır ve hatta teşvik etmişlerdir. Ama 
maalesef yine bir toplumsal yasa acımasız bir şekilde işlemeye devam 
etmiştir. Bir dönem yargıyı kendi siyasal hedefler için işlevselleştiren 
çevreler, bir dönem sonra iktidarlar değiştiğinde bu siyasallaştırma işlemi-
nin mağduru durumuna gelmişlerdir. Önemli olan zaten tam da budur. 
Yani bir dönem kendi siyasal hedeflerini hayata geçirmek için yargının 
siyasallaşmasını ve araçsallaştırılmasını hiçbir şekilde savunmayan, hatta 
teşvik eden insanların bir süre sonra adaletsizliklerden şikayet etmeye 
başladıklarında inandırıcılıklarının kaybolmasıdır. Dolayısıyla ortak 
adalet ideali etrafında yargının bağımsız ve tarafsız işleyişini sağlama 
gibi ortak bir ilkeye bağlı kalarak birbirini savunma hasreti maalesef 
toplumda gelişmemiştir.

Son 10 yıl bu açıdan çok acı derslerle doludur. Bir dönem yargıyı 
kendi siyasi hedefleri veya başka tür amaçları için araçsallaştıranlar, bir 
süre sonra yargının aynı şekilde mağduru durumuna gelmişler ve şikayet 
etmeye başlamışlardır. Bu 15 dakika içinde tabii ne geçmişteki Anayasa 
değişikliklerine ayrıntılı değinme imkanımız vardır, ne de önümüzde yakın 
zamanda başlayacağını öngördüğümüz Anayasa tartışmalarıyla ilgili çok 
ayrıntılı belirlemeler yapma şansımız var. Ama şu kadarını söyleyeyim: 
Biz Türkiye’de çoğulcu parlamenter sistemi savunun bir partiyiz. Ben 
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şahsen yıllardır bu sistemi savunurum. Bunun sebebi şu: Türkiye maalesef 
ayrışma hatlarının ve kutuplaşma potansiyelinin yüksek olduğu bir top-
lumdur. Hakemlik mekanizmaları bu açıdan bugüne kadar ortak değerler 
etrafında bu parçalanmışlığı azaltacak bir kümelenmeyi sağlayamamıştır. 
Dolayısıyla kutuplaşmaların köklerini ve sebeplerini azaltmak yerine 
zaman içinde bunların çoğaldığına tanık olduk. Bizim Anayasa hukuku 
derslerinde hükümet sistemleriyle ilgili konuların ilk tespitlerinden biri 
şudur, yıllarca verdiğimiz derslerden hareketle söyleyeyim: Kutuplaşmaya 
müsait, ayrışma eksenlerinin fazla olduğu toplumlar için en iyi, en ideal 
hükümet sistemi parlamenter sistemdir; çoğulcu parlamenter sistemdir. 
Başkanlık sistemi tartışması var bu arada tabii yargıyla bağlantılı olarak 
ve bir cümleyle görüşümü belirterek geçeyim. Başkanlık sistemindeyse 
ayrışma eksenleri, kutuplaşma potansiyeli yüksek toplumlar için tehlikeli 
bir seçenektir, riskli bir seçenektir. Çünkü sonuçta 2 adaya inmiş bir siyasi 
yarışın Türkiye’de ya belli bir siyasi akımı sürekli iktidarda tutmak gibi 
bir kalıcı hegemonik parti sistemine yol açması yüksektir. Ayrıca kutup-
laşmaları arttırma ve kronikleştirme gibi bir riski de beraberinde getirir. 
O nedenle biz Türkiye’de çoğulcu demokratik sistemi, parlamenter bir 
hükümet sistemi çerçevesinde savunuyoruz ve yargıyı da bu çerçevede 
yeniden kurgulamaya ve yeniden yapılandırmayı öneriyoruz.

Burada temel ilkelerimiz bellidir: Bağımsızlık şüphesiz kurumsal bir 
güvenceler toplamı olarak söz konusu olmalıdır. Bunu yaparken de yargı-
nın üst organlarını ve yüksek yargı organlarının karar mekanizmalarında 
çoğulculuğu, farklılıkların bir arada birbirini frenleyebildiği bir yapıyı 
teşvik edecek bir sistem istiyoruz. Önemli ilkelerden biri şeffaflıktır. Yargı 
üst kurullarının ve yargının her kademesinin şeffaf işleyişini sağlayacak 
kurumlar ve ilkeler önemlidir. Yıllarca hesap verebilirlik diyen uluslararası 
evrensel hukuk devleti gereklerinden kabul edilen ilke bizde anılmamıştır. 
Yani bu konuda izninizle belirteyim; yaptığım çalışmalarda buna çok dik-
kat çektim. Çok çeşitli yolları vardır hesap verebilirliğin. Hesap verebilirlik 
ilk kullanıldığı zaman yargı çevrelerinden de tepki görmüştür. “Efendim 
ne demek? Yargı kime niye hesap versin” diye. Hayır, hesap verebilirlik 
ilkesi, adil ve tarafsız bir yargı düzeninin hukuksal olmayan, kamusal, 
siyasal önemli bir boyutudur. Bunun ayrıntılarını dediğim gibi başka 
vesilelerle toplantılarda konuşuruz, ama iki noktanın altını çizeceğim.

Başta söylediğim yargıyı araçsallaştırma ve siyasallaştırma çabalarına 
karşı belki de en bulduğum, duyduğum en sade ve etkili ifade Latin 
Amerika toplumlarının bir atasözüdür ve benim de çok uzun bir yazımın 
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başlığıdır: Dostlara adil davranılır, düşmana kanun uygulanır. Bizdeki 
adalet sistemi biraz böyledir. Dostlara kanunu hiç hesaba katmadan 
adaleti, yani istediğiniz adaleti, aradığınız adaleti uygulayın, düşmana 
ise kanunu en sert şekilde uygulayın; bu bir.

İkincisi de benim çok sevdiğim edebiyatçılardan Italo Calvino yargıyla 
ilgili de güzel öyküler yazmıştır. Bir Yargıcın İdamı diye bir öyküsü var-
dır. Bulduğunuzda -okumamışlar için tabii- okunmasını tavsiye ederim. 
İki-üç cümleyle özetleyeyim bu öyküyü. Savaş sonrası İtalya’da geçiyor, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya’da ve yargı içinde işte eski dönemin 
zihniyetinin devam ettiği biliniyor, pek çok da temsilcisi var. Çok keyfi 
davranan, sırf kendi siyasi ilkelerine veya başka tür kayırma kaygılarına 
göre karar veren bir yargıcın hikayesini anlatır. Sürekli laubali bir şekilde 
ve hiç pervasızca -bunu da söyleyebilirim- istediği kararları verir, ama her 
karardan sonra adliyenin ara avlusunda bir marangozluk çalışması sesleri 
gelir. Bunun ne olduğunu hiç önemsemez, gürültü nedir diye bakar ve 
geçer. 3-5-10 ve bir gün içeriye görevliler gelirler. Son verdiği kararın, 
daha doğrusu son duruşmada vermesi gereken kararın ne olduğunu 
iletirler kendisine, imzalar. Kendi idam fermanıdır o ve kurulan sehpa 
da avluda kendisinin idam sehpasıdır.

Dolayısıyla yargı ne kadar çok keyfi, ne kadar çok adaletsiz davranırsa 
-üzgünüm idam gibi bir metaforu kullanmak zorunda kaldığım için; 
öyküyü ben yazsaydım kullanmazdım, ama Calvino böyle kullandı- 
kendi idam fermanını maalesef verir. Bunun da acı bir ders olarak not 
edilmesini isterim. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili 
Sayın Mithat Sancar’a teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Özgür 
Özel’de. Buyurun Sayın Özel.

Özgür ÖZEL
CHP Grup Başkan Vekili-Manisa Milletvekili

Çok teşekkür ederim. Baştaki çok yararlandığımız konuşmalardaki 
değerli konuşmacıların salonda selamladığı herkesi ben de selamlıyo-
rum, bir hata yapmamak adına. Ben ayrıca Sayın Hakkı Suha Okay’ın 
şahsında tüm panelistlerle burada olmaktan büyük bir keyif alıyorum. 
Kendisiyle mevkidaşız, halef-selefiz daha doğrusu. Onun çok başarıyla 
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yürüttüğü bir görevi şimdi hata yapmadan sürdürme gayreti içindeyim 
ve çok keyifliyim bugün burada olduğum için.

Tabii böyle bir topluluğun karşısında, Ankara Barosunun ev sahip-
liğinde bu soğuk Ocak gününde rahmetli Muammer Aksoy’u ve Uğur 
Mumcu’yu anmadan, Ocak demişken Hrant Dink’ten bahsetmeden ve 
barış elçisi Tahir Elçi’yi -biraz önce sevgili Barolar Birliği Başkanının 
ifade ettiği gibi) burada saygıyla, minnetle ve utançla burada anmadan 
içinde bulunduğumuz durumu tarif etmek kolay değil. Çünkü utanç 
içindeyiz. Onların yitip gitmesine ve maalesef adının da faili meçhul 
kalmasına engel olamadığımız için.

Bir Hakikatleri Araştırma Komisyonu önerisi var Cumhuriyet Halk 
Partisinin çok uzun yıllardır dile getirdiği. Öyle bir komisyon muhak-
kak en çok mesaiyi 70’ler için, 90’lar için harcayacak ama herhalde 7 
Haziran’dan bugüne kadar devam eden süreci, özellikle Suruç’la birlikte 
başlayan ve ardında güvenlik güçlerine yönelik şüpheli saldırılarla alev-
lenen ve koca bir yazı kana buladıktan sonra Ankara Katliamını ve en 
nihayetinde de dün Sultanahmet’te vuku bulan katliamı da içine alan 
sürecin de herhalde Hakikatleri Araştırma Komisyonunun çok zamanını 
alacağı ve çok derinlerde çok derin izlerin peşini süreceğinin de altını 
çizmek lazım diye düşünüyorum.

Sayın Genel Başkan’da davetliydi buraya, onun selamlarını iki mil-
letvekili arkadaşımız da bana eşlik etme nezaketi gösteren Muğla Mil-
letvekilimiz Sayın Nurettin Demir ve Zonguldak Milletvekilimiz Ünal 
Demirtaş’la birlikte getirdik buraya. Bu masada beni tüm konuklardan 
ayıran bir şey var. Ben eczacılık fakültesi mezunuyum, hukuk fakültesi 
mezunu değilim, hukukçu değilim ve ilk söz Sayın Ahmet İyimaya’ya teklif 
edildi. Ben bugünlerde onun Siyaset Hukukunun Sorunları adı altında 
bana nezaketle imzalayıp yolladığı tuğla gibi bir kitabını okuyorum. İlk 
söz ona verildi ama bizden sonra konuşmasının daha doğru olacağını 
söyledi. Bunu neyle yapıyor? Emsale giderek yapıyor. Çünkü parlamen-
toda öyledir; sandalye sayısı az olandan çok olana doğru konuşulur. Her 
toplantıda öyledir, ama bu konuda kendi kitabından hatırladığım bir şey 
var, yanlışsa düzeltsin:

Diyor ki başkanlık sistemi tartışmalarında: “Türkiye hep emsal aramak 
zorunda mı? Misal olamaz mı?” Ama baktık ki, bu toplantı bu konuda 
bir misal olabilirdi. Sandalye sayısı çok olanın, deneyimi çok olanın, 
diploması uygun olanın, bu konuda çok yazmış çizmiş olanın önden 
konuşmasıyla ilgili. Ama demek ki emsal arayışı da meşru bir arayış ki, 
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kendisi bu toplantıda da böyle bir misal olsun, önce biz başlayalım, sonra 
muhalefet partilerinden devam edelim demedi. Ben de usul ekonomisi 
açısından itiraz etmedim zaten efendim.

Ama diğer tarafta da şöyle bir şey var. Benim büyük bir talihsizli-
ğimdir, her yerde hukukçu sanıyorlar beni eczacı olduğum halde. Hatta 
AKP Grup Başkan Vekiliyle bu konuda Sayın İyimaya’nın bir çelişki 
yaşadığını da bana gülerek anlatmışlardı parlamentoda. Ben CHP Ceza-
evi Komisyonunda Sayın Nurettin Demir’le birlikte yaptığımız görev; 
Pozantı Cezaevini kapattıran raporumuz; sonra 180 cezaevini ziyareti-
mizle 150 tane rapor yayınlamamız… Bu konuda daha böyle meseleyi, 
raporu kitaplaştırdığımızda 5 tane Sayın Veli Ağababa’nın başkanlığın-
daki komisyonumuzda yazmış olduğumuz kitaptan dolayı; insan hakları 
meselesine olan duyarlılığımızdan ve biraz da grup başkan vekillerinin 
genelde hukukçular içinden seçiliyor olmasından dolayı parlamentoda 
böyle bir yanlış anlaşılma var.

Peki ben buraya nasıl panelist oldum? Faili arka taraflarda oturuyor; 
Gül Çiftçi var Parti Meclisi Üyemiz, genç bir hukukçu. Umut Akdo-
ğan’la oturuyorlar, diğeri de Gençlik Kollarından. Bir gün yağmurlu bir 
günde 1 Kasım Seçimlerine doğru giderken Manisa’da pazar yeri ziyareti 
yapıyordum. Telefonu açan danışman arkadaş dedi ki: “Gül Hanım diyor 
ki, bir panel varmış ve mutlaka katılmanız lazımmış.” Ben de peki demiş 
bulundum. Sonra panelin konusuna, katılımcılarına falan baktığımız 
zaman Sevgili Baro Başkanımızı aradım: “Aman efendim bir yanlışlık 
olmuş. Yağmur altında iyi duyamadım, benim ne işim var o panelde” 
dedim. O da dedi ki: “Hep hukukçular konuşuyor ama biz CHP’nin 
Grup Başkan Vekili ve tanıdığımız Özgür Özel meseleye nasıl yaklaşacak, 
onu da duymak isteriz açıkçası.” Öyle bir fail ve affetmeyip meseleyi 
sürdüren Baro Başkanımızdan sonra bugün karşınızdayım efendim. 
Bütün hatalara, bütün eleştirilere açık ve birazdan Ahmet İyimaya’dan 
önce konuşmanın vermiş olduğu gerginlikle karşınızdayım.

Şimdi şöyle bir şey var: Bazı tanıklıklarımı anlatmak dışında elimden 
bir şey gelmez. Çünkü burada doktrin vaaz edecek halim yok. Kuvvetler 
ayrılığı çok önemli. “Ben Oradaydım Belgeseli” yapıyor ya televizyoncular. 
Bir gün oradaydım belgeseline konu olacak olursa, ben oraya hakikatten 
katılabilirim. Çünkü bu parlamentoda hukukçu olmayan ve meseleye 
başka bir gözle bakabilecek birisi olarak ben kuvvetler ayrılığı ayaklar 
altına alınırken oradaydım. Öyle şeyler gördük ki, mesela yargının yasama 
üzerine bir müdahalesi, bir tahakkümüyle başladık biz ilk milletvekili 
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olduğum dönemde ve herkes yemin ederken biz yemin etmedik bunu 
protesto etmek için. Çünkü daha önceki pek çok örneğine, bir önceki 
parlamentonun son Sebahat Tuncel örneğine rağmen 3 tane hakim ve 
Türkiye’nin 5-6 mahkemesindeki özel yetkilendirilmiş 3’er tane hakim 
dediler ki: “Milletvekili seçilmiş olsalar da tutukluluk halini sona erdirmi-
yoruz, bu insanları parlamentoya yollamıyoruz.” O gün yargının yasama 
üzerindeki tahakkümü ve onun alanına karşı bir saldırısıyla biz başladık. 
Sonra bir gün MİT Müsteşarını ifadeye çağırdı birisi ve yürütmenin 
başındaki kişi dedi ki: “Hayır ifadeye gitmeyecek, gereğini arkadaşlar 
yapacaklar yakında” dedi. O söylediği arkadaş bir Isparta milletvekiliydi. 
3 maddelik bir kanun verdi, MİT Kanunu ve yargının ifadeye çağırdığı 
birisini yasama olarak biz ellerinden aldık. Bir kanun çıkardık Anaya-
sa’ya tüm aykırılığına rağmen ve gitmeyecek dedik ve bundan sonra da 
gelmeyecek dedik.

Sonra bir sürü de örneğini de gördük ifadeye çağrılanların gitmeme-
siyle ilgili irade beyanlarının, ama yasamanın da yargıya müdahalesini 
ve onun bir başka kuvvete müdahalesini hep birlikte yaşadık. Cezaevi 
anılarımızı hiç yazmadık, belki bir gün o da olur, ama çok anlatıyoruz. 
Cezaevi anılarımızdan bir anı anlatarak devam edeyim üçüncü örnek için:

17 Eylül 2012, AKP’nin Grup Toplantısını izliyoruz, bizimki birazdan 
başlayacak. Sayın Başbakan -devrin başbakanı, şimdiki cumhurbaşka-
nımız- dedi ki: “Cezaevlerinde eş görüşmesine izin vereceğiz inşallah” 
dedi. Allah Allah, biz Cezaevi Komisyonuyuz; eş görüşmesi diye bir şey 
duyduk, karşı olmamız mümkün değil ama hemen baktık dünyadaki 
örnekleri neymiş, oymuş, buymuş diye. Sonra 1 Ekim Meclis açıldı, 4 
Ekim günü Sincan Cezaevine ziyarete gittik komisyon olarak. Her zaman 
geçtiğimiz işte göz muayenesi, retina okuma; kapı açıldı dınk elektronik 
ses “kimliğiniz tespit edilmiştir” diye. Girdik içeri, bir tane işçi balyozla 
duvar kırıyor cezaevinde; F tipi cezaevinde girişte sağda. Dedik ki ikinci 
müdüre: “Ne yapıyor arkadaş?” diye. “Efendim eş görüşme odası yapı-
yoruz” dedi. Dedik ki: “Neye göre yapıyorsunuz? Bunun kanunu, yasası 
falan çıkmadı” dedik. “Efendim çıkacakmış yakında, öyle duyduk. Biz 
hazırlığımızı yapalım da mağdur olmasın insanlar” dedi. 15 Ekim’de 
İzmir’de Kırıklar Cezaevinde aynı santimetredeki yeri balyozla kırılmış, 
içeri girilmiş, odanın da dışardan örülmüş olduğunu gördük. Sonra bir 
başka cezaevinde -Samsun’du yanılmıyorsam- iki tane ranzadan kaynak 
yapıyorlardı, eş görüşme yatağı hazırlıyorlardı. Bir başka yerde elektrikli 
şofben takılıyordu ve Kasım sonuna geldik biz. Meclise eş görüşmesine 
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olanaklı kılan kanun teklifi Ocak ayının 25’inde verildi; 15 veya 16 
Şubat günü komisyonda görüşüldü. Şubat ayının 27’si ya da 28’i akşamı 
-tutanaklardan okusam daha keyifli olurdu ama zaman çok dar- ben AKP 
milletvekillerine dedim ki bu tarihleri söyleyerek: “Kardeşim şimdi biraz-
dan oylama yapacaksınız. Eş görüşmesine izin verelim mi, vermeyelim 
mi diye. Tayyip Erdoğan imkanı olsa sizin sadece işaret parmaklarınızı 
milletvekili yapar. Çünkü şifre girerken ve oylamada evet oyu kullanırken 
kullanıyorsunuz onları.”

Ben buradan bu hikayeyi yürütmenin yasama üzerindeki tahakkümünü 
anlatmak için bu kısıtlı hukuk bilgimle bilgilerinize arz etmek istedim 
efendim. (Alkışlar)

Bir diğer konumuz yargıç bağımsızlığı ve Özgür Özel ukalalık etmeye 
devam ediyor. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Yargıç bağımsızlığı 
Anayasa’nın 138 ve hakim teminatı 139 uncu maddelerinde düzenlenmiş 
çok esaslı ve geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin savunulduğu, aksini 
kimsenin söylemediği bir mesele. Ben Süleyman Karaçöl’ü geçen hafta 
Silivri Cezaevinde ziyaret ettim. Bugün Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 
onun ve 4 hakim-savcı arkadaşının meslekten men kararlarına yapılan 
itirazı reddetmek suretiyle kararı kesinleştirdi. Süleyman Karaçöl 25 
Aralık’ta savcının kendisinden istediği arama-dinleme ve bazı belgelere 
el koyma kararına izin verdikten sonra 6 şirketin -şu büyük 6 şirket; 
her ihaleyi alan meşhur 6 şirket; soy isimlerini hepimizin ezbere bil-
diği, bazılarının yöneticilerinin bizim hakkımızda haddini aştığı, bütün 
vatandaşlar hakkında haddini aşan temennilerde bulunan- yöneticileri-
nin dinlenmesi, ifadeye çağırılmaları, arama ve el koyma kararını veren 
hakim. Şimdi Silivri Cezaevinde. Ben Anayasa’nın ilgili maddesinde 
okuduğumda hakimlerin verecekleri kararlardan dolayı asla sorumlu 
tutulamayacaklarını okuyorum. Orada Silivri Cezaevinde bir hakim var 
ve bize şöyle ifade ediyor: “Ben paralel yapıyla mücadele edilmek üzere 
kurulan mahkemelerden birine, siciline bakılarak özellikle seçilmiş bir 
hakimdim. Şimdi paralel yapının iktidar partisinin yaptığı darbenin 
koçbaşı olarak nitelendiriyorlar beni. Eğer bu koçbaşı bu kapıyı kırsaydı, 
işte Türkiye’de darbe gerçekleşecekti” diye. Türkiye’de öyle hakimler, öyle 
savcılar var ki, kararlarını verdikten 48 saat sonra, 72 saat sonra gözaltına 
alınıp tutuklanıyorlar. Paralel yapı-iktidar ilişkisinde benim yaklaşımım 
çok standarttır. Ben biraz da çok fazla bu alt işveren, üst işveren mese-
leleriyle ilgili çalışmış bir komisyon üyesi de olarak Sosyal Güvenlik 
Komisyonunda, ne hukuksuzluk yapıldıysa, ne adaletsizlik yapıldıysa, ne 
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haksızlık yapıldıysa bunun devrin iktidarıyla bugün paralel yapı dedikleri 
eski yol arkadaşları arasında bir üst işveren-taşeron ilişkisi içinde gittiği 
ve karşılıklı nemalanarak süren o sürecin bir yerden sonra durduğuna 
inanıyorum. Ama farklı düşünenler mutlaka vardır, onları da büyük bir 
keyifle dinleriz. Ama bugün geldiğimiz noktada yargıç bağımsızlığını 
bir cadı avının kurbanı, bir cadı avının sebep-sonuç ilişkileri noktasına 
geldiğini görmek lazım, bunun üzerine konuşmak gerekiyor.

Tabii biraz önce andık, Muammer Aksoy’un bir kitabı “Devlet Hukukla 
Yaşar” diye. Çok eski bir zamanda okumuştum ama buraya gelecekken 
Muammer Aksoy’un kitabından bir şeyler okudum. Herkese tavsiye 
ediyorum. “Devlet Hukukla Yaşar” kitabın içindeki makalelerden bir 
tanesi. Ben doğmadan 11 ay önce yazmış, bir kısmını okumak isterim, 
sizlerle paylaşmak isterim.

Diyor ki: “Yöneticilerin keyifleri ve emirleri, vatandaşların hukuka 
aykırı şekilde cezalandırılması sonucuna ulaştırabiliyorsa, kanunlar kimine 
uygulanıyor kimine uygulanmıyorsa, güvenlik kuvvetlerinin ve savcıların 
bir kısmı deliller tertip ve imal ediyorlarsa; mahkemelerin tarafsızlığına ve 
yalnız kanunlara bağlı olduklarına kesin surette inanılıp güvenilmiyorsa, 
o toplumda kişiler sadece sözde vatandaştır. Gerçekte ise yöneticilerin köle-
sidir. Böyle bir ülkede seçimle gelmiş iktidarların bulunması, vatandaşların 
yarınlarından emin olmalarını ve huzur içinde uyuyabilmelerini mümkün 
kılmaz.”

Muammer Aksoy bir paragrafında da şöyle diyor aynı yazının son-
larına doğru: “Sınırsız olan bir hakimiyet, kimi ait olursa olsun ve kimin 
tarafından kullanılırsa kullanılsın, istibdat ve tahakküme, zulme götürür. 
Mutlak olan her güç hürriyetin, dolayısıyla insan mutluluğunun ve kişi 
huzurunun düşmanıdır.”

Muammer Aksoy bunları yazarken 12 Mart Muhtırası vardı. Kara-
oğlan ona direndiği için bir toplum lideri oldu, o darbeye direndiği 
için. Birinci Balyoz Harekatıydı -o balyozu daha sonra başka şeylerle 
tanıyacağız- ve o gün Türkiye’de hukuka, insan haklarına ve solculara, 
gazetecilere, düşünürlere kimlerin neler yaptığını biliyoruz. Ama daha 
sonra bir Balyoz Darbe Planıyla başladık ve Ergenekon, Amirallere suikast, 
Poyrazköy, askeri casusluk, KCK, ÇHD, Fenerbahçe diye birçok siyasi 
davayı izledik, takip ettik; oradan çok dersler çıkardık ve bugün birileri 
kandırıldığını, birileri aldatıldığını, birileri günah çıkarıyor, birileri başka 
bir şey söylüyor ama şöyle bir şey var.
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Yine bir hikaye anlatmak isterim: Askeri casusluk davasını takip ettik 
biz, çok acayip takip ettik. Yani Türkiye’ye biz anlattık, bu konuda raporlar 
yazdık, mecliste yalvardık, kimseye bir şey anlatamadık ama acayip insan 
hikayeleriyle dolu bir dava. Askerlerin mesleki namuslarına casus, kişisel 
namuslarına fuhuş lekesi sürülüyor. Aynı anda 8 gazetede birden aynı 
fotoğraf çıkıyor. İşte bir yüzbaşıyla bir eskort kız; altta yazıyor: “Eskort 
kızlarla birlikte oldular. Gizli çekilen görüntüleri yüzünden de çok gizli 
belgeleri vermek zorunda kaldılar” falan. Böyle acayip bir şey. Eşlerin, 
eşlerini ziyarette göz göze gelmeye korktukları günler… Aileler dağılıyor, 
intiharlar, psikolojik bunalımlar falan… Balıkesir’in Kepsut İlçesinin bir 
köyünde bir anneyle baba köyü terk etmek zorunda kaldı 8 gazetede çıkan 
bir fotoğraf yüzünden. Çünkü eskort kız dedikleri, kendilerinin henüz 
bilmediği, aralarında söz-nişan yapmışlar. Bir yüzbaşıyla Deniz Kuvvet-
lerinde çalışan bir sivil memur kızın resmiydi o aslında. Facebook’tan 
alınmış, delil diye içeri konulmuş ve aynı anda 8 gazeteye birden servis 
edilmiştir. O kızın babası köyden çıktı, daha doğrusu köyde barınama-
yacağını düşündü, annesini aldı; belki kızını öldürmek, belki de kızının 
da köylülerin de yüzünü bir daha görmeyeceği bir deliğe saklanmak 
üzere köyü terk etmişti. Kıza “seni öldürmeye geliyor baban” dediler. Kız 
bileklerini kesti, 1 ayı yoğun bakımda, 3 ayı hastanede geçen bir süreci 
yaşadık. Ben çıktım bunu anlattım mecliste kürsüden ve dedim ki: 8 
gazete birden bunu yapıyor. Nerede kaldı bir kere özel hayatın gizliliği. 
AKP sıralarından arkadaşlar -bir tanesi şimdi başbakan yardımcısı- oradan 
şöyle laf atıyordu -meclisin bir ritüelidir laf atmak: “Allah’ın bildiğini 
kuldan saklamayacaksınız.” Biz onlara masumiyet karinesi dediğimizde 
onlar bize yerlerinden “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” diye bağı-
rıyorlardı. Ta 17-25 Aralık Süreci olup da, aynı anda 4 gazetede birden 
aynı para kasaları, aynı çikolata kutuları, aynı ev aramaları fotoğrafları 
çıkıp da, bunlar masumiyet karinesini bize hatırlatmaya, parlamentoya 
hatırlatmaya ve yine o günlerde hep beraber bu bakanların çocuklarına 
“hırsız var” diye bağıranlara karşı da hiç kimsenin suçu ispatlanana kadar 
suçlu olmayacağını ve aynı anda bütün bu evlerin yatak odalarındaki 
fotoğrafların da özel hayatın gizliliğiyle ilgili olduğu şeyi…

O gün burada yaptığım gibi bir şey yaptım ve onlara bir hikaye 
anlattım. O hikaye şuydu, Inception diye bir film var; ona benzedi. 
Bir hikayenin içinde anlattığım bir hikayeyi anlatıyorum. Hikaye şu: 
Haceller köyündeniz biz. Anneanneme gitmişiz, halıda oyun oynuyoruz. 
Kardeşimin adı Barış. Zar atıyoruz böyle büyük okey zarlarından. Eğer 
kaç gelirse o kadar karış arabayı yürütüyoruz. Bana 3 geliyor, benim 
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karışımla 3 karış yürüyor. Barış’a 4 geliyor, onun karışıyla 4 yürüyor 
ama yine de geride kalıyor. Birkaçtır böyle zarı attıktan sonra sürekli 
ben kazanıyorum tabii. Bir baktım anneannem pat diye atladı böyle 
yüksek bir divandan. Barış’ın poposuna doğru vurdu “çekil kenara, ben 
oynayacağım” dedi. Artık Barış’ın küçük elleri ve Özgür’ün büyük elleri 
yerine anneannenin daha büyük elleri yarışıyordu. Birkaç zardan sonra 
ben anneanneme isyan ettim. “Anneanne niye böyle yapıyorsun. Bak 
senin ellerin büyük, ben nasıl kazanayım” dedim. Anneannem bana o 
gün hiç unutmayacağım bir sözü söyledi, mecliste de bunu söyledim. 
Kulağımı da tutarak -hâlâ kulağıma küpedir: “Oğlum unutma, ayarını 
bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar.” (Alkışlar)

Aslında anlatacak çok şey var ama belki soru-cevap kısmına gelir. 
Çok kısa bir şey söyleyerek kapatayım, hem de bir duayeni daha burada 
anmak lazım. Hani doktrin vaaz etmek deyince de Rahmetli Sulhi 
Dönmezer… 12 Mayıs 2003’te meclise kendisinin başkanlık ettiği bir 
heyetin 502 maddelik Türk Ceza Kanunu teklif edildi. Tabii o usulüne 
uygun olarak bir teklif, tasarı haline getirildi daha sonra hükümet tara-
fından. Sonra alt komisyonda 110 maddesi “bunlar sakıncalıdır, otoriter 
rejimleri çağrıştırır” gerekçesiyle AKP tarafından çıkartıldı ve geri kalanı 
26 Eylül 2004’te TCK olarak yayınlandı ve TCK işte bugünkü değilse 
de o günkü halini almış oldu. Oradan çıkartılan 110 maddeden birkaç 
madde seçtim ben; anlattıklarımla bağlantılı olacak ve öylece sözlerimi 
sonuçlandıracığım.

193 üncü madde çıkarılmış. Ne surette olursa olsun rızası olmaksızın 
bir kişinin sözleri veya resimleri kullanılarak gerçekleştirilen montajları 
yayınlama suçu. 228 inci maddeyi çıkartmışlar: Demirci ve çilingirlerin 
ayrım yapmaksızın isteyene maymuncuk satması veya vermesi ya da bal-
mumu kalıbı çıkarmak suretiyle yenisini yapması suçu. 277 nci maddeyi 
lüzumsuz görmüş iktidar partisi ve çıkarttırmış: Gerçek mühür ve onay-
layıcı belgeyi alet ve aracı ele geçirerek, bunları kendisi veya başkasının 
yararına veya zararına kullanma suçu. 287 nci madde: Resmi belgelerin 
aslında, özet ve suretlerinde veya düzenlenmesinde, beyanında sahtecilik 
suçuna iştirak. 289 uncu madde: Kimlik belgelerinin şahadetnameleri, 
beyannameleri, teftiş kontrolündeki defterleri, ihale ve yolsuzluk bel-
gelerini taklit, bu vesikaları tahrif. 295’i çıkarmışlar: Kanunun cürüm 
saydığı bir yayını, içeriği, onaylamadığını belirterek dahi olsa iletişim 
araçlarıyla nakletme. 370 inci madde: Devlet kuvvetlerine karşı cürüm 
işleyen örgütlerin elemanlarını bilerek belli giriş kapılarından, başka 
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yerlerden ülkeye sokma veya ülke içinde bir yerden diğer yere götürme 
suçu. Devlet kuvvetlerine karşı cürümlerden birinin işlendiği veya işle-
neceğini öğrenmiş olup da kabul edilecek bir neden olmaksızın yetkili 
makamlara haber vermeme. 407 nci madde: Rüşvete aracılık etme suçu. 
440 ıncı madde: Her ne surette olursa olsunu yalan tanıklık ve gerçeğe 
aykırı bilirkişilik yapma suçunu TCK düzenlenirken alt komisyondaki 
arkadaşlar çıkarılmasını talep etmişler.

Hep hikaye dedim, bir fotoğrafla “Organize İşler” diye bir film vardı 
bilir misiniz? Organize İşler’de tabutun içine bir deliyi yatırırlar, birini 
yatırırlar. 4 tane yan kesici alır o tabutu taşımaya; onu gören mahalleli 
tabuta omuz verecek tabii, gelir. O dördü tabuta giren diğerlerini soyar-
lar. Sonra o 4’ü oradan uzaklaşır; tabutu taşıyanlar bir zaman sonra “biz 
ne yapıyoruz?” diye dururlar ve tabutun içinden çıkanla böyle şaşkına 
dönerler. Birisi hukuku, adaleti öldürdü, tabuta koydu, şimdi sahip çıkanı 
yok; birbirimize bakıyoruz “bunu kim öldürdü?” diye. Ama şunu bili-
yoruz ki Organize İşler bunlar. Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve 
Grup Başkanvekili Sayın Özgül Özer’e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi söz 
sırası Sayın Ahmet İyimaya’da. Buyurun Sayın İyimaya.

Ahmet İYİMAYA
AKP Ankara Milletvekili

Teşekkür ediyorum değerli başkanım. Aşağı yukarı 20 yıla yakın uzak 
mesafeden sonra içinde yetiştiğim, büyüdüğüm, bütün çoğulculuğuyla 
titreşimleri hafızamda yerleştirdiğim değerli savunma mensuplarının 
bulunduğu bir platformda tartışmacı olarak bulunmaktan özel bir haz 
ve lezzet duyduğumu ifade etmek isterim. Saygılar sunuyorum değerli 
arkadaşlar. (Alkışlar)

Tabii olanları, olanların sonuçlarını, çıkarsanan genellemeleri hafızı 
şeridimde hızla çeviriyorum; savunma mesleğiyle siyaset kurumu pratiği-
nin yan yana gelmesinin benim yetişmemdeki derin etkisini değerli ağa-
beyim Atilla Sav’ın bakışlarıyla sanki tiyatronun canlısı gibi hatırlıyorum.

Değerli arkadaşlar; bu gibi platformlar özgün ve saygın platformlardır 
ve temel iki sınırı vardır. Bunlardan birisi gündemle bağlılık, ikincisi 
hepimizi etkileyen konjonktürün hararetinden olabildiğince uzaklaşarak 
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objektif çıkarsamalarda bulunmaktır. Ben bugün her yerde, hatta bu gibi 
platformlarda bir iktidar-muhalefet eleştirisini, kritiğini dile getirebilirim; 
iştahlandırıcı da olur. Ama burada toplumsal ve sosyolojik verim, gün-
deme bağlılık ve gündemi serin bir eksende değerlendirebiliriz. Bugün 
gündemimiz bir, Türkiye’nin Anayasa sorunsalı; iki, yargı ve hukuk 
pratiği sorunsalı. Değerli Başkanımızın zaruretten ortaya koyduğu 15 
dakika içerisinde bunları dile getirmek mümkün değil. Mithat Hocamızın 
usulü içerisinde faydalı olmaya çalışacağım ve ansiklopedik bilgilerden 
olabildiğince 1-2 paragraf çekerek sizlere faydalı olmaya çalışacağım.

Değerli arkadaşlar; Türk Milleti, Anayasası olmayan bir millettir. 
Anayasaların temel mimarları millettir. Oligarşik yöntemlerle, darbelerler, 
tanklarla Anayasa yapabilirsiniz. Göstermelik veya gerçek referandum-
lara başvurabilirsiniz ama evet Anayasada devlet yapabilir, ama Anayasal 
devlet yapmaz; milleti de Anayasa ihtiyacı karşılanmış bir millet haline 
getirmez. Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana Anayasa deneyleri, tecrübesi 
var ama Anayasa oluşmamış. Ben şahsen 1876 yılında yapılmayan, 1909 
yılında yapılmayan, 1921’de yapılmayan, 1960’da yapılmayan, 1982 
Anayasasında yapılmayan mimarlarının Anayasanın backround’unu 
hafızaya geçirmek, kayda geçirmek noktasındaki bir noksanlığı Türk 
kültürüne kazandırdım. Anayasa Uzlaşma Komisyonu sürecine yön 
veren dinamikleri, gözlemleri ve neden başarıya ulaşılamadığı sorusunun 
cevabını ayrı bir makalede, kitabımın belli bir bölümünde var; 2015’te 
çıkan kitabımın. O önemli bir kültür hizmeti ve şunu gördüm: Siyaset 
kurumu Özgür Kardeşimin Ak Parti eleştirisinde olduğu gibi fevkalade 
şekilde 1982 Anayasasını eleştirdi, öneriler geliştirdi, sivil toplum eleştirdi 
ama bir Anayasa metnini oluşturamadı. Paçal değişiklikler oldu, şu, bu; 
Atilla Beyle beraber olduk; 52 tane maddede uzlaştık, 28 tanesi çıktı ama 
kurucu iktidarı millet olan bir Anayasa değişikliğini gerçekleştirmedi. 
Maalesef içinde bulunduğum Uzlaşma Komisyonu da bunu gerçekleşti-
remedi. İnşallah hocamın içinde bulunduğu Uzlaşma Komisyonu bunu 
gerçekleştirebilir; bunu gerçekleştirmek lazım.

Değerli arkadaşlar; Anayasalar öyle çok yüksek yük taşıyan veya çok 
yüksek misyon yüklenen temel metinler değildir. İdeolojik, idokratik 
Anayasalar, idealleri, özlemleri, vesaire yüklenirler. Aslında Amerikan 
Anayasasının gelişim tarzına bakın: Jefferson 700 kölenin sahibi ve köleleri 
Anayasa dışında, haklar dışında bırakmış, yerlileri haklar dışında bırakmış, 
zencileri haklar dışında bırakmış, kadınları haklar dışında bırakmış. Fakat 
sivil bir gelenekten geldiği için kendisine vermiş, kendisini geliştirmiş. 
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Bizde “turn town” kopmak kültüründen gelen, yukarıdan aşağıya vesa-
yetçi iradelerle, buyurgan iradelerle kurulan Anayasalar dönüşememiş. 
Biz Türk siyaseti, Türk siyaset kurumu, bu Anayasa sorununu çözmek 
zorundayız.

Anayasanın 5 tane yapısı var arkadaşlar; yani 3 tane ana ekseni vardır. 
Bir yapılar, iki yetkiler, üç haklar; diğerleri Anayasal sorun değil. Bunu 
yapabilir miyiz? Türk akedemyası, Türk siyasası ve Türk sivil toplum 
birikimi bunu yapabilmeye kerrat ile defaatla muktedirdir, ama uzlaşma 
kültürümüzün yerini yapıcı olmayan tartışmalara bıraktığı için maalesef 
yapamıyoruz. Ben bu Anayasa sorununun çözülmesi gerektiğine değil, 
çözülebileceğine de inanıyorum. Zannediyorum bu dönemde uzlaşma 
temelinde bir Anayasa taslağı hazırlayabiliriz, teklifleştirebiliriz. Hocam 
belki karşı çıkacaktır; biz ana 2 veya 3 parti veya 4 partinin anlaşması 
halinde Anayasayı kurulu olan Anayasa düzeniyle bağlı olmaksızın, tank-
lara tanıdığımız kurucu iktidar yetkisini milletin temsili parmaklarına 
tanıyabiliriz. Bir 2-3 maddelik kanunla ve salt çoğunlukta uzlaşma şart. 
Çünkü uzlaşma bana göre süpra pozitif bir kuraldır, Anayasa üstü kuraldır. 
Tankın koyduğu usule göre uzlaşabilirsek, biz rahat rahat parmaklarla 
bir usul geliştirebiliriz diyorum.

Değerli arkadaşlar; yargıyı saatlerce konuşabiliriz. Yargının kimi ikti-
dar törenlerindeki siyasallaşması örneklerinden bahsedebiliriz; çok yani. 
Bir defa küresel kültürde yargının temel işlevi, özgürlükleri geliştirmek, 
hakları geliştirmektir. Ama Türk yargısı, devletin ideolojisini ve siyasaları 
uygulayan, dayatan ve ona göre içtihat geliştiren bir yapı olarak gelişmiş. 
Bunu örnekleyebilirim; hepinizin de hukuk tarihimiz veya yargı tarihi-
mizle ilgili hatıraları vardır, dinleyenler vardır Atilla Ağabey gibi çok da 
kaynak var bu konuda. Yani yargı bir araç olarak kullanılmıştır, bir adalet 
aracı olarak değil. Tabii çok önemli; yargı-siyaset ilişkisini Anayasamız 
belirlemiş 138 inci madde, kuvvetler ayrılığı, vesaire. Bu sınırlara tabii 
saygı göstermenin gereğine inanıyorum. Özgür kardeşim paralel semp-
tomlara atıf yaptı. Paralel semptomları burada analiz edecek, tahlil edecek 
zamandan mahrumuz ama ben son kitabımda, önsözde o bölümle ilgili, 
yani yargı sorunuyla ilgili önsöz var ve orayı okumak istiyorum.

“Türkiye, kökleri tarihten gelen kronik bir yargı ve hatta hukuk kriziyle 
karşı karşıyadır. Bu krizin büyük oranda nitelikli hukukçu boşluğu krizi 
olduğunu düşünüyorum. Ben bir hukuk normu krizi değil, nitelikli hukukçu 
boşluğu krizi olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerdeki kimi yargılamalarda 
açıkça gözlenen kolluk, iddia, hüküm, denetim; yüksek mahkeme süreçlerinde 
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yaşanan dayanışmacı ve muhtemelen güdümlü yargısal işleyişi açıklayacak 
bir akıl kalıbı bulamıyorum. Gerek kurucu iktidar, gerekse yasama erki, 
kılı kırk yaran hassasiyetle yargısal alanı yeniden tanzim etmek ve adaleti 
siyasal mühendislik pratiklerinden kurtarmak zorundadır. Yargı erkini, 
adalet amacı dışında başka amaçlara özgüleyen her türlü işleyişleri önleye-
cek yapısal dönüşüm, özel suç türü ihdas edilmelidir. Hukuk birikimimiz 
bundan aciz değildir.”

Avrupa Komisyonu Başkanı tam Shakespeareyen bir anlatım dedi 
ve şu ilginç: “Adalet vatanını kuramamış bir devlet için coğrafya, ülke, 
sadece açık hava zindanıdır.” Bu reformu gerçekleştirememizde, sen ger-
çekleştirmeye sun, ben gerçekleştireyim yerinden ortak akıl zemininde 
parlamentonun buluşabileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Biz 
Anayasal modelde yargı noktasında yargı birliğini savunuyoruz. Bu fikir 
bana ait, parti adına metin de benim elimden çıkmıştır. Baki Hoca aradı 
beni ve “yıllardır idealimdir” dedi. Bugün tek yüksek mahkeme olmalı-
dır. Çoklu mahkeme, farklı mahkemeler olduğu için aralarındaki farklı 
uygulamaları içtihat birleştirilmesi yoluyla gideremiyorsunuz. Birincisi 
o ve çok önemli.

İkincisi çok hukukluluğa yol açıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesinden 
bağımsız olarak bir İnsan Hakları Mahkemesinin kurulmasını düşü-
nüyoruz. Zaten Anayasaları revizyonist yaklaşımla yapın veya yeni bir 
yaklaşımla yapın, mutlaka Anayasalar yüzde 60 miktarında öncekinin 
tekrarı oluyor. Ama şu çok önemli: Burada önemli olan Anayasayı değiş-
tirmek değil -Türk yasama organı bu tiyatroyu çok oynadı- bir madde 
yürürlükten kaldırılmış, iki şu madde yürürlüğe konmuştur. Çok önemli, 
mimari bakımdan, demokratik mimari çok önemli. İçerik de tabii parla-
mentonun vereceği çabaya bağlı. Ben Mithat Hocanın yargı bağımsızlığı 
konusunda Türk sistemine kazandırdığı alan araştırmasını bilmiyorum 
bazı avukatlarımız farkında olamayabilir ve sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Mutlaka okuyun, 3 ciltliktir. Algılar ve zihniyetler müthiş bir incelemedir.

Değerli arkadaşlar; bende bir Kemal Kılıçdaroğlu antipatisi yok. 
Cumhuriyet Halk Partisinin de eleştiri sınırlarını aşan Tayyip Erdoğan 
antipatisi konusunda takdirlerine bırakıyorum bu hususu. Ama Dönme-
zer Hocanın -dostumdur, hocamdır, elini öptüğüm insandır- projesini 
parlamento değiştirdi. Doğrudur, yanlıştır, bilmiyorum; çünkü ceza 
hukukçusu değilim ve öyle hemen bilmediğim alanda da kesin yargılar 
ortaya koymam. Ama benim bildiğim bu değişiklik de CHP ile Ak 



43

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  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Partinin oydaşmasıyla oldu diye biliyorum. Ben saygılar sunuyorum 
arkadaşlar, hürmet ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı- Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili 
Sayın Ahmet İyimaya’ya teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Huriye 
Altay Erol’da. Buyurun efendim.

Av. Huriye ALTAY EROL
Tekirdağ Barosu Başkanı

Değerli konuklar, değerli hukukçular,
Epey uzun  zamandır  ülke gündeminden ve dilimizden düşme-

yen “ANAYASA, DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ,YARGI BAĞIM-
SIZLIĞI” kavramlarının, hayati önemine rağmen ” adı var-kendisi yok” 
tehdidi altında olduğunu , bu yüzden düşüncede sözde ve yazıda hayatı-
mızın merkezinde olmaya devam edeceği hepimizin malumudur.

 Varlığını koruyor görünse de, “Laik Demokratik Türkiye Cumhu-
riyeti” nin devlet yapısına temel alınan değerlerin, Cumhuriyet kurum-
larının ve kazanımlarının tehdit altında olduğu, hemen hepsinin fiilen 
değiştirilmesini öngören dayatmalara maruz bırakıldığı, eğilip bükül-
düğünü , “demokrasiyi ve adaleti var ve muhafaza etmek ”amacına 
hizmetten uzaklaşıldığını , olması gerekenle olan arasındaki uçurum 
derinleştiğini de biliyoruz.

 Son on yıldan bu yana, hukukun her alanında, “Laik ve Demok-
ratik Cumhuriyet” olarak tanımladığımız yönetim biçimimizin icra 
mercii olan siyasi erk eli ile, kişiye ve duruma özel, temelsiz, gerekçesiz 
ve geleceksiz keyfi değişiklikler yapıldı. Çağdaşlıktan ve evrensellikten 
uzak, sahici değil, zahiri din temelli söylemlerle, dayatmalarla, araştırılıp 
tartışılmadan torbalardan çıkan, hukukçuların bile anlamakta zorlandığı 
bu değişikliklerle Hukuk, iktidardaki derinliksiz ve tamamen bireysel bir 
görüşün yansımasından ibaret hale getirildi. Bu nedenle de HUKUKUN 
OBJEKTİFLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ ve DEVAMLILIĞI, defalarca 
ve derinden yaralandı. Son günlerde anayasa değişikliği dayatması ile, 
yönetim şeklimiz de aynı tehdidin hedefine konuldu.
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1975-’80 arası, gayet zor bir dönemde İstanbul’da Hukuk öğrenci-
siyken, biribirine taban-tabana zıt iki müthiş anayasa hocamız vardı. 
Orhan Aldıkaçtı ve Server Tanilli. Gayet sert ama aynı derecede bir-
birine saygılı ve onurlu fikir tartışmalarına tanık olurken, daha yirmi 
yaşına gelmemiş gençler olarak, okulda/sokakta ömrümüzün ikinci 
“örfi idare”sine yürüdüğümüzü bilmiyor, ’61 anayasasını emsalleriyle 
mukayese edip, daha iyisinin nasıl olabileceğini tartışıyorduk. Görüşleri 
derinden farklı hocalarımızdan fikir tartışmasının nasıl yapıldığını, insan 
onurunun, özgür düşüncenin ve adaletin önemini, insan eliyle adaletin 
nasıl sağlanacağını, bu günkü gibi her gün yeni kavgalara, ölümlü olay-
lara uyanmamıza rağmen, herkesin önce kendisine “insan olma” borcu 
bulunduğunu, bunun için okumak, düşünmek, konuşmak, güvenilir 
olmak ve kendine güvenmek gerektiğini, görerek, duyarak ve konuşarak 
öğrendiğimizi sonra fark ettik.

Eni konu zor günlerdi, ateşli fikir ayrılıklarının kavgaya dönüşürdü de 
olurdu ama en sıradan olanında bile, bir haysiyet ve mertlik vardı. Hangi 
görüşte olduğu fark etmeden hepimizin hedefi “Fikri hür, vicdanı hür adil 
insan” olabilmekti. Fikren kavga eder, ama saygı duyar, saygı görürdük. 
Kadın-erkek ayırımı yapılmaz, hatta herkes biribirini fark ettirmeden 
korur, kollardı. Mütevazi bile denemeyecek varlarımızı bölüşür, kimi 
vakit farklılıklarımızı , hayallerimizi paylaşırdık. O zaman da siyasilerin 
dış destekli politikaları yüzünden, öğrenciyi asker ve polisle terbiye etmek 
hadsizliği, yola getirme kolaycılığı yaşanırdı ama ne, “din” bu kadar din-
den-imandan çıkmış, ne yalan, bu günkü kadar baş tacı edilmiş, ne de bu 
günkü gibi bir sun’i cinsiyet ve inanç ayrımcılığı yaratılıp ilkelleşilmişti. 
Ortak değerlerimiz söz konusuysa yalan söylenmez, cumhuriyetin kaza-
nımları, vatan ve millet, hiçbir sebeple itibarsızlaştırılmazdı.

O yıllarda iktidarı da, bireyi de sınırlama yeterliliğine sahip ama 
emsallerine göre nispeten özgür ruhlu, halkçı ve eşitlikçi olan 1961 
Anayasasının, özenle noksanları giderilip uzun ömürlü kılınabilecek-
ken, kasten kötü uygulayıcılara kurban verildiğini, yenisinden medet 
umulduğunu, ardından, “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” oldu-bittisi 
bir referandumdan doğma ’82 Anayasasının, önce ve en fazla devleti ve 
iktidarı koruyup kollayan bir mal-mülk anayasası olduğunu, yine pek 
çok kere, gereksiz ve hatalı değişikliklerle siyasete ve kişisel menfaatlere 
malzeme yapıldığını öğrendik ve deneyimledik.

“Geleceğimiz, bugün ne yaptığımızdan daha çok, ne yapmadığı-
mıza bağlıdır.” derler. Milletçe, giderek düşünmeye üşenen hazırcılara, 
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kolaycılara, “nemelâzım” cılara dönüştürülmek üzere gönüllü denek 
yapıldığımızı, insani değerlerin hızla paraya, tebdil edildiğini fark etme-
mek gafletindeyken, , bugünleri hedefleyenler -ne yazık ki- başarılı oldu. 
Dini siyasete alet eden, “sanki Müslüman”ların “Allahtan korkmaz-kuldan 
utanmazlığı” nı hala anlayamayan, bu kadarına inanamayan mazeretsiz 
sorumlularız. Bu yüzden, “Asil ve çalışkan Türk Milleti”ne inanıp güve-
nen Mustafa Kemal ATATÜRK’e, kendimize ve geleceğimize milletçe 
borçluyuz.

“CUMHURİYETİN ŞEREFİ ADALETTİR.” BU NEDENLE ADA-
LET, CUMHURİYET KADAR ÖNEMLİ VE VAZGEÇİLMEZDİR.

İşte bu sebeplerle; iki anayasa görmüş bir vatandaş , bir anne, otuzbeş 
senedir sahada, adaletin, koşan ayağı, düşünen aklı olan avukatlarından 
biri olarak, önce ve hemen;

a) Sözde “yeni” anayasaya payanda yapmak için dayatılan “Eğitim 
reformu” nun, nasıl tam bir deformasyon ucubesi olduğunu artık fark 
edip, ayağa kalkmalı, yönümüz çağdaşlığa, aklımız özgür ve müspet 
ilime, aydınlığa dönmeli,

b) “Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti”ni “ilelebet payidar” 
kılacak hükümleri zaten barındıran anayasamızın, temel kavram ve 
kurum içerikleri, ihlal edilemez sınırları, tartışma yaratmayacak, arkadan 
dolanılamayacak kadar net ve dokunulmazlığı korunmalı,

c) Çoğulcu, eşitlikçi , vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere koşulsuz 
saygıyı öngören maddeler net ve kısaca düzenlenmeli,

d) İnsanca ve onurlu yaşam hakkını fiilen kesintisiz ve istisnasız sunan 
ve koruyan hükümlerin, sahiden halkı koruması sağlanmalı,

e) Demokrasinin, bir araç değil amaç olduğunu içeren ve Atatürk 
devrimlerinin çağdaşlığını ve ışığını mutlak surette teminat altında tutan, 
halk için, halka saygıyı barındıran, güven veren, güvenin inanmakla 
başladığını ve kıymetini bilenler eli ile, gereğini uygulamaya koyabilecek 
hükümler hayata geçirilmeli,

f ) Yasama ve yürütme ayırımını, fiilen ve mutlak olarak sağlayan, 
Milletin vekili olanların, yaşamları, uğraşları, davranışları, konuşmaları, 
erdemli ve ilkeli üslupları ile topluma örnek ve güvenilir önder olmalarını, 
var olan ve hiçbir sebeple ve şekilde değiştirilmesi teklif dahi edilemez 
kurallar, toplumsal uzlaşmayla yaşama geçirilmeli diye düşünüyor ve hatta 
daha iyisini yapabileceğimize inanıyor ve bunu diliyorum. Saygılarımı 
ve teşekkürlerimi sunarım.
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 Oturum Başkanı - Sayın Tekirdağ Barosu Başkanımız Av. Huriye 
Altay Erol’a çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Sayın Murat Ars-
lan’da. Buyurun Sayın Arslan.

Murat ARSLAN
YARSAV Başkanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabii şimdi Sayın İyimaya aslında 
bizi sınırladı. Yani “konjonktürün hararetinden uzak durulması lazım” 
dedi. “Bu tür toplantılarda belli teorik çerçeve vardır, bunun dışına 
çıkmamak lazım” dedi, ama zaten bizim karşı olduğumuz şey bu. Yani 
doğru dürüst böyle fırsatlar bulamıyoruz biz işin doğrusu. Hele iktidarın 
temsilcisi buradayken, iktidara sesimizi duyurmakta çok zorlanıyoruz, 
özellikle bunu istiyoruz ki konjonktürün harareti bütün teorik tartışmaları 
da, pratik tartışmaları da belirleyen şey. Yoksa Bizans’ta olduğu gibi o 
kadar Fetih sürecinde meleklerin cinsiyetini tartışmak için burada değiliz. 
Dolayısıyla biz bu konjonktürün harareti içerisinde, biz de tartışacağız 
burada. (Alkışlar)

Yine uzlaşma iradesi tabii ki bunu kabul ediyorum, mutlaka sorunla-
rın çözümü için uzlaşma iradesi olmalı ama burada asıl ana sorumluluk, 
egemen güç kimdeyse ondadır. Öncelikle o uzlaşma iradesi gösterecek 
ki, herkes buna göre katkı sunacaktır. Dolayısıyla bizim onu görmemiz 
gerekir. Maalesef Türkiye’de şu anda uzlaşma kültürünün eksikliği ve 
de yokluğunun asıl ana kaynağı iktidarı kullanan güçtendir; bu çok 
net ortaya konmak durumundadır. Dolayısıyla belki fırsat bulmuşken 
vuruyormuş gibi düşünmeyin ama bunları konuşmak durumundayız. 
Aynı zamanda bir yargı örgütü başkanı olarak belki öncelikle yargıyla 
ilgili söylenecek çok şey var ama yıllardır zaten bunları konuşuyoruz. 
Şu anda asıl gündemimizi kapsayan konu Anayasa değişikliği. Zaten 
yargıyla ilgili Özgül ve Mithat Hocam da birçok şeyden bahsetti. Soru-ce-
vap kısmında çünkü uygulamada bizzat, işin içinde, sahada olarak, bu 
sıkıntıları yaşayanlar olarak çok örneğimiz var, birçok şey anlatabiliriz. 
Ama şu anda Türkiye’nin ana gündeminde, ana sorunu olarak böyle bir 
yangın yerine dönmüş bir ülkede, maalesef başka tartışma şeyimiz yok. 
Önce Anayasayla ilgili belki birkaç şey söylemek lazım.
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82 Anayasası tamam, darbe Anayasası, darbe ürünü ve en otoriter 
tarihinin devletçi, temel hak ve özgürlüklerin karşısında konumlanmış, 
birey karşısında devleti hiyerarşik olarak üstte tutmuş, farklılıkları ve 
çeşitliliği bir tehlike olarak gören bir yapı üzerine kurgulanmış ve hak 
ve özgürlükleri otoriteye feda eden bir yapısı var. Bu çok net. Dolayısıyla 
82 Anayasası değişmeli, bu genel toplumun isteği ve hep söylediğimiz 
şey. Şimdiye kadar her böyle bir istek ortaya çıktığında kısa, küçük deği-
şikliklerle; işte 17 defa değişiklik geçirmiş, 110 kusur maddesi değişmiş 
ama bütüncül olarak bakınca bir Anayasa değişikliği öngörülmemiş. 
Daha doğrusu işte 2011’de bir şey başladı ve maalesef onu da sonuç-
landıramadık. Hep parça parça ve çoğunluğuna bakıldığında arada tek 
tük temel hak ve özgürlüklere ilişkin asıl Anayasanın temel amacı olan, 
bunlara ilişkin değişiklikler yapılmış olsa da, hak ve özgürlüklerin geniş-
letilmesine yönelik değişiklikler yapılmış olsa da, değişikliklerin birçoğu 
devletin yapısını yeniden kurgulamaya yönelik. O zamanki iktidarın 
kendi istekleri doğrultusunda devletin yapısını kurgulamaya yönelik hep 
değişiklikler. Dolayısıyla bunlar çare olmamış.

Şimdi yeni bir Anayasa tekrar gündeme geldi. 2011’den farklı bir 
süreçteyiz, onu öncelikle bir kere göz önüne almamız gerekir. 2011’de 
seçimlere giderken bütün partiler seçim beyannamelerinde yeni Anayasa 
sözüyle zaten böyle bir seçime gittiler. Halkın da çözüm süreci başladı; 
ekonomi hep bir yükselme eğilimi içerisindeydi, işte Türkiye ekonomik 
olarak büyüyordu, ekonomik göstergelerde sorun yoktu. İşte çözüm süreci 
içerisinde bir toplumsal barış projesi ortaya konulmuştu, silahlar susmuştu 
falan. Dolayısıyla halkın da yeni bir Anayasa beklentisi artık maksimum 
düzeydeydi. Kısmen başarılı olma şansı vardı, ki onu bile heba ettik. Bu 
arada antrparantez araya onu mutlaka söylemem lazım: Hep söylenen şey 
işte 60 maddede uzlaştık Uzlaşma Komisyonunda, onun üzerine devam 
edelim. İktidar için bunu anlayabiliyorum; yani böyle bir şeyi başlattı ve 
dolayısıyla tamamen bir fiyaskoyla sonuçlansın deme ihtimali yok ama 
maalesef muhalefetteki arkadaşlarımız da aynı şeyi dile getiriyorlar, zaman 
zaman duyuyoruz. İşte tek tek inceledik bu 60 maddeyi. Bir kere zaten 
böyle bir uzlaşma yok. O 60 madde içerisinde sadece 2 madde vardır 
82 Anayasasından farklı olan madde olarak. Onun da bir tanesi aslında 
yasayla yapılabilecek düzenlemelerdir, Anayasaya alınmış hasbelkader o. 
Onun dışında 58 madde 82 Anayasasının aynısıdır. Birebir aynısı olmayan 
maddeler var, ki 13’ünde çok net şerh düşülmüştür. 60’ın 13’ünü zaten 
bir kere çıkarmanız lazım, hepsinde şerh vardır bu 13 maddenin. Geriye 
47 madde kalıyor. Bunun 3 maddesinde de işte ormanların korunması, 
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kıyıların korunması gibi maddeler var. Oraya da yine şerh düşülmüş. Bu 
3 madde üst komisyona havale edilecek, Anayasada yer alıp almaması 
gerekli mi değil mi diye bu tartışılacak diye. Dolayısıyla o 3 madde 
Anayasada yer almasa da çok önemli olmayan maddeler.

44 madde kalıyor ve bunun da 24 maddesi birebir aynıdır. 18 madde-
sinde ufak tefek farklılıklar var. Onun da çoğu, yani bir kısmında doğru 
farklılıklar ama hak ve özgürlükler adına bir fark var mı derseniz, yok. 
Yani yargıyla ilgili olanları söyleyeyim mesela: Bir maddede işte hakim-
lerin şu anda Anayasal olarak yaş haddi 65 ve 67’ye çıkarılmış. Birinde 
uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından 
seçiliyor; yeni Anayasada işte kendi içlerinden seçimle işte uyuşmazlık 
mahkemesi başkanı seçerler diyor. Yani esasa ilişkin çok ciddi bir kap-
samlı değişiklik de yok. Onu da antrparantez bir kenara da not edeyim.

Bir Anayasanın genel olması için ne gerekir? Tamam güzel, yeni 
Anayasa ama yeni Anayasa olması için öncelikle bir kere ülkenin kadim 
sorunlarına köklü, yapısal ve demokratik çözümler üretmesi gerekir. 
Birinci şart bu. İkincisi madem bir eskisi var, yenileyeceğiz; eskisinden 
daha demokratik ve daha özgürlükçü bir Anayasa yapmak zorundayız.

Üçüncüsü, hele bizim gibi bu kadar ayrışmış bir toplumda, o farklı-
lıkları kendi konumlarında kabul edecek miyiz? Farklılıkları bir zenginlik 
olarak kabul edebilecek miyiz ve onları tanıyacak mıyız? Şimdi böyle 
bir ortam var mı? Buna bakmamız lazım. Şimdi geldiğimiz zaman şu 
an itibariyle yeni Anayasa -eğer yeni diyorsak- hak ve özgürlükler adına 
bize ne vadediyor? Bunları görmek durumundayız. Yani Kürt sorunu şu 
anda Türkiye’nin en iç yakıcı sorunu. Buna ilişkin bir önerisi var mı? Şu 
anda ona ilişkin bir şey görmüyoruz çünkü bu konuda Kürtleri temsil 
ettiği iddiasıyla parlamentoda olan HDP, aynı masaya oturmaktan bile 
çekiniyor iktidar şimdi. E böyle bir durumda Kürt sorununa yönelik 
nasıl bir çözüm getirecek, bunu bilmiyoruz.

Onun dışında sulh ceza hakimlikleri eğer yeni bir Anayasa yaptığımızda 
artık her önüne geleni tutuklamayacak mı? Cumhurbaşkanına hakaretten 
buradan artık insanlar cezaevine girmeyecek mi en basit eleştirilerde bile? 
Veyahut gazeteciler haber yaptığı için artık demir parmaklıkların ardına 
gönderilmeyecek mi? Hak ihlalleri son mu bulacak? Yani bunları ortaya 
koymak durumundayız eğer yeni Anayasa istiyorsak.

Dünyada ideal bir Anayasa için birkaç tane temel unsur üzerine daya-
nıyor Anayasa teorisi olarak. İşte birincisi kapsayıcılık, içsel bütünlüğün 
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sağlanması, Anayasa yapım sürecinin katılımcı olması ve artık metin 
yazıldıktan sonra da yeni bir Anayasa ortaya çıktığında da bu yeni Ana-
yasada nihai metin üzerinde artık toplumun tüm kesimlerinin kendisin o 
metinde görmesi ve kabullenmesi ve sahip çıkması gerekiyor. Birincisi bu.

İkincisi, yine iktidarın ve tüm kamusal yetkilerin sınırlandırılması 
ideal bir anayasadan beklenen. Fren denge mekanizmalarının ve denetim 
mekanizmalarının kurulması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınması; ikincisi bu.

Üçüncüsü de uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı bir anayasanın. Zaten 
ilk iki unsur bu üçüncüyü de sağlıyor. Eğer kapsayıcı, katılımcı bir süreçte 
yapılırsa, hak ve özgürlükleri güvence altına alırsa zaten uzun ömürlü 
ve dayanıklı oluyor. Bu arada belki çok hızlı konuşuyorum kusura bak-
mayın, vakit dar, söyleyecek çok şeyim var aklımda ve hızlı hızlı hepsini 
söylemeye çalışıyorum.

Bu minvalde örneklere baktığımızda, son dönemde özellikle yapılan 
anayasalar açısından başarılı anayasa örnekleri işte en çok anayasa tartış-
malarında konuşulan Güney Afrika örneği var ve bir de İspanya örneği 
var önümüzde. Ama ikisi de biri Apartheid’den sonra, biri de İspanya’da 
Franco Döneminden sonra, otoriter bir rejimden sonra tekrar bir top-
lumsal barışın kurulmaya çalışıldığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Mesela 
İspanya örneğinde her türlü tartışmaya, birçok şeyde anlaşamamalarına 
rağmen son ana kadar hiç kimse masayı terk etmiyor. Yani bizdeki 
Uzlaşma Komisyonundaki gibi “olmadı, kabul etmedin” diye hiçbir şey 
yapamasa bile ne oluyor? 3 birleşime katılmayan parti olursa komisyon 
dağılır diye hüküm konulmuştu. Nitekim en son itibariyle iktidar partisi 
3 birleşime katılmadı, dağıldı. Meclis başkanı da zaten dağılacağını daha 
öncesinde ilan etmişti.

Güney Afrika da yine aynı şekilde. Sürece bakıyoruz: Hem ciddi bir 
katılımcı süreç yaşanıyor, hem de öyle mesela şimdi söyleniyor ya: “6 
ayda bitsin.” Güzel ama bir anayasa yazıyoruz biz şimdi…Evlilikte bile 
bir kadınla erkek bir araya geliyor. Hemen bir anda “hadi biz birbirimizi 
sevdik” olmuyor. Tamam belki yıldırım aşklar da olabilir belki ama belli bir 
flört dönemi yaşanıyor, nişanlılık dönemi yaşanıyor. İki insanın birbirini 
tanıyıp, görüp, sevmesi için bile süre geçirirken, biz toplumsal uzlaşma 
metni hazırlayacağız, toplumsal bir sözleşme hazırlayacağız ve “6 ayda 
bitsin” diyoruz. Bu mümkün değil zaten. Katılımcı süreç açısından da 
hiç mümkün değil. Bunun örneklerini çok yaşadık, 2011’de de yaşadık. 
Hani demokratik kitle örgütlerine görüşlerini bize bildirin diye işte meclis 
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“gelin anlatın” dedi, toplantılar oldu falan ama çok kısıtlı bir sürede ve 
dar bir çerçevede oldu. 2010 değişiklikleri hele yargıyla ilgili belki çok 
esaslı değişiklikler yapıldı. O zaman yargının ilk ve tek örgütü ve ulusla-
rarası akreditasyonu olarak, tek örgütü olan YARSAV’dan hiçbir şekilde 
görüş alınmadığı gibi, bizim görüş verme isteklerimiz hep reddedildi. 
Yani yargıyla ilgili çok köklü değişiklikler yapılıyor, ama yargının asıl 
aktörleri dinlenmiyor. Hep bunları yaşadık.

Sürece baktığınızda işte İspanya 1972’de Carlos’u atıyor Franco. 1978 
Aralığında Anayasa çıkıyor, 6 yıllık bir süreç var. İşte asıl süreç 1975’te 
Franco’nun ölmesinden sonra işte 3 kusur yıl.

Güney Afrika’ya bakıyorsunuz 1989’da başlıyor süreç. Arada bir geçici 
anayasa yapıyor o geçiş sürecini kotarmak için. 1996’da da, artık 7 yıl 
sonra asıl nihai anayasa metni yapılıyor. Dolayısıyla belli bir süre var.

Başarısız örneklere baktığımızda son ve şu anda çok ciddi gündemde; 
bir sürü sorun yaşandı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de 
birçok tartışma ve davaya konu oldu, Avrupa Konseyinde birçok müda-
haleye konu oldu: Macaristan 2011’de sadece muhafazakar partiler bir 
araya geldi, aralarında anlaştı ve taslak metin 2 ayda yazıldı Macaristan’da. 
Meclisten çıkması da 2 ayda oldu. Ocağın başında meclise sunuldu, 
şubatın sonunda meclisten yasalaştı, çıktı ve bir sürü sorun yaşandı daha 
sonra. Halbuki Anayasa, constutuare dediğimiz Latince asıl temeli; Batı 
dillerindeki constitution olarak birlikte, beraber bir şey yapma, bir şey 
dikme, bir şey oluşturma, bir şey kurma; birlikte kurma anlamında. Yani 
sadece etimolojik olarak yalın bir şekilde dilbilimi açısından baktığınızda 
bile birlikte yapmanız gereken bir şey anayasa, başka hiçbir felsefik teme-
lini ele almasanız bile. Ama biz maalesef emrivakilerle hemen bir anayasa 
yapılsın, istediğimiz olsun ve herkes de buna uysun isteniyor. Böyle bir 
şey zaten mümkün değil.

Ahmet Bey de bahsetti: Anayasa, evet toplumun tüm sorunlarını 
çözücü sihirli metinler değil, çok da böyle büyük bir anlam belki yük-
lememek gerekir ama diğer yandan baktığınızda da anayasalar toplum 
sözleşmesi niteliğiyle ve eğer ki o süreci doğru yürütürseniz, o oydaşmacı, 
müzakereci yöntemlerle yürütebilirseniz, bu yönüyle de toplumsal barışın 
mimari projesidir anayasalar. Dolayısıyla özgürlük ortamında yapılması 
gerekir ve birlikte yapma iradesiyle beraber yürütülmesi gerekir bu sürecin.

Ama şimdi baktığımızda yeni anayasa için saik nedir? Hak ve özgür-
lükler adına işte biraz önce sordum: Bir şey vadediyor mu? Henüz ona 
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ilişkin daha bir şey göremedik. Çünkü hep söylenen, anayasayla ilgili 
tartışmalar başladığı zaman söylenen şey başkanlık. Niye? Onun da 2 
tane gerekçesi var.

Birincisi tıkanıklık yaşanıyor, iki başlılık yaşanıyor; işte bu doğru değil 
ve krizlere sebep veriyoruz siyasette. Dolayısıyla tek bir irade olsun. E 
zaten fiilen baktığınızda şu anda aslında böyle bir kriz yaşanmıyor. Dün 
meclis başkanı da söyledi; şu anda ikisi de aynı partiden olduğu sorun 
yaşamıyoruz ama yarın değişebilir. Yani bu iradeyle muhtemelen farklı 
partilerden olsa da sorun yaşamayacağız. Yani çok ciddi, güçlü bir irade 
var ve tek adam iradesi şu anda her şeye hakim pozisyonda. Dolayısıyla 
böyle bir durumda baktığınız zaman gerçekten bu iki başlılık anayasa-
dan mı kaynaklanıyor, yoksa tam tersine anayasaya uymamasından mı 
kaynaklanıyor? Yani sorunları görebilirsek, şu anda tam tersine anayasaya 
uyulmadığı için, bizzat kendi ifadeleriyle anayasa askıya alındığı için, 
buzdolabına kaldırıldığı için veyahut bir süre bekleme odasına alındığı 
için sorunlar buradan kaynaklanıyor. Bunları öncelikle görmemiz lazım.

Başkanlık meselesine gelince, olabilir, başkanlık tartışılabilir. Başkan-
lık da tabii ki demokratik hukuk devletlerinde, erkler ayrılığı içerisinde 
tartışılabilecek bir yönetim biçimi. Yani bunun dışında bir biçim değil. 
Ama bizdeki Anayasadaki veya bizde önerilen başkanlık sistemine baktı-
ğımızda tam olarak neyi önerdiğini işin doğrusu çok ayrıntılı bilmiyoruz 
hükümet açısından baktığımızda. Henüz Sayın Başbakan açıklamadı. Yani 
yarı başkanlık mı, işte partili cumhurbaşkanı mı, yoksa tam anlamıyla 
bir Amerikan tipi başkanlık mı? Ki eğer zaman zaman dile getirildi, 
partili cumhurbaşkanlığı veya yarı başkanlık sistemi denilen şey; eğer 
bunu düşünüyorsanız zaten o zaman gerekçeniz boşa çıkıyor. Çünkü 
bu sistemler çok daha fazla iki başlılığa yol açacak ve siyaseten krizlere 
yol açabilecek, tıkanıklığa yol açabilecek sistemler ikisi de. O zaman o 
gerekçe doğru değil.

Yok eğer Amerikan tipi başkanlık diyorsanız ki onu da çok anlamıyor. 
İşte Burhan Kuzu bey bahsetti: Zavallı Obama bir şey yapmaya çalışıyor, 
yok yasama karşı çıkıyor, yok senato karşı çıkıyor. Yani onu da zavallı görü-
yor ve öyle bir şey de düşünmüyor. Yani Meksika tipi mi, Latin Amerika 
tipi mi, Azerbaycan tipi mi? Yoksa son Sayın Cumhurbaşkanının hiçbir 
tevile izah bırakmayacak şekilde -sonra yalanladılar ama- gerçekten Hitler 
tipi başkanlık sistemi mi? Bunu bilemiyoruz ve bu konuda ciddi endişem 
var. Siyaseten söylemiyorum bunu ve gerçekten ciddi endişem var. Çünkü 
uygulamalara baktığımda zaten bu sorunu yaşıyoruz. Daha sonra onu 
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yalanlarken “ben onu parlamenter demokrasiler veya parlamenter rejimler 
de içinden bir Hitler çıkarabiliyor, bunu eleştirmek için söyledim” dedi. 
İşte biz de bunu eleştiriyoruz zaten. Bizim de parlamenter sistemimiz 
21 inci Yüzyıl bir Hitler versiyonu inşa edebilecek durumda şu anda bu 
süreç böyle devam ederse. Biz de o yüzden bu olmasın diyoruz zaten.

Onun dışında işte söylenen şey Türk tipi başkanlık, en çok konuşulan. 
Bizim çakma markalarda olduğu gibi hani böyle üzerine hemen TM yazar 
veya “Turkish made” falan yazarlar ya yanına çakma markaların. Onun 
gibi yanına iliştirilen Türk tipine baktığınız zaman bu çok net demokratik 
hukuk devletlerinde öngörülen bir başkanlık sistemi algılayamıyoruz. 
Yani bu açık bir şekilde saltanatın yeniden ihyasını öngören bir sistem 
gibi; benim algılayışım bu çok net bir şekilde. (Alkışlar)

Yani yargıdan örnekler vereyim: Zaten fiilen şu anda bazen fiili baş-
kanlık da konuşulduğu için çok net söyleyeyim. Biz HSYK seçimi yaşa-
dık geçen yıl. Bu seçim sürecinde Yargıda Birlik Platformu adı altında 
hükümet böyle bir platform kurarak seçime girdi. Bununla ilgili NTV’de 
Oğuz Haksever’in programına o zaman Başbakan Tayyip Erdoğan prog-
rama katılmıştı canlı yayında. “Yargıda nasıl gidiyor reformlar?” falan 
diye sordu Oğuz Haksever. O zaman Tayyip Bey dedi ki: “Orada da 
Yargıda Birlik Platformu adı altında bir şey kurdu arkadaşlar, o konuda 
çalışıyorlar ve ilerliyor o süreç” dedi. Yani kendilerinin dahlini gösterdi. 
Yine hakeza süreci çok yakından takip ettiğimiz için biliyoruz yani o 
süreçteki ilişkilerini.

Yine seçimden 1-2 hafta önce platformun sözcüsü bir arkadaşın röpor-
tajı vardı Sabah Gazetesinde. Orada sadece bir tane kadın adayları vardı. 
Gazeteci soruyor: “Bu kadar aday arasında sadece bir kadın adayınız var, 
bu az değil mi?” diyor. “Evet Sayın Başbakanımız da bak listede çok fazla 
kadın aday görmek istiyorum demişti, ama biz maalesef yapamadık” diye 
onu da kendileri izah ettiler.

Dolayısıyla zaten aslında fiilen bunu yaşıyoruz bu süreçte. Bundan 
sonra getirilmek istenen sürece de baktığımızda isterseniz buna Türk tipi 
başkanlık deyin, yarı başkanlık deyin, fiili başkanlık deyin; ama bunların 
hepsi otoriter bir yapının eseridir. Hatta İç Güvenlik Yasası sürecinde de 
onu söylemiştik. Yani artık öyle bir sürece girildi ki, otoriter yapıyı da 
aşacak şekilde, bir üst aşamasına geçecek şekilde artık totaliter bir devlet 
modeline doğru bir gidişat söz konusudur, bu çok nettir yaşanan sürece 
baktığımızda ve bunların da dediğim gibi ister otoriter deyin, ister Türk 
tipi başkanlık deyin, ister fiili başkanlık deyin, isterseniz buna partizm 
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deyin. Yani adına ne derseniz deyin siyaset literatüründe ortak tek bir 
adı vardır, o da faşizmdir. Yani gidişat da bu yöndedir. Çok net bir kere 
bunları ortaya koymamız lazım. (Alkışlar)

Hemen tamamlıyorum. Peki böyle bir süreçte yeni anayasa yapmanın 
bir zemini var mıdır, toplumsal bir zemini? 2011’den bahsettim, böyle 
bir istek vardı ama şu anda toplumsal ihtiyaç var mıdır? Toplumun böyle 
bir talebi var mıdır çok emin değilim. İşin doğrusu son süreçte belki 
ekonomik faktörler çok daha öne çıkmış durumda. Yani insanlar belki 
bunu çok daha önemsiyor. Rusya’da uçağın düşürülmesiyle beraber biraz 
daha öne çıktı, çünkü en büyük pazarlarımızdan birisiydi. Yine FED’in 
faiz artırımı kararı, söylendiği kadarıyla işte buradan sermaye kaçışına 
sebep olacağı söyleniyor. Asgari ücretin 1300 liraya çıkması, şu koşullarda 
hiçbir hakkaniyetli değilken bile bunu bile ödemekte çok zorlanıyoruz. 
Nereden kaynak bulacağız, nasıl yapacağız? İşverene mi yükleyelim, devlet 
mi yüklensin? Yani bir sürü tartışma ve bu kadar ekonomik sorunlarla 
muhtemelen şu anda halkın daha çok ekonomik sorunları öne çıkardığı 
görülüyor.

Yine terör sorunu veya işte Kürt sorunu konusunda yeni anayasa bir 
vaadi var mı? Bunu hiçbir şekilde görmüyoruz. Dediğim gibi HDP’yle 
kapıları kapattı, ne görüşecek? Yani şimdi HDP komisyona davet edildi, 
Uzlaşma Komisyonuna katıldı. Orada geldiği zaman HDP temsilcileri, 
oradaki anayasada “özyönetim istiyoruz, özerklik istiyoruz” dediği zaman 
ne yapacaksınız. Alıp oradan direkt bir sulh ceza hakiminin karşısına 
çıkarıp anayasa tartışması yaparken “bu ülkeyi bölmek istiyorlar” deyip, 
hemen tutuklayıp cezaevine mi göndereceksiniz? İşte hocam burada, neyi 
tartışacaksınız bunda?

Ahmet İyimaya - Ben her şeyi tartışırım.
Murat Arslan - İşte tartışamıyoruz zaten, sorun o. Şu anda bunu 

söylüyorlar ve tartışamıyorsunuz, bu çok net. Bence de yasama organı-
nın her şeyi tartışması gerekir. Zaten yeni anayasa bunun için var ama 
maalesef bunu tartışamıyoruz biz.

Yine hakeza şu anda ülkenin bir kısmında olağanüstü yönetim usul-
leri, sokağa çıkma yasaklarıyla artık ilçelerden, mahallelerden çıktık artık 
illere dayandı sokağa çıkma yasakları. Ülkenin bir kısmında kamu düzeni 
tanklarla, toplarla sağlanmaya çalışılıyor. Yani böyle bir ortamda yaşıyoruz 
ve bunları görmemiz lazım. Yani ülkemizde, bu kadim Anadolu toprak-
larında belki tarihinde hiç görmediğimiz bir akıl tutulması yaşıyoruz.
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Etyem Mahçupyan kendisi anlattı. Bugün Tayyip Erdoğan söyledi-
ğinden farklı bir şey söylese, yüzlerce gazeteci, yazar, yandaş kim varsa 
hemen 180 derece döner ve onun dediği şekilde söylerler. Böyle bir akıl 
tutulması yaşıyoruz. Her şeyi doğrulayan bir yandaş kitle söz konusu. 
Burada nasıl tartışacağız. Sonra konuşacaksak bitireyim, çünkü söyleye-
ceğim çok şey var. (Alkışlar)

Tabii uymam gerekiyorsa tabii kusura bakmayın ama tabii iktidar 
rahat da bizim içimiz yanıyor; bizim söyleyecek çok şeyimiz var. Siz her 
yerde her zaman söylüyorsunuz, biz maalesef böyle. (Alkışlar) Başkanım 
takdir sizin, nasıl isterseniz. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - YARSAV Başkanı Sayın Murat Arslan’a teşekkür 
ediyorum. Sayın İyimaya Adalet Komisyonu Başkanıyken çok daha 
sabırlıydı, ama burada tartışmacı olunca sabır gösteremiyor. Kendisinin 
başkan olarak yönettiği komisyon toplantılarını hatırlarım, büyük sabırla 
dinler, hiç itiraz etmez, herkese söz verirdi. Bugün nedense bir acelesi var.
Ahmet İyimaya- Onun kadar bana da ver dedim. Yoksa eşitlik.
Oturum Başkanı- Ahmet’ciğim sen her vesileyle konuşursun, ama 
Sayın Murat Arslan’ın böyle bir konuşma fırsatı olmuyor. Şimdi saat 
16:45’de buluşmak üzere toplantıya 20 dakika ara veriyoruz.

Oturum Başkanı - Saat 16:45. Bugünkü açık oturumun ikinci otu-
rumunu açıyorum. Sayın Oktay Vural’ın yerine Sayın Kadir Koçdemir 
katılmışlardır. Malumunuz başlangıçta da öncelikle söz hakkını siyasilere 
vermiştik. Şimdi bu oturumun başlangıcında da Sayın Koçdemir’e söz 
veriyorum. Sayın Koçdemir belki bilgi edinmiştir. Süre 15 dakikadır ve 
daha sonra soru-cevap bölümü olacaktır.

Bu arada Ankara Barosu çalışanlarından salonda bulunan dinleyici-
lerin eğer soru sormak istiyorlarsa onlara kağıt-kalem dağıtmalarını rica 
edeceğim ve soruların muhatabının da belirlenmesini rica edeceğim. 
Ona göre sorular yazılı olarak benim elime geçtiğinde, muhatabı olan 
konuşmacıya intikal ederim. Böylece konuşmacı arkadaşlar da soruyla 
ilgili çalışmalarını tamamlarlar. Söz sırası Sayın Koçdemir’de. Buyurun 
Sayın Koçdemir.
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Kadir KOÇDEMİR
MHP Bursa Milletvekili

Sayın Başkan, kıymetli hazirun; sözlerim başında hepinizi saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugünlerde vizyonda olan bir film var, sey-
retmediyseniz seyretmenizi tavsiye ederim: Casuslar Köprüsü diye. Ame-
rika’da Rus ajanı iddiasıyla yakalanan birisiyle ilgili. Onun avukatının 
serencamını, hikayesini anlatıyor. 1970’li yıllarda yine bir film seyret-
miştim, böyle ödüllü falan değildi. Onda şöyle bir hikaye vardı:

Birisi İkinci Dünya Savaşında Amerika için savaşmış, cepheden dön-
müş ve bir ayağını kaybetmiş. Gazilik maaşını reddederek kendi işini 
kurmuş. Polis bir gün şehirde suçluları takip ederken onlara ateş ediyor ve 
ateş ederken de bu adamın çiftliğindeki bir atı vurarak öldürüyor. Orada 
bir hukuk mücadelesi başlıyor. İşte maddi-manevi tazminat davası, yerel 
mahkeme, onun üstü, onun üstü derken konu Amerika’nın en yüksek 
yargı heyetinin huzuruna geliyor. Dosyayı inceleyen hakim bu gaziye 
soruyor: “Siz Amerika için savaşmışsınız, ayağınızdan da olmuşsunuz, 
gazilik maaşı bile almıyorsunuz, bu olayı niye bu kadar büyüttünüz?” 
diye. Orada verdiği bir cevap var: “Ben bunlar yaşanmasın diye cephede 
savaştım, onun için ayağımı kaybetmiştim.”

Şimdi Anadolu’da güzel bir söz var: Hayırlı evladım var, neyleyeyim 
malı mülkü; hayırsız evladım var, neyleyeyim malı mülkü. Türkiye’deki 
uygulamaya baktığımızda Anayalar ve yasa metinleri son zamanlarda 
maalesef bu şekilde tarif edilecek şekilde. Anayasa’da ne olduğu önemli 
değil. Meşruiyetini Anayasa’dan alan, mevcut Anayasa’dan alan, mevcut 
Anayasa’ya göre seçilen insanlar Anayasa hükümlerini uygulamamakta 
birinci sırada yer alabiliyorlar.

Yine normal sistemde Anayasa hukukunda şöyle tarif edilir: Millet 
egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır. Her organ yetkisini kanun 
ve Anayasa’dan alır. Ancak bunun bir istisnası vardır. Parlamento, Büyük 
Millet Meclisi, yetki yetkisine sahiptir. O Anayasa’yı da, kanunları da 
yapan birim olduğu için o yetkisini kanundan, Anayasa’dan almaz. Haliyle 
yetki yetkisine sahip bir birim olarak bu tür şeylerde yetkili ve sorumludur. 
Ancak benden önce yetişebildiğim konuşmacı arkadaşlarımız da anlattı, 
Anayasa yapım sürecinde maalesef Büyük Millet Meclisinin kendi yetki 
ve sorumluluğunu tam olarak kullanmadığını görüyoruz. Biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, adı üstünde milliyetçi bir partiyiz, milletçi bir 
partiyiz ve bizim milliyetçiliğimiz bir anne-babanın evladını sevmesi 
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gibi milleti sevmektir. Yani Türk Milletini sevmek, başka milletlere bir 
husumet ya da onlara soğukluk demek değildir. Nasıl ki bir anne-baba 
kendi evladını doğru, layıkıyla sevemedikten sonra komşunun çocuğunu 
da sevme ihtimali düşükse, biz milliyetçiliğimizi bu şekilde görüyoruz 
ve Anayasa’nın bu husustaki, bunu da ihtiva eden temel metin olmasını 
arzu ediyoruz. Bunun için mevcut Anayasa’mızın ilk 4 maddesinde bizim 
kimliğimiz, kişiliğimizle ilgili, bu yapıyla ilgili hükümlere dokunulmaması 
gerektiğini söylüyoruz. Çünkü demokrasi, iki kelimeden oluşur: Demos 
ve crasi. Demos, müşterek biz duygusuna sahip bir topluluk demektir; 
kimliği olan, “biz” denildiğinde herkesin kendisini dahil hissettiği bir 
topluluk demektir. Crasi’de güç demektir.

Şimdi müşterek biz duygusunu sağlayan yegane birim, uzunca bir 
zamandan beri millet dediğimiz olgudur ve cumhuriyeti kuranlar zamanın 
mesajını, zamanın ruhunu iyi anlamışlardır. Onun için Anayasa’mızda 
bu hükümler yerini bulmuştur ve değiştirilmemesi gerekmektedir.

Her ülkenin kendi özel tecrübeleri var dedik. Mesela Alman Anaya-
sa’sının 20 nci maddesinde şöyle bir hüküm var: “Bu Anayasa’yı devre 
dışı bırakmak isteyen herkese karşı, her Alman’ın eğer başka çare yoksa 
karşı gelme, isyan etme hakkı vardır.” Eğer Anayasa ihlal ediliyor ve 
Anayasa’nın koyduğu süreçlerle, kurallarla, kurumlarla, siz bunu engelle-
yemiyorsanız… Ama başka, İngiltere’nin Anayasa’sı yok, böyle bir hükmü 
hiç yok; koymanızı orada herkes abes karşılar. Amerika’da da böyle bir 
hüküm koysanız “niye yazsak ki böyle?” derler. Çünkü Almanya’nın yaşa-
dığı tecrübeler böyle bir hüküm koymayı gerektirmiştir. Bizde de kendi 
toplum olarak birlikte yaşama tecrübemizin, birlikte yaşamanın nizasız, 
çatışmasız ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak hükümlerin ilk 
4 maddede özetlendiğine biz inanıyoruz. Onun için milletleşme sürecini 
geriye götüren, baltalayan akımların, bunları dillendirenlerin çocukları 
ve torunları başta olmak üzere hepimiz için zararlı sonuçlar doğuracağını 
biliyoruz. Çünkü diğer ülkelerin tarihine baktığımızda bunu görüyoruz.

Türkiye garip bir ülke. Türkiye’de hem solcu, hem sosyal demokrat, 
hem de militarist olabilirsiniz, askeri ikide bir çağırabilirsiniz. Türkiye’de 
yine hem cumhurbaşkanı Anayasa’nın belirlediği yetkisini, meşruiyetiyle 
oradan bir cumhurbaşkanı olup, hem de o Anayasa’yı kendiniz ihlal ede-
bilirsiniz. Yine Türkiye’de Marksist terminolojiyi kullanıp, Marksist tarih 
anlayışına göre sınıf bilincinin ortaya çıkmasından çok daha geri zaman-
lara tekabül eden, kan, DNA, genetik referanslarını dile getirmeyi, çağ-
daşlık sayabilirsiniz. Hem emperyalizme, küreselleşmenin bütün kaleleri 
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zapt etmesine karşı çıkıp, hem de onun yegane yolu olan milli devleti 
alttan parçalayacak oluşumlara destek vermeyi birlikte savunabilirsiniz. 
Hem cami yapıp, altına da alışveriş merkezi koyabilirsiniz. İstanbul’da 
Çamlıca tepesinde olduğu gibi etrafında insan olmayıp, tünelle birkaç 
kilometre ilerden cemaati gelecek yere cami yapmayı büyük bir hizmet 
olarak görür, gösterebilirsiniz.

Medeni hukukta biliyorsunuz bir hüküm var: Bazı kişilik hakları, kişi-
nin kendisine dahi korunmuştur. Yani ben sözleşme yapıp 5 sene sonra, 
intihar edeceğim ya da hiç evlenmeyeceğim diye sözleşme yapamam, 
bunlar batıldır. İşte devletlerin de kendi organlarına, temsilcilerine karşı 
korunan hakları vardır. Bunların başında da müşterek biz duygusunun 
temin edildiği, devletin bekasıdır. Hiçbir anlaşma, hukuki metin, devletin 
bekasını sonlandıramaz ve bunu sona erdirecek yolları açamaz. O açıdan 
biz öncelikle şöyle bir şey var: Yani kime sorarsak -bana bu zamana da 
somut bir şey söyleyen çıkmadı- olduğum yerlerde soruyorum: Kanunla 
çözemeyeceğimiz hangi derdimiz var da Anayasa’yı değiştirmek gereki-
yor. Bana somut bir adım söyleyin: Eğitimde ülkelerarası sıralamalarda 
sonuncuyuz. “Ben eğitimde bir şey yapmak istiyorum; Anayasa’nın 
filanca maddesi bu sıralamada öne geçmek için engel. İşsizliğimiz dün-
yada iki haneli olan birkaç ülkeden birisi. Ben işsizliği aşağı indirmek 
istiyorum ama Anayasa’nın şurası bana engel. Üniversitelerimiz bilime 
katkı bulunamıyor; ben bunu yapmak istiyorum ama Anayasa’nın şurası 
engel.” Bunlar yok ama Anayasa’nın en azından bütünlüğünü sağlamak, 
kendi içinde yamalı bohçaya dönen değişiklikler sebebiyle bir ahengin, 
bütünlüğün, tutarlılığın tesis edilmesinin gerekliliğine biz de inanıyo-
ruz. Bu arada değişecek, günümüzün hem uluslararası anlaşmalarımızın 
gereği, hem de günümüzün şartlarına göre değişmesi gereken maddeler 
varsa, bunların da değiştirilmesinden yanayız. Geçen dönem Uzlaşma 
Komisyonunda Milliyetçi Hareket Partisi bu açıdan yapıcı ve uzlaşıcı 
bir tavırla bu üzerinde mutabık kalınan 60 maddede önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bundan sonra da bu devam edecektir. Ancak biz şununla 
bitireyim: Türkiye için kör-topal 130-150 senedir -kapalı olduğu zaman-
ları sayarsak o kadar yok ama- parlamenter sistemin güçlendirilmesiyle, 
Türkiye’nin bu çağdaş uygarlık seviyesine doğru olan yürüyüşünün daha 
rahatlayacağını, Türkiye’nin güç-kuvvet kazanacağını düşünüyoruz. 
Çünkü bizde nerede yazılı metinler bu kadar varken tek adama doğru 
gidiliyorsa, bu sadece burada değil belediye mevzuatına bakın; beledi-
yenin bir dükkanının kiraya verilmesi -bırakın satılması- bile belediye 
meclisinin yetkisindedir. Ki bırakın diğer şeyleri ama belediye başkanları 
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televizyonlara çıktıklarında “şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapaca-
ğım, oradan onu kaldırıyoruz, ötekini satıyoruz” diyorlar ve hiç kimse 
bunu yadırgamıyor.

Merkez Bankasının merkezinin İstanbul’a taşınması tartışması vardı. 
O zaman gazeteciler başbakana, şimdiki cumhurbaşkanımıza sordular: 
“Nedir bu durum?” diye. Bunun yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
ve kanunla belirlenmiş merkezi. O zaman başbakan olan Sayın Tayyip 
Erdoğan’ın cevabı şu oldu: “Siz hâlâ neredesiniz? Arsası bile alındı.” 
Yani oraya gelmeden bütün bu şeyler yapılıyor. Bizim sistemimiz lider 
çıkarmaya, haliyle bu check-balans, kontrol dengeleme mekanizmaları-
nın bertaraf edilmesine müsait bir kültürel yapımız var. O açıdan da biz 
güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye’nin bugünkü sorunlarını 
çözmede ideal olduğunu düşünüyoruz ve Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nundaki çalışmalarımızda demin söylediğim gibi millet olma, müşterek 
biz duygusunun devamı ve Türkiye’de kamu kaynaklarının kullanılması, 
gündem belirleme, irade oluşturma, karar alma, icra ve denetim meka-
nizmalarının sağlıklı işlemesi için güçlendirilmiş parlamenter sistemin 
faydalı, yararlı ve yeterli olacağını düşünüyoruz ve çalışmalarımızı bu 
çerçevede sürdüreceğiz. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum, tekrar 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Sayın 
Kadir Koçdemir’e biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Orhan 
Gazi Ertekin’de. Buyurun Sayın Ertekin.

Dr. Orhan Gazi ERTEKİN
Demokrat Yargı Eşbaşkanı-İzmir Hakimi

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Herkese merhaba. Demokrat 
Yargı Derneği adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum efendim.

Demokrat Yargı Derneği 2009 yılında hakim ve savcılar içerisinde 
kurulmuş bir dernek. 2014 yılından itibaren de avukat ve akademis-
yenleri kendi örgütlenme yapısının içerisine yerleştirmiş ve Türk yargısı 
açısından yeni bir mücadele hattı önermiştir bütün Türkiye’ye; öncelikle 
bunu söyleyeyim.

Doğrusu konuşmacı sayısını gördükten sonra Sayın Başkanım, belli 
bir süreden sonra dinleyici sayısının konuşmacı sayısından daha az olacağı 
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beklentisindeydim. Ne güzel parlak konuşmalar sayesinde arkadaşlarımız 
dikkatle dinliyorlar. Ben de ilgiyi, dikkati dağıtmamaya çalışacağım.

Oturum Başkanı - Belki soru-cevabı da bekliyorlardır.
Dr. Orhan Gazi Ertekin - Ne güzel. Şunu söyleyerek başlamak 

istiyorum: Şu an çok kanlı bir sürecin içerisinden geçiyoruz; olağanüstü 
kanlı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Savaş meydanlarında Türk ve Kürt 
çocukları, yoksul çocukları, genç yoksul çocukları, savaş meydanlarında 
ölüyorlar. Bazıları da savaş meydanlarının uzağında vatan nutukları atı-
yorlar. Bazılarımız ölüyor, bazılarımız nutuk atıyor. Başkan Chavez’in 
çok özel bir anısı vardır bakın bu konuda, nur içinde yatsın.

Başkan Chavez bir askerden, bir albaydan, bir politikacıya evrilme 
sürecini çok özel bir gözleme bağlar. Başkan der ki: Bir gün albayken 
karakola gelir ve karakolda üniformalı yoksul çocukları, asker üniforması 
giymiş yoksul çocukların gerilla üniforması giymiş yoksul çocuklara 
işkence yaptığını görür. Sonra dışarı çıktım der. Bu kez de gerilla üni-
forması giymiş yoksul genç çocuklar, asker üniforması giymiş yoksul 
çocukları öldürüyorlardı der. İşte o gün Katolik bir sosyaliste dönüşür 
bir albay, bir asker. O olağanüstü eşitsizliği, bir üniforma giymiş genç 
yoksul çocukla, gerilla üniforması giymiş genç yoksul çocuğu birbirine 
düşüren şeyin ne olduğunun peşine düşmek için ve bu eşitsizliği, bu kanı 
durdurmak için politikanın içerisine girer. Bugün Türkiye’nin böyle bir 
politik akla ihtiyacı var. Aksi taktirde yoksul çocuklarınız ölecek ve savaş 
meydanlarından uzakta, başkalarının çocukları üzerine bazıları savaş 
kararları alacaklar, almaya devam edecekler. Bu böyle gitmez. Bunu bir 
kenara koyuyorum.

Anayasa değişiklikleri meselesi: Şimdi Anayasa değişiklikleri, biz 
1982’den beri geleneksel festivalimizdir, Anayasa değişiklikleri festivali ve 
sürekli olarak bunları kutlarız. Bir kez daha Anayasa değişikliği, Anayasa 
festivaline hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Anayasa festivali yapanların hiçbi-
rinin Anayasa’yla alakası yoktur. Tek gerçekçi aktör, biraz önce burada 
konuştu MHP sözcüsü ve tek gerçekti aktör oydu. “Bizim Anayasa’ya 
ihtiyacımız yok” dedi. Hakikatten bu konuşmayı yapanların hiçbirinin 
gerçekten Anayasa’yla ilgili ciddi bir bilgisi, ciddi bir algısı, ciddi bir 
önerisi, takvimi yoktur ve bugüne kadar olmamıştır. Bu konular üze-
rinde düşünecek, bu konular üzerine politik çözümler geliştirebilecek 
hazırlıkları yok.
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Arkadaşlar; Anayasa üzerine konuşmak için, konuşurken, Anayasa 
değişikliği, yargı, hukuk üzerine konuşurken bazı ciddi sınırlılıklarımız 
var. Düşünsel sınırlılıklarımız var, entelektüel sınırlılıklarımız var, politik 
sınırlılıklarımız var. Bir defa bir hafızamız yok; ciddi bir hafızası yok, ciddi 
bir tarihsel algı yok, ciddi bir kurumlar bilgisi yok, ciddi bir mukayese yok. 
Türkiye’de avukatlık tarihi yazılmamıştır bakın. Komik bir durum. Avu-
katlık tarihinin olmadığı bir yerde hukuk ve yargı konuşuyoruz. Hepimiz 
için utanç verici bu. Avukatlık tarihi Türkiye’de yok; hakim, savcılık tarihi 
yok Türkiye’de. Demokrat Yargı sayesinde yakında bir avukatlık tarihinin 
ön çalışmalarını göreceksiniz. Demokrat Yargı Eşbaşkanımız Muzaffer 
Şakar sayesinde hakim ve savcılıkla ilgili çalışmalar da göreceksiniz. Ama 
bakın, Amerika’da yargı üzerine ciddi bilgiler, kurumsalcı ve davranışsalcı 
ekolden gelir. Türkiye’de kurumsalcı ve davranışsalcı ekol zaten yok. 
Buna ilişkin örnekler, bilgi üretme örnekleri hiç yok. Olağanüstü yoksul, 
düşünsel olarak yoksul bir dönemdeyiz. Bu meseleler üzerine herkes, 
bilgiler olmayınca, mukayese olmayınca, hafıza olmayınca, kurumlar 
olmayınca üfürüp duruyoruz işte: Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, 
yargı bağımsızlığı diye. Olmaz. Bu gelenek bize hiçbir şey vadetmiyor. Ne 
bunları anlayabiliriz, ne bu sorunları çözebiliriz. Politik sınırlılıklarımız 
da var. Bakın Türkiye’deki hukuk aktörlerinin, hakim-savcıların, avukat-
ların, bütün politik aktörlerin hukuk ve yargı karşısındaki asıl konumu 
politik gerçekçi konumdur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Hukuk 
nisbileştirilir. Hukuk, siyaset ve iktidar sorunları karşısında ikincilleştirilir. 
Dolayısıyla örneğin 26 yargılamaları; o gün öyleydi canım, başka da çare 
yoktu diye savunursunuz. 44 yargılamaları; o dönemin gerçeğiydi bu 
dersiniz. Arkasından sayarsınız 61’i; tabii canım o dönemin gerçeğiydi bu 
derseniz. 71’de, 80’de, bugüne kadar ÇHD Davası, Ergenekon Davası, 
KCK Davası, Balyoz Davası diye bunların hepsini bugün “o dönemin 
gerçeği” diye açıklıyor herkes, bütün aktörler.

Gerçeğini artık itiraf edelim, teslim edelim. Bugün çok seçkin ve güzide 
temsilcileri var bu geleneğin. Bu geleneğe ait sorunlar, hepsi buradalar, 
tam tartışmanın yeri, bu meseleyi tartışmanın yeri, tam muhataplarımız 
burada ve politik gerçekçi aslında. Hepsi bir tek şeyle tartışıyorlar bakın, 
başkalarının yaptığıyla. Kendi yaptıkları üzerine bir tartışma yapmıyorlar 
bakın; çok ilginç bir haklı çıkma yöntemi. “O kötü yaptı” diye tartışı-
yorlar. Kendi yaptığı üzerine bir tartışma yok ve bir süre sonra hukuksal 
süreçlerin hepsi haklılaştırılıyor.
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Bakın size bir şey göstereceğim: Bundan 1,5 ay önce Diyarbakır Baro-
sunun bir toplantısına katıldım. Tahir Elçi bana bu metni verdi, içindeki 
şey de dahil, sokağa çıkma yasağına ilişkin raporları toplamış. Bugün ola-
ğanüstü kanunsuz bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kimse bunun yasal 
olduğunu bize söyleyemez, Anayasa’ya uygun olduğunu söyleyemez ama 
politik aktörlerin neredeyse hiçbiri -CHP artık söylemeye başladı- buna 
ilişkin bir politik gündem kurmuyor. Hatta hakim-savcıların çoğunluğu, 
avukatların birçoğu “ne yapalım, o öyle” diye politik gerçekçi bir şeyle 
“zaten geldiğimiz aşamada bunu yapmak zorundayız” diye savunuyorlar. 
Türkiye’de maalesef hukukun üstünlüğü meselesini kendi politik gün-
demi yapabilecek bir politik aktöre sahip değiliz. Türkiye’de liberalizm 
doğmadı maalesef. Bu meseleyi tartışabilecek, üstlenebilecek bir liberal 
hareket doğmadı. Hepsi var olan kendi iktidarının ürettiği gerçekliği, 
hukuksal gerçekliği, nisbileştirilebilir, unutulabilir, ikincilleştirilebilir 
bir mesele olarak görüyor. Ama diğerinin meselesinde ciddi bir durum 
olarak algılatmak istiyor. Bunların şu ana kadar söylediğinde:

Bir, yargı siyasallaştı; iki, AKP yargıyı ele geçirdi. Başka, hukuk ve 
yargıda politik tekel yaratıldı. Cemaat kumpasları… Olağanüstü bakın. 
Bunlar evet, bugün açısından bunlar söylenmeli. Politik anın görevlerin-
den bir tanesi budur. Bugün bunlar ciddi sorun. Bunun büyük günahı 
AKP’nindir, bunda hiçbir sorun yok ama eğer hafızasız tartışırsanız, kendi 
eyleminizi bu tartışmanın dışında tutarsanız, 2003-2004’ten itibaren 367, 
411 kararlarını bu tartışmanın dışında tutarsanız; 26 yargılamalarını, 44 
yargılamalarını, 49’ların yargılanmasını, Kürt aydınların yargılanmasını 
bu tartışmanın dışında tutarsanız tabii ki siz masumlaşırsınız ve tek 
günah AKP’nin üstüne yıkılır. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydı-
nız arkadaş. Hepinizi orada gördük. Bunu yapmayan kimse yok. 26’da 
gördük, 44’te gördük, 49 ve 59’ların yargılanmasında gördük, 80’de 
gördük, 71’de gördük, 97 sonrası gördük… Gördük oğlu gördük. KCK 
Davasında görüyoruz, ÇHD Davasında da görüyoruz. Bakın bunlar son 
derece zayıf, ciddiye alınamayacak haklılık oyunlarıdır; küçük haklılık 
oyunları. Bu haklılık oyunlarında tek bir gerçek vardır. O kötü… Hepiniz 
kötüsünüz. (Alkışlar)

Hepiniz kötüsünüz. Herhangi bir politik anda hukuk mücadelesi 
veren bir politik aktör gördünüz mü? 2010 öncesi bakın Demokrat Yargı 
iktidara karşı mücadele etti. 2010 sonrası Demokrat Yargı, AKP-Cemaat 
iktidarına karşı mücadele etti. 2013 sonrası Demokrat Yargı, AKP ve 
onun sosyal demokrat-ülkücü ittifaklarına karşı mücadele etti, ediyor. 
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Ama dönüyor, karşımızdakiler sürekli dönüyor, sürekli farklılaşıyor. 
Bu gelenekten kimseye bir şey çıkmaz. Artık yeni sorular lazım, yeni 
çözümler lazım. Yoksa bizi 100 yıllık kumara mahkûm etmek isteyen 
ve her yıl yeniden bağbozumu şenlikleri gibi “Anayasa şenlikleri başlı-
yor arkadaş, haydin toplanalım” diye bizi çağıran, birazcık eğlenilen ve 
sonra eve dönülen bu geleneksel aktörlerle idare etmek zorunda kalırız, 
buna mahkûm oluruz. Bunun artık sonunu getirmek lazım. O halde 
ben ne diyeceğim: Bu aktörlerin, buradaki aktörlerin hepsinin dışında 
düşünüyoruz, çok farklı düşünüyoruz. Bu aktörlerin bir defa hukuk ve 
yargı konusundaki bilgileri zayıftır. Neden zayıf?

Bir; Türkiye’de iktidar alanı üzerine söz sarf etmeyen hiç kimse yargı 
ve hukuk üzerine söz sarf edemez. Buradaki konuşmacıların hepsinin 
söylediği şey şudur: İktidarın dışında tutalım yargı meselesini. İktidarın 
dışında tutarsanız, iktidar meselesinin dışında tutarsanız orada yargı ve 
hukuk olmaz. Dışına çıkarmayacaksınız, tam içine çekeceksiniz. Orada 
bir güç dengesi olmazsa -Altuzer bunu diyor bakın; ünlü Fransız Marksist- 
“Kuvvetler ayrılığı, iktidardaki güçler dengesidir” diyor. “Farklı güçler 
arasındaki dengedir” diyor. Eğer bu denge olmazsa kimse kuvvetler ayrı-
lığından, yargıdan söz etmesin. Orada bir politik tekel vardır, bir devlet 
dairesi olarak işleyen adliye ve yargı vardır. O devlet dairesi ve yargı da 
iktidarın bütün isteklerini kabul eder, iktidarın siparişlerinin hepsini yapar. 
“Orduya aç” dersin davayı, orduya açtırırsınız. Öbür gün “bu iş bitti, 
onlarla dostuz artık” diyip, o içeri girenleri dışarı çıkartır, onlarla beraber 
bu defa yargılayanlara dava açarsınız. Bakın, iktidar üzerine konuşmak 
lazım. Eğer yargı yaratmak istiyorsak, gerçek bir yargı yaratmak istiyorsak 
iktidar üzerine konuşacağız, iktidar üzerine düşüneceğiz, iktidar dengesi 
üzerine bakacağız, kafa yoracağız.

İki, bu yargı anlayışı, bu geleneksel anlayış, son derece zayıf argü-
manlara sahip. Bir defa yargı ve hukuk tartışması, yargı endüstrisinin 
dışında tutulamaz. Dünyanın her yerinde yargı bir endüstriyel alandır; 
müteşebbisleri vardır, kendi müteşebbisleri vardır. Orada özellikle Yar-
gıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi ideolojik merkezleri ele geçirip 
avukatlık sermayesinin üstüne konan bir avukatlar grubu vardır. 2010’a 
kadar bu Cumhuriyetçi Avukatlardı, 2010 sonrası Yargıtay, Danıştay’ı 
cemaat ele geçirince bu defa cemaatçi avukatlar malı götürmeye başladı. 
Arkasından 2013 sonrası yeni bir şirket doğdu. O şirket milli görüşçü, 
ülkücü, sosyal demokrat şirketi. Bu defa bunlar paylaşmaya başladı. Bu 
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mali sermayenin nasıl paylaşıldığına dair söz sarf etmeyen birisi hukuk 
ve yargıdan söz etmesin. (Alkışlar)

Bakın hukuk sermayesi çok eşitsiz paylaşılıyor. Belli merkezleri ele 
geçirenler, ele geçiren avukatlar daha çok söz etme, daha çok söz sarf 
etme, daha çok yetki sahibi olma iddiasını daha fazla ileri sürüyorlar. 
Bugüne kadar tamamen eşitsiz gelişmiştir bu. Cumhuriyetçi Avukatlar 
Grubu, burada yargının içerisinde üretilen sermayeye belli bir süre 
el koymuştur. Sonra cemaat el koymuştur, ondan kapıp şimdi sosyal 
demokratlar, ülkücüler ve milli görüşçüler el koymuştur; onların kurduğu 
şirket el koymuştur. Bunlar üzerine hikaye üretmeden kimse hukuktan 
ve yargıdan bahsedemez. Masalsı bir şey olur, çok masalsı bir şey olur. 
Buna karşı mücadele de çok masalsı olur. Bugün örneğin herkes hukukta 
kriz olduğundan söz ediyor. Bu krizde hukuktan uzaklaştık, hukuk 
bitti… Hukuk bitmedi. İlk defa hukukun yanına yaklaştık; ilk defa 
hukukun ihtimal olarak doğduğu bir yerdeyiz. İlk defa krizle beraber 
bakın Türk siyasi tarihinde ikincidir bu: 1954, 1956, 1958 ilk sezon. 
Sonra arkasından 1961’de değişir iş. İkinci sezon 2003-2004’le başlar. 
1926’daki Muhamat Kanuna bakın. Muhamat Kanunuyla Cumhuriyet 
avukatlık sermayesini ele geçirdi. Bütün o yargı merkezlerini ele geçirdi 
ve bütünlüklü olarak inşa etti. 1950’lere kadar sorun çıkmadı. 1950’de 
birdenbire devlet içerisinde bir yarılma başladı. Demokratlarla Halk Fır-
kası arasında bir savaş, bir mücadele başladı. Bu iktidar savaşının yargıda 
kendi temsillerini üretmemesi mümkün değildi. Bu süreç 1961’de önemli 
bir Yargıtay ve Danıştay üyesinin emekli edilmesiyle son bulmuş, Halk 
Fırkası tarafından savaş kazanılmıştır.

İkinci sezon 2003-2004’le başlar ve ilk kez gerçekten hukukun ve 
yargının yaratılabileceği bir dönemin içerisindeyiz. 2003-2004’te başladı. 
2006’da Şemdinli İddianamesiyle yükseldi. 2007-2008’de AKP kapatma 
davası, 367’lerle yükseldi. 2010 Referandumuyla yeni bir süreç başladı. 
2013’de, 2010’daki bütün kavgalar unutuldu, yepyeni ittifaklar doğdu ve 
halen yepyeni süreç bir süre daha devam edecek. Kriz sürüyor ve hukuk 
bitti, hukuk güvenliği yok diyenlere hatırlatmak isterim. Hukuk güven-
liğinin en çok olduğu yerler diktatörlüklerdir. Orta sınıfların, hukukun 
tartışılmadığı, yargının tartışılmadığı yerler, genellikle diktatörlüklerdir. 
Hukukun tartışılmadığı bir demokrasi yoktur, yargının kriz yaratmadığı 
bir demokrasi yoktur. Yargı krizdir zaten. Krizleri yönetemeyen bir yargı 
olmaz, krizleri üstlenemeyen yargı olmaz, hukuk olmaz. 30 yıl hukuk 
güvenliği oldu; bu dünyanın her yerinde olur. Yargı güvenliğini de, ikisini 
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takip edin. Uzakdoğu ülkelerinin bir çoğu, diktatörlükle yönetilen ülkele-
rin bir çoğu yargıda güven endeksinde en üsttedir. En üsttedir. Hukuksal 
güvenlik üretilen, orta sınıflara güvenlik vadeden, en fazla güvenlik vaat 
edilen yer Uzakdoğu’nun diktatörlükleridir; Endonezya’dır, Bangladeş’tir. 
Bunlara dikkat edelim bakın.

Şu Anayasa konusunda birkaç şey söyleyeyim, daha sonra çözüm kıs-
mına geleceğim. Bakın Anayasalar tarihsel metinlerdir ve o andaki güç iliş-
kilerini, güç dengelerini bağlarlar. İki, Anayasalar ileriye doğru yapılmaz. 
Hiçbir Anayasa ileriye doğru yapılmamıştır. 1924 Anayasasını düşünün. 
1924 Anayasası yapıldığında güç ilişkileri tamamlanmıştı. Anayasalar 
geriye doğru yapılır. Geriye doğru güç ilişkileri tamamlanmıştır, iktidar 
ele geçirilmiştir, sonra Anayasa yapılmıştır. Her şey yazılır o Anayasaya, 
sorun yok. Şimdi ortada bir savaş var, bu savaş ortamında bir Anayasa 
yapamazsınız. Yaparsanız en fazla 3 gün sürer ve başkasının hendeğine 
denk gelirsiniz. O hendek kalkmadıkça, barışla kalkmadıkça, oturup 
müzakereyle kalkmadıkça siz hiçbir şey yapamazsınız, istediğiniz kadar 
hukuk üretin. Zaten müzakere yapmanın sebebi de hendektir. Hendek 
olmasa müzakere yapmayacaktınız zaten, hendek olduğu için müzakere 
var. Bu nasıl bir iş? Bakın mantık tersinden kuruluyor. Hendek var, 
müzakere yapılmasın. Hendek olduğu için zaten müzakere yapıyorsun, 
bütün dünyada müzakere böyle olmuştur, barış süreçleri böyle işlemiştir. 
O halde ne yapacağız?

Bir, güçler dengesi oluşmadığı sürece hukuk ve yargıdan söz etme-
yeceğiz. Bunun için de ihtiyacımız olan en birinci şey Kürtlerin Türk 
siyasi hayatında, Kürt siyasal ekseninin Türk siyasi hayatında normal-
leştirilmesidir. Bu normalleşme olmadan Türk siyasetinde krizler daima 
devam edecek ve bu krizlerden yararlanan tek grup AKP olacaktır. Çünkü 
AKP’nin avantajı, kendi dışındaki herkesle konuşabilen tek aktör olmadır. 
Dikkat edin, kendi dışındaki herkesle, HDP’yle konuşabiliyor, CHP’yle, 
MHP’yle konuşabiliyor; herkesle konuşabiliyor. CHP ve MHP, HDP’yle 
konuşamıyor. CHP, HDP’yle konuşamıyor. Bunlar çok ciddi sorunlar. 
Eğer herkesle konuşabilir aktörler üretmezseniz, CHP bu hale gelmezse, 
MHP bu hale gelmezse, kazanan tek kişi olacak AKP, Erdoğan. O halde 
bunların hepsini aşmak zorundayız. Güçler dengesi yaratacağız. Güçler 
dengesine oturmayan hiçbir hukuk ve yargı ayakta durmaz. İki gün sonra 
darbe yapılır, aynı 1924 Anayasasından sonra Takrir-i Sükun kanunuyla 
olduğu gibi 50 yıl biz Takrir-i Sükun Kanunuyla yaşarız. Şu anda da İç 
Güvenlik Yasasıyla yaşıyoruz, ne Anayasası? Anayasa yok ki. (Alkışlar)
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Sokağa çıkma yasağı Anayasal mı? Değil. Şimdi yeni Anayasa yapsak 
ne olacak? Bir şey mi olacak? Değişecek mi? Murat çok güzel söyledi: Bu 
insanlar tutuklanmayacak mı yeni Anayasa geldiğinde? Gene tutuklana-
caklar. E niye istiyorsunuz o zaman? Tek bir şeyle istiyor Anayasayı ve 
onun sebebi de şu: Erdoğan bugün ittifaklarla yaşıyordu. Bu ittifakların-
dan ülkücü ve sosyal demokrat ittifaklarıyla yaşıyor; milli merkezi kurdu 
onlarla beraber. Bu ittifaklarından kurtulması için mutlaka ve mutlaka 
başkanlık gerekiyor. Başkanlık aslında istediği bir şey değil onun, gerekli 
de bir şey değil ama bu ittifaklardan kurtulup kendi düzenini kurabil-
mesi için yeni bir biçimsel yapıya ihtiyaç var. Hafızayı yok ediyorsunuz 
çünkü, geleneği yok ediyorsunuz ve her şeyi yeniden kurabilir hale 
geliyorsunuz. Çok esaslı bir şey değil, ama ortaklarını yiyecek; bunun 
için yapıyor, amacı bu.

İki, yargıyı gerçek bir yargı kültürü içerisinde, özerk bir hukuk düşün-
cesi içerisinde de üretmezseniz, kaçınılmaz olarak Ak Partinin siparişi, 
Cumhuriyet Halk Fırkasının siparişi… Ne siparişler yaptı bugüne kadar? 
MHP’nin siparişi, ne siparişler yaptı? Aynı zamanda onlara siparişler de 
yapıldı “şuna dava aç, buna dava aç” diye. Hepsine dava açıldı, dava açıl-
mayan kimse yok. 1944 Yargılamaları mastır tezimdir beni. Irkçı, Turancı, 
Türkçülerin hepsine büyük eziyetler yapılmıştır. O sürecin hepsini yazdım. 
Turancılara yapıldı bu 1944 yılındı. Suçları var mıydı? Yoktu, dosyaya 
bakın yok. CHP’lilere yapıldı. Dindarlara yapıldı. Komünistlere, solculara 
hep yapılıyor zaten. Biz oralardayız, yangında ilk yanacaklardanız, onda 
bir sorun yok ama gerisi dönem dönem iktidarını buluyor, sonra mağdur 
oluyor. Sonra arkasından şöyle bağırıyor: “Sizin yüzünüzden oldu.” Tabii 
ki bizim yüzümüzden olacak, kimin yüzünden olacaktı? Bundan sonra 
da başınıza ne gelirse bizden bilin. (Alkışlar) Şimdi bu kadarla bitireyim. 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Oturum Başkanı - Demokrat Yargı Eşbaşkanı Sayın Orhan Gazi 
Ertekin’e teşekkür ediyoruz. Söz sırası şimdi Sayın Hicran Kandemir’de. 
Buyurun Sayın Kandemir.
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Av. Hicran KANDEMİR
Sinop Barosu Başkanı

Sinop Barosu adına ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
1982 Anayasasının bir darbe anayasası olduğu ve bizim, bu ülkenin, bu 
ülke vatandaşlarının çok daha çağdaş, evrensel temel hak ve hukuklar 
ekseninde düzenlenmiş yeni bir Anayasaya ihtiyacı hepimizin hemfikir 
olduğu bir konu. Ancak şu anda 82 Anayasasında yer alan ve hepimizin 
son derece gelişmiş dediğimiz maddelerin bu yeni Anayasada olmasını, 
koşulsuz isteyeceğimiz maddeleri şu anda uygulanıyor mu?

Anayasa maddeleri hâlâ uygulanabilir mi? Yasalar Anayasaya uygun 
mu? Anayasa yargısı düzgün işletiliyor mu? Bu konuda hepimizin ciddi 
kaygılarının olduğu açık. Ya da yeni bir Anayasa için ne gerekiyor? 
Toplumsal uzlaşı. Uzlaşı ortamında mıyız? Uzlaşı ortamından geçtim, bu 
ülke bu kadar ötekileştirme, bu kadar kutuplaşmayı bence yaşamamıştı. 
Biz en küçük konularda birbirimizle uzlaşamaz hale geldik. Ülke içinde, 
ülke dışında terörden bahsediyoruz. Hangimiz güzel bir güne başladı-
ğını söyleyebilir? Gazete, medya, her gün içimizi acıtan haberlerle dolu. 
Böyle bir ortamda güzel şeyleri üretebileceğimiz, hayal ettiğimiz, bize 
yakışır bir Anayasayı yapabileceğimize keşke inanabilsem ama maalesef 
bu konuda bir inancım yok. Bu talepleri dile getirenlerde samimi olan 
kesimin olduğuna da inanıyorum ama Anayasada var kuvvetler ayrılığı. 
Bugün kuvvetler ayrılığının fiiliyatta olduğunu söyleyebilir miyiz? Söy-
leyemeyiz. O zaman neye ihtiyaç duyuyoruz?

Açıkçası bu soruları ben kendime sorduğumda, yeni Anayasa değişikli-
ğinin şu anda bizim için lüks bir tartışma haline geldiğini düşünüyorum. 
Biz önce Anayasamızda var olan temel hak ve hürriyetlerin usulüne 
uygun kullanılabilir hale geldiğini görmeye, birbirimizi anlamaya, her 
bir vatandaşımızın bireysel gelişimini sağlamaya, akıl-fikir ve vicdanı hür 
insanlar yaratmaya asıl ihtiyacımız bu bence.

Hukuka güven: Biz avukatların şu anda yaşadığı en büyük uygulamada 
sorun bu. Size gelen bir müvekkiliniz sizden verilecek kararın adalete 
uygun olup olmayacağı konusunda ya da nasıl çıkabileceği konusunda 
bir beklenti içerisinde oluyor. Hangi hakime göre, hangi mahkemeye göre 
karar çıkacağını sormuyor size; hepsinden aynısının çıkmasını bekliyor. 
Böyle mi? Maalesef değil. Yargı güveni sarsılmışsa, insanın insana güveni 
kalmamışsa, uzlaşma kültürü yoksa, yeni Anayasa da maalesef olur mu? 
Oldurulur ama istediğimiz bu mudur? Bence değil.
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İnşallah böyle günlere kavuşuruz, inşallah uzlaşma kültürüyle, bize 
yakışır, iyi bir Anayasa yaparız ve o Anayasa da fiilen uygulanır. Teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı- Sinop Barosu Başkanı Sayın Hicran Kandemir’e 
teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Fevzi Kayacan’da. Buyurun 
Sayın Kayacan.

Av. Fevzi KAYACAN
Konya Barosu Başkanı

Teşekkür ediyorum değerli başkanım. Ben de Konya Barosu adına, 
hem şahsım hem barom adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara 
Barosunun bu Uluslararası Hukuk Kurultayında bulunmaktan ötürü de 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade edeyim. Ankara Barosunu, 
değerli başkanını ve yönetim kurulunu huzurlarınızda bir kez daha tebrik 
ediyor ve Kurultayın başarılı geçmesini diliyorum.

Yargıtay Başkanımız edebiyattan bahsetti. Sonra Özgür Bey Rahmetli 
Muammer Aksoy’un kitabından bir pasaj okudu. Sonra Sayın İyimaya 
Üstadımız kendi kitabında bir pasaj okudu. Sanki sözbirliği yapmışçasına 
ben de bir kitabı size hem tavsiye edeyim okumamış olanlar için. Ahmet 
Ümit’in “Elveda Güzel Vatanım” adlı kitabı. Bir solukta okumuştum. 
Orada:

“Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Kim söylemişti bu cümleyi hatır-
lamıyorum ama ne yazık ki doğru. Doğru, lakin eksik; ölüm şehirlerimizi 
kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir” diyor.

Bir bölüm daha var. Aslında Sayın İyimaya’nın pasajına da uygun:
“Sahi nedir vatan? Bir toprak parçası mı? Uçsuz bucaksız denizler, derin 

göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, 
tenha köyler mi? Hayır, bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Ne 
sadece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi… Annenizin şefkati, 
babamızın saçlarına düşen ak, ilk aşkımız, doğan çocuğumuz, dedelerimizin 
mezarlarıdır vatan. Vatanı olmayan insanın hayatı da olmaz.” Diyor yazar.

Evet vatan bir edebiyatçının gözünde böyle ama tabii bir hukukçu 
olarak sanki bu vatan dediğimiz toprak parçasına edebiyatçının az önce 
bahsetmiş olduğu o özelliklerin dışına, o toprak parçasına bir şeyler daha 
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katmak gerekiyor bir hukukçu gözüyle. Nedir o? Demokrasi, insan hak-
ları, hukukun üstünlüğü, evrensel değerler. Bunlar aynı zamanda vatanın 
bütünleyici parçaları. Bunlar olmazsa yaşadığımız bu vatanın bir anlamı, 
bir önemi olmayacaktır.

Şimdi tabii konu Sayın İyimaya’nın da tavsiyesiyle gündeme bağlı 
kalarak Anayasa değişiklikleri, yargı, yargıç bağımsızlığı ve hukuk dev-
leti… Konu bu.

Hukuk nedir? Hukuk, siyasi rejimin normlaştırılmış halidir. Hangi 
siyasi rejim ülkemizde geçerli veya başka ülkelerde. Mesela İran’da da 
bir hukuk sistemi var. Siyasi rejimin normlaştırılmış hali veya Kuzey 
Kore’de siyasi rejimin normlaştırılmış hali. Türkiye’de siyasi rejimin 
normlaştırılmış hali. Nedir bu siyasi rejim? Biz aslında yıllar öncesinde 
siyasi rejimimizi belirlemişiz. O da Avrupa değerleri. Avrupa Konseyi üye 
bir ülkeyiz, 47 ülkeden bir tanesiyiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 
kabul etmişiz ve 1987 yılında da bireysel yargı yetkisini tanımışız. Dola-
yısıyla bizim değerlerimiz, kabul edelim, etmeyelim Avrupa değerleri; 
liberal düşüncedir, bireysel düşüncedir.

Dolayısıyla eğer hukuk bu siyasi rejimin normlaştırılmış haliyse, o 
zaman yargısal işleyişte, özellikle yargı diyalektiğinde de bu değerlerin 
egemen olması gerekiyor hukuk sisteminde. Peki egemen mi? Sahalardan 
geliyoruz, avukatız; yani hepimiz sabah 9’da girip savaşır gibi o mahke-
meden o mahkemeye, o mahkemeden o mahkemeye gidip geliyoruz. 
Gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin belirttiği gibi bir çelişmeli 
yargı yapılabiliyor mu? Yargı diyalektiği var mı? Avukatın, savunmanın 
yargı diyalektiğindeki rolü gerçek anlamda sağlanabiliyor mu? Bu sorulara 
ne yazık ki olumlu cevap veremiyoruz. Orada tek merkezden yapılan bir 
yargılama faaliyeti, hakimin üzerinden yapılan bir yargılama faaliyeti var.

Duruşma, dur. Orada duruyoruz avukat olarak. Oysa yani avukatın 
orada yargıyı biçimlendirmesi ve hakimin tez-antitez ve nihayetinde sentez 
diyalektiğinde hakimin daha pasif bir rol üstlenmiş olması gerekirken, 
mesela bir yargılamada ben merak ediyorum: Savcılık makamı niye susar?

Şunu da aslında sorgulamak gerekiyor: Hakimlerimiz ne kadar liberal? 
Hakimlerimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ne kadar 
vakıf? Veya liberal demokrasi anlayışında eğer Türkiye’nin gerçekten 
hedefi buysa –ki bu 50’li yıllardan beri- bir hakim ne kadar demokrat, ne 
kadar liberal, ne kadar bireyci ve bunu kararlarına ne kadar yansıtabiliyor? 
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Savunmanın rolüne ne kadar inanabiliyor? Avukatın savunmadaki rolüne 
ne denli inanıyor?

Tam Türkiye’deki sistemde görebileceğimiz şeyler. Avukat ayağa kalk-
mıyor. Ben “gereği düşünüldü” dedim, sen ayağa kalkmadın. Yahu dava 
dosyasını incelesenize arkadaşım yahu. Vatandaşlar sizden adalet bekli-
yor. Kalktın, kalkmadın, ama pratik çözüm, Türk usulü “duruşmaya ara 
veriyorum.” Hemen akabinde sandalyesini aldıktan sonra otomatikman 
ayakta. Problem bu mudur? Çözüm bu mudur? Yargıdan beklentimiz 
bu mudur? Ama bu sadece Gaziantep’te yaşanan veya sadece Tekirdağ’da 
yaşanan bir hadise değil. Ben size bunun sayısız örneklerini verebilirim 
ama vaktimiz çok müsait değil.

Tabii yeni Anayasa açıkçası konuşmacılarımızın, gerek Murat Beyin, 
gerek Sinop Baro Başkanımızın belirttikleri gibi Anayasa değişikliği acaba 
bu iklim, o iklim mi? Yani tartışacağımız bir iklim mi? Şu anda Anayasa 
tartışmaları bize neyi katacak? Bize neyi sağlayacak? Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin özellikle de Türkiye’yi referans alan kararları, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ortadayken, yeni Anayasa onların sağlamadığı hangi 
hakları ekstra olarak sağlayacak. Ben doğrusu merak ediyorum. Yani bu 
Anayasa bu anlamda neyi sağlayacak? Tabii son konuşmacı olunca da 
böyle biraz…

Bence hiç Anayasa olmasın üstadım, hiç Anayasa olmasın. Biran için 
Anayasanın olmadığını varsayalım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları, eğer hakiki anlamda, 
özellikle yargı yerlerinde içselleştirilerek uygulanabilirse bu ülke 3 sınıf 
birden atlar. Anayasanın 90 ıncı maddesinin son fıkrası, temel hak ve 
özgürlüklerle ilgili olanı: Eğer uluslararası sözleşmelerle iç hukuk çatışırsa, 
hepimizin malumu uluslararası sözleşmelere üstünlük tanınır diyor.

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 32 nci maddesi, son derece 
önemli. 32 nci maddesinde mahkemenin, yani Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin yargı yetkisi, 33, 34, 46, 47 nci maddelerinde belirlenen 
koşullar uyarınca kendisine sunulan bu sözleşmenin ve protokollerin 
yorumu ve uygulanmasına ilişkin tüm sorunları kapsar. Yani Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin yorumlanmasında tek yetkili merci kim? 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak verdiği kararlar ortada. Anayasa 
Mahkemesi bugün itibariyle iç hukukta biraz daha diğerlerinden, yani 
Danıştay ve Yargıtay’dan bir kademe daha üstünde olduğunu acizane 
mahkeme kararlarını inceleyen biri olarak söyleyebilirim ama Anayasa 
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Mahkemesinin de yaptığı şey aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-
nin kararlarına köprü vazifesi sağlaması. Çünkü iç hukukta hakimlerimiz 
direnmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına, uygulamak 
istememişlerdir, bir fantezi olarak görmüşlerdir.

Tabii yargı denince tabii Türkiye’de yargı reformu dediğimiz vakit, 
ilk etapta hakim, yargıç, savcı meslektaşlarım beni bağışlasın, ilk reform 
olarak hakim-savcı maaşları oluyor. İlk reform olarak görülen hakim-savcı 
maaşlarıdır. Oysa ben yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. Mesela her yerde 
yargı var, her yerde hakim var, her yerde savcı var. Yani antidemokratik 
ülkelerde de var, teokratik ülkelerde de var. Var, yargı var. Yani yargı 
orada da bağımsız, yani İran’da bağımsız diyebiliriz yargıya. Bu yargıya 
farkındalığı veren, anlamlandıran nedir? Savunmadır. Yani şöyle bir 
şey söylersek: Eğer bir sistemde avukatın rolü, savunmanın rolü, yargı 
içerisinde aktif ve etkiliyse, o ülke gerçekten demokratik ve liberal bir 
ülkedir, farklı bir ülkedir diyebiliriz. Ama yargı diyalektiğinde avukat 
bu günkü sistemimizde, persona non grada’dır, istenmeyen kişidir. Yani 
avukatsız bir yargı aslında çok da güzel bir yargı olur. Bir adalet bakanının 
ifadesi -Sayın Afyon Baro Başkanımız da hazır bulundu- aslında Adalet 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı falan değil. Hakim ve savcılar bakanlığı 
doğru mu? Evet, öyle diyor. Hakim ve savcılar bakanlığıdır. Bakın çok 
ciddi sorunlar yaşadık, mesela UYAP’la ilgili problem yaşadık. Otoban 
meselesi vardı değil mi Turgay Başkanım. Bilgi İşlem Daire Başkanını, 
nasıl ki otobanda siz otobanı kullanıyorsanız ücret veriyorsanız, avukat-
lar da UYAP’ı kullansın ve ücret versinler. Yargı kararları uzun bir süre 
-Yargıtay Başkanımız burada ifade etti- avukata kapalıydı. Yahu niye 
avukata kapatıyorsunuz? Avukatla ilgili yargı kademesinde gerçekten 
son derece ciddi sıkıntıların yaşandığını söyleyebiliriz. Bu sorunları 
esasen mesela hani Anayasa değişikliği deniyor ya, mesela yasalarımızın 
tamamı demokratik de bir Anayasa mı antidemokratik? Yani daha taze 
antidemokratik yasalar çıkmadı mı, uygulanmıyor mu, yürürlükte değil 
mi? Baro başkanları aslında baro başkanı değil bir yönüyle, şamar oğlanı. 
Yani kimseye yaranamazsınız, sizden herkes bir açıklama yapmanızı bek-
ler. Benim hiçbir siyasi parti, hiçbir kuruluş, yapıyla ilgim olmamasına 
rağmen, bir baro başkanı olarak ben ülkemdeki hukuk sistemiyle ilgili 
kendi şahsi görüşlerimi ifade etmemden daha doğal ne olabilir? Çoğul-
culuk diyoruz ya… Ama Konya Barosunun elektriklerini iki gün kesti 
başsavcılık ben açıklama yaptım diye. (Alkışlar)
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Siyasi iktidar sizsiniz de ondan size bakıyorum. Hangi yetkiyle? Türk 
usulü çözdük. Metin Başkanımız geldi, görüştü. Baro başkanları geldiler 
sağ olsunlar. Mümayiş yaptık, elektrikler 2 gün sonra açıldı. Avukatlık 
Kanunu 50 nci madde açık: Bir yasa yapıyoruz, bu yasa uygulanmak için 
vardır. Bu yasa ihlal edilmek için yapılmaz. Her adalet dairesinde, böl-
gesinde bulunduğu baro için her mahkeme salonunda ve icra dairesinde 
ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunludur. Ben 
makul şüphe yasasıyla ilgili olarak, ben sulh ceza hakimlikleriyle ilgili 
olarak, ben MİT Yasasıyla ilgili olarak, ben HSYK ile ilgili olarak, baro 
başkanı olarak, hukuk minvalinde açıklamalar yaptığım için Beyşehir 
Avukatlar Odasının bir günde haber verilmeden eşyaları kapı önüne 
bırakıldı, dosyası burada. Dava açtık. Yani yargının hesap verilebilirliği 
deniyor ya, müracaat ettik. Hangi yetkiyle yaptınız bunu savcı olarak? 
İdari yargının bir temeli vardır. İdari yargıda hiçbir organ kaynağının 
Anayasadan, yasalardan almayan bir yetki kullanamaz. Nasıl yaptınız 
bunu? Cevap yok, hakim ihtiyacı vardır. Hadim Adliyesindeki odamızı 
bir günde boşalttılar. Biz barolarda da para çok. Yani adliyede bir yer 
tahsis etti mi abartıyoruz da. Yani orada ne kadar güzel tefrişat adına, 
bilgisayar adına, ne kadar güzel donanımlar varsa bunları yapıyoruz. Bir 
günde bunların boşaltıldığını biz görebiliyoruz. Yani üzüntü verici şeyler 
tabii ki bunlar. Bir defa yargı savunmasıyla, iddia makamıyla, yargısıyla 
bir bütündür. Bu bütünün parçalarıdır. Bu parçalara sahip çıkmak gerekir. 
Bizler rakip değiliz, düşman değiliz. Yargı diyalektiği içinde yer almak 
durumundayız.

Burada konuşuluyor: İşte yargının politize olmasından, ocu, şucu, 
bucu diye çok ciddi sıkıntılar var şu anda yargı kademesinde kutuplaşma 
adına. Ben şunu söylüyorum, öteden beri de söyledim: Yargıda kutup-
laşmayı sonlandırmak istiyor musunuz? Mülakatı kaldırın kardeşim 
yahu, mülakatı niye yaparsınız? Ben hakimlik yaptım. Hukuk fakültesini 
bitirdim, yazılı sınavı kazandım, mülakata girmem lazım. Annem bir ev 
hanımı, okuma-yazması yok; babam yurtdışı işçisi, ben 1 yaşındayken 
yurtdışına gitmiş. Dediler ki: “Sen bu şekilde kazanamazsın.” Sene 1990. 
Bir tekstilci ağabeyimiz vardı Hacı Ali Bozan. Vefat ettiyse Allah rahmet 
eylesin. Gittik o zaman Anavatan Partisinin yönetimindeydi. Ne yapalım? 
Kazandım, yaptım. Ama hakkımdı benim.

Bir de şunu söyleyeyim çok özür dileyerek, bir anımı da ben de 
anlatmak istiyorum. Hakimim, tabii yetişmişiz eğitim merkezinde, bilen-
mişiz. Kocaeli’ne gittim. Kocaeli’nde her davayı -vergi mahkemesinde 
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çalışıyorum- nasıl reddederim, nasıl devletime vergi kazandırırım, bunun 
hesabını yapıyorum ve heyete getirirken davayı reddetmek üzere anlatı-
yorum. Reddedilince de böyle anlamsız bir mutluluk duyuyorum, yani 
itiraf ediyorum. Ne zamana kadar? 8 ayım böyle gitti. 8 ay sonra mah-
keme salonunda bir vatandaş var, ama dikkat çekiyor. Uzun boylu, üstü 
başı perişan. Yazı işleri müdüresine dedim ki: Niye bekliyor o vatandaş 
sabahtan beri? Dava açacak dediler. Açsın davasını dedim. Parası yok 
dedi. Vergi mahkemesi maktudur, bugün itibariyle belki 120-130-150 
lira. Parası yok. Öğleden sonra baktım tekrar vatandaşa, yine orada. Peki 
ne yaptı vatandaş? Davasını açtı. Nasıl açtı, sabahleyin parası yoktu. 
Gelininin bileziğini satmış. O zaman deyim yerindeyse Osmanlı tokadını 
yemiştim ben. Devletin benden istediği şey aslında ona vergi kazandırmak 
değildi. Devletin benden istediği şey, hukuku uygulamaktı ve ondan sonra 
kendimi hakim olarak hissetmeye başladım. Ama şunu söyleyebilirim 20 
yıllık da bir avukat olarak. Benim o ilk 8 aylık mantalitemle kürsüden 
emekli olan hakim ve savcılarımız var. Beni sabırla dinlediğiniz için 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı- Konya Barosu Başkanı Sayın Fevzi Kayacan’a biz 
de teşekkür ediyoruz. Şimdi son söz Afyon Barosu Başkanımız Sayın 
Turgay Şahin’de. Buyurun Sayın Şahin.

Av. Turgay ŞAHİN
Afyonkarahisar Barosu Başkanı

Teşekkür ederim. Hepinizi şahsım ve Afyonkarahisar Barosu adına 
saygıyla selamlıyorum. Aramızda hukukçu olmayan tek katılımcı Özgür 
Bey, ama kendisini tebrik ediyorum. İçimizde belki bu toplantıya katıl-
maya en layık insan, meslek temsilcisi kendisidir. Çünkü bizim yıllardır 
Adalet Bakanlığına gidip, gelip, kota lazım dediğimizde, “serbest mesleğe 
kota mı olur?” diye geri çevrilirken nasıl yapmışlarsa eczacılar adına bu 
kotayı aldılar. Bu anlamda burada oturmaya en layık kişi kendisidir. 
Tebrik ediyorum.

Şimdi tabii Anayasa değişikliğinde işin doğrusu benim Anayasa 
Hukuku konusunda böyle ciddi bir sempozyumda sizler adına sunaca-
ğım bir şey yok, bu konuda müktesebatım yeterli değil. Belki eş-dost 
toplantılarında bir şeyler konuşabiliriz ama bir şey söylemek istiyorum bu 
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konuda. Anayasayı şöyle Word ortamında kelime tarama sistemiyle “avu-
kat, baro, savunma” diye taradığınızda karşınıza hiçbir kelime çıkmıyor. 
3 tane istisnası var: Bu 2010 yılındaki referandumdan sonra HSYK’yı 
ve Anayasa Mahkemesine avukat üye esası getirildi ya, işte öyle geçiyor 
ve bir yerde de baro ibaresi geçiyor.

Şimdi bizim her toplantıda çok sevdiğimiz bir alıntı var, çok alıntı 
yapmayı sevdiğimiz Avukatlık Kanunu 1 inci maddesi: Avukat yargının 
kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Çok 
seviyoruz bunu, çok da önemsiyoruz ama Anayasada avukat kelimesi yok, 
yargının kurucu unsurlarından olarak sayılmıyor, asla geçmiyor. Bakın 
dikkatinizi çekiyorum, bağımsız savunma diye bir kavram yok. Baroların 
nitelikleri sayılmamış, yargı bölümünde avukatlar ve barolar geçmiyor. 
Barolar Birliğinin tercüme ettiği ve benim ilk başta garipsediğim bir 
Angola Anayasası vardı. Herhalde şu anda yeryüzünde en son yazılmış, 
kabul edilmiş anayasası. Yahu bunu niye tercüme ettiler dedim, en son 
olduğu için. Yani bir de tabii incelediğimizde aslında tüm Anayasaların 
metin itibariyle çok da kötü olmadıklarını görüyoruz. Angola da harika 
bir Anayasa yapmış. Ne kadar uygulanıyor bilmiyoruz ama o beğenme-
diğimiz Angola’nın Anayasasında avukatlar, barolar düzenlenmiş ve yargı 
bölümüne alınmış. Yani tabii bunu da takdirlerinize sunuyorum. Yani beni 
ilgilendiren kısmı evveli emirde yeni bir Anayasa yapılacak mı, tartışılacak 
mı? Ama hani kadının adı yok diyordu ya yazarımız, avukatın adı yok. 
Lütfen adı konulsun. Barolarımızın, bağımsız savunmanın adı kavram 
olarak Anayasada yer almayacaksa bunu çok fazla bizim tartışmamızın 
bir anlamı olmayacak diye düşünüyorum.

Şimdi aslında bir sunum hazırlamıştım ama hiçbir katılımcı sunum 
üzerinden yapmadığı için ben de açtırmadım. Zaten bir Apple yazılımı 
üzerinden hazırlamıştım, burada gördüm ki farklı karakterler çıkıyor 
falan. Aklıma şey geldi: İşte bu kanunlar falan hazırlanırken bizim bir 
yazılım farkı var. Aslında aynı şey üzerine çalışıyoruz ama yargıyla avu-
katlar arasında bir yazılım farkı var, biz farklı yazılımlarla şey yapıyoruz 
ve arada bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk nedeniyle de asla dikkate 
alınmıyoruz, yok sayılıyoruz yasama ve uygulamada. Bunu böylece 
görüyorum. Şimdi tam buradan girmek istiyorum:

Yargı ve yargıç bağımsızlığı… İşin doğrusu hani şu Kars türküsünde 
“korkirem” diyor ya, ben yargı bağımsızlığı deyince işin doğrusu kor-
kuyorum. Burada Demokrat Yargı ve YARSAV Başkanları da var. Bun-
lar kuruldukları zaman da çok korkmuştum, itiraf ediyorum. Hatta 
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YARSAV ilk kurulduğu zaman ben bir hakimden endişelenip kendimi 
azlettirmiştim. Çünkü hakimimiz YARSAV mensubuydu. O zaman bir 
internet tartışma ortamında biliyordum. Etki altında kalabileceğini ve 
taraflı karar vereceğini düşündüm. Müvekkilim adına endişe ettim ve 
davadan kendimi azlettirerek çekildim. Çünkü çekilseydim, istifa etseydim 
belki fark edilebilirdim ve müvekkilime azlettirdim. Türkiye’de 3 örnek 
üzerinden bu yargı ve yargıç bağımsızlığını anlatmayı düşünüyordum.

Oturum Başkanı - O dava sonra ne oldu?
Av. Turgay Şahin (Afyonkarahisar Barosu Başkanı) - Benim endişe 

ettiğim gibi sonuçlanmadı. Belki bu bir evhamdı, bu bir vehimdi ama 
ne yazık ki gücü elinde bulunduran yargı bizi bunu hissettiriyor, avu-
katlar olarak bunu çok rahat hissediyoruz. Demokrat Yargı Başkanımız 
da söyledi; bu bir endüstri ve bunun içinde pay ve paydaşlar var. O 
paydaşların içinde yer almazsanız adalet sizin için tecelli etmeyebiliyor. 
Bunu yaşayarak gördük. Yargının serencamını benim 30 yıllık hukukçu 
kimliğimin fakülteye girişimle başladığını varsayıyorum ama en az 25 
yıllık avukatlık hayatımda gördüm. İşte cemaatçisini, mezhepçisini, 
sağcısını, solcusunu hep yaşadık bu dönem ama değişmeyen tek bir şey, 
ortak paydaları bir yargının avukata ve savunmaya bakışının hiç değiş-
mediğini gördüm yandaşlar dışında hiç değişmedi bu. Yani ideolojisi 
ne olursa olsun, yargı avukata hep mesafeli baktı, onu dışladı. Yargının 
kurucu unsuru olmayı bırakın, herhangi bir unsur olarak bile görmedi.

Bir de yine değişmeyen bir şey var: Bu ideolojisi, mezhebi, cemaati, 
şusu, busu değişse bile yargı bağımsızlığının anladığı gücü eline geçirme 
refleksiydi. Bunu tarafsızlığın bir aleti olarak görmedi, yani tarafsız 
olmak için bir vasıta olarak görmedi. Daha çok bağımsız olmak, hesap 
vermemek, laiksellik üzerine kurulu bir sorumsuzluk ve bundan da ciddi 
bir iktidar geliştirme refleksini hep yaşadık, her zaman da yaşıyoruz, şu 
anda da devam ediyor bu süreç. Şimdi tabii bu yargısal aktivizm diye bir 
kavramın konusu. Aslında bunu hemen burada geçelim.

Şimdi örnekler üzerinden yargının yargı bağımsızlığına bakışını ben 
maddeler halinde hazırlamıştım ama tabii kısa geçmem gerekiyor.

Birincisi, Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasa değişiklikleri. 
1961 Anayasası, sonra 71’deki değişiklim, 82 Anayasası. Anayasa Mah-
kemesinin Anayasa değişikliklerini inceleme yasağı var ya, aslında her 
aşamada bir Anayasa değişikliğiyle bu daha tarifeli, daha çok tarif edilerek 
Anayasa Mahkemesinin sınırları hatırlatılmış. Fakat Anayasa Mahkemesi 
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her seferinde kendini bu maddelerin, kanunların üzerinde görmüş, 
bağlayıcı olarak kabul etmemiş ve Anayasa değişikliklerini de inceleme 
ve iptal etme hakkını kendisinde görmüş. En son “411 el kaosa kalktı” 
başlıklı haberlerde incelediğimiz, bildiğimiz bir Anayasa değişikliğini 
iptal etmesini hatırlıyoruz.

Anayasa değişikliklerini de geçelim. İşte 367 kararı var, yargı tarihine 
geçecek bir kepazelik örneği. Birçok kararı var Anayasa Mahkemesi-
nin. Anayasa Mahkemesi dönem dönem değişti ama bu anlayışın hiç 
değişmediğini görüyoruz. Çünkü yasalar bağlayıcılığını nereden alır 
tartışmalarında işte nereden alır? Anayasadan alır. Anayasa nereden 
alır? Değişmez hükümlerinden alır. Böyle ileriye giden bir paradoks 
var burada. Bu paradoks da şöyle çözülebiliyor: Yasaların kendine atıfta 
bulunarak bağlayıcılık ortaya koyması aslında bir ham düşünce, böyle 
bir şey yok, gerçekliği yok. Yasalar bağlayıcılığını yasaların bağlayıcılığına 
olan inancından alır hakimlerin. Eğer hakimlerin böyle bir inancı varsa o 
yasa da bağlayıcıdır. Eğer değilse siz üst normları sıralayarak gidin, bunda 
bir nihayet bulamayacaksınız ve yine yargıçlar bu yasaların etrafından 
dolaşarak ya da üstünü çizerek farklı yorumlar getireceklerdir.

Şimdi yine yargının yargı bağımsızlığına bakışını ben çok iyi gördüm. 
İkinci örnekle özellikle detaylı olarak vermek istiyorum. Neydi bu? Yar-
gıda durum analizi toplantıları yaptı. 2010 yılı Referandumu sonrasında 
oluşan yeni HSYK, Türkiye’nin 5 değişik ilinde yargıda durum analizi 
toplantıları yapıldı. Bir tanesi de Afyon’da yapıldı. Tabii biz böyle feryadı 
figan, avukatlar niye çağırılmadı, barolar niye çağırılmadı dedik. Bu for-
mat böyle değilmiş, zaten bizi çok da dinleyecekleri falan da yokmuş. Biz 
tabii yine de dikkate alırlar kaygısıyla uzun bir rapor hazırladık, sunduk 
ama tabii yöntem nasıldı? Bakın bu toplantıların yöntemi şu şekilde: 
Hakimler çağırılıyor bu toplantılara, bir beyin toplantısı ve herkes yar-
gının hızlandırılmasına -bu kavram çok önemli- ilişkin eleştiri ve öneri-
lerinizi sıralayın, yazın diyor. Deli saçması bile olsa onlar yazılıyor, sonra 
oylanıyor. En çok oy alandan başlayarak 1, 2, 3, 5 diye numara sırasıyla 
devam ediyor. Sonra durum analizi toplantılarının bir üst değerlendirme 
toplantısında bunlar yeniden sıralandı ve bu maddeler, işte yargıçlardan 
gelen çözüm önerileri yayınlandı. Şu anda halen HSYK’nın sitesinde 
vardır, bende de şu anda kayıtlı.

Orada çok enteresan teklifler var fakat, daha çok enteresan olan şey 
şu: Bu önerilerin pek çoğu yasalaştı. İşte yargının hızlandırılması yasa 
paketi 1-2-3-4-5-6… Kaç tane çıktı bilmiyorum, en son 6 ncısı mı 
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konuşuluyordu? Hepsinin şöyle bir ortak teması çıkartılsa, yani 1’den 
6’ya kadar sıralasak ve maddeleri alt alta koysak şöyle bir sonuç çıkıyor: 
Yargıya gelen dosya sayısını azaltalım, insanların adliyeye gitmelerini 
engelleyelim. İşte bazı konularda kotalar, miktar sınırlamaları koyarak 
dava açmalarını engelleyelim. Ne olsun? Böylece dosya sayısı azalsın, 
hakimlerimiz rahatlasın, daha hızlı bir yargı. Üstelik bakın bunlar yapıldı, 
yine de hızlanmadı çünkü çözüm bu değildi. Üzerine tartışılması gereken 
birçok kavram, alternatif çözüm yolları gibi bir çok şey hep bu yargının 
hızlandırılması, dosyaların azaltılması ekseninden bakıldığı için de çuval-
ladı. Yani şu anda ne oldu geldiğimiz noktada? Bunca yasa değişikliğinden, 
üstelik HMK, CMK -özellikle HMK’dan bahsediyorum, yargılamayı 
hızlandırma iddiasıyla çıktı- şu anda hiçbir değişiklik yok ve eskisinden 
daha yavaş. Bunu herkes biliyor, yani bunun konuşulması gerekiyor.

Şimdi hemen birkaç örnek okuyacağım: Bakın hakimlerimizin öner-
diği, oylamada da üst sıralarda yer alan örnekler. Niçin önerilmiş bunlar? 
Yargının hızlandırılması için önerilmiş.

• Kurula cumhurbaşkanı üye seçmemelidir. Hele hele meclis hiç üye 
seçmemelidir. Ne oldu? Otonom, otogratik bir şey oluşsun kendi 
içinde. Buna koopitasyon deniyor bu seçime herhalde. Koopitas-
yonla gelen, demokratik meşruiyet dediler üstelik buna. Alakası 
yok, yani kendi içindeki seçimle demokrasinin en alakası olabilir?

• Hakim adaylarını HSYK adına alınır. Yani biz pişirelim, tamamen 
kapalı devreye dönüş.

• Hakim ve cumhuriyet savcısının hakkındaki şikayete, şikayet tara-
fından erişim hakkı sağlanmalı ve gereği yapılmalıdır. Yani böylece 
şikayet hakkının özü ortadan kaldırılmalı. Bu üst sıralarda yer alan 
önerilerden bir tanesi.

Yargıya gelen iş yükünün azaltılması açısından arabuluculuk. Bakın 
arabuluculuğa çekişmeli yargının sakıncalarından bahsederek giriş yap-
mıyor. Yargıya gelen iş yükünün azaltılması. İşte bu sebeple olacağı için 
bundan sonra zorunlu arabuluculuk, adını ne koyarsanız koyun ne yazık 
ki çuvallayacak ve çözüm üretmeyecek; hep beraber göreceğiz. Yani ölü 
doğacak ve faturası da avukatlara kesilecek. Çünkü bizim gayretimizle 
sadece avukatlar arabulucu oldular. Şimdi denecek ki: “Bakın becereme-
diniz.” Yani ikinci adım zorunlu arabuluculuk, üçüncü adım herkesin 
dahil edilmesi, dördüncü bunun başka bir şeye, hakem müessesesine 
dönüşmesi gibi olacak öngörümüz. Ayrıca devam ediyor:
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Tüketici hakem heyeti kuruluşunun oluşumuna öncelik verilmeli. 
Belli miktarı aşmayan ticari uyuşmazlıklar ticaret odaları bünyesinde 
oluşturulacak kurullardan geçmeli. Bakın yine yargıdan bir kaçırma.

“Yasal zorunluluk olmamasına rağmen” diye başlamış baro pulu 
yapıştırılması. Evet Avukatlık Kanununda bu yasal zorunluluk. Bazı 
hakimlerle tartışıyoruz, bunu kaldıralım, bize vakit kaybettiriyor, vesaire 
diyorlar. Bakın bu bir öneri. Bakın bu sıralamaya geçmiş.

Kesinlik sınırı arttırmak, örneğin 3 bin lira, 5 bin lira diyor. Adliyede 
kesinlik sınırı olan kararlarda hakimlerimizin ne kadar keyfi davrandı-
ğını biliyorum, avukat arkadaşlar bilirler. Bunu arttıralım, birçok şey 
kesinlik sınırına girilsin; itiraz, temyiz olmasın, hakimlerimiz istedikleri 
gibi karar versinler.

Evet, hakimlerin davalarının çözümünde daha etkin olması için yar-
dımcı hakimler olsun. Bunlar niçin olsun? Gerekçeli kararın yazılması 
için diyor bakın. Yani hakim teminat olmayacak ama gerekçeli karar 
yazacaklar.

Dava harçları daha yüksek olmalı demiş. Böylece dava açılmasının 
önüne geçilmeli.

Tanık sayısı sınırlanmalı. Karşılıksız çek keşide etmek suç olmaktan 
çıkartılmalı, çıkartılmalı. Ön ödeme müessesesi getirilmeli. Adli kolluğun 
etkin bir hale getirilmesi, ki ben biliyorum polis-yargı ittifakının nelere 
mal olduğunu. Bir de ben bu dönemde adli kolluğu çok savunuyordum 
ama eğer adli kolluk kurulsa halimiz nice olur? Şöyle bir zihin egzersizi 
yapıyorum, gerçekten ürperiyorum.

Bakın çok da önemli birkaç şey daha, sıralamam gerekiyor:
• Sanığın savunması alınmaksızın karar verilebilmeli. Bunlar bakın 

geçmiş, hakimlerimiz önermiş, üstelik de üst sıralarda oy almışlar.
• Sanık müdafinin gelmemesi halinde yoklukta karar verilmeli. 

Bunların bir kısmı tabii tasarı olarak da geldiler bazıları. Mesela 
avukatın yokluğunda karar verme bir tasarı oldu ama yasalaşmadı.

• Müdafi bulundurma zorunluluğu kaldırılmalıdır.
• Gereksiz temyizlerin önüne geçmek için aleyhe bozma yasağı kal-

dırılmalıdır. Bakın kavrama bakın, gereksiz temyiz.
• Zorunlu müdafilik sistemi gözden geçirilmeli ya da kaldırılmalıdır.
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• Savunma alındıktan sonra keyfi şekilde müdafilerin kovuşturmaya 
uzatmaya matuf davranışları nedeniyle bu kurumun savunma 
alındıktan sonra zorunlu olmaktan çıkarılması sağlanmalıdır.

• Zorunlu müdafilik sistemi kaldırılmalı, istek halinde müdafi ata-
ması yapılmalıdır. Gereksiz duruşma talepleri vardır diyor avukat-
ların idari yargıda, bu kaldırılmalıdır, vesaire.

Bakın bunların bir çoğu, hatta tamamı hakimlerin bakış açısından 
çözüm önerileri. Adalet bürokrasisi bunların birçoğunu yasalaştırdı. 
Şimdi ben bu konuyu hazırlamak için birkaç makale okudum, oradan 
hakim teminatına aykırı gibi görülüyor hakimlerin Adalet Bakanlığında 
görevlendirilmesi; bir azil gibi değerlendiriliyor bir bakış açısıyla, doğ-
rudur. Çünkü kürsüden uzaklaşıyor, hakimlik vasfını kaybediyor ama 
bizde bir iltifattır, taltiftir bu. Hatta Adalet Bakanlığında görev alırsa 
aylarca işte hayırlı olsun ziyaretleri falan devam eder. Bakın hakimleri-
miz yargı bağımsızlığının ötesinde. Yani adalet bakanlığı bürokrasisiyle 
yürütmeye çok ciddi etkide bulunmakta ve siyasi iktidar, bunun kendi 
iktidar alanında olduğunu zannederek yasalaştırmaktadır. Buna dikkat 
çekmek istiyorum.

Şimdi HSYK Yasasıyla ilgili olan rapor, bir üyenin raporu ve benim 
buna ilişkin yazdığım birtakım şeyler vardı ama sözü uzatmak burada 
bulunan katılımcıların hakkına bir tecavüz anlamına gelecek. Onda çok 
ibretli şeyler vardı. Bundan önceki dönem HSYK üyesi, HSYK yasa 
değişikliğiyle ilgili bir rapor yazmış 40-50 sayfalık ama her satırı ibretle 
okunmaya değer. Bir hakim üstelik, işte yükse yargı organ kabul edelim 
HSYK’yı; orada bulunan bir temsilci nasıl bakıyor meselelere? Çok ciddi 
ipuçları veriyordu ve ben dehşet içinde, her satıra şerh düşmekten böyle 
bir hal olmuştum. Kırmızıyla işaretlemiştim kendi şerhlerimi, sonunda o 
metin böyle kırmızıya boyanmış bir şeye dönüştü. Her satırında kırmızı 
bir şerh vardı. Onu da tabii artık süremiz el vermediği için üzerinde dur-
muyorum, konuya geçmiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Afyonkarahisar Baro Başkanımız Sayın Turgay 
Şahin’e biz de teşekkür ediyoruz. Böylece değerli konuşmacıların konuş-
maları tamamlanmıştır. Biraz evvel ikinci bölümde toplantıya Sayın 
Mithat Sancar katılamadı; rahatsızlığı nedeniyle mazeretini bildirdi.

Şimdi Özgür Özel Bey de saat 19:00’da Ankara’dan uçakla ayrılacağı 
için çok kısaca bir açıklamada bulunmak istiyor. Kendisine zaten soru 
gelmedi. Ayrıca diğer konuşmacı arkadaşlarıma da zaman elverdiği 
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ölçüde tabii söz vereceğiz. En çok soru Sayın Ahmet İyimaya’ya geldi. 
Biraz evvelki Sayın İyimaya’nın müdahalesi, değerli Afyon Baro Başka-
nımızın kimi örneklerinin Sayın İyimaya’nın Adalet Komisyonu Başkanı 
olduğu dönemde geçen yasalar olduğundan değil, kendisinin de bir 
başka programa katılacak olup acelesi var, ondandır. Bir yanlış anlaşılma 
da olması. Şimdi Sayın Özgür Özel’le başlayacağız ve devam edeceğiz. 
Buyurun Özgür Bey.

Özgür ÖZEL
CHP Grup Başkan Vekili - Manisa Milletvekili

Efendim ben sadece bir-iki dakika… Öncelikle biraz önceki konu, 
ben Manisa Eczacı Odası başkanlığından geliyorum, Türk Eczacıları 
Birliği genel sekreteriydim. 18 yıl boyunca eczane sayısının nüfusa göre 
sınırlandırılmasının mücadelesini verdim. Benim de imza sahibi oldu-
ğum parlamentodaki 13 eczacı milletvekilinin -MHP’de o dönem yoktu, 
yine yok önemli bir eksikliktir bence, ama eş durumundan bir doktor 
eşi eczacı- ittifakla ve gruplar arası anlaşmayla ve sadece tümü üzerinde 
görüşüp önerge vermeme sözüyle dört partideki eczacı milletvekilleri-
nin birlikte kotardığı bir iştir. 180’in üzerinde hukukçu milletvekilinin 
bulunduğu bir parlamentoda, bence böyle bir kanun geçerse ilk evet 
oyunu verenlerden, uzlaşmaya ilk katkı sağlayanlardan birisi ben olacağım.

O konuda ben de gayret sözü vereyim CHP grup başkan vekili olarak. 
Parlamento açıldığı günden, daha doğrusu bir aydır güvenoyu almış 
durumda hükümet. 934 kanun teklifi ve tasarısı var. 32 tanesi sıra sayısı 
aldı, yani komisyonundan geçti. Bunun 26 tanesi uluslararası anlaşma, 
6 kanun geçti, 6’sı da plan bütçeden. Bir tanesi haklı olarak görüşüldü 
geçici bütçeydi, beş tanesi torba kanunda; başbakanın torba kanun 
görüşmeme sözüne rağmen ve tamamı torba olarak geliyor ve temel 
kanun olarak çıkıyor. Bunun yarısı anayasa yarısı iç tüzük, ikisinin de 
91.maddesinden nefret ediyorum.

Anayasa 91 kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi düzenliyor. 
Gerçi şimdiki cumhurbaşkanı da başkanlık sistemi olursa, başkanlık karar-
namesi istiyor. Bu 1980’de Kenan Paşaya söylemişler, kanun hükmünde 
anayasa 91’i. Demişler ki, bir kanun çıkarılacak, Meclis tatildeyken veya 
ihtiyaç duyulan zamanda. Kanun hükmünde kararname, bir kararnameyle 
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hükümete… Yok artık demiş. Onun yok artık dediğini, sadece geçen 
dönem iktidar partisi 34 kez kullandı. Biz anayasanın kanun hükmünde 
kararnamesine karşıyız, ama 91.madde de berbat bir madde. O da temel 
kanun. Vergi Usul Kanunu gibi bir kanun düşünün, 1500-2000 mad-
denin görüşüleceği. İç Tüzüğün 91’ine de karşıyım diyorum. İki 91’den 
de nefret ediyorum efendim. Kanun hükmünde kararname yürütmeye 
yasama yetkisi verdiği için, temel kanunu istismar ediyorsunuz 1500 
maddelik kanun 30’ar maddelik 50 madde halinde geçsin diye verilmiş 
bir yetki. Ama en son 12 maddelik kanunu ikiye bölerek, yani maddeler 
üzerinde konuşulmasın, sadece önerge işlemi yapılsın hızla geçsin diye 
kötü olarak kullanıldı. İki 91’den kurtulacak bir süreci düşünürüz. Ama 
esas yapılan iş, hani böyle çok klasik bir şey var ya, Adalet ve Kalkınma 
Partisi uzmanlık komisyonlarındaki… Yani uzmanlık komisyonlarına 
şunu söylüyor. Uzmanlığa herhangi bir hürmetim yoktur, plan bütçeyi 
az komisyon gibi çalıştıracağım, uzmanlık komisyonlarının başındaki 
bütün herkes –tırnak içinde söylüyorum- bir dayı başı edasıyla, mesela 
30’unda gelmiş olan kanun teklifini 31’inde iş yükümüzden dolayı 
görüşemeyeceğiz yazısı yolluyorlar plan bütçeye. Oysaki daha başkan 
seçmek dışında hiç toplanmamışlar, ne iş yükü? Plan bütçe alt Meclis gibi 
çalışıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle komisyonlar ve parlamen-
ter sistem, İç Tüzük ve anayasa kasten ve cebren ilga edilmek suretiyle, 
sistemin damarları tıkanmıştır, yeni bir sisteme ihtiyaç vardır izlenimi 
yaratılmaya çalışılıyor.

Ben bununla ilgili cevapları yarın toplantının tutanakları tutuluyor-
muş videosu varmış, oradan izlemeye söz veriyorum Sayın İyimaya’ya. 
Uçaktayken de kitabını okumaya devam edeceğim. Biraz önce Sayın 
Başkan böyle masaya vura vura söylerken, ben böyle sosyal demokrat-
ların cumhurbaşkanıyla az daha ittifak yaptığına ben de inanacaktım. 
Masaya vura vura bana kabul ettirecekti. Sonra anladım ki, Sayın Ertekin 
başka bir şeyden bahsediyor; sizin içinizdeki birtakım yapılanmaların 
ittifaklarından. O zaman biz böyle durumlarda şöyle diyoruz; özelse 
biz çıkalım siz aranızda konuşun. Ben müsaadenizi istiyorum. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Sayın İyimaya.
Ahmet İyimaya - Teşekkür ediyorum. Özgür kardeşime iyi çalışmalar 

diliyorum ve baro başkanımızı görüyorum, düzenleyen arkadaşlar da 
burada. Bu gibi toplantıda konuşmacı sayısı düzenlenirken, olası müza-
kere süreci de öngörülmeli. Arkadaşlarım çünkü ben gerçekten öyle güzel 
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eleştiriler yapıldı ki, zaman içerisinde sizlere bilgi aktarma yükümlülüğü 
içerisindeyim, kanaatlerimi paylaşma yükümlülüğü içerisindeyim. Arka-
daşlarımız gerçekten kendilerini ifade edemediler. Beş kişi olur, dört kişi 
olur, ama şu anda salonlar böyle bir düzenleme daha yapmayın, sesini 
sükûtuyla ve sandalye boşaltmasıyla ortaya koydular.

Değerli arkadaşlar, sistemlerin ve uygarlığın en büyük dinamiği eleşti-
ridir. Eleştirisiz hiçbir sistem ve eleştiriyi hoş göremeyen hiçbir kişi kemale 
edemez. Şimdi yeni milletvekiliyim, Amasya’da Çiller’le Demirel arasında 
felaket bir kavga var. Her ikisi de rahmetli oldu, Demirel’i savunan bir 
ağabeyimiz var. Kongre var, Ali Şevki Erek de orada kongreyi yönetiyor, 
felaket bir tenkit yaptı. Tansu Çiller dünyanın en kötü insanı, Demirel 
zirvede bir isim. Benim de biri huyum var, eleştirinin haksızlık dozu 
yukarıya çıkınca mutlaka bir vecize doğar konuşmamda.

Hatırlıyorum aynen şöyle söyledim. Allah nur içinde yatırsın, kalktı 
ağabeyim geldi gözlerimden öptü, eski bir parlamenterdi. Tenkit kantarın 
topuzuyla değil, terazinin kefesiyle yapılmalıdır. Topuzda kan kefede 
adalet vardır. Arkadaşlar, ölçülülük kozmik bir ölçüttür. Eleştiride sesinizi 
yükselterek öfke yükleyerek bir haklılık elde edemezsiniz bir; iki, eleştiri 
yanında sağlıklı bir öneriyi getirmezse tamamen öfke salvosuna döner. 
Ben eleştirilerin bir bölümü için somutlaştırmadan, isim atfı yapmadan 
bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

….90.16 meşhur sözü var. Diyor ki, her sorunun kolay ve fakat basit 
çözümü vardır. Basit çözümler öneri taşımayan eleştirilerin acı meyveleri-
dir. Türkiye doğru tartışamıyor, etkileşim yok, katılım yok doğrudur. Bu 
açık ve demokratik toplum dediğimiz yapıda bu kapalılığı gidermek lazım.

Şimdi sorulara hemen geçiyorum Başkanım. Buradan avukatlık tari-
hinin yazılmadığı söylendi. Ben bir avukatım, benim damarlarımı kes-
seniz, hücremde savunma sanatının felsefesi yatar. Türkiye’de avukatlık 
tarihi Osmanlıdan Selçukludan bu yana fevkalade tarihler, fevkalade 
eleştiri kitapları yazılmıştır. Bu ithamı yapan arkadaşımızın Volf Çernis’in 
kitaplarını, Ali Haydar Özkent’in kitaplarını ve Allah nur içinde yatırsın 
Faruk Erem hocamızın savunma klasik metinleriyle ilgili dört ciltlik… 
İki veya dört, dört cilt biliyorum ben. Benim mesela, bakın Başkanımız 
Ankara Barosu başkanıydı. Ankara Barosu tarihini bilmiyordu ve aşağıya 
mahzene indim, yılların dosyalarını taradım, nihayet dönemin barosu-
nun bir mührünü buldum. O mührün de kırığının kendisini buldum ve 
baro tarihini ortaya koydum. Ben avukatlık mesleğinin kendi tarihinin 
yazıldığını…
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Çok ilginç, Osmanlıcada da var şeyde, 1876 çok şey, ama bir yük-
sünmemi paylaşayım sizlerle. Bu konuda zannediyorum Barolar Birliği 
Dergisinin birinci sayısında makalemdir orada. Adalet şimdi meşrutiyet 
arşivi var, Osmanlının arşivi cumhuriyet yok arkadaşlar, meşrutiyet arşivi 
var. Bütün avukatların ruhsat keşide dosyaları var. O zamanki ruhsatlar 
müthiş tezhipli Atilla ağabey ve Adalet Bakanlığının kütüphanesinde 
kendi sifonlarının geçtiği zeminin yanında. Bunların kurtarılması lazım 
dedim Seyfi Oktay’la paylaştım ve makalemde Barolar Birliğinin bu 
arşivi Barolar Birliğine aktarılması için girişimde bulunması lazım dedim. 
Maalesef geçenlerde bir vesileyle öğrendim, çok yakın geçmişte o arşiv 
halen alınmamış ve SEKA’ya gönderilmiş. Ben bir entelektüel, sorumluluk 
duygusu olan bir avukat olarak bunu makalemde yazdım. Her neyse.

Şimdi değerli arkadaşlar, iki-üç arkadaşım soru sordular, onları ken-
dileriyle paylaşacağım. Ama burada bir de siyaset basite indirgendi. O 
ağır eleştiriyi yapan arkadaşın gerisinde kalmayan bir hukuk sevgisini, 
hukuk özenini ve siyasal bilinci taşıdığımızı, bu tür arkadaşlarımızın da 
öyle iki-üç kişi parmakla gösterilecek az sayıda olduğunu düşünüyorum. 
Hele hele benim hukuk zayıflığımı ölçecek terazinin burada kaç arka-
daşta olduğunu ben düşünemiyorum. Hukukta ben hiçbir dersten ikinci 
olmadım, felsefesine de hâkimim vesaire. Siyaset kurumundaki hukuk 
bilinci zayıflığına yapılan atfı bir anti siyaset tezi olarak görüyorum ve 
cevaplara geçiyorum.

Ondan evvel arkadaşlar, ondan evvel Atila ağabey, benim iki tane 
sözüm var literatüre geçti. Birisi şu: Sabaha karşı Tansu Hanımla Mesut 
Bey arasındaki bir tartışma sebebiyle, Mesut Bey aşağıda oturuyor. Par-
makların akılları olsaydı, siyaset kurumunu yutan ejderhalar türemezdi. 
Siyasetin sorumluluğu var, çok da atıf gördü bu. Yine benim hukuka karşı 
birinci kitapta önsözdedir. Hatta Sami Selçuk çok taltifkar konuşmuşlardı. 
Benimdir bu: Hukuka karşı boynum bükük beynim diktir. Uymak için 
boynumu, değiştirmek için beynimi kullanırım. Çok önemli.

Şimdi Özgür kardeşim giderken bir atıf yaptı. Arkadaşlar, Türkiye’de 
maalesef Meclis başkalarını teşhis edemedi tarif edemedi, siyasal partilerin 
de bir türlü ittifak edemediği tanımlanmamış bir yasama krizi var. Bu 
Atilla ağabey yazdı işte, ben de şu anda siyaset kurumunun ortak günahı 
yasama reformu ayrı makale, yeni bir makale siyasi yasama organının 
kendisiyle yabancılaşması. Yazıyorum, yakında tamamlayacağım, yeni 
bir makale.
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Şimdi mesele şu; paradigma değişti arkadaşlar. Geçen gün bizim 
grup başkanı diyor ki, efendim Meclise devam… Milletvekili köle değil, 
kul değil. Kural, normlar ve işler komisyonlarda çözülür, genel kurulda 
müzakere edilir. Zaruret hasıl olması halinde komisyon el koyar, tekrar 
dönüştürür onu. Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde bir madde için iki 
saat, bazen on saat harcayan bir parlamento yok. Bu paradigma, …95.56

Şimdi benim arkadaşım, sınıf arkadaşı mıyız Tezcan Bey, yoksa döneme 
yakın mıyız? Tezcan Çakır… Şimdi soru şu: Başkanlık sistemine geçildi-
ğinde, özgürlükler yürütme ve yargı organı ve federasyon vesaire gibi yan 
sorunlar karşısında kolerasyon ilişkisi nedir? Özetledim, bana soruyorlar.

Değerli arkadaşlar, ben bilinçli olarak gündeme sadık kalarak, anaya-
sanın içeriği tartışmasına girmedim. Çünkü anladım ki zaman yetmiyor. 
Soru sorunca mecburen…

Değerli arkadaşlar bir, şu anda yürürlükte olan anayasamız saf bir 
hükümet sistemini tercih etmemiştir. Anayasamızda hükümet sistemi 
sorunu var. Benim analizlerime göre, şu andaki yürürlükteki sistemin 
üçte biri vesayet kökenli, üçte biri parlamenter sistem kökenli, üçte biri 
başkanlık sistemi. Hele başkanın cumhurbaşkanıyla, cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesiyle birleşmesi durumunda, Anayasanın 104.
maddelerinde yan yana getirdiğiniz zaman, Türkiye’nin mevcut siste-
minin parlamenter sistem olduğu yönündeki yargı, haydi o kadar ağır 
demeyeyim, ama bana göre bir önyargıdır. Bir, hükümet sistemi…

İki, kimler başkanlık sistemini istedi? Koalisyondan canı yanan her 
başkan başkanlık sistemi istemiş. Başta sosyal demokrat arkadaşlarımız, 
Ecevit istemiş. Mümtaz Soysal’ın Muammer Aksoy’un makaleleri var, 
kitabında var. Ecevit istemiş 1971’de açıkça. Benim “Siyasi Hukuku 
Sorunları” adlı kitabının başkanlık sistemi bölümünde var. Gazete sayı-
ları, Uğur Mumcu vesaire istemiş. Sorun değil o, ben onu eleştirmek 
istemiyorum. İki, Özal istemiş, avukatıydım. Demirel o zaman “saltanatı 
getirmek istiyorsun” diye suçlandırdı, kendisi geldiği zaman başkanlık 
sistemini istedi. Cumhurbaşkanlığı hukuk müşavirliğine eski Kemalet-
tin Ali Kaşifoğlu’na veriyor. O Anayasa Mahkemesi Başkanına gönder 
görüşünü bildirsin şeklinde. Fakat Anayasa Komisyonu Başkanı diye 
anlamış Kemalettin ağabey, hayatta mı bilemiyorum, uzun ömür versin 
Kemalettin Ali Kaşifoğlu. Ben de tabii bunu paylaştım.

Yani buradaki mesele şu: Bir defa başkanlık sistemi talebi, uzlaşma 
kültürünün geliştiği çözüm odaklı bir siyasetin var olduğu yerde Ecevit’in 
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ifade ettiği gibi, ana ilke parlamenter sistemdir, koalisyonlardır. Hatta 
Sartori der ki Anayasa Mühendisliğinde, mesela parlamenter sistem olma-
saydı, rahat rahat Hollanda o dönemde mezhepçi bir bölünmeyle karşı 
karşıya, şey yapamazdı, orada bir kriter koyar. Bir toplumda heterojen 
unsurlar genel toplamın yüzde 10’unu aştığı zaman zor toplum olur. 
Yüzde 15’ini aştığı zaman o toplum kohabitasyonu yakalayamayacak 
imkânsız toplum olur.

Değerli arkadaşlar, yani çok kolay salmacı, basitleştirici yaklaşımlarda 
bulunabiliriz. Biz başkanlık sistemini istiyoruz, ama şudur. Benim kita-
bında var, bizim başkanlık sistemi, zamanım olsa uzunca anlatsam. Fakat 
şöyle söyleyeyim; anayasanın diğer maddelerinde uzlaşması halinde, ifade 
ettik zaten bunu. Başkanlık sistemi olmazsa olmaz koşulumuz değil. Fakat 
şu olmazsa olmaz koşulumuz. Ama anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir. 
Atilla ağabeyin benim öbürünün ömrümüz sınırlı. Doğrusu yapalım, 
tartışalım. Fakat şuna şeyiz. Kesinlikle cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi yöntemi bir demokrasi koşulu olarak deklare edilmektedir. Bu 
partimin kabul ettiği benim deklarasyonudur. Çünkü Çankaya merkezli 
vesayetleri sona erdirecek mekanizma sandıktır. Yarışsınlar, sandıktır. 
Ama bizde sistem bir ön koşul değil hükümet sistemi. Zaten burada da 
yeni arkadaşımız beraber tartışacağız.

Şimdi bütün demokratik sistemlerde, sadece üç tane sistem değil 
hükümet sistemi, daha çok hükümet sistemleri var. Bütün demokratik 
sistemlerde yargı bağımsızlığı temel unsurdur. Bu önemlidir. Başkanlık 
sisteminin projelenmesi halinde de, yüksek fikirlerinizden yararlanacağız. 
Zaten bu milletin de kabulüne bağladır. 330 kabule bağlıdır. Bana göre 
CHP’yle uzlaşmamız halinde 330 gerekmez. Tanklardan esirgemediği-
niz temsil gücünü, parmaklardan da esirgemeyelim, ama orada uzlaşma 
koşulu var. Birinci soru bu arkadaşımızın.

Öbür soru, Avukatlık Kanunuyla ilgili bir çalışma var mı? Arka-
daşlar, ben çırpınıyorum. Benim komisyon başkanlığımda Avukatlık 
Kanunu sağlam geçer. Ben komisyon başkanı olarak komisyonumu 
bir nöbet merkezi değil, bir müzakere organı olarak işletirim ve iknacı 
bir yöntemle Avukatlık Kanunu… Ben Avukatlık Kanunu Atilla Beyle 
beraber çok eskiden beri çalışıyoruz ve şu anda sabahleyin Metin Beyin, 
sabahtan hemen sonra konuşmasında, işte finansal bolluktan bahsetti. 
Baro pulunun da mucidi benim. Yani Barolar Birliğinin şu anda işte 
yapılara, şuna buna, staja vesaire, Atilla ağabeyim şahittir, baro pulunun 
da mucidi benim. Avukatlık Kanununun gelmesi, biz parti olarak bir 
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Avukatlık Kanunu çalışmasına girmeyiz. Ama barolarımız bir Avukatlık 
Kanunu çalışmalarına girerlerse, iyi bir Avukatlık Kanunu çıkarabilece-
ğimizi düşünüyorum. Özellikle benim komisyon başkanlığı dönemimi 
kaçırmasını salık veririm.

Başka bir soru, yeni anayasada bankacılıkla ilgili bir çözüm var mı? 
Anayasalar bir finans merkezleri veya finans regülasyon metinleri değil-
dir. Bankacılıkla ilgili bir metnin özellikle yer almaması gerektiğini 
düşünüyorum. Ama şu anda uzlaşma komisyonunun projelendireceği 
anayasayla ilgili bir öngörüye sahip olmadığım için, bu konuda bağlayıcı 
bir cevapta bulunamıyorum.

Yine bir arkadaşımız, Anayasanın ilk dört maddesi aynen kalmak ve 
dayatılmak istenen başkanlık sisteminden vazgeçmek şartıyla, anayasanın 
yapılması kolay değil mi? Bunu amprik olarak gördük. Zaten ilk dört 
maddede herhangi bir partinin rezervi yok. İlk dört maddede, yani 1-2-3 
değiştirilmesi önerilemez, maddelerin herhangi birin herhangi bir parti-
nin şeyi yok, değiştirilmesi fikri yok. Orada tam bir oydaşma var. Ama 
başkanlık sistemini dışındaki diğer maddelerde uzlaşma olsaydı, bu soru 
haklılık kazanabilirdi. Orada da uzlaşma olmadı. Ben Murat kardeşimin 
belirlemelerine katılıyorum. 60 madde tamamen gerçek dışıdır, çünkü 
tekrar maddeler var. Orada benim üç tane, benim yoğunlukla önerilerim 
var. Mesela “özgürlük ile temel hak ile otoritenin çatışması halinde, hermo-
nitikte yorumda ne öne alınmalıdır?” sorusuna, dünyanın hiçbir anayasası 
cevap vermiyor. Amerika evrimsel olarak, özgürlük lehine yorum yaptı. 
Teori yönüyle …05.26 temel haklarla otoritenin çatışması halinde tercih 
temel haklar lehinedir şeklinde 13. maddeye bir şey koyduk.

Dokunulmazlık çok tartışılıyor. Bakın geçmiş tarihimiz tam bilinmiyor. 
Fransa’dan alınmıştır, 1961 Anayasası yapılırken bizzat o dönemin Meh-
met Ali Aybar farkında. Dokunulmazlıklar da Fransa’da …05.58 ayrılabilir 
işlem var. Diyor ki otorizasyon, Meclisin kararı olmadan tutuklanamaz, 
olmadan yargılanamaz. Bunlar ayrılabilirdi. Ben tutmayı ve tutuklamayı 
askıya alabilirim. Bunu uzlaşma komisyonu o gün de kabul etti. Bir de 
1. madde Alman Anayasasına muvazi olarak temel hak ve özgürlüklerin 
1. maddesi insan onuru ve insan onuruna ilişilemez dedik.

Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle 
başkanıma da benim ara tenkitlerime gösterdiği yüksek tahammüller 
dolayısıyla şükranlarımı iletiyorum. Saygılar sunuyorum.
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Oturum Başkanı- Sayın İyimaya’ya biz de teşekkür ediyoruz. Yalnız 
birkaç husus var, yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet, Ahmet 
İyimaya Avukatlık Kanunu eğer ben adalet komisyonu başkanıyken gelirse 
çalışırım diyor. Birlikte parlamentoda olduğumuz dönemde de dedi. 
Ahmet İyimaya’nın iyi niyetinden hiçbir kuşkum yok. Ama biliyorum 
ki, Avukatlık Kanunuyla ilgili gelecek olan yasa, bir kere baroların ve 
Barolar Birliğinin iktidarın nasıl ele geçeceğine ilişkindir. Tek hedef odur.

Bu geçmiş zaman dilimlerinde, kimi meslek örgütlerinde yapılmıştır. 
Şimdi Ahmet’in niyetinden hiç endişem yok hiç şüphem yok, ama o 
endişem hiçbir şekilde giderilemez. Çünkü bir iktidarı eline geçirdi mi 
insanlar, hepsi benim olsun diyor. Her kurumda oluyor nedense bu. 
Siyasette de oluyor, meslek örgütünde de oluyor, iktidarda da oluyor, 
hepsini ben yöneteceğim. Onun için yani dilerim böyle olur, ama maa-
lesef geçmiş dönemde kimi şeyler oldu. Avukatlık Yasasının çıkmasında 
Ahmet İyimaya’nın çok ciddi katkıları oldu. O dönem de Ankara Barosu 
başkanıydım. Sayın Çiller’in de özel olarak görevlendirdiği isimlerdendir. 
Ahmet Beyin mesleğe çok büyük katkıları vardır. Ahmet Bey 14 Temmuz 
Ankara Barosunun kuruluş tarihini tespit etmiştir. Ondan kendisinden 
şikâyetçiyim.

Savaş koşullarında, harman hasat zamanında Ankara’nın küçük bir 
Anadolu kenti olduğunda avukatlar bir araya gelmişler baro kurmuşlar. 
Keşke bunu Mayıs ayında kursalardı veya Eylül ayında kursalardı, hiç 
olmazsa o etkinliği çok daha rahat yapardık. Ahmet’ten rica ettik şu tarih 
değişir mi dedim. Ahmet çok ciddiye aldı ve bunun değişmeyeceğini 
belgelerle anlatmaya çalıştı bana.

Evet, değerli arkadaşlarım, bir de başkanlıkla ilgili tabii çok güzel 
kelime olarak başkanlık. Efendim anayasada hangi model? Yani parla-
menter sistem, başkanlık, yarı başkanlık, Meclis hükümeti demokratik 
sistemler içerisinde. Başkanlık kelime olarak var da, nasıl bir başkanlık 
olduğunu bütün Türkiye merak ediyor. Hep beraber onu merak ediyoruz. 
Hangi model? Ve enteresandır, tabii başkanlık modellerinde şu da var. Çok 
başarılı olan, özellikle Güney Amerika tipi başkanlıklarda koalisyonlar 
var. Yani Afrika tipi mi başkanlık, Amerika Birleşik Devletleri tipi mi 
bir başkanlık? Yani Türkiye bunu merak ediyor. Kelimede, sadece kelime 
üzerine konuşuyoruz. Bir proje olsa, zannederim aydınlar akademisyenler 
entelektüeller hukuk adamları model üzerinde tartışır. Ortada bir model 
yok. Bazen Türk modeli oluyor, Türk modelinin de ne olduğu belli değil. 
İsim güzel de, ne belli değil.
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Bunları tabii Ahmet’e cevap vermek için söylemedim, bilgi paylaşmak 
istedim. Sayın Kadir Koçdemir Bey de kısaca bir şeyler ifade etmek istiyor. 
Buyurun Sayın Koçdemir.

Kadir KOÇDEMİR
MHP Bursa Milletvekili

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Efendim diğer konuşmacılarda 
partimiz ve dünya görüşümüz bizzat zikredilerek bazı hususlara değinildi. 
Ben bununla ilgili şununla yetineceğim.

Hukuk kavramlara en fazla riayet edilip, kavramdaki küçük bir keli-
menin pek çok şeyi değiştirebileceği bir alandır. Onun için özellikle 
hukukçuların kavramları daha doğru kullanmaları gerekir. Bu bakımdan 
savaş diyor isek, uluslararası hukuk bakımından savaş iki devlet arasında 
olur. Bugün IŞİD’e IŞİD denilsin mi diye Avrupa’da hukukçular arasında 
makaleler var getirebilirim, ciddi tartışmalar var. Çünkü sonunda devlet 
diyor. Devlet midir? Devletin fonksiyonları var diyor.

Yine ülkenin bir yerinde Kürt ve Türk çocukları, bu ifade fevkalade 
yanlıştır. Anayasamıza göre vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür. 
Orada farklı etnik kökenden vatandaşlarımız bu çatışma ortamının tarafı 
olabilirler ve bunun içinde pek çok Kürt kökenli polisimiz, korucumuz, 
askerimiz de şehit olmuştur. O açıdan orada Türk ve Türk vatandaşları 
çocukları vardır, ama etnik kökenini zikredeceksek, onun muadili yine 
hukuki olarak Türk kelimesi değildir. Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz hep-
sini sayabilirsiniz, hepsi Türk’tür, beraber Türk olmuşlardır. Bu hususu 
belirtmek istedim. Çünkü ben Mülkiyeliyim, ama iştirak halinde müşterek 
mülkiyetin farkı yüzünden pek çok iddia kazandım. İkisi de ortaklıktır. 
Fakat biliyorsunuz pek çok sonuçları var.

Benzer şey başkanlık sistemi için de geçerli. Yani başkanlık sisteminin 
parlamenter sistemden ayırt edici özelliklerinden birisi, cumhurbaşka-
nının veya başkanın parlamentoyla ilişkilerinde kendini gösterir. Baş-
kanlık sisteminde, başkanın parlamento üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. 
Parlamento kendi içinden cumhurbaşkanı seçtiğinde, diğer ülkelerde 
Almanya’sında başka yerlerde de, bu cumhurbaşkanının Meclisi fesih, 
yani sistem tıkandığı vakit çözüm bulma yetkisi vardır. Ama başkanlık 
sisteminde böyle bir şey yoktur. Şu anda teklif edilen de, seçimleri öne 
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alma yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor. Hatta duyduğumuz kadarıyla 
–yanlışsam Sayın İyimaya düzeltsin- seçimler öne alındığında iki dönemle 
sınırla olan başkanlık, yedinci yılda seçim kararı alırsak, aynı başkan 
bir kere daha başkan adayı oluyor ve başkanla parlamentodaki iradenin 
birbirini dengelemesi için farklı zamanlarda, iki yılda bir parlamento-
nun belli kısmının yenilenmesi gibi şeyler yok. Yani burada hakikaten 
tamamen ölçüye göre siparişe göre bir model öngörülüyor.

Arkadaşlar, demokraside biliyorsunuz bundan önce meşruiyetin kay-
nağı kimi zaman kutsal kitaptı, kimi zaman kral kendisiydi. Suç işleye-
mez, çünkü yaptığı kanundur derdik krala. Demokrasilerde meşruiyetin 
kaynağı usuldür. Ayrılırken arkadaşımız da belirtti, bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve demokrasinin belli aşamaları var. Bir gündem belirleme. 
Neyi tartışacağız? Yani bugün işsizliği tartışacağız mı, Suriye’yi tartışacağız 
mı, başkanlık mı acil meselemiz? Bunun usulünün belirlenmesi lazım. 
Kitle iletişim araçları, medya vesaire pek çok şeyi var.

İkincisi, bu gündemde tartışılmasına karar verdiğimiz hususlarla ilgili 
bir irade oluşumu, kamuoyunda bir iradenin bir tarafa çoğunluk oyunu, 
çoğunluğun tercihi haline gelmeye başlaması. Ondan sonra Mecliste 
karar alma, onun arkasından uygulama ve uygulamanın denetimi. Biz 
güçlendirilmiş parlamenter sistem derken, yürütmeyi zafiyete uğratma-
yan, ancak Meclisin bu demokratik süreçlerin tamamında etkin olduğu, 
katılımcı olduğu bir sistemi öngörüyoruz. Ümit ediyoruz ki, yeni anayasa 
arayışı samimidir, uzlaşı gerçekten aranıyordur ve Türkiye’de bugün çok 
ihtiyacını hissettiğimiz kamplaşmış, birbirini dinlemeyen, birbirinden 
ayrı, hani paralel kelimesi çok kullanılıyor, ama arkadaşlar Türkiye’de 
paralel evrenler ve paralel alemler var. Hepimiz kendi gazetemiz televiz-
yon kanalımızda, sürekli kendi kendimizi teyit eden şeylerle konuşup 
ediyoruz ve birbirimizle bir etkileşim iletişim yok. Normal birbirimize 
selam verme dışında bunu sağlayamıyoruz.

Bunu sağlamasına katkıda bulunacak bir anayasa yapım yenileme 
süreci olmasını arzu ediyoruz. Bunda da başta hukukçularımız olmak 
üzere, bütün sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı hayati derecede 
önemlidir diyoruz. Bunun olacağı ümidiyle, tekrar saygılar ve selamlarımı 
sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum. Bir stajyer arkadaşımızın tüm 
konuklara bir sorusu vardı, onu ben Konya Baro Başkanımıza verdim. 
Sayın Başkan bu soruya da siz kısa cevap verin.
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Fevzi Kayacan - Aslında çok benim alanıma da girmiyor, biraz siyasi 
bir soru gibi. Yani 1100 kadar akademisyenin yapmış olduğu bir açık-
lamadan bahsediyor ve bu açıklamanın içeriğiyle ilgili. Katılmıyorum 
elbette yapılan o açıklamaya. Sadece bu kadarını belirtmekle yetine-
bilirim. Ben çünkü bir hukukçuyum, bu açıklama elbette ki siyasi bir 
açıklama. Siyasetçilerin belki daha çok değerlendirmesi gerekir. Sadece 
katılmadığını ifade etmek isterim. Akademisyenlerin bir bildirisi vardı 
zannedersem, bununla ilgili.

Oturum Başkanı - Evet, saat 16.00, 18.30’da salonu galiba Güven 
Hastanesinin sunumu için terk etmemiz lazım. Ancak değerli başkan 
Ertekin de bir kısaca birkaç kelime, birkaç cümle kullanacağım dedi. Ben 
başlangıçta o birkaç cümleyi peşinen kullanmış olduğunu söylemekle 
beraber, gayet tabii ki kendisine de bu sözü vereceğim. Sonra bir de bana 
yönelik bir soru var, onu da cevapladıktan sonra kapatacağız.

Dr. Orhan Gazi Ertekin - Sayın Başkanım inceliğiniz çok teşekkür 
ederim, çok sağ olun. Birkaç şey söyleyeceğim ben. Konuşmamın başında 
Sayın İyimaya’nın böyle bir nara atacağı beklentisi içerisine girdim. 
Benden daha fazla kimse bilmez diye. Kendisini üzmek istemem. Eğer 
Ali Haydar Özkent ve Faruk Erem’in kitaplarını Türkiye avukatlık tarihi 
gösteriyorsa, hakikaten avukatlık tarihiyle alakalı olarak mukayese kura-
bileceği herhangi bir okuma yapmamış derim.

Amerikan avukatlık tarihini okursa, sadece 1863 ilâ 1869 arasında 
olağanüstü, yani 100 tane kitap bulurum size. 1863-69 bir de bir endüst-
riyel olarak avukatlık tarihi var. Yani bu iki kitabı yıllar önce yayınlanmış 
bu iki kitabı Türkiye avukatlık tarihi diye göstermek, avukatlık tarihi 
konusunda ciddiye alınabilir bir bilgiye sahip olmamak demek.

Türkiye avukatlık tarihinden söz ediyorum. Bu ikisi de avukatlık 
tarihi değil. Bir, Türkiye avukatlık tarihi değil ikisi de; iki, yıllar önce 
yazılmış kitaplar. Bunları biliyor olmanız lazım. Bir de avukatlık tarihi 
nasıl yazılır biliyor olmanız gerekir. Avrupa’da Amerika’da çok farklı, 
binlerce bulursunuz.

Bu da çok önemli değil. Biz hukuka hassasiyet gösteren insanlarız 
diyorsunuz, sokağa çıkma yasağı konusunda bir tek cümle sarf etmedi-
niz. Bir tek cümle sarf etmediniz! Bu nasıl bir iştir! Türkiye’nin bugün 
hukuken en önemli sorunu sokağa çıkma yasağı, bir tek cümle yok.
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Sayın MHP milletvekiline bir şey demeyeceğim, ama şunu söylemem 
lazım; bence Türkçe milliyetçiliğinin artık kendini yenilemesi lazım. Çok 
teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Ahmet İyimaya’nın da bu kadar müdahaleci 
olmasına şaşırıyorum; hoşgörülü davranması lazım.

Bir soru da bana gelmiş, Av. Selami Yücel isimli arkadaşımız diyor 
ki, hukukçuların yaptığı bu gibi toplantılarda, siyasal nitelikteki konuş-
malardan ziyade, yargının ve avukatların sorunlarını objektif olarak 
değerlendirilmesine ağırlık verilmesini öneriyorum diyor ve bunu bir 
eksiklik olarak görüyorum diyor. Düşüncesini ifade ettiğini belirtiyor.

Şu programa baktım, yani ben size olayın sadece ve sadece avukatlığa 
özgü hukuka özgü olmasını yadırgıyorum. Bu çalışma programında 
hukuk eğitimi, avukatlık eğitimi ve avukatların yetiştirilmesi, avukatların 
toplumdaki algısı, avukatlık giriş sınavı diye tamamen mesleğe özgü bir 
hukuk kurultayı haline dönüşmüş bir kurultay yaşıyoruz. Bunu doğal 
karşılıyorum. Avukatlık mesleğinin içinde bir eleştiri vardır. Mutlaka bir 
beğenmeme vardır. Bunun için de Sayın İyimaya’nın terazisinin kefesinde 
bu eleştiriyi tartmak istiyorum. Kantarın topuzunu da kaçırmayalım 
diyorum.

Değerli arkadaşlarım, değerli konuşmacılar; hep birlikte çok güzel 
bir programı gerçekleştirdik. Her zaman bu tür programlar sonrasında 
eleştiriler olur. Çok kişi vardı, az kişi vardı, çok konuştum, az konuştum, 
20 dakika 30 dakika, bunlar hep olur. Önemli olan bu programın gerçek-
leşmesidir. Geçmişte de Ankara Barosunun ve Türkiye Barolar Birliğinin 
yapmış olduğu bu tür etkinliklerde böylesine katılımın yoğun olduğu 
programlar oldu, açık oturumlar oldu. Ancak her şeyden önce sabırla bu 
kadar süre, aşağı yukarı 5 saate yakın bir süre sabırla ve dikkatle ve özenle 
bu açık oturumu izleyen değerli katılımcılara, dinleyenlere özellikle çok 
teşekkür ediyorum.

Bu programı sonlandırıyoruz. Bundan sonra galiba bir Güven Has-
tanesinin sunumu var. Ondan sonra da kokteylimiz var. Bu vesileyle 
herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sevgiler 
sunuyorum. (Alkışlar)

Sunucu - Katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Plâketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ı 
kürsüye davet ediyoruz. (Alkışlar)

(Plâketler verildi)
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Sıradaki oturumumuzda “Stres Yönetimi” konulu sunumunu yapmak 
üzere Güven Hastanesinden Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran’ı kürsüye 
davet ediyoruz. (Alkışlar)

Doç. Dr. Eylem ŞAHİN CANKURTARAN
Psikiyatrist

Herkese iyi akşamlar. Herkese bir duyurum var öncelikle. Stresli bir 
sunum yapmamam için, konuşmak isteyen sohbet etmek isteyenleri 
dışarı alabilir miyiz lütfen. Dinlemek isteyenler lütfen…

Ben avukatlara ilk defa konuşma yapıyorum. Herhalde anladığım 
kadarıyla avukat var değil mi? Savcı ya da başka hukukçu yok sanırım. 
Var mı? O zaman hukukçu diyeyim genelleyeyim öyleyse. Anladığım 
kadarıyla aslında burası bir sosyalleşmek için iyi bir imkân oluyor. Çünkü 
gördüğüm kadarıyla herkes birbiriyle sohbet etmeyi konuşmayı daha 
öncelikli olarak düşünüyor, ama ben de bir yarım saat izninizle sizlere 
stres nedir nasıl yönetilir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle stres nedir derseniz, biz hani tıbbi olarak… Ben psikiyatri 
doktoruyum. Tıbbi olarak biz nasıl bir tanı, ne diyoruz strese dersek, 
günlük hayatta kullanımımızdan daha farklı bir tanımlama yapıyoruz. 
Stres, aslında tehlike saydığımız, tehlikeli addettiğimiz durumlara karşı 
hem vücudumuzun, hem de zihnimizin verdiği tepkiler bütünü. Birazdan 
bunlardan daha detaylı bahsedeceğim, ama günlük hayatta stresi biz her 
türlü zorlandığımız durum için kullanıyoruz.

Örneğin, karşıdan karşıya geçerken bir araba hızla geliyorsa, buna da 
stres diyoruz ya da işte işyerimizde patronumuzla kavga ediyorsak, iş arka-
daşımızla sorun yaşıyorsak, eşimizle evde kavga ettiysek, çocuklarımızla 
bir sürtüşmemiz olduysa, bunlara da stres diyoruz. Günlük hayatta her 
şey için kullandığımız, pek çok şey için kullandığımız bir terim.

Bir taraftan da stresi aslında hayatımızdan tamamen çıkarmak, hani 
stressiz bir yaşam diyoruz değil mi? Ama böyle bir şey çok mümkün değil. 
Stres ne yazık ki günlük hayatın her yerinde, her an karşımıza çıkabilecek 
bir durum ve açıkçası bir hastalık da değil. Bizim için önemli olan, hani 
stresi daha iyi seviyede tutmak, daha baş etme becerilerimizi artırmak.
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Peki, nedir stres? Hani bizim farklı gruplandırmalarımız var. Baktığımız 
zaman hayatımızdaki belli evreler mesela strese tekabül ediyor. Örneğin, 
ergenlik dönemi çocuklar için bir stres, yaş dönümleri, 30’lu 40’lı yaşlar, 
emeklilik mesela veya bir menopoza girmek gibi dönemler aslında birer 
stres kaynağı. Bunun dışında hayatta, işte mesela bir ölüm olması, bir 
evlilik hatta boşanma hatta çocuk sahibi olmak gibi iyi bir şey bile ciddi 
bir stres kaynağı olabilir; bunların hepsi aslında birer stres kaynağı. Bir 
de bunun dışında günlük hayatta yaşadığımız pek çok olay. Biraz önce 
verdiğim örnek gibi, trafikte karşıdan karşıya geçerken, işte bir arabanın 
hızlıca gelmesi, trafikte bir trafik sıkışıklığı içinde kalmak, karşıdaki diğer 
araba şoförüyle tartışmaya girmek, lastiğin patlamasından tutun günlük 
hayattaki çok basit şeyler bile aslında birer stres kaynağı.

Bir de aslında bunun dışında ülkemiz açısından baktığımızda da, ne 
yazık ki Norveç gibi bir ülkede yaşamıyoruz ve Türkiye’de yaşadığımız için 
günlük hayatta gördüğümüz her tür olay, hatta politik olaylar gelişmeler, 
ne yazık ki bunların hepsi de ciddi birer stres kaynağı.

Peki, bunlara karşı biz vücudumuz nasıl tepkiler veriyor? Bunlara bak-
tığımızda, öncelikle bedensel belirtiler. Aranızda hiç panik atak geçiren var 
mıdır? Eğer varsa panik atak geçiren, strese karşı vücudun verdiği tepkiyi 
en uç seviyede yaşamıştır. Nedir panik atakta olan insan? Mesela strese 
karşın vücudumuzun verdiği tepkiler; ellerimiz titrer, kalbimiz çarpar, 
sesimiz titrer, terleriz, ciddi anlamda bir kas gerginliği vücudumuzda 
olur, baş ağrısı olur. Bunun dışında vücudumuzda yine böyle ciddi bir 
kas gerginliği, midemizde ve bağırsaklarımızda ciddi şikâyetler olur. 
Bunun dışında da başka güçsüzlük halsizlik ve baş ağrısı. Bütün bunlar 
hepsi vücudumuzun strese verdiği tepkiler.

Peki, ruhsal olarak ne tür tepkiler veriyoruz stres karşısında? En başta 
tabii ki gerginlik, huzursuzluk, böyle bir iç sıkıntısı, daralma, mutsuzluk, 
keyifsizlik, daha kolay sinirlenme, tahammülsüzlük gibi belirtiler de 
ortaya çıkıyor. Bunun dışında peki zihinsel olarak daha bilinç dediğimiz 
zihinsel aktivitelerimiz nasıl oluyor peki? En başta dikkatsizlik oluyor. 
Dikkatimizi yoğunlaştıramıyoruz, uzun süre aynı konu üzerinde yoğun-
laştıramıyoruz. Bunun dışında gergin olduğumuzdan dolayı kararsızlık, 
dikkatimizde azalma ya da unutkanlık, organize olup da işleri düzgün bir 
şekilde yapamamak. Bazen işlerde hata yapmak, ilginizin azalması gibi 
belirtiler de ortaya çıkabiliyor ve sonuç olarak da iş verimliliğimiz düşüyor.

Peki, stres beynimize nasıl bir etki yapar? Buna baktığımız zaman… 
Bu slâyt biraz karışık, ama ben olabildiğince basit anlatayım. Beynimizin 
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ilkel bir kısmı var. Mesela diğer hayvanlarda da aslında görebildiğimiz 
aynı mekanizmanın olduğu bir beyin bölümü var. Buranın stres merkezi 
de hipotalamus dediğimiz beyin bölgesi. Hayvanlarda da benzer bir 
mekanizma çalışıyor. Şöyle ki; tehlikeyle karşılaştığımızda, bu binlerce 
yıl önce insanlar diyelim ki tehlikeli bir hayvanla karşılaştıkları zaman, 
hipotalamus bölgesi aktive oluyor ve buna bağlı olarak stres hormonları 
dediğimiz, işte adrenalin ya da kortizol dediğimiz hormonlar aktive 
oluyor ve bunlar vücudun bu tehlikeli durumdan kaçması için, hayatta 
kalmak için kaçması lazım ve bu tür tepkileri veriyor.

Mesela panik atakta da benzer şeyler olur, ama karşımızda bir hayvan 
yoktur. Yine de vücudumuz sanki tehlikeli bir durumdayız, şimdi ölümle 
burun buruna geldik şeklinde düşünüp, böyle bir yanlış kanıya varıp, 
aynı mekanizmayı bu hipotalamusu harekete geçirir. O zaman da ne olur? 
Dediğim gibi, bu adrenalin hormonu salgılandığı zaman vücudumuzda 
çok ciddi, biraz önce bahsettiğim bedensel belirtiler; kalbimiz hızla 
çarpmaya başlar, heyecanlanırız, panikleriz, ellerimiz titrer, vücudumuz 
daha çok terler, ellerimiz soğur. Çünkü vücudumuzda aslında o kanın 
kalbe gitmesi ve bizim bacaklarımıza ellerimize kollarımıza kan gitmesi 
lazımken, o tehlikeli ortamdan uzaklaşalım kaçalım koşup gidelim diye 
böyle bir mekanizma ortaya çıkar.

Ama bu şimdi artık tehlikeli hayvanlarla karşı karşıya mıyız? Hayır. 
Günlük hayatın içinde neredeyse tehlikeli durumlar az. Ama bu sefer 
günümüz dünyasında, biraz önce bahsettiğim gibi stres yapıcı başka 
etkenler durduk yere. Örneğin mesela, işte bir arkadaşınızla kavga ettiniz 
ve sonrasında kendiliğinden başlayan çarpıntı, terleme, ciddi bir nefes 
darlığı gibi titreme gibi belirtiler ortaya çıktığında, aslında vücudumuzun 
bu hipotalamus dediğim o ilkel beyin bölgesi, strese cevap veren beyin 
bölgesi kendiliğinden ciddi bir tehlike varmış gibi harekete geçiyor 
ve sonuçta siz bunu hakikaten ciddi anlamda bir stres tepkisi olarak 
karşılıyorsunuz.

Peki, ama bu böyle sonsuza kadar mı devam ediyor stres tepkisi? 
Hayır, vücudunuz bir süre sonra diyor ki, tamam hayatta kalmak için 
gerekli stres tepkisini verdim, kaçmak için gerekli tepkiyi verdim, ama 
artık senin şimdi sakinleşmen ve durman lazım diyor. O zaman belli 
frenler var. Noradrenalin dediğimiz bu sefer de başka hormonlar ya da 
kortüzolü durduran başka hormonlar salınıyor ve bunlar vücudumuzu 
bu sefer rahatlatıyor; temel olarak böyle.
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Peki, stres iyi mi kötü mü? Aslında her zaman günlük hayatta popüler 
kültürde kullandığımız şey, hayır stres kötü bir şey, stresten uzak dura-
lım, sıfır stres her zaman en iyisidir. Aslında böyle değil. Stresin iyisi ve 
kötüsü var. İyi stres nedir? Mesela benim buraya gelip de bu sunumu 
yapacağım diye heyecanlanıp strese girip, sizlere iyi bir sunum hazırla-
mak için uğraşıp ve bu slaytları hazırlamam iyi bir stres. Bu sayede bir 
sunum hazırlıyorum. Veya bir çocuğun sınava hazırlanması için gergin 
olduğunda, benim bu sınava hazırlanmam deyip gergin olması ve bunu 
bir stres kaynağı olarak o sınava çalışması. Sizlerin bir dava öncesi, 
benim yarın iyi bir savunma yapmam gerekiyor deyip oturup çalışmanız. 
Bunların hepsi aslında birer stres kaynağı, ama iyi stres, sonuçta oturup 
çalışıyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz.

Peki, kötü stres nedir dediğimizde; iyi stres aslında baktığımız zaman 
şu bölümdeki kısım iyi stres. Yani stres belli bir düzeyde, optimum diyo-
ruz, belli bir düzeyde iyi. Ama ne zaman ki çok yükseliyor çok artıyor, o 
zaman hakikaten zararlı stres kötü stres. Ne yapıyor, farkları nedir diye 
baktığımızda; hani bir şiddetleri. Daha kısa süreli daha az miktarda opti-
mum düzeydeki stres günlük hayatta, hem hayatta kalalım… Dediğim 
gibi karşıdan karşıya geçerken bir araba uzaktan geliyorsa, bu aslında 
bizim strese girmemiz iyi bir şey, çünkü hızlıca karşıya geçip kendimizi 
koruyoruz.

Peki, kötü stres ne? Çok yoğun olduğu zaman, akut ve şiddetli çok 
yoğun stres olduğunda, bu aslında bir anda insanlara zarar veriyor. Nasıl 
etkileri var? Aslında yine beyin üzerinden etkileri var. Şöyle ki; çok uzun 
süreli yoğun bir strese maruz kaldığınızda ya da akut, mesela bir bom-
balama olayı ya da bir depremle karşı karşıya kaldığınızdaki yaşadığınız 
ölümcül tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığınızdaki stres kötü 
stres ve ne yapıyor o? Beynimizde farklı değişiklikler yapıyor. Bununla 
ilgili araştırmalar yapılmış ve hipokampus diye bir beyin bölgemiz var. 
Bu bizim bellek hafızayla ilgili beyin bölgemiz. Bu aslında kötü anıları 
da biriktirdiğimiz bir yer ve stres olduğumuzda, çok yoğun ciddi stres 
olduğunda hipokampusumuz küçülüyor. Küçülmesi ne anlama geliyor? 
Biz depresyona yatkın olabiliriz ya da ileride mesela Alzheimer gibi has-
talıklara yatkın olabiliriz.

Çalışmalar göstermiş ki, çok ciddi travmalara maruz kalan insanlarda, 
örneğin deprem ya da taciz tecavüz gibi ağır travmalara maruz kalan 
insanların, hipokampusları küçülüyor ve sonrasında da bu insanlar ileri 
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dönemde depresyona, postravmatik stres bozukluğu ya da demansa daha 
yatkın oluyorlar ne yazık ki bu tür araştırmalar var.

İyi stres ise, bize aslında belli bir miktarda stres de hayatta kalmamız 
ve hipokampusumuzun daha iyi bir boyutta olması için gerekli. Hatta 
bununla ilgili araştırmalar var. Fare deneyleri yapmışlar, insanlara tabii 
ki karşılaştırma çalışma yapmak şansları yok. Farelerin bir kısmı, yeni 
doğan fareleri annelerinden uzaklaştırmışlar, yemek vermemişler. Bu ne 
anlama geliyor? Stres, uzun vadeli kronik stres. Bir de bir kısım fareyi 
de, diğer karşılaştırma grubundaki küçük fareleri de anneden ara ara 
ayırıp, tekrar geri annenin yanına getirmişler, yani çok uzun süreli değil 
hafif stresler. Karşılaştırdıkları zaman iki grubu, çok uzun süre anneden 
uzak kalan, yemek yemeyen, ciddi bir travmaya maruz kalan farelerin 
beyinlerine baktıklarında, hipokampusları daha küçük. Yani aslında bu 
hipokampus küçüklüğü iyi bir şey değil, ileride psikiyatrik hastalıklara 
yatkınlık yapabiliyor. Uzun vadeli büyük streslerden uzak durmak, ama 
küçük kısa şiddetteki stresler bizim için iyi bir şey aslında.

Peki, stres bizim vücudumuza ne yapar? Aslında bunu çoğumuz 
biliyoruz. Uzun süreli keyifsiz moralsiz olduğumuzda ya da stresli ortam-
larda kaldığımızda, en çok bilinen şeylerden biri, bizim damarlarımızda 
tıkanıklıklara sertliklere yol açabiliyor ve işte kalp sağlığımızı bozabiliyor, 
kalp krizi geçirme, inme felç geçirme riskimiz, damar hastalıkları, damar 
sertliği dediğimiz hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor.

Bunun dışında özellikle sindirim sistemi, beyinden sonra en fazla 
sinir sisteminin sinir hücrelerinin olduğu organımız sindirim sistemi. 
Pek çoğunuz aslında burada stresli bir döneminizde, önemli bir şey 
hazırlarken strese girdiğinizde kaygılı olduğunuz dönemlerinizde, aslında 
midenize mesela mide ağrıları başlar. Kimileri ishal olur, kimileri kabız 
olur. Çünkü doğrudan en aslında beyinle ilişkili organımız sindirim 
sistemi ve çok etkiliyor.

Bunun dışında bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini de azalttığını, 
korunmayı azalttığını. Bu yüzden de daha kolay enfeksiyonlara yaka-
landığımızı gösteriyor stresin bazı çalışmalar, bir de baş ağrısı. O zaten 
çok tipiktir, yoğun kaygılı bir günün arkasından damarların, özellikle 
buradaki kasların kasılmasına bağlı migren atakları ya da baş ağrıları, 
gerilim tipi baş ağrısı deriz biz ona, daha sık görülebiliyor.

Deri hastalıkları da, mesela en çok kaşıntı; kaşıntı gibi belirtilerle 
geldiği zaman hastalar, dermatologlar der ki psikolojik bir sorunun 
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var mı bir sıkıntın var mı stresli misin diye. Hakikaten deriyle de çok 
yakından ilişkili.

Peki, psikiyatrik hastalıklarla, bizim hastalıklara geldiğimizde ne var? 
En başta hani tükenmişlik, biraz daha mesleki bir örgüt olduğunuz için o 
yüzden özellikle tükenmişliği başa yazdım, ama bunun dışında depresyon 
ve kaygı bozuklukları da stresle doğrudan çok ilişkili. Tükenmişlik nedir? 
Aslında hepimizin biraz bildiği, ucundan kıyısından bildiği bir kelime. 
İşyerindeki streslere bağlı, uzun dönem işyerinde yaşanan sorunlara bağlı, 
işe karşı bir isteksizlik, bir amaçsızlık hedefsizlik, kendini işe yaramaz 
hissetme, işten soğuma, iş performansının azalması, hayattan da aslında 
buna bağlı olarak hayata karşı da bir keyifsizlik moralsizlik gibi, insan-
lardan uzaklaşma diye anlatabileceğim bir durum tükenmişlik.

Belirtileri neler? Biraz önce bahsettiğim, aslında strese verdiğimiz 
tepkiler. Hem fiziksel olarak, hem ruhsal olarak strese verdiğimiz tepki-
lerin hepsini tükenmişlikte de görüyoruz. Özellikle mesleki anlamda işe 
yaramama, artık bir amacının hedefinin olduğunu düşünmeme, işe karşı 
yoğun bir bunaltı, iş arkadaşlarıyla anlaşamama ve bunun sosyal ortamına 
ailesine arkadaşlarıyla ilişkilerine de yansıması şeklinde anlatabiliriz. 
Tükenmişlik tabii sebeplerine gelince de, bir kere çalışma ortamından 
en çok kaynaklanıyor tabii ki. Çalışma ortamında yaşanan zorluklar ve 
mobing gibi durumlar da tükenmişliğe yol açabiliyor.

Peki, diğer stresin yol açtığı psikiyatrik hastalık nedir? Depresyon. 
Aslında depresyonu hepimiz biliyoruz, o da çok popüler, tükenmişlikten 
sonra çok popüler o da terim, ama nedir depresyon? Biraz daha bizim 
tanı olarak neye depresyon diyoruz. Yani gün içinde bir kere yaşadığımız 
herhangi bir stresle yaşadığımız bir üzüntü keyifsizlik moralsizlik değil; 
daha ciddi, daha uzun süreli bir durum depresyon. Nedir? En az iki hafta 
boyunca olması lazım birincisi, hemen her gün gün boyu sürmesi lazım.

Nedir bu belirtiler? Öncelikle mutsuzluk, keyifsizlik, isteksizlik, gele-
cekle ilgili karamsarlık, hayata karşı daha önce hedeflerimiz amaçlarımız 
varsa, bu amaçlarımızın azalması, daha gelecekten beklentilerimizin 
azalması. Bunun dışında daha karamsar olmamız ve bunun dışında dik-
katimizin azalması, dikkat dağınıklığının yaşanması, ilgilerimizin eskiye 
göre isteklerimizin azalması. Fiziksel belirtileri de var. Nedir bunlar? 
Genelde uyku bozukluğu olarak, uyku azalması ya da iştah kaybı olarak 
gösteriliyor. En ciddi belirtilerinden biri de ölüm düşünceleri. Daha 
önce hiç böyle şeyler aklınıza gelmezken, depresyonda insanlar “bıktım 
hayattan artık öleyim kurtulayım, yeter nedir bu çektiğim” diyecek kadar 
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karamsarlığa düşebiliyorlar. Ama burada günlük hayatta yaşadığınız 
herhangi bir sorunun arkasında kolayca ortaya çıkan bir şey değil. En 
az iki hafta sürmesi lazım, hemen her gün gün boyu olması lazım ve 
işlevselliğinizi, yani işinizi gücünüzü, sosyal hayatınızı engelleyecek, 
olumsuz etki edecek kadar da ağır geçirmeniz lazım ki, biz buna o zaman 
depresyon diyoruz.

Genelde depresyon kaygı belirtileri, anksiyete belirtileriyle de birlikte 
sık görülür. Nedir anksiyete belirtileri? Aslında biraz önce bahsettiğimiz 
strese de vücudun verdiği tepkiler. Yoğun bir kaygı, endişe, olumsuz bir 
şey olacak. Mesela sıktır bu görürüz. Mesela yakınlarının başına bir şey 
gelecek ya da bende bir hastalık var mı? Ben acaba kanser olur muyum, 
başıma bir şey gelir mi, çocuklarımın başına kötü bir şey gelir mi, para-
sız kalır mıyım gibi yoğun kaygıların endişelerin olması, buna da vücut 
belirtilerinin eşlik etmesine biz kaygı bozuklukları diyoruz ve en sık da 
panik atak aslında, en popüler olanı da panik atak.

Bu tür psikiyatrik durumlarda, yani tükenmişlik, depresyon ve ank-
siyete kaygı bozukluklarında mutlaka bir profesyonele danışmanın, 
psikiyatriste ya da psikoloğa danışmanın gerekliliği şart. Hani bunlar 
kendi kendine çok geçebilen durumlar değil.

Peki, şimdi stres tepkisi dedik, ama şimdi streste verdiğimiz tepkiler 
bir de bireysel olarak değişiyor. Yani aynı durum mesela diyelim ki işyeri-
nizde bir sorun yaşıyorsunuz, ama aynı duruma diğer iş arkadaşınız farklı 
bir tepki veriyor, siz farklı bir tepki veriyorsunuz. Nedir bunun sebebi? 
Bunun en önemli sebeplerinden biri kişisel özellikler, kişisel farklılıklar. 
Biz buna kişilik özellikleri diyoruz. Yani huy aslında. Hepimizin huyu 
farlı farklı ve hangi huy özellikleri kişilik özellikleri bizi strese karşı daha 
dayanıksız yapıyor onlara bakarsak. Nedir? En başta birincisi, kaygılı 
kişilik özellikleri. Yani her zaman olayları olumsuz tarafından, olumsuz 
olacağını düşünen, beklentilerini daha bu konuda hep kötü olacak, kötü 
gidecek işler, yapamayacağım beceremeyeceğim diye düşünen ve bu kadar 
hani hep olumsuz bakan insanlar gerçekten strese daha yatkın oluyorlar. 
Bu psikiyatrik hastalıklara da daha yatkın oluyorlar.

Diğer bir durum, katı düşünme. Nedir bu derseniz katı düşünme? 
Şöyle ki; buna hep şöyle diyelim, hayatta belli kurallar olduğunu düşünen, 
evet var belli aslında yazılı olan ve olmayan da kurallar var. İnsanlar ahlaklı 
olmalı, insanlar dürüst olmalı, insanlar birbirine yalan söylememeli gibi 
hani toplumsal kurallarımız var. Ama bazı insanlar bu kuralların hiçbir 
zaman değiştirilmemesi gerektiğini, herkesin buna uyması gerektiğini 
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düşünecek kadar katı düşünceli, kastettiğim bu katı düşünceli oluyorlar. 
Ya hep ya hiç, yani ya bu iş tam olmalı ve insan hiçbir zaman mesela bir 
işi yaparken yalan söylememeli. Yoksa o işi yapmasın gibi, ya hep ya hiç 
şeklinde düşünen insanlar var. Hakikaten hayat bu insanlar için daha zor, 
daha strese dayanıksız, daha tahammülsüz, daha psikiyatrik hastalıklara 
ne yazık ki özelikle de depresyona yatkın oluyorlar.

Bir de aşırı mükemmeliyetçilik. O da nedir? İşte her şey dört dörtlük 
olacak, tam olacak, kafamızdakine göre. Kafamızda belli bir plan yapıyo-
ruz ve o plana göre en ufacık bir uymadığında dahi huzursuz oluyoruz, 
gergin oluyoruz. Karşımızdaki insanlarla o plan işlemedi diye kavga 
ediyoruz, sorun yaşıyoruz. Bu tür böyle mükemmeliyetçi kişilikler de, biz 
buna daha böyle obsesif kişilik özellikleri deriz tıbbi terim olarak. Böyle 
mükemmeliyetçi kişilik özellikleri, bir yandan baktığınızda aslında ne 
güzel işleri düzgün yapıyor dört dörtlük yapıyor diyorsunuz, ama haki-
katen hayatta zorlanan, hele de bizim ülkemiz gibi bizim toplumumuz 
gibi, hani hiçbir şeyin düzenli olmadığı bir ülkede gerçekten de zorluk 
yaşatan bir durum oluyor.

Bir de beklentilerin fazla olması. Yine bu kişilik özellikleriyle de aslında 
birlikte olan bir şey. Nedir o beklentiler? İşte ben partnerimden, birlikte 
olduğum insanın bana hiçbir zaman yalan söylememesini istiyorum ya 
da bana karşı hep iyi düşünmesini, benim isteklerimi karşılamasını, özel-
likle bu hanımlarda daha çok olur. İşte eşim beni anlasın, beni dinlesin, 
bana hep istediklerimi, işte önemli tarihleri evlilik tarihimizi hatırlasın 
ve bana bununla ilgili hediyeler alsın gibi. Bazen karşımızdaki insanın 
olmayacağını, bu özellikleri aslında hiçbir zaman olmayacağını bile bile 
karşımızdan beklentilerimiz hep böyle yüksek olabilir. Bu da hakikaten 
bizi zorlayan strese sokan bir durum olabiliyor.

Kişilik özellikleri belki burada da hani bizim biraz daha bu konularda 
bizim yardımımız olabilir, profesyonel yardım. Çok zorlayan bir durumsa, 
bizim profesyonel yardım almanızı önerebiliriz.

Peki, stresle başa çıkmak, nasıl çıkacağız? Şimdi ben burada çok böyle 
sihirli kelimeler, sihirli yöntemler önermeyeceğim açıkçası. Ama hani 
daha pratik olarak ne yapılabilir ya da nerede ne zaman bir profesyonel 
yardım almak lazım? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum.

Şimdi stres diyoruz, stresle başa çıkmak diyoruz da, herkes stresinin o 
kadar farkında mı? Yani ne zaman strese giriyorsunuz? Hangi konular sizi 
strese sokuyor? Strese verdiğiniz tepkiler neler bunları biliyor musunuz, 
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farkında mısınız? Önce bunların bir farkında olmak lazım. Hani ben her 
şeyden kurtulayım, hiçbir şeyi umursamayayım, böyle bir şey değil hayat 
gerçekten. O zaman da hatta bu farkındalığı artırmak için bazı öneriler 
var. Mesela deniliyor ki, işte siz yanınızda bir defter tutun ya da akıllı 
telefonunuza her gün, hani ne zaman zorlanıyorsunuz, nerede sıkıntı 
yaşıyorsunuz? Kendinizi gergin huzursuz hissettiğiniz yer neresi? Küçük 
bir not alın. İşte iş arkadaşımı gördüm, bana şöyle bir imada bulundu. 
Tamam, bu sizin için hani ondan sonra gergin oluyorsanız, demek ki bu 
sizin için bir stres kaynağı. O zaman insan ilişkilerinde belki bir sorun 
yaşıyorsunuz. Hani bunu biraz daha farkındalığı artırdığımız zaman, 
nasıl baş edeceğimizi, hangi yöntemleri kullanacağımızı da belki daha 
iyi fark edebiliriz.

Peki, nasıl baş ediyoruz? Şimdi herkesin farklı farklı yöntemleri var. 
Dedim ya, bunun sihirli ve tek bir kuralı yok. Herkese farklı bir yöntem 
uygulayabiliriz. Peki, ama sağlıksız olan yöntemler neler diye baktığımız 
zaman; bunlar özellikle aşarı olduğu zaman sağlıksız olabilen. Hangisi? 
En kolayı. Nedir işte? Mesela işte sigara içmek, alkol almak, hatta bazen 
aşırı uçlarda olabilen uyuşturucu almak gibi yöntemler. Bu üçü de ne 
yapıyor? Aslında geçici olarak beynimizi uyuşturduğu için ve beyindeki 
bu stres mekanizmalarını yavaşlattığı durdurduğu için, geçici olarak 
gerçekten. Mesela alkol aldığımızda ne olur? Gerginliğimiz gider, bir 
rahatlarız, bir kendimize geliriz. Evet, ama uzun vadede, çok uzun süre 
kullanıldığında, yüksek miktarlarda kullanıldığında, aslında bunların 
hepsi kaygı mekanizmalarının, o stresle ortaya tetiklenen beyin stres 
mekanizmalarını artırıyor. Yani aslında geçici bir faydaları var. Normalde 
tam tersi, bizim bu tür kaygılara depresyona girmemizi daha da artıran 
durumlar.

Bir diğeri, en çok yaptığı insanların, hani stresle sıkıntıyla, özellikle 
daha çok kadınlar yapıyor, çok yemek yemek. Yemeğe sarılmak, o çikolata 
ya da bol karbonhidratlı aşırı kalorili şeyler yiyerek rahatlamak. Hani o 
hıncımızı yemeklerden alıyoruz ya, öyle bir şey olabilir. Bir diğer yön-
tem, televizyonun karşısında ya da bilgisayar internette uzun uzun, hani 
kafamızı boşaltmak için vakit geçirmek. O boş boş dizilere bakmak. Hani 
bunu ben de yapıyorum, ama bu sürekli olduğunda, hani bunun dışında 
hayatımızı akşamları hani hayatımızı ailemizle geçirmek yerine tamamen 
buna vakfediyorsak, o zaman patolojik bir süreç olabilir.

Bir diğeri de, hani insanlardan, stresli olduğunuz zaman insanlardan 
uzaklaşmak, daha kendi içimize kapanmak ya da işle ilgili sorunlar 
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yaratabilir. Hani öyle stresli bir iştir ki, bunu yapamayacağımızı düşü-
nürüz ve o işi geciktirmeye ertelemeye çalışırız. O da bizim ne yazık 
ki aslında işteki potansiyelimizi azaltan, potansiyelimizi göstermemizi 
engelleyen, işimizi zorlaştıran bir durum olabilir. Bir de, bu daha çok 
erkeklerde olan bir şey, ani öfkelenme, ani sinirlenme, öfke patlamaları. 
Yani aslında işyerinde sinirlenmişsinizdir, ama akşam eve gelip hıncınızı 
eşinizden çocuğunuzdan alırsınız; bu da başka bir sağlıksız yöntem.

Bunların hepsi aslında hepimiz bazen ara ara yapıyoruz. Ne zaman 
bunlar sorun? Çok sık olduğu zaman. İnsanlarla ilişkilerimizi bozuyorsa, 
hayattaki insan ilişkileriyle ilgili durumlarda bizi zorluyorsa, hayatı-
mızı zora sokuyorsa, o zaman bunlar sağlıksız baş etme mekanizmaları 
yöntemleri.

Peki, yerine ne yapabiliriz, daha sağlıklı neler koyabiliriz? Aslında çok 
basit, günlük hayatta da sağlıklı yaşamak için kullandığımız yöntemlerin 
bir kısmını deneyebiliriz. Ama stresle baş etmek için daha profesyonel 
anlamda, biz buna sorun çözme becerileri de diyoruz. Pratikte de kul-
landığımız bizim terapide de kullandığımız bir yöntem, sorun çözmek. 
Yani bir sorun olduğunda, o sorunu nasıl çözersiniz?

Üç yöntem var, çok basit olarak, çok hakikaten basite indirilmiş yön-
temler. Birincisi, sorunu ortadan kaldırmak. Evet, bu sorunu ortadan 
kaldırmak mümkün mü? Evet. Mesela bazen sizde stres yaratan, sizi 
zorlayan, sizi sıkıntıya bunaltıya sevk eden insanlardan uzak durmak 
kaçınmak ya da işte iş değiştirmek mesela. Burada en kolay hepimizin 
aklına gelen yöntem tabii ki en kolayı. Ama ne yazık ki hayat bu kadar 
kolay değil, öyle iş değiştirmek, eş değiştirmek, bazen bizde stres yaratan 
eşi değiştirmek o kadar da hayatta kolay olmuyor. O zaman ne yapacağız? 
Diğer yöntemlere geliyoruz. Hani böyle bir sıralamamız var.

Diğer yöntem, öncelikle strese karşı bizi rahatlatabilecek. Evet, orada 
bir stres duruyor, biz o stresten kaçamıyoruz, o stresi durduramıyoruz, 
hayatımızın içinde bu stres yer alacak. Peki, ikinci basamak o zaman bizim 
strese karşı gücümüzü artırmak. Ne yapılabilir? Günlük hayatta aslında 
hepimizin sağlıklı yaşamak için yapabileceği şeyleri denemek. Nedir 
bunlar? En başta işte alkol alımı, kafein alımını olabildiğince azaltmak. 
Çünkü bunlar evet streste geçici bir rahatlatıyor, ama uzun dönemde 
hepsi kaygıyı artıran, stres belirtilerini artıran durumlar. O yüzden uzak 
durmak. İyi uyumak mesela; uykunun vücudu dinlendirici etkisi… Çok 
basit bir öneri, ama o 8 saatlik uyku, en az 6-8 saatlik uyku, hakikaten 
vücudun direncini, strese karşı direncini dayanma gücünü artıran bir 
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durum. Sağlıklı beslenmek; o da mesela günlük hayatımızda çok temel 
öneriler değil mi bunlar? Sağlıklı beslenmenin, mesela karbonhidrat 
ağırlıklı değil, ama özellikle sebze meyve ağırlıklı protein ağırlıklı bes-
lenmenin strese karşı bir koruyucu etkisi olduğunu gösteren çalışmalar 
var. Bu tür bir beslenme, Akdeniz diyeti diyoruz. Akdeniz diyeti türü 
beslenen insanların, daha az stresli olduğuna dair de çalışmalar var. 
Hem fiziksel sağlığımızı koruyacağız, hem de strese karşı aslında ruhsat 
durumumuzu da korumuş olacağız.

Tabii ki dini inançlar. Özellikle tevekkül, kadere inanmak, aslında 
çok çok koruyan şeyler ve çok da işe yaradığı gösterilmiş şeyler. Bazen 
bunun dışında işte meditasyon yoga, daha sufi inançlar da kullanılabilir. 
Bunların hangisi size uyuyorsa, hangisi sizin için uygunsa bunların strese 
iyi geldiği gösterilmiş.

Peki, nedir bunun dışında? Birazdan diğer üç tane bahsedeceğim 
durum günlük hayatta hepimizin, hani hangi inançtan olsak da, sufi 
de olsak, işte daha ateist de olsak, hangi inançtan olursa olsun, günlük 
hayatta hepimizin uygulayabileceği şeylerden biraz detaylı bahsetmek 
istiyorum. Bir de altta iki tane yeniden bilişsel yapılandırma dediğimiz, 
aslında o bizim biraz daha profesyonel anlamda belki yardım edebilece-
ğimiz durumlar olabilir.

Peki, nedir bu üç tane; ne olursak olalım, neye inanırsak inanalım 
yapabileceğimiz şeyler nedir? Birincisi egzersiz spor; şimdi şu ara aslında 
nereye gitseniz, hangi psikiyatriste gitseniz, size önereceği şeylerden biri 
de spor yapmaktır; eğer tabii çok ciddi ağır bir psikiyatrik hastalığınız 
yoksa. Niye spor? Evet, fiziksel hastalıklara, özellikle kalp sağlığına çok çok 
iyi geliyor, ama son yapılan araştırmalar günlük en az her gün 30 dakika 
çok basit yani, orta tempoda yürüyüş yapmanın bile vücut kadar beyne 
de çok iyi geldiği gösterilmiş. Hatta İngiltere’de yayınlanan depresyon 
tedavi kılavuzunda, hafif şiddetteki depresyonda tek başına ilaç vermek 
yerine, sadece spor, düzenli spor yapmanın etkili olduğu, ilaçlar kadar 
etkili olduğu gösterilmiş.

Bu nedenle biz sporu hakikaten her anlamda, biz psikiyatristler her 
zaman öneriyoruz. Öyle çok ciddi bir şey yapmanıza gerek yok. Her 
gün 30 dakika aralıklı da olabilir, 30 dakika özellikle kolları bacakları, 
ekstremite dediğimiz organlarımızı hareket ettirecek şekilde yürüyüş. 
Çok basit, ama bunun dışında yüzersiniz, plates yaparsınız. Yeter ki size 
uyan, size iyi gelen bir spor, ama mutlaka ve mutlaka spor yapmak lazım.
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Bunun dışında da sosyalleşmek. Biraz sonra sanırım anladığım kada-
rıyla herhalde sosyalleşeceğiniz bir ortam olacak. Bu tür ortamların da 
çok faydası var. Nedir ki, dayanma gücünü, strese karşı dayanma gücünü 
çok artırıyor. Yaptığı şey şöyle gösterilmiş araştırmalarda mesela. Biz 
bunu terapide de kullanıyoruz. Örneğin, bazı hastalıklarda kişiyle birebir 
karşılıklı görüşmek yerine, grup olarak, yani aynı hastalığı aynı sıkıntıları 
çeken insanların bir arada olup, birlikte konuşması dertlerini anlatması. 
Biz bunu tabii ki daha profesyonel anlamda yapıyoruz. Çok işe yaradığı 
gösterilmiş. O nedenle bunu bir hani dert anlatmak, sosyalleşmeyi dert-
lerinizi birilerine anlatmak olarak da görebilirsiniz.

Diğer bir öneri de gülmek. Nedir gülmek? Aslında vücutta yüz kasları, 
karın kasları, sırt kaslarını gevşeten, bu bizim hani strese bağlı diyoruz ya 
kas gerginliği oluyor. Onu yavaşlatan azaltan, hatta 10 dakika yürüyüşe 
de bedel olabilecek kadar iyi bir egzersiz, iyi bir strese karşı egzersiz yön-
tem. Hatta bunun için Hindistan’da mesela gülme toplantıları yapılıyor. 
Özellikle gülmek için toplanıp, hep birlikte bunun için uğraşıyorlar.

Türkiye’de ne? Hani baktığımız zaman, işte Kemal Sunal filmlerinden 
tutun, Cem Yılmaz’ın bu kadar çok sevilmesi, herhalde biz toplum olarak 
da bu yöntemi kendi kendimize denemeye çalışıyoruz. Özellikle de bu 
yöntem önerilebilir.

Peki, diğer durum strese karşı tepkilerinizi, kendinizi olabildiğiniz 
kadar strese karşı dayanma gücümüzü artıracak şeyler yapıyoruz, ama 
bir de stresle ilgili tepkilerimiz. Acaba gerçekten hani biz bir olaya stres 
diyoruz. Mesela diyelim ki, bir iş aldınız ve o iş çok zor zahmetli bir iş 
ve o ciddi bir stres yaratıyor. Hakikaten acaba bu açıdan bu gerçekten 
sizin için bir stres mi, yoksa başka bir şeye de sebep olabilir mi? Başka 
açılardan bakmak. Örneğin, stres dediğimiz şey, Çinliler bunu özellikle 
stres kelimesini bir… Özellikle kriz kelimesini fırsat olarak değerlen-
diriyorlar. Bu da aslında bir fırsat olabilir, büyümemiz gelişmemiz ya 
da kendimizi tanımamız açısından stres dediğimiz şeyler, bize bir fırsat 
sunabilir. O nedenle de hani krizleri ya da stresleri tekrar değerlendirmek. 
Bu gerçekten bir sorun mu? Farklı adlandırılabilir mi? Farklı bir açıdan 
bakıldığında başka bir şey mi acaba? Burada belki biraz daha profesyonel 
yardım olabilir.

Bir de bazı şeyler değiştirilemez hayatta. Yani her şeyi kontrol etmek, 
her şeyi sıralamayı kafanızda katı bir biçimde kolayca sıralayacağınızı, 
yapabileceğinizi düşünmek de katı düşünme dediğim o kişilik özellikleri 
ne yazık ki her şeye uymuyor ve bazı şeyler hayatta değiştirilemez. O 
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nedenle bunlara karşı da bakış açımızı belki değiştirmek lazım. Burada 
biraz daha bizim profesyonel katkımız olabilir. Nedir burada? Şöyle 
ki, aslında bir Yunanlı filozofun da söylediği gibi, olaylar değil aslında, 
olaylara bizim bakış açımız stres yaratan durum. Bazen öyle bir olay 
olur ki, kastettiğim ama ciddi bir hastalık, ciddi bir şeyden ölümcül bir 
şeyden bahsetmiyorum. Daha günlük hayatın içinde olan olaylardan 
bahsediyorum. Bu tür bir duruma bizim verdiğimiz tepkiler, acaba nasıl 
yorumladığımızla, olayı nasıl yorumladığımızla, nasıl algıladığımızla, nasıl 
düşündüğümüzle ilgili çok çok değişebilir. Bu biraz daha belki profesyonel 
olarak hani yardım edilebilecek bir durum diye düşünüyorum.

Çok vaktim yok ne yazık ki. Ama söyleyebileceğim şey, sonuç ola-
rak stres her zaman kötü değil. İyi stres de var. Bizim strese karşı baş 
etme becerilerimizi nasıl daha artırabiliriz? Belki bunun için biraz daha 
okumak, internetten faydalanmak, kendine yardım kitapları çok var ve 
Türkiye’de de çok popüler. Bunlardan faydalanmak olabilir. Geri kalan 
kısmında da depresyon tükenmişlik kaygı bozukluklarında profesyonel 
yardım almanız iyi olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar)




