
Sevgili Meslektaşlarım,
13 – 14 Ekim 2012 tarihle-

rinde gerçekleştirdiğimiz 32. 
Olağan Genel Kurulumuzda siz-
lerin teveccühü ile yeniden Ko-
caeli Barosu Başkanlığı’na seçil-
dim. Öncelikle şahsıma göstermiş 
olduğunuz teveccüh sebebiyle siz 

değerli meslektaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 

Sevgili Meslektaşlarım,
Genel Kurulumuzu, Baromuza 

ve avukatlık mesleğine yakışan ol-
gunlukta ve demokratik ortamda 
gerçekleştirdik. Genel Kurulumuz 
geride kaldı. Artık Baromuz ve 
mesleğimiz için çalışmaya devam 
etmek zamanı. 

Geçtiğimiz dönem Baromuz-
da hizmet çıtasını yükselttiğimize 
inanıyorum. Benim ve yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarımın hede-
fi bu çıtayı daha yükseğe çıkart-
mak. Önceki dönem yaptığımız 
çalışmaları geliştirerek ve yeni 
projelerimizi gerçekleştirerek he-
defimize ulaşacağız.  Önceliğimiz, 
mesleğimizin var olan sorunlarını 
çözmek için çaba göstermek ola-
caktır.  Mesleğimizin, hukuk eğiti-

mi, avukatlık sınavı ve staj eğitimi 
konularındaki sorunlarının çözü-
mü için önerilerde bulunacağız, 
baskıcı olacağız. Her ortamda ve 
her fırsatta hukukun üstünlüğünü, 
demokratik hukuk devletini ve 
yargı bağımsızlığını savunacağız. 
Ülkemizin ve kentimizin sorunla-
rına çözüm önerileri geliştirece-
ğiz.  

Sevgili Meslektaşlarım,
Bütün bu düşüncelerimizi an-

cak sizlerle birlikte hayata geçi-
rebiliriz. Güçlü ve saygın Baro’yu 
hep birlikte gerçekleştirebiliriz. 
Katkı ve katılımlarınız bizim için 
önemlidir ve bize yapacağımız ça-
lışmalarda güç verecektir. 

Savunmanın değerinin bilindi-
ği güzel günler diliyorum. 

Saygılarımla.

Yargı ve Ana Dili Anadilde Eğitim 
Tartışmaları 

Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel Başvuru Hakkı

3 5

Av. Gözde ATASAYAN Av. Canan AKINCI Av. Selin SÜLOĞLU

2

BÜLTENİSayı 3 / Yıl 2012
kocaeli barosu

Başkan’dan

Av. M. TAMER SOLAKOĞLU
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI

Sahibi
Kocaeli Barosu Adına Baro Başkanı
Av. M. Tamer SOLAKOĞLU

Yazı İşleri Müdürü
Av. Çiğdem DEMİRCAN

Yönetim Yeri
Ankara Karayolu No: 111 Kocaeli
Plaza K. 5 İzmit/KOCAELİ
0262 321 41 12-0262 324 56 56
0262 321 13 90
www.kocaelibarosu.org.tr
kocaeli@barobirlik.org.tr

Baskı - Tasarım
Şen Matbaa
Özveren Sokak 25/A-B
Demirtepe - Ankara
Tel: 0312 230 54 50
Faks: 0312 229 64 54
e-posta: senmatbaa@gmail.com
www.senmatbaa.com

Tartışılan Hak
Ana Dilde Savunma Avukat Behiç AŞÇI ile Söyleşi

Devamı Sayfa 6’da

Av. Çağatay ALP

Kadına Karşı Şiddet

Devamı Sayfa 15’te

Av. Sibel AKTÜRK

Kadın ve Siyaset

Devamı Sayfa 16’da

Dilay GÜVENÇ

Beyaz Türkler İçin Karar Anı

Devamı Sayfa 9’da

Emre DOĞRU 

Türkiye’nin Dil Yarası!

Devamı Sayfa 4’te

Av. Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK



KOCAELİ BAROSU BÜLTENİ
2

Ülkemizde son zamanlarda yeniden gün-
deme gelen tartışmalardan biri, yargıda 
dilsel seçim hakkının, bir başka deyişle, 

resmi dil dışında başka bir dille yargılanma 
hakkının olup olmadığıdır. Bu çalışmada, bu 
sorulara “ideal/ olması gereken” bir perspek-
tiften yaklaşılmayacak, sadece mevcut dü-
zenlemeler ışığında, pozitif hukuk açısından 
cevaplar verilmeye çalışılacaktır.

Türk Hukuku açısından, Ceza Muhake-
mesi Kanununun “Tercüman Bulundurulacak 
Haller” başlıklı 202.maddesine göre: “Sanık 
veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde 
Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından ata-
nan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia 
ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme 
edilir. (…) Bu madde hükümleri, soruşturma 
evresinde dinlenilen şüpheli, mağdur ve tanık-
lar hakkında da uygulanır.”

Burada tercüman hakkı sadece ceza da-
vaları için tanınmıştır. Hakkın kullanılabileceği 
yöntem sözlü ifadelerdir; yazışmalar ise yine 
resmi dilde yapılacaktır. Bu sınırlar içinde 
kalındıkça, soruşturma ve kovuşturma evre-
sinde tercüman aracılığıyla Kürtçe savunma 
yapılabilecektir. Şüpheli, sanık, tanık ya da 
mağdur meramını anlatacak derecede Türk-
çe bilmiyorsa bu açıdan, Kürtçe ile başka bir 
yabancı dil arasında herhangi bir fark bulun-
mamaktadır. 

Konuyla bağlantılı bir başka düzenleme 
Lozan Anlaşmasının 39. maddesinin 5.fıkra-
sıdır. Bu maddeye göre, “Resmi dilin varlığı-
na bakılmaksızın, Türkçeden başka dilli Türk 
vatandaşlarına mahkemeler önünde kendi dil-
lerini sözlü olarak kullanabilmeleri için gerekli 
kolaylıklar sağlanacaktır.”

Madde, bugün için de yürürlüktedir ve yar-
gı organlarını bağlar. Maddenin kapsamında 
şunlar vardır: Mahkeme önünde kendi dilini 
kullanma hakkı TC vatandaşlarına tanınmış-
tır. Hakkın kullanım şekli, sözlü ifadelerdir; 
yazılı iletişimi kapsamamaktadır. Hakkın kul-
lanım alanı sadece ceza yargısı değil, her 
türlü yargı sürecidir. Bu anlamda, CMK hük-
münden daha geniş bir düzenleme getirmek-
tedir. Hakkın öznesi ise, TC vatandaşlarından 
“Türkçe bilmeyenler”dir.

Esas önemli olan nokta da burasıdır. Lo-
zan md.39/5, herkese anadilinde yargılama 
hakkı vermekte midir? 

Maddenin Fransızca metninde “ressortis-
sants turc de langue autre que le turc”; İngiliz-
ce metninde “Turkish nationals of non-Turkish 
speech”, Türkçe resmi metninde de “Türkçe-
den gayri lisan ile mütekellim bulunan Türk 

tebası” ifadeleri geçmektedir. Bu ifadelerden, 
maddenin her TC vatandaşına ana dilinde 
yargılanma hakkı verildiği sonucu çıkarıla-
maz. Aksi halde, Türkçe bilmesine rağmen, 
Türkçe konuşmak istemeyenlerin madde kap-
samına girdiğini kabul etmek gerekir ki, mad-
denin yazılış biçimi bunu ifade etmemektedir.

Karşılaştırmalı Hukuk açısından, mah-
keme dilini anlayanlara başka bir dilde yar-
gılanma hakkının sadece, birden fazla resmi 
dilli ülkelerde diğer resmi dili konuşanlar ya 
da dilsel azınlıklar için tanındığını gözlemle-
mekteyiz. Örneğin, Kanada’da vatandaşların 
İngilizce veya Fransızca dillerinden herhangi 
birinde yargılanma hakkı vardır. Çünkü bu iki 
dil de resmi dildir. 

İnsan Hakları sistemi açısından, İHAS’ın 
“Adil Yargılanma Hakkı”nı düzenleyen 6.mad-
desine göre (md.6/3-a), bir suç ile itham edilen 
herkesin kendisine karşı yöneltilen suçlama-
nın niteliği ve sebebinden anladığı bir dilde ve 
ayrıntılı olarak haberdar edilme hakkı vardır. 
Hak sadece vatandaşlara değil, suç ile itham 
edilen herkese tanınmıştır. 

Maddenin kapsamını belirleyen örnek bir 
olarak, Kozlovs-Letonya1 davasında başvu-
rucu bir kira uyuşmazlığı konusunda Leton-
ya’da yerel mahkemeye başvurmuştur. Ar-
dından, yerel mahkemenin kararını Rusça bir 
dilekçe ile temyiz etmiştir. Temyiz mahkemesi 
ise Letonya’nın resmi dili dışındaki bir dilde di-
lekçeyi kabul etmemiştir ve başvurucu İHAS 
md.6 kapsamında adil yargılanma hakkının 
ihlal edildiğini iddia ederek İHAM’a başvur-
muştur. 

Mahkeme, kararında 6.maddede hukuk 
yargılaması için bir düzenleme olmadığını, 
bu maddenin hukuk davaları için değil, ceza 
davaları için ileri sürülebileceğini ve savunma 
hakkı kapsamında değerlendirilebileceğini be-
lirtmiştir. Ayrıca, İHAS’ın bireylerin kamu ku-
rumlarına diledikleri dilde başvurma haklarını 
korumadığını belirmiştir ve başvuruyu kabul 
edilemez bulmuştur. 

Konu, BM İnsan Hakları Komitesi önüne 
ilk kez Fransa’ya karşı Bröton başvurularıyla 
gelmiştir. Felsefe ve Bröton dili profesörü olan 
başvurucunun, Rennes İdare Mahkemesine 
sunduğu Brötonca dilekçe, Fransızca olmadı-
ğı için kayda alınmamıştır. Başvurucu, yerel 
mahkemenin dilekçesini geri çevirmesi üzeri-
ne, Danıştay’a ve Fransa Adalet Bakanlığına 
başvurmuş, ikinci makam sessiz kalırken Da-
nıştay, yerel mahkeme gibi Fransızca olma-
yan dilekçelerin kayda alınmaması gerektiğini 
belirmiştir.2

Başvurucuya göre, Fransa’nın Bröton dili-
ni tanımaması, mevcut olayda hukuk önünde 
kişi olarak tanınma hakkının ihlali anlamına 

gelmektedir. Başvurucu ayrıca, Fransızca ile 
Brötüncanın aynı hukuki korumaya sahip ol-
mamasının dile dayalı ayrımcılık olduğunu; 
kendisini mahkemeler önünde Brötonca ifade 
etme özgürlüğünün olmamasının ve ana dili 
Brötonca olanlar için Fransızca konuşmak zo-
runda kalmanın ifade özgürlüğünü ve ana dili 
Brötoncayı kullanamamasının da azınlık hak-
kı ihlali olduğunu ileri sürmüştür. 

Komite, hükümetin görüşünü almadan 
önce başvurucuya Fransızca bilip bilmediğini 
sormuştur. Başvurucu, bildiğini iletmiştir. Hü-
kümet savunmasında, başvurucunun mahke-
me önünde dahi çıkmadığı için hukuk önünde 
kişiliğinin tanınmamasının söz konusu olma-
dığını, ifade özgürlüğünün azınlıkların mah-
kemeler önünde kendi dillerini kullanma hakkı 
anlamına gelmediğini, mahkemelerde sadece 
Fransızca kullanılmasının amacının tercüma-
na gerek kalmadan yargılamanın sürdürülme-
si olduğundan ayrımcılık sayılamayacağını ve 
Fransa’nın çekincesi nedeniyle azınlık hakları 
maddesi ile bağlı olmadığını ileri sürmüştür.

Komite’ye göre, başvurucunun ileri dere-
cede Fransızca bildiği göz önüne alındığında, 
dilekçesini Fransızca sunma zorunluluğunun 
makul olmadığı ileri sürülemez. Komite, ayrı-
ca başvurucunun davasını Fransızca yürüt-
mesinin “telafisi imkansız bir zarar” doğurma-
yacağı görüşündedir. 

T.K.’nın davasını takiben Komite’ye yapı-
lan diğer başvurularda da Komite, Fransızca 
anlayıp konuşan fakat Fransızca hukuk terim-
lerini iyi bilmeyen başvurucu için bu sorunun 
dünyanın her ülkesinde, ana dilini mahkeme-
ler önünde kullananlar için de bir sorun oldu-
ğunu, hukuki yardım almanın temel nedeninin 
de bu olduğunu ifade etmiştir.3 Yine, ana dille-
rini mahkemelerde kullanamadıkları için yük-
sek miktarda çeviri masraflarına katlandıkları 
iddiası üzerine de Komite, mevcut durumun 
adil yargılanma hakkını etkileyip etkilemedi-
ğine bakmış ve çevirmen yardımıyla da olsa 
yargılamada azınlık dili kullanılıyor ise, adil 
yargılanmaya aykırı bir durum söz konusu ol-
madığına hükmetmiştir.4

Sonuç olarak, davada adalete ulaşmanın 
tek yolu taraflara dilsel seçim hakkı sağla-
maksa, buna imkan vermeden ağır sonuçlara 
hükmedilmesi adil yargılanma hakkına aykırı 
düşebileceğinden bahsedilebilir. Yine, dil ya-
sakları nedeniyle sürüncemede kalan davalar, 
makul sürede yargılanma hakkını da ihlal ede-
bilecektir.

1 Appl. No: 50835/99,  10.01.2002.
2 Bkz. T.K./Fransa, No: 220/1987, 8.11.1989
3 Bkz. M.K./ Fransa, No: 222/1987, 8.11.1989
4 Diegaardt/ Namibya, No: 760/ 1997, 6.9.2000

Yargı ve Ana Dili
Av. Gözde ATASAYAN
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Sloganlar düzeyinde yapılan tartış-
maların şekillendirdiği bir kültür 
haritası üzerinde “anadilde eğitim 

hakkını” tartışan bir yazı yazmak aslın-
da oldukça zor. 

Diğer dünya coğrafyalarını bilmiyo-
rum ancak bizim coğrafyamızda “tartış-
mak” için yeterince bilgi, görgü ve tec-
rübe birikimi olduğunu düşünmüyorum. 

Bu olumsuz şartları bir an bile göz 
önünden ayırmadan “anadilde eğitim” 
tartışmasına bir küçük katkı sunmak is-
tiyorum. 

Anadilde eğitimin dünyadaki algısı ve 
uygulaması ile Türkiye’deki algı ve uy-
gulaması tamamen farklıdır.

Anadilde eğitim konusu dünyada “in-
san hakları” çerçevesinde değerlendiri-
lirken ülkemizde konu tamamen siyasal 
bir kutuplaşmanın etkisi altında çarpıtıl-
mış, kimsenin samimiyetle ele alamadı-
ğı ateşten bir top haline gelmiştir.

Burada hukuk açısından söylenecek 
söz çok açık ve nettir: Anadilde eğitim 
bir insan hakkıdır. Ancak bu olayın çok 
önemli iki boyutu olan siyasal destek ve 
pratik uygulamalar tartışılmadan bu söz 
eksik ve havada kalacaktır. 

12 Eylül rejiminin uygulamaları ne-
deniyle sadece anadilde eğitim değil 
bir çok temel insan hakkı konusu birer 
siyasi pandora kutusuna dönüşmüştür. 
Bugün, bir insan hakkı olan konu, si-
yasilerin birbirinin kalesine “gol atma”, 
kendileri için “oy devşirme alanı” haline 
gelmiştir. Bu hakkın tüm siyasi partile-
rin üzerinden siyaset yapmama sözü 
verilmeden bir çözüme kavuşturulması 
imkansızdır. Bunu göze alıp bu uygu-
lamayı destekleyecek bir siyasi yapı da 
ortada gözükmemektedir. 

Siyasi tablonun bir üst düzey analizi 
ise şöyle yapılabilir: 

Anadilde eğitimin uygulanması du-
rumunda AKP, “anadilde eğitim hakkını 
ülkenin bölünmesi konusunda bir ödün 
olarak görenler” arasında oy kaybına 
uğrayacak. MHP “işte bölünmenin so-
mut adımları atıldı” diyecek. CHP’nin 

gerçek tavrı ise bir soru işareti olacak. 
Çünkü partinin içinde bu konuyu des-
tekleyen bir kesim olduğu gibi tamamen 
karşısında olan bir kesim de var. BDP 
insan hakları açısından değil “Kürt hal-
kının taleplerinin biri daha gerçekleşti” 
mantığı ile muğlak, bir yerlere selam 
çakan, birlikte yaşama arzusuna vurgu 
yapmak yerine sanki yarın “ayrılma ka-
rarını” açıklayacakmış gibi açıklamalar 
yapacak. 

Bu “insan hakları kültürü ve bilinci-
nin” yayılmasına ne kadar yardım eder 
bilemem ama bu ülkedeki paranoyala-
rın, komplo teorilerinin artmasına hiz-
met edeceği kesin. 

Gelelim işin pratik uygulama boyutu-
na. Bizim ülkemizde bilin ki bir konuda 
“çözüme ne kadar da yaklaştığımızı” ko-
nuşuyorsak o kadar çözümden uzağız-
dır. Çünkü çözümün pratik uygulama-
ları hakkında yeterince ne konuşulmuş 
ne de tartışılmıştır. Mesela Hakkari’de 
bir Kürt aile, Düzce’de bir Çerkes aile, 
Doğu Karadeniz’de  bir Laz aile, Mar-
din’de bir Arap aile çocuklarının anadil-
de eğitim görmesini istediğinde onun bu 
talebini nasıl dile getireceği, bu talebin 
nasıl karşılanacağı çok açık ve net bir 
biçimde ortaya konmalıdır. Keza bu ta-
lepleri karşılayacak mevzuat, insan kay-
nağı ve fiziki şartlar kadar bu talepleri 

karşılayacak yüksek öğretim program-
larının da belirlenmesi ve oluşturulma-
sı gereklidir. Yoksa “adı var kendi yok 
uygulamalar” bu ülkede bir çok sorunun 
esasını teşkil etmektedir.

Konunun pratik uygulamalarının bir 
üst düzey analizi ise şöyle yapılabilir:

Üniversitelerde yüksek öğretim prog-
ramları açılmamış bir “anadilde eğitim” 
politikası güdük bir politikadır. Kolaylıkla 
bu taleplerin giderilmesi mikro milliyet-
çiliklerin tasavvur dahi edemeyeceğiniz 
sonuçları ile karşılaşmanıza yol açabilir. 

İşin pek tartışılmayan bir AB boyutu 
da var. Bilindiği gibi AB ülkelerinin belli 
bir kısmında yıllardır ülkemizde konuşu-
lan çeşitli diller konusunda eğitim veren 
bir çok yüksek okul var. Bu okullardan 
mezun olanların denklik talepleriyle kar-
şılaşıldığında açıkçası söyleyecek pek 
sözümüz olmayacaktır. Buralardan me-
zun olanların ülkemizde halkları bütün-
leştirmekten ziyade ayrıştırmaya çalışa-
cağına dair geçmişte ve bugün bizzat 
yaşadığımız örnekler ortadadır.

Anadilin konuşulmasına karşı deği-
lim. Geçmişte yasaklanması bir utanç 
kaynağıdır. Savunulamaz. Ülkemdeki 
anadillerin kuşaktan kuşağa sözlü ola-
rak aktarıldığını düşünüyorum; hatta bi-
liyorum. Bu anlamda bugün için atılacak 
yegane akıllıca adım tüm bu dillerle ilgili 
enstitüler veya üniversitelerde bölümler 
kurmaktır. 

Ancak yukarıda sıralamaya çalıştı-
ğım bariz sorunlar mevcutken; bunların 
yaratacağı yeni sorunlar ufukta apaçık 
belirirken ve daha önemlisi bu sorunlar-
la başa çıkabileceğine dair rüştünü hiç 
bir şekilde ispatlamamış altyapısı ve üst 
yapısı ile bir toplum karşımda dururken 
ve en önemlisi; bu vatanı da yolda yü-
rürken bulmadığımdan bugün için “ana-
dilde eğitimin” olmaması gerektiğini dü-
şünüyorum. 

Anadilde Eğitim Tartışmaları  
Av. Canan AKINCI 

TARTIŞILAN HAK ANA DİLDE SAVUNMA
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Son dönemde ülkeyi büyük ölçüde geren 
‘ölüm orucu’ eylemleri çok şükür korkulan 
sonuçlara yol açmadan sonlandırılmış bu-

lunmaktadır.
Bilindiği gibi açlık grevlerine giden mahkûm 

ve tutukluların taleplerinin başında ana dilde sa-
vunma ve ana dilde eğitim gelmekteydi. Diğer bir 
nedense İmralı adasında cezası infaz edilmekte 
bulunan Abdullah Öcalan’ın uzun süreden beri 
avukatları ve yakınlarıyla görüşmelerine çeşitli 
gerekçelerle engel olunmasıydı. Ben burada sa-
dece bizleri çok daha yakından ilgilendirdiği için, 
ana dilde savunma konusunu ele almak gereği 
duyuyorum.

Ana dilde savunma talebi kamuoyunda geniş 
yankı bulan bir soruna parmak basma amacıy-
la organize edilmiş siyasi bir eylem olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Ancak hangi gerekçeyle 
organize edilirse edilsin karşımıza devasa bir 
insan hakları ihlali sorununu da getirmiş bulun-
maktadır. Kamuoyunda kısaca KCK yargılaması 
olarak bilinen dava nedeniyle tutuklanmış olan 
sanıkların kendilerini mahkeme huzurunda ana-
dilleriyle ‘sorgulatma ve savunma talep’leri kabul 
edilmediğinden yargılama tam bir çıkmaza gir-
miştir. İçlerinde seçilmiş milletvekilleri ve beledi-
ye başkanlarının da olduğu bazı sanıkların beş 
yıla yaklaşan tutukluluk hallerinin kimlik tespitleri 
bile yapılmadan devam etmesi izahı güç bir du-
rumla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur.

Bu sorunun farklı boyutlarının bulunduğu 
herkesçe bilinmektedir. Kuşkusuz bunlardan en 
önemlisi insan hakları yönüdür. Diğeri evrensel 
hukuki boyutudur. Spesifik olarak ise meri ka-
nunlar açısından kanuni boyutu ile karşı karşı-
yayız. Ayrıca bir başka belirleyici husus da siyasi 
veçhesidir.   

Olaya hukuki boyutuyla bakıldığında mah-
kemenin tutumunu anlamak olanaksızdır. Bu 
açıdan çok basit bir empati yapmamız yeterlidir. 
Örneğin Yunanistan vatandaşı, Batı Trakyalı 
etnik aidiyeti Türk olan bir sanığın mahkemede 
kendisini anadili olan Türkçe’de sorgulatma ve 
savunma istemesi karşısında böyle bir yaptırıma 
(KCK sanıklarına uygulanan) maruz kalmasını 
kaçımız içine sindirebilir? Bir insanın kendisi-
ni hangi dilde daha iyi savunabileceğine hangi 

hâkim, neye dayanarak karar verebilir? Sanı-
ğın isnat edilen bir suça ilişkin olarak kendisini 
en iyi biçimde savunabileceği olanaklara sahip 
olması adil bir yargılamanın olmazsa olmaz ön 
koşuludur. Bu aynı zamanda evrensel bir hukuk 
kuralıdır. 

Yürürlükte olup uygulanan kanunlar kapsa-
mında, sanığın kendisini mahkeme huzurunda 
devletin resmi diliyle sorgulatıp, bu dilde sa-
vunmasını yapmasının mecburiliğine ilişkin ne 
CMK’da ne de bir başka kanunda bir hüküm bu-
lunduğunu hatırlamıyorum. Mahkemelerin bilip 
bizim bilmediğimiz (gizli) bir hüküm bulunuyorsa 
bunu açıklamalarında fayda olacağı açıktır. Kal-
dı ki birçoğumuzun tanık olduğu gibi, bazı sanık 
ve tanıkların beyanlarının Türkçe’den başka bir 
dilde alması, mahkemelerin bunun için yeminli 
tercümanlara müracaat etmesi rutin bir uygula-
madır. Mahkemenin KCK sanıkları için göster-
diği ‘Türkçe biliyorlar’ gerekçesi de dayanıla-
bilecek bir hukuki kıstas değildir. Mahkeme bu 
tutumuyla uluslararası düzeyde Türkiye yargısı-
na olan saygınlığı zedelemekten öteye bir sonuç 
elde edemeyecektir. Aynı zamanda bu tutum 
sürdürülebilir de değildir.

Olaya salt bir yargılama durumu olarak bak-
tığımızda mahkemelerin tutumunu hukuk içinde 
izah etmek olanaksızdır. Yok, eğer yargıçlar 
kendilerini kanun koyucu yerine koyarak, du-
rumdan vazife çıkarıyor ve bu anlamda ‘devletin 
birliği ve bütünlüğünü koruma’ amacıyla böyle 
bir yola başvuruyorlarsa, yaptıkları en azından 
yetki gaspıdır. Aynı gerekçelerle 12 Eylül dar-
besi sonrasında ve doksanlı yıllarda güvenlik 
kuvvetleri personelince ‘devleti koruma ve kol-
lama’ gayretiyle, hukuk dışına çıkılarak izlenen 
kanlı yöntemlerin yol açtığı sonuçlar bütün yakı-
cılığıyla karşımızda durmaktadır. Uygulanan bu 
yöntemlerin zaman içinde arzulananın tam zıddı 
sonuçlar yarattığı herkesin malumudur.   

Bu sorunun nasıl çözülebileceğine doğru bir 
cevap verebilmenin yolu problemin kaynağının 
doğru tespit edilmesinden geçmektedir. Bu ba-
kış açısıyla bakıldığında karşımıza Türkiye’nin 
kangrenleşmiş en önemli problemlerinden biri 
çıkmaktadır. Problem, Türkçe’den başka dil ko-
nuşan yurttaşlarımızın dilerine uygulanan ay-

rımcılıktır. Bu ayrımcılığın kaynağı ise İttihat ve 
Terakki tarafından başlatılıp, Cumhuriyet sonra-
sı yönetici kadrolar tarafından Anadolu coğraf-
yasında yaşayan Müslüman unsurları da kapsa-
yacak şekilde genişletilerek, bütün toplulukları 
‘Türklüğe İhtida’ politikası çerçevesinde asimile 
etmeye çalışan zihniyettir. Buna direnenlere 
reva görülen ise bizzat dönemin ‘devrimci’ Ada-
let Bakanı Mahmut Esat Bozkurt tarafından (Ağrı 
isyanı sonrası)  şöyle deklere edilmiştir;

‘Benim fikrim, kanaatim şudur ki, dost da düş-
man da bilsin ki bu memleketin efendisi Türk’tür. 
Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı 
vardır. O da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır.’  
(20 Eylül.1930 günlü Son Posta, gazetesinden -  
Türklüğe İhtida / Hans-Lukas Kieser, Sayfa 199, 
Dip not 50, İletişim Yayınları 1. baskı 2008 İst) 

Cumhuriyetin kurucusu olarak tanınan kad-
roların nerdeyse tamamının ‘İttihat ve Terak-
ki’nin üye ve yöneticileri olmasının, bu politika 
ve tercihin kaynağının ne olduğunu göstermek 
bakımından yeterli bir veri olduğu inancındayım. 

Bu politik tercihin yansıması olarak ortaya 
çıkan sonuçlar artık sürdürülmesi olanaksız bir 
hale gelmiştir. Zora dayalı asimilasyoncu politi-
kalarla ‘ulus’ yaratma gayreti, geriye baktığımız-
da acı anılardan başka bir şey bırakmamıştır. 
(Bu durum en azından Türkiye Cumhuriyeti’n-
de yaşayan Kürtler açısından böyledir) Devlet 
seksen yıl reddettiği Kürt yurttaşlarının varlığını 
kabul edip, onların uyduruk olduğunu söylediği 
dillerinde (bu doğrultuda birçok akademisyene 
kitaplar yazdırdıktan sonra) radyo, televizyon 
yayınına başlayıp üniversitelerde kürsüler kur-
mak zorunda kalmıştır. 

Bu koşullarda mahkemelerin Kürt Dilini ta-
nımayı reddetmesinin ne insani, ne hukuki, ne 
kanuni, ne de siyasi bir dayanağı bulunmakta-
dır. Temelinde Kürt insanını eşit yurttaş olarak 
görmeyi reddeden bu yaklaşımın sürdürülmesi 
olanaksızdır. Yargı ve yargıçlarımız yurttaşları-
mızın gözünde daha saygın bir konuma gelmek 
istiyorsa, kendisini modası geçmiş paradigmala-
rın zincirlerinden kurtarıp, evrensel insan hakla-
rına dayalı iç barışın sağlanmasında temel taş-
lardan biri olmalıdır.

Av. Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK

Türkiye’nin Dil Yarası!
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Meclis tarafından 18.10.1982 tari-
hinde gerçekleşen halkoylaması 
ile kabul edilen Türkiye Cumhu-

riyeti Anayasası, günümüze kadar pek 
çok kez değişikliğe uğramıştır. Yapılan 
değişikliklerden en önemli ve kapsamlısı 
ise 07.05.2010 tarihinde TBMM tarafın-
dan kabul edilip 13.05.2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan, ancak 12.09.2010 
tarihli halkoylaması sonucunda yürürlü-
ğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikli-
ği Hakkında Kanun ile getirilmiştir. 5982 
sayılı kanun ile getirilen değişikliklerin bir 
kısmı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, 
görev ve yetkileri, çalışma ve yargılama 
usulüne ilişkindir. 5982 sayılı kanun ile 
Anayasa’nın 148. maddesinde düzenle-
nen Anayasa Mahkemesinin görev ve yet-
kilerine, “şahısların bireysel başvurularını 
inceleme” görev ve yetkisi de eklenmiştir. 
Buna göre, herkes, Anayasada güvence 
altına alınmış temel hak ve özgürlükle-
rinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü 
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anaya-
sa Mahkemesine başvurabilir. 

Anayasa’ya bireysel başvuru hakkı ge-
tiren 5982 sayılı kanunun gerekçesinde, 
Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’ne bireysel başvuru hakkının ve bu 
mahkemenin sorunlu yargılama yetkisi-
nin bulunduğu, böylece iç hukuk yollarıy-
la halledilemeyen temel hak ve özgürlük 
ihlallerine ilişkin şikayetlerin, ulusal üstü 
düzeyde ele alınarak çözümlenebildiği, 
ancak bu şekilde Türkiye’ye karşı çok 
sayıda dava açıldığı ve Türkiye’nin pek 
çok davada tazminata mahkum edildiği, 
iç hukuka bireysel başvuru müessesi ge-
tirilmesi ile, hak ihlaline maruz kaldığını 
iddia edenlerin AİHM’ne gitmeden önce 
tatmin edilebilmesinin mümkün olabile-
ceği, ayrıca, Türkiye’de bireysel başvuru 
yolunun kabul edilmesinin bireylerin sa-
hip oldukları temel hak ve özgürlüklerin 
daha iyi korunmasını sağlayacağı, kamu 
organlarını Anayasaya ve kanunlara daha 
uygun davranma konusunda zorlayacağı 
gösterilmiştir. 

Madde metninden ve gerekçeden de 
anlaşıldığı gibi bireysel başvuru hakkının 

getirilmesinde asıl amaç, Türkiye aley-
hine AİHM’ne açılacak davaları ve hük-
medilen tazminatları azaltmaktır. Her ne 
kadar, kişilerin temel hak ve özgürlükle-
rinin daha iyi korunmasından bahsedilse 
de, bireysel başvuru konusu yapılabilecek 
temel hak ve özgürlükler, Anayasa’da dü-
zenlenen temel hak ve özgürlükler değil, 
Anayasa’da güvence altına alınmış temel 
hak ve özgürlüklerden, AİHS kapsamın-
daki herhangi birisidir. Bu da kanun koyu-
cunun temel hak ve özgürlüğü ihlal edilen 
kişilerden AİHM’ne başvurma hakkına 
sahip olanların, doğrudan AİHM’ne baş-
vuramayıp bir iç hukuk yolu olarak önce 
Anayasa Mahkemesine başvurmasını is-
tediğini göstermektedir.

Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin 
işlevi ve hak ihlaline uğrayan kişilerin 
gerçek anlamda tatmin edilmeleri büyük 
önem taşımaktadır. Bireysel başvuru hak-
kının kullanılmasına ilişkin usul ve esasla-
rın belirlenmesi amacıyla hazırlanan 6216 
sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 
76. maddesi uyarınca, 23.09.2012 tarihi 
itibari bireysel başvuru hakkının fiilen ha-
yata geçmesi ile, bireysel başvuru hakkı 
ile ilgili pek çok tartışma başlamış bulun-
maktadır. Ancak hemen belirtmek gerekir 
ki, esasen Anayasa Mahkemesine birey-
sel başvuru mekanizması insan hakları-
nın korunmasında önemli bir yere sahiptir. 
AİHS’nin 13. maddesi, Sözleşmeye taraf 
Devletlere, Sözleşmedeki bir hakkının ih-
lal edildiğini iddia eden bir kimseye, ulusal 
bir makam önünde hak arayabilmesi için 

etkili bir hukuk yoluna başvurma imka-
nı sağlamasını öngörmektedir. Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru yolu da, 
kuşkusuz AİHS’nin öngördüğü bu hukuk 
yolunu hukuken karşılamaktadır. Ancak 
pratik anlamda da, bir hakkın ihlal edildi-
ği iddiasıyla iç hukukta başvurulacak hu-
kuk yolunun etkili olması gerekmektedir. 
AİHM’ne göre etkili bir hukuk yolundan 
bahsedilebilmesi için ise, o yolun ihlalin 
meydana gelmesini önleyebilecek, ihlalin 
devam etmesini engelleyebilecek ve kişi-
leri ihlalin giderimi konusunda tatmin ede-
bilecek olması gerekmektedir. 

AİHM’nin etkili bir hukuk yolunda ara-
dığı bu kriterler Anayasa Mahkemesi’nin 
işlevini olması gereken bakımından en iyi 
şekilde açıklamakta ve hak ihlaline uğra-
yan kişilere güvence sağlamaktadır.

Diğer bir yandan AİHM’nin, iç hukuk 
yollarının tüketilmesi şartına ilişkin ge-
niş yorumunun da hak ihlaline uğrayan 
kişilere güvence sağladığını söylemek 
mümkündür. Şöyle ki, AİHM, tüketilmesi 
gereken bir iç hukuk yolunun etkili olma-
ması ve bu hukuk yoluna başvurmadan 
AİHM’ne başvurulması halinde, iç hukuk 
yolunun tüketilmeden de AİHM’ne başvu-
rulabileceğini kabul etmektedir. Bunu da 
bu başvurular hakkında iç hukuk yolu tü-
ketilmediği için aslında kabul edilemezliği-
ne karar verilmesi gereken dosyalar hak-
kında kabul edilebilir kararı vererek ortaya 
koymaktadır. 

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi-
nin hak ihlallerine ilişkin ne tür kararlar 
vereceği, ihlalin giderimine ilişkin tazmi-
nat miktarları konusunda nasıl bir politika 
izleyeceği en çok merak edilen konular-
dır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Anayasa 
Mahkemesinin AİHM’nin getirdiği kriterler 
bakımından hak ihlaline uğrayan kişileri 
tatmin edemediği noktada, etkili ve tüke-
tilmesi gereken bir iç hukuk yolu olmaktan 
çıkarak, kişilerin doğrudan AİHM’ne baş-
vurma yolu mümkün hale gelebilecektir. 
Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin hem ulus-
lararası alanda büyük bir prestij kaybet-
mesine sebebiyet verecek hem de devleti 
yine hak ihlallerine ilişkin tespitler ve taz-
minatlar ile karşı karşıya getirecektir.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı

Av. Selin SÜLOĞLU
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Açlık grevine başlama iradesini açık-
ladığında “ Bir avukat ölüm orucuna baş-
lıyor. Bakalım barolar, Adalet Bakanlığı 
Dünya Avukatlar Gününü nasıl kutlaya-
cak?” sorusunu sormuştunuz. Nasıl kutla-
dılar.

Öncelikle benim neden olduğum bir yanlışı 
düzeltmek gerekiyor, 5 Nisan Avukatlar günü 
olarak kutlanılmakla birlikte “dünya avukatlar 
günü” değil. İstanbul Barosu’nun kuruluş tarihi 
olan 5 Nisan Türkiye’de Avukatlar günü olarak 
kullanılmakta. Ama biz bu tarihi dünya avukat-
lar gününe döndürdük. Sanırım bizim neden 
olduğumuz bu yanlışlığı düzeltmek gerekiyor. 

Kuşkusuz benim ölüm orucunu başlamam-
dan sonraki süreçte avukatların tecrite karşı 
mücadelesiyle baroların tecrite karşı müca-
delesini ayırmak gerekiyor. Avukatlar önce-
likle Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğün-
de örgütlenerek tecrite karşı mücadelelerini 
yükselttiler. Nerede ise her gün eylem yapar 
hale geldiler. Ağır ve açık bir hak ihlali olan 
tecrit temel bir sorun olarak ortada idi ve ölüm 
orucunun sona ermesi bu sorunun çözümüne 
bağlı idi. Hedef ve amaç da tecrit sorununun 
çözümü oldu. Avukatlar bu amaçlı örgütlendi-
ler, mücadele ettiler ve kazandılar. Mücade-
leleri asla mahkeme salonlarına ve yasalara 
sıkıştırılmadı. Meşru bir mücadele yaptılar. Sı-
nırları yasalar değil, meşruluk idi. Bu nedenle 
de çoğu kez yasaları çiğnedikleri iddia edildi. 
Ama hak ve özgürlük taleplerinin önünde du-
ran yasalar ne kadar meşrudur ki?

Üzülerek belirtmek gerekir ki genel olarak 
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği avukatların 
gerisinde kaldı. Tecrit saldırısına karşı sessiz 
kaldılar. Kuşkusuz yapabilecekleri çok şey 
vardı. İktidarın politikalarının –konumuzla ilgi-
li olarak tecritin- yasal olup olmadığının artık 
önemi yoktur. Açıkça görmekteyiz ki halkın 
ihtiyaçlarına ve çıkarlarına uygun olup olma-
dığına bakılmaksınız yasalar kabul edilip yü-
rürlüğü girmektedir. Dolayısıyla da tecrit ha-

pishaneleri ve F tipi hapishaneler başlangıçta 
yasasız yapılmış olmakla birlikte daha sonra 
yasal zemine kavuşturuldu. Bu durumda ne 
yapmak gerekirdi? F tipi tecrit hapishaneleri-
nin yasal zemini var denilip susmak mı gere-
kirdi? Tabi ki hayır. Ama barolar maalesef bu 
mücadelede geride kaldı. Kendilerinden bek-
leneni veremedi. Yapılması gereken bir insan 
hakkı ihlali olan tecrite karşı mücadele etmek-
ti. Nitekim geçmişte kendileri tecrit uygulayan-
ların bir kısmı şu an tecritteler ve feryat-figan 
ediyorlar. Yani tecrite karşı mücadele etmek 
yasalara sıkıştırılamayacak, meşru bir talep 
idi. Evrensel bir hak olan direnme hakkının 
hayata geçirilmesinden başka bir şey değildi. 
Ama barolar hukuku değil yasaları tercih etti-
ler. Çünkü tecrit ve F tipi hapishane saldırısın-
da hukuk ve yasalar karşı karşıya gelmişlerdi. 
Böyle yaparak da aslında kendileri kaybeder 
noktaya geldiler.

O zaman Tecrite uğrayan bir yakınınız 
var mıydı? Yoksa sadece müvekkilleriniz 
mi vardı? Var olanlar da sizinle birlikte 
açlık grevine başlamak istediler mi? Baş-
ladılar mı? Engel olan siz miydiniz? Nasıl 
engel olabildiniz?

Ben 2000 – 2006 yılları arasında 6 yıl bo-
yunca tecrite karşı mücadele ettim. Ama asla 
benim herhangi bir yakınım, akrabam tecritte 
değildi. Kendim kısa bir süre tecritte kaldım. 
2004 yılında yapılan bir polis operasyonunda 
gözaltına alındım ve tutuklandım. Tekirdağ 2 
nolu F tipi hapishanesinde 25 gün kadar kal-
dım. Kısa bir süreliğine de olsa tecriti yaşa-
dım. Ama zaten tutuklanmadan önce de tecriti 
biliyordum. Çünkü tecrit dünyada 150 yıldır 
uygulanmakta olan bir hapishane modeli idi. 
İnsan sağlığı ve psikolojisi üzerinde yarattığı 
etkiler bilinmekte idi. Bu konuda çokça bilimsel 
araştırmalar yapılmış, tecritin insan sağlığına 
etkileri ölçülebilmişti. Bu konuda tecriti bilip, 
tanıyıp ona karşı mücadele etmemek aslında 
insanlıktan çıkmak demekti. Ki Türkiye’de12 
yıldır uygulanmakta olan F tipi hapishane uy-
gulamasında geldiğimiz noktada bu uyarıla-

rın, bilimsel araştırmaların doğruluğu pratikle 
kanıtlandı. Bu nedenle de bir insan, bir dev-
rimci olarak benim de tecrite karşı mücadele 
etmemem düşünülemezdi. Bu mücadelede bir 
çok yolu kullandığımı düşünüyorum. Ama so-
nuç alamadık. İnsanlar ölmeye devam ettiler 
ama iktidarlar sessiz kaldı. Ve nihayet 2006 
yılında ben de ölüm orucu eylemine katılmaya 
karar verdim. Ben ölüm orucu eylemine ka-
tıldığımda zaten eylem devam ediyordu. Be-
nimle birlikte Adana’da bir anne ve Uşak ha-
pishanesinde bulunan bir müvekkilim de ölüm 
orucuna başladılar. Kendi tercihleri idi, kendi 
karaları idi. Elbette benim de yapabileceğim 
bir şey yoktu. 

Günümüzde tecritin devam ettiği ve ha-
yatımıza “hayata dönüş operasyonu” ile 
giren F Tipi Cezaevlerinde sürmekte olan 
tecrit hakkındaki düşünceleri?

Bu soruya kısmen yukarıda da cevap ver-
miş oldum. Belirttiğim gibi tecrit ağır ve açık 
bir insan hakkı ihlalidir. Tecrit hapishaneleri 
yaklaşık 150 yıllık deneyimden elde edilen 
verilerle hazırlanmıştır. ABD ve Avrupa’da 
150 yıldır uygulanan tecrit hapishanelerin-
den elde edilen deneyimlerin biriktirilmesiyle 
F tipi hapishaneler ortaya çıkmıştır. Adalet 
Bakanlığı bürokratları F tipi hapishanelerin in-
şaatlarının başlamasından 4-5 yıl önce ABD 
ve Avrupa’nın çeşitli hapishanelerine giderek 
incelemelerde bulunmuşlardı. İnceledikleri 
konu tecritin insan beyni ve iradesi üzerindeki 
etkileri idi. Almanya 1970’li yıllarda bu konuda 
bilimsel araştırmalar yapmıştı. Alman ordusu-
nun finansmanı ile tecritte insan düşüncesinin 
nasıl değiştirilebileceğine dair araştırmalar 
yapılmıştı. İşte Adalet Bakanlığı bu araştırma-
ların sonuçlarını kullanarak F tipi hapishane-
lerin yapımını başlattı. Türkiye’de fabrika ya-
pımına, işçi ve memur maaşlarına, köylünün 
ürünlerine para bulunamazken F tipi hapisha-
nelerin yapımı hızla sürdü. F tipi hapishanele-
rin bir tanesi 8 milyon dolara mal olurken bu 
para hiç esirgenmedi. Çünkü Adalet Bakanlığı 
hapishaneleri hizmete açmayı bir şey gibi gö-

Avukat Behiç AŞÇI ile Söyleşi
Adını topluma 2006 yılında başladığı ve 293 gün boyunca kararlılıkla sürdürdüğü, ce-
zaevlerindeki tecrite ve tecrit dayatmasına son verilmesi amacıyla 5 Nisan’da “açlık 
greviyle” duyurdu.

Av. Çağatay ALP
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rüyordu. Halen de öyle görüyorlar. 
F tipi hapishanelerde tecrit iki şekilde uy-

gulanmaktadır. Mimari tecrit ve idari yaptırım-
larla uygulanan tecrit. Mimari olarak uygula-
nan tecrit F tipi hapishanelerin 1 ve 3 kişilik 
hücreler şeklinde yapılmasıdır. Bu şekilde bir 
tutuklu ve hükümlü kendisinden başka en faz-
la 2 kişi daha görebilir. İdareye tecriti ağırlaş-
tırma görevi verilmiştir. Bu nedenle de idare 
aldığı yasaklama kararlarıyla (disiplin kurulu 
kararları) tutuklu ve hükümlüler üzerindeki 
tecriti ağırlaştırır. Aile görüşü, mektup, kitap, 
telefon, spor alanlarına çıkış yasaklanır. Bu 
konuda hapishane idarelerine çok geniş yet-
kiler tanınmıştır. Kağıt üzerinde varmış gibi 
gözüken aile görüşü, mektup-yayın alma gibi 
haklar aslında idare açısından tecriti ağırlaş-
tırma aracı olmaktan başka bir şey olmamak-
tadır. İdarenin belirlediği tipte olmayan herkes 
bu haklardan mahrum kalmaktadır. Kısaca 
hapishane idareleri “benim istediğim kalıba 
girersen haklarını kullanabilirsin” demektedir. 
Bu durumda da tutuklu ve hükümlü tercih ya-
pacaktır, ya idarenin belirlediği kalıpta birisi 
olacaktır, ya da haklarını kullanamayacaktır.

Tecritin anlaşılabilir bir şey olup olmadığı 
sürekli tartışılmıştır. Biz anlaşılabilir olduğuna 
inanıyoruz. Bu yazıyı okuyan meslektaşları-
mız için de anlaşılabilir olabilir. Çok basit bir 
yolla, kendinizi bir hafta sonu evinizin odala-
rından birine kapatın ve iki gün hiç çıkmayın. 
Ne hissedeceksiniz? Deneyin ve görün. İşte 
tecrit sizin o hissettiklerinizin binlerce katıdır.

Korktunuz mu?
Ben bir devrimciyim. Gerçeğin savunu-

cusuyum. Bizim yalanlarla birlikte olmamız 
mümkün değildir. Bu nedenle de size doğruyu 
söylemem gerekir, elbette bir korku yaşadım. 
Hem de bayağı büyük bir korku, ölüm korkusu. 
Çünkü gireceğim eylem ölüm orucu eylemi idi 
ve artık yaşamımı ortaya koyacaktım. Yani in-
sanın asla vazgeçemeyeceği şeyi, yaşamımı 
ortaya koyacaktım. Bu nedenle eyleme başla-
madan epey düşündüm, yaklaşık 6 yıl kadar. 
Hatta eyleme başladığım gün bile tartıştım “ 

ben ne yapıyorum, ne yaptığımın farkında mı-
yım” diye. Bu korkuyu şöyle çözdüm, sonuçta 
ölecektim, ölümsüz kimse yoktur. Ama nasıl 
ve nerede öleceğime, ne şekilde öleceğime 
kendim karar vermiş olurum en azından. Bir 
trafik kazasında, yatakta ölmektense direnişte 
ölmeyi tercih ederim. Ölüm korkusunu da bu 
şekilde çözerek eyleme devam ettim. Eylem 
devam ederken de ölüm korkum birkaç kez 
depreşti ama yine aynı şekilde çözerek eyle-
me devam ettim.

Yakın çevrenizden, “Ne yapıyorsun 
sen”, “saçmalama”, “kendine gel” gibi 
engelleyici tepkiler gördünüz mü? Eğer 
gördüyseniz bu tepkiler biraz olsun sizi 
düşündürdü mü?

Çevremden, özellikle de ailemden eylemi 
bırakmam yönünde baskı biraz geldi. Ama 
çok uzun sürmedi. Hepsi de benim inatçılığım 
ve kararlılığımı bilirler. Bu nedenle fazla ısrar 
edemediler. Eğer ben de hafif bir kararsız-
lık bile görseler kesinlikle ısrarlarına devam 
ederlerdi. Ama benim kararlılığım ve inatçılı-
ğım etkili oldu.

Umutsuzluğa kapıldınız mı? (İyileştirici 
bir düzenleme olabileceği konusunda)

Eyleme başlarken aynı zamanda ölümü de 
göze alarak ve kabul ederek başlamıştım. Ki 
o koşullara göre böyle kabul etmek gerekirdi. 
Eylem 6 yıldır sürüyordu, 122 insan hayatını 
kaybetmişti ve iktidar sanki bu sorun yokmuş 
gibi davranıyordu. Bu nedenle asla eylemi in-
tihar gibi düşünmeyerek, hayatı uğruna öle-
bilecek kadar severek ama ölüm gerçeğini 
de kabul ederek eyleme başladım ve devam 
ettirdim. Çözüme ilişkin bir beklentim olmadı. 
Zaten son ana kadar ki gelişmeleri de herhan-
gi bir çözüm olacakmış gibi göstermiyordu. 
Ama Adalet Bakanlığı daha fazla direnemedi 
ve tecrit gerçeğini kabul etti. Tecritin var ol-
duğunu kabul etti ve tecritin kaldırılması için 
bir adım olan SOHBET HAKKI düzenlemesini 
yaptı. Bu sonuç esas olarak büyük direnişin, 
büyük ölüm orucu direnişinin zaferidir. Dam-
laya damlaya göl olması gibi büyük direnişte 

hayatını kaybeden her insanımız bu sonucu 
getirmiştir.

Geçtiğimiz günlerde son bulan açlık 
grevleri ile ilgili düşünceleri?

Açlık grevi eylemi yapan PKK tutuklula-
rının taleplerini incelediğimizde görüyoruz 
ki aslında yasaların uygulanması için açlık 
grevi eylemi yaptılar. Taleplerin temeli Abdul-
lah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesi, ana 
dilde savunma ve anadilde eğitimdi. Anadil-
de savunma ve anadilde eğitimle ilgili olarak 
bir şey söylemeye dahi gerek yoktur. Dil ve 
anadilde eğitim halk olmanın sonucudur. Halk 
olma yasalarla belirlenin bir olgu değil, bilim-
sel – toplumsal – tarihsel bir olgudur. Halk 
olma nitelikleri bir anda kazanılmadığı gibi bir 
anda ve özellikle de yasalarla, yasaklarla yok 
edilemez. Halk olma özellikleri binlerce yıllık 
tarih içinde şekillenir. Bu nedenle esas ola-
rak iktidarın halkların haklarına saygılı olma-
sı gerekir. Bu nedenle de anadilde eğitim ve 
anadilde savunma demokratik bir taleptir. Ni-
tekim anadilde savunma zaten ülkemizde uy-
gulanmakta idi. 2008 yılına kadar Kürtçe dahil 
her dilde savunma ve sorgu yapılabiliyordu. 
Ama daha sonra iktidarın kararıyla anadilde 
savunma engellenmeye başlandı. Demek ki 
sorun yasalar değildi. Yasal düzenleme yap-
maya ihtiyaç yoktu. Nitekim ülkemizde başka 
halklardan insanlar da yargılanmaktadır ama 
onlara Türkçe savunma baskısı yapıldığını 
duymadık. Ya da çeşitli mağazaların isimleri 
İngilizce olurken bir halk olarak Kürt halkının 
demokratik taleplerine itiraz etmenin mantığı 
nedir anlamıyorum?

Süreç sizden neler götürdü, sürecin 
halen bedeninizde bıraktığı bir iz var mı? 
Zorunlu tıbbi müdahaleden, “kalıcı bir izle 
bırakılmaktan” korktunuz mu?

Ölüm orucu eylemi bitirildikten sonra ben 
Çapa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldım. 
Burada tedavimi üstlenen doktorlar gerçek-
ten uzmandılar. Çünkü 1996 yılından bugüne 
ölüm oruççularının tedavilerini yapmış, bilgi 
ve deneyim sahibi olmuşlardı. Uzun süreli aç-
lıktan sonraki tedavi konusunda dünya çapın-
da otorite kabul edilen doktorların Türkiye’den 
çıkması rastlantı değildir. Ülkemizdeki demok-
rasi mücadelesinin bir parçasıdır. 

Doktorlarım baştan sona eksiksiz ve ha-
tasız planlanmış bir tedavi uyguladılar ve bu 
nedenle ben de hiçbir sakatlık, arıza kalmadı. 
Tamamen iyileştiğimi söyleyebilirim.

Eylem devam ederken kuşkusuz zorla mü-
dahale ihtimalini düşünüyordum. Ama hayatı-
nı ortaya koyduktan sonra zorla müdahalenin 
ertesindeki şeyler önemsiz gelmeye başlıyor. 
Bu nedenle de kalıcı izler korkum hiç olmadı.

TARTIŞILAN HAK ANA DİLDE SAVUNMA
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Anayasa, devletin ve toplumun temel 
yapısını ve toplumla devlet ilişkisini 
düzenleyen kuralların genel çerçe-

vesidir. Bu özelliği nedeniyle, toplum ve 
devlet yapısında önemli gelişmeler olma-
dan değişikliğe uğramamaları gerekir.

Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsız-
lık sık sık başkanlık tartışmalarının yapıl-
masına yol açmaktadır.

Başkanlık sistemi bilindiği üzere; yasa-
ma, yürütme ve yargı organları arasında 
kesin bir ayırıma ve dengeye dayanan, 
yasama ve yargı organlarının demokratik 
denetimi içinde yürütmenin iktidar olanak-
larını genişleten bir hükümet sistemidir. 
Başkanlık sisteminde yasamanın, yürüt-
meyi fesih etme yetkisi yoktur.

Dünyaya baktığımızda sadece ABD de 
gerçek anlamda uygulanmaktadır. Ama 
Latin Amerika’da sistemin çok sıkıştığı 
zamanlara da tanık olmaktayız. Yasama, 
yürütme ve yargı kuvvetlerinin sert ve ke-
sin olarak birbirinden ayrıldığı başkanlık 
sisteminde, yürütme gücünün yegane 
sahibi olan başkan, halk tarafından belirli 
bir süre ve sabit bir görev süresi için se-
çilmektedir. Aynı zamanda yasama gücü-
nü temsil eden bu sistemlerde genellikle 
kongre olarak adlandırılan organın üyeleri 
de  yine sabit bir görev süresi için seçil-
mektedir. Böyle olunca buradaki sabit gö-
rev süresi önem arz etmektedir. Çünkü; 
her iki organın da birbirlerinin hukuki var-
lığını sona erdirecek yetkilerinin olmadığı 
görülmektedir. Ne başkan kongreyi feshe-
debilir ne de kongre başkanı düşürebilir. 
Tek bir istisnası vardır başkan yönünden; 
vatan hainliği gibi çok ağır sebeplerle 
kongre başkanı itham edebilir yani İmpe-
achment yönetimi ile düşürülmesini sağ-
layabilir. Bu çok istisnai bir durumdur ve 
bugüne kadar ABD de üç başkan için İm-
peachment talep edilmiştir ve üçünde de 
bu süreç bir sonuç vermemiştir.

Başkanlık sisteminde yürütmeyi baş-
kan temsil eder, onun bakanları aslında 
danışmanları anlamına gelmektedir. Her 
biri yetkili olduğu konular üzerinde başka-
na bilgi vermekte fakat bütün konularda 
kararları başkan vermektedir. Yukarıda 

belirtildiği gibi başkanın düşürülmesini 
sağlayacak bir yetki de kongreye veril-
memiştir. BU nedenle başkanın hükümeti 
azami süre ile istikrarını muhafaza etme-
lidir.

Türkiye’de başkanlık sisteminin ilk defa 
telaffuz edildiği yıllar 1980’lerdir. O tarih-
lerde 12 Eylül öncesinde Türkiye’nin en 
büyük problemi hükümet istikrarsızlığıydı. 
Bugün ise Türkiye’de hükümet istikrarsız-
lığı sorunu yoktur. O halde, neden  böy-
le bir öneri ortaya atılmıştır. 1980’lerden 
bu yana Turgut Özal, Süleyman Demirel 
ve Tayyip Erdoğan sisteme geçiş yönün-
de arzulu olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
üç liderin ortak paydasına baktığımızda; 
üçünün de kişisel karizmalarına güvenen, 
Türkiye’de köklü dönüşüm politikalarını 
yürürlüğe koymak isteyen, bu politikaları 
yürürlüğe koyarken parlamentonun, ba-
kanlar kurulunun engelleyici rolünden kur-
tulmak, tamamen tek başına hareket et-
mek isteyen kişiler olduğu görülmektedir. 
Gerçi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel günümüzde başkanlık sistemi için;  
‘ seneler önce benimde savunduğum bir 
şeydi. Ama  evvela elimizdeki sistemi iş-
letmemiz lazım’ demektedir.

Başkanlık sistemi; ABD’nde 1787 Ana-
yasası ile ABD’ne özgü koşullarla oluştu-
rulmuş bir sistemdir. ABD’nde de iki partili 
bir sistem mevcuttur. Bu iki parti arasında-
ki görüş farklılıkları da kutuplaşmaya yol 
açacak derinlikte değildir. Ayrıca ABD’nde 
lobi şirketleri olarak tanımlanan kuruluşlar 
mevcuttur. Bunlar, sistemin bir parçasıdır. 
Ücret karşılığında kanun yapma sürecin-
de etkili bir role sahiptirler. Haliyle en et-
kili olan lobi şirketlerine kim para verirse 
o, kanun yapma sürecinde kontrolü ele 
geçirmiş demektir. Üçüncüsü, ABD’nde 
çok güçlü sivil toplum kuruluşları vardır. 
Bu kuruluşlarında karar alma sürecinde 
güçlü bir rolleri vardır. Bu yüzden ABD’n-
de gerçek bir kilitlenmenin yaşanmadığını 
görmekteyiz.

Oysa  bu sistemin başka ülkelerce 
örnek alınarak uygulanabilmesinin düşü-
nülmesi bugüne kadar o ülkeler için iyi 
sonuçlar getirmemiştir. Latin Amerika’ya 
baktığımızda; her şeyden önce çok par-
tili sistem mevcut. Partiler arasında derin 

ayrılıklar, ideolojik farklılıklar mevcut ki  
bu,  kutuplaşmayı teşvik eden bir faktör. 
İkincisi,  demokratik siyasal kültür geliş-
mediği için meseleleri diyalog ve uzlaşma 
yoluyla çözme eğilimi söz konusu değil. 
Neticede yasama ve yürütme arasında 
böyle bir kilitlenme ortaya çıktığı zaman 
aslında bu devlet hayatının kilitlenmesi 
anlamına gelmektedir. Bu durumda Latin 
Amerikalı başkanlar iki tür yönteme baş-
vurmaktadırlar; birincisinde halka giderek 
kongreyi şikayet ederler. Kendi başkan-
ları ardında daha güçlü bir demokratik 
meşruiyet olduğunu, dolayısıyla kongre-
nin bu kanunları kabul etmesi gerektiğini 
söylerler. Kongre de kendi temelinde bir 
demokratik meşruiyet olduğunu, kendisini 
de seçenin halk olduğunu belirtmek sure-
tiyle meşruiyetini başkanla yarıştırır hale 
gelir. Bu önemli bir problemdir. İkincisi, 
eğer bu kilitleneme aşılamazsa ya aske-
ri müdahaleler bu kilitlenmeyi aşacak bir 
rol üstlenirler ki bu da rejim krizinin orta-
ya çıkmasına neden olur. Ya da başkan-
lar ülkeyi kanun hükmünde kararname-
ler ile yönetme yolunu seçerler. Bu da 
kongrenin by-pass edilmesi, yasamanın 
by-pass edilmesi ve yönetimin tamamen 
kişiselleşmesi anlamına gelir. Başkanlık 
sistemi denemeleri özellikle Latin Ame-
rika ülkelerinde diktatörlüklere ve askeri 
rejimlere dönüşmüştür. Bu nedenle dün-
yada, demokratik başkanlık sistemlerin-
den çok, demokratik olmayan başkanlık 
rejimlerinin bulunduğunu görmek gerekir. 
Bu noktada objektif olarak düşünüldüğün-
de; Türkiye’nin siyasal kültürü, partilerin 
yapısı, partilerin çok sayıda olması, uzun 
süredir devam eden  kutuplaşma eğilimi-
nin kuvveti ve parti liderlerinin hali hazırda 
kişiselleşme yönünde güçlü eğilimler ser-
gilemesi, başkanlık sistemine geçilmesi 
halinde Türkiye’deki modelin Latin Ame-
rika’dakine benzeyeceği izlenimi uyan-
dırmaktadır. Bu olumsuz örnekler dikkate 
alındığında, böyle köklü bir sistem deği-
şikliğine gitmek isabetli değildir. Bu durum 
Türkiye’de demokrasinin geleceğini çok 
olumsuz etkileyecektir.

Başkanlık Sistemi Tartışmaları
Av. Bilge ÇOBANOĞLU
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Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman 
eksiksiz bir demokrasiye sahip ol-
madı. Ne var ki cumhuriyeti kuran 

ve sahiplenen çevreler, onu Türkiye halk-
larının taleplerini karşılamaya tek başına 
yetecek bir değerler sistemi olarak görme 
yanılgısına düştüler. Onlar için cumhuri-
yet varken demokrasi çok da gerekli de-
ğildi. Demokrasi cumhuriyeti güçlendiren 
değil, tam tersine zayıflatan bir yönetim 
biçimiydi. Çok fazla demokrasi ‘verilirse’ 
işin sonu kötüye varabilirdi. Eğer ‘cumhu-
riyetin kazanımları’ tehlikedeyse, demok-
rasi askıya alınmalı, hatta cumhuriyetin 
bekası için ilelebet sınırlandırılmalıydı. 
Cumhuriyetin kendi kendini koruyabile-
ceğini, toplumun farklı kesimlerinden ge-
len demokratik talepleri karşılamasa bile 
gücünden hiçbir şey kaybetmeyeceğini 
sananlar, malumunuz olduğu üzere, fena 
halde yanıldılar. 

Ancak ne yaparsınız ki, insanoğlunun 
yanılgıyı fark etmesi ve kabullenmesi va-
kit alıyor. Değişen koşulların ayırdına va-
rıp yeni çözümler bulması gerekirken, ilk 
tepkisi ret ve inkar etmek oluyor. Bir yan-
dan da aslında uzun zamandır inandığı 
şeyin hala ne kadar doğru ve geçerli ol-
duğunu kanıtlamak amacıyla son bir kez 
çırpınıyor. Cumhuriyetçilerin, ‘demokrasi-
nin bir cilvesi’ olarak iktidara gelen ve son 
on yıldır Türkiye’yi yöneten kadroya karşı 
verdikleri ilk tepki, işte bu ‘ordu göreve’ 
çırpınışıydı. Çok şükür sonuçsuz kaldı, 
ama bu başarısızlık bocalamaya sebep 
oldu. Cumhuriyet, demokrasiye yenilmişti 
bir kere. Fazla demokrasinin cumhuriyetin 
başına ördüğü çorap, Türkiye’ye dar gel-
mişti. Demek ki demokrasi ile cumhuriyet 
arasındaki ilişki hakkındaki temel tespitle-
ri doğruydu. Bu ‘haklılığın’ yarattığı sahte 
gönülrahatlığı ile bir süre daha idare edip 
bocalama dönemini kendi kuytularında 
geçirdiler.

Ancak son gelişmeler ‘Cumhuriyetçi-
ler’i o kuytulardan çıkmaya mecbur etti. 
29 Ekim gösterilerine hükümet tarafın-
dan getirilen kısıtlamalar, şehirli orta sınıf 
Türkleri sokaklara döktü. Bugüne kadar 
başını ordunun çektiği laik elitist bürok-
rasinin güvenli kanatları altında cumhuri-
yetin faziletlerinden bedavaya faydalanan 
bu kesim, bundan sonra toplumdaki yerini 
korumak istiyorsa elini taşın altına sok-
maya mecbur olduğunu fark etti. Pabuç 
pahalıydı ve pahası artık ordu tarafından 
ödenmiyordu. Madem cumhuriyet tehlike-
deydi, o zaman iş başa düşmüştü. Cum-
huriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın 
askerlere serzenişi tam da bunu ifade 
ediyordu. Ama artık devir askerden me-
det umma değil, cumhuriyeti korumak için 
sokağa çıkma, polis barikatlarını aşma ve 
gazlı müdahaleyi göze alma devriydi. 

29 Ekim 2012’nin bir dönüm noktası 
olup olmadığı bazı çevrelerde tartışıldı. 
Buna tartışanlar değil, sokağa çıkanlar 
karar verecek. Gösterilere katılanların 
bir kısmının temel saiklerinin cumhuriyeti 
korumak değil, hükümeti protesto etmek 
olduğu söylenebilir. Ama aralarından, 
cumhuriyetin toplumun bütün kesimle-
rince benimsenmediğini ve bunun da 
aslında demokrasisizlikten kaynaklandı-
ğını fark edenlerin de ortaya çıkması da 
muhtemel. Dolayısıyla antidemokratik 
cumhuriyetin şehirli orta sınıf Türklerle sı-
nırlanmasının bizatihi kendisinin ne kadar 
sakıncalı olduğu anlaşılabilir. Özellikle 
Türkiye gibi bir ülkede bu şekilde bir orta 
sınıf bilincinin oluşması ve sahip olduğu 
maddi-manevi değerleri korumak için mü-
cadele etmesi, neresinden bakarsanız 
bakın demokrasi açısından olumlu bir ge-
lişme. Neden? Çünkü Türk orta sınıfı ken-
dilerine bahşedilmiş, kazanmak ve hatta 
bugüne kadar korumak için çok da çaba 
sarf etmedikleri cumhuriyet değerlerini, 
antidemokratik kısıtlamalara karşı savun-
mak için demokrasinin ne kadar gerekli 

olduğunu anlama fırsatını nihayet elde 
etti. Belki de demokrasi cumhuriyetin ba-
şına çorap değil, zaman zaman dengesini 
kaybettiğinde yere çakılmasın diye altına 
güvenlik ağları örüyordur.

İşte, cumhuriyeti sağlamlaştıracak o 
güvenlik ağının güçlenmesi, demokrasi-
nin güçlenmesine bağlı. Bugün hükümete 
yönelik tepkilerini cumhuriyet yürüyüşün-
de göstermiş olan kesimin yapabileceği 
en büyük hata, Adalet ve Kalkınma Par-
tisi ’ni cumhuriyet düşmanı olarak görüp 
hükümet değişince cumhuriyete yönelik 
tehdidin ortadan kalkacağını düşünmek-
tir. Cumhuriyet ne hükümetin, ne de ona 
sahip çıkan şehirli beyaz Türklerin teke-
linde. Cumhuriyet sadece ‘sizlerin’ oldu-
ğu sürece güçlenmez, tersine zayıflar. 
Bunu önlemenin tek yolu, cumhuriyetin 
demokratik temellerini güçlendirerek onu 
Türkiye halklarının ortak paydası haline 
getirmektir. Eğer kazanımlarınıza sahip 
çıkmak istiyorsanız, cumhuriyeti Kürtlerin, 
gayrimüslimlerin, muhafazakarların, eş-
cinsellerin, Alevilerin ve Türkiye modern-
leşmesinden umduğunu bulamamış daha 
nice toplumsal grubun benimsemesini 
sağlayacak şekilde yeniden tasarlamalı-
sınız. Cumhuriyeti, demokrasi ile paylaş-
malısınız. Antidemokratik uygulamaların 
cumhuriyete nasıl zarar verdiğine bizzat 
şahit oldunuz. Bugüne kadar aynı kade-
re maruz kalmış ama nedense dikkatiniz 
çekmemiş gruplarla empati ve iletişim ku-
rabilirseniz, yaptığınız yürüyüş bir dönüm 
noktası olur. Ve ancak onların da kendini 
hakkıyla ifade edebildiği bir cumhuriyetin 
temelleri istediğiniz kadar sağlam olur. 
Yoksa Başbakan Erdoğan’ın ifade ettiği 
(ve umduğu) gibi ‘ordu göreve’ çırpınışını 
anımsatan mitinglerin ötesine gidemez. 
Siz de Suadiye’den Göztepe’ye kadar 
olan dar alanda sıkışıp kalırsınız. 

*  Koç Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Beyaz Türkler İçin Karar Anı

Emre DOĞRU / Koç Üni. Doktora Öğrencisi 

Cumhuriyet ne hükümetin, ne de ona sahip çıkan şehirli beyaz Türklerin tekelinde. 
Cumhuriyet sadece ‘sizlerin’ olduğu sürece güçlenmez, tersine zayıflar. Bunu önle-
menin tek yolu, cumhuriyetin demokratik temellerini güçlendirerek onu Türkiye halk-
larının ortak paydası haline getirmektir
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Kocaeli Barosu 32 . Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

BAROMUZUN KURULUŞUNUN 74. YILDÖNÜMÜ 
NEDENİYLE ÇELENK SUNMA TÖRENİ VE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPILDI

Baromuzun Kuruluş Yıldönümü 
Kokteyli Yapıldı

Kocaeli Barosu 32. Olağan Genel Kurulu 13 Ekim 2012 Cumartesi 
günü İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Genel Kurul’ umuza Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Hilal KAP-
LAN, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Zekeriya 
ÖZAK, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Emin ÖZLER, Kocaeli 
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Yusuf COŞKUN, İzmit 
Belediyesi Başkan Vekili Sayın İbrahim BULUT, meslek odaları, sivil 
toplum örgütleri temsilcileri ve meslektaşlarımız katıldılar. 

Genel Kurul’ da Divan Kurulu Başkanlığı’ na Sayın Av. Fahri 
ÖRENGÜL, Başkan Yardımcılığı’ na Sayın Av. Emine ZEYBEK, Di-
van Kurulu Üyeliği’ ne Sayın Av. Ebru GÖKÇE ve Sayın Av. Fırat KI-
RIMCI seçildiler. 

Baro Başkanımız Av. M. Tamer SOLAKOĞLU’ nun açılış konuş-
masından sonra 2010 – 2012 Dönemi Çalışma Raporu, Mali Raporlar 
ve Denetleme Kurulu Raporu okundu. Baro Yönetim Kurulu oybirliğiy-
le ibra edildi. 

Genel Kurul’ da meslekte 20. yılını dolduran 34 meslektaşımıza 
“20. YIL PLAKETLERİ” verildi. 

Genel Kurul’ da diğer gündem maddeleri üzerinde yapılan görüş-
meler sonrasında Baro Başkan Adayları Av. Hüseyin ACURMAN ve 
Av. M. Tamer SOLAKOĞLU adaylık konuşmalarını yaptılar. Genel 
Kurul’ umuz dilek ve temenniler bölümünde söz alan meslektaşlarımı-
zın konuşmaları ile tamamlandı. 

Kocaeli Barosu Organlarının seçimleri 14 Ekim 2012 Pazar günü 
Kocaeli Adliyesi Baro Odası’ nda gerçekleştirildi. 

Saat: 09.30’ da başlayan oy verme işlemi saat:17.00’ de sona 
erdi. Oy kullanma hakkı bulunan 961 meslektaşımızdan 865 mes-
lektaşımızın katıldığı seçimler sonucunda 499 oy alan Av. M. Tamer 
SOLAKOĞLU yeniden Kocaeli Baro Başkanlığı’ na seçildi. 

Baromuzun 74. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz çe-
lenk sunma töreni; 17 Kasım 2012 Cumartesi günü saat: 10.00’ da 
İzmit İlçesinde Kocaeli Valiliği Atatürk Anıtı’ nda yapıldı.

Tören Baro Başkanımız tarafından Atatürk Anıtı’ na çelenk konul-
masıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu yapıldı. Tören sonrası Baro 
Başkanımız Av. M. Tamer SOLAKOĞLU tarafından Baromuzun 74. 
Kuruluş Yıldönümü ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Törene Önceki Dönem Baro Başkanlarımızdan Av. M. Bora ULUÇ, 
Av. Fahri ÖRENGÜL, Av. Ersayın IŞIK, Av. M. Cumhur ARIKAN, Di-
siplin Kurulu Başkanımız Av. Güler ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve meslektaşlarımız katıldı. 

17 Kasım Baromuzun Kuruluş Yıldönümü sebebiyle Gebze, Kara-
mürsel, Kandıra, Körfez ve Gölcük ilçelerimizde, İlçe Temsilcilerimiz 
tarafından çelenk sunma törenleri gerçekleştirildi. 

Baromuzun 74. Kuru-
luş Yıldönümü nedeniyle 
düzenlediğimiz “KOK-
TEYL” 16 Kasım 2012 
Cuma günü İzmit - Emex 
Otel’ de yapıldı. 

Kuruluş Kokteylimize 
CHP Kocaeli Milletvekilleri 

Sayın Haydar AKAR ve Sayın M. Hilal KAPLAN, Kocaeli Adli Yar-
gı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Yusuf COŞKUN, İzmit Belediye 
Başkanı Sayın Nevzat DOĞAN, MHP İl Başkanı Sayın Aydın ÜNLÜ, 
sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile Kocaeli Adliyesi ha-
kim savcıları ve meslektaşlarımız katıldılar. 

Kokteylde konuşma yapan Baro Başkanımız, Kocaeli Barosu’ nun 
17 Kasım 1938 tarihinde Kocaeli - Bolu Bölge Barosu olarak kuruldu-
ğunu, bugün 977 üyesi ile Türkiye’ nin sayıca onuncu büyük barosu 
haline geldiğini söyleyerek kurulduğundan bugüne kadar hukuk ve de-
mokrasi mücadelesi veren baromuzun bu mücadelesini bundan sonra 
da istikrarlı bir şekilde ve artırarak sürdüreceğini ifade etti. 

Kokteylimizde Baro Başkanımız ve Geçmiş Dönem Baro Başkan-
larımız 74. yıl pastasını 
kestiler. 

Tüm meslektaşlarımı-
za kokteylimize katılımla-
rı için teşekkür eder, nice 
yıllar dileriz. 

FAALİYETLER
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“17 KASIM KOCAELİ BAROSU’NUN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ”
İLE İLGİLİ KOCAELİ BAROSU BAŞKANI

Av.M.TAMER SOLAKOĞLU’NUN BASIN AÇIKLAMASI
Baromuzun 74. Kuruluş Yıldö-

nümü’ nün meslektaşlarımıza, Ba-
romuza, yargımıza, kentimize ve 
hukuk dünyamıza yararlar getirme-
sini diliyorum. 

Baromuz kuruluşundan bugüne 
geçen 74 yılda her zaman demok-
rasi ve hukuk mücadelesi içinde ol-
muş ve ülkemizin saygın ve güçlü 
baroları arasına girmiştir. 

Baromuzun bugünkü saygın ve 
güçlü kimliğine kavuşmasında kat-
kısı olan baro başkanlarımıza, yö-
netim kurulu üyelerimize ve değerli 
meslektaşlarımıza minnet ve şük-
ranlarımı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.

Hayatta olanlara sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam, vefat edenlere 
ise Allah’ tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.

Dünyanın her yerinde terörün başvurduğu yöntem ve hedef, hu-
kuksuz bir toplum yaratmaktır. Bu yola başvuranlarla mücadele etmek 
devlet olmanın, egemenlik hakkına sahip bulunmanın hakkıdır. Gerek 
bu mücadele, gerekse güvenlikle ilgili alınacak önlemler konusunda 
duyarlı ve hukukun çizdiği sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla üze-
rimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek 
isterim. 

Yine belirtmek isterim ki; meşru dil ve yöntemleri kullanmak yerine 
şiddete başvuranlara ve başta yaşama hakkı olmak üzere diğer bütün 
hak ve özgürlükleri ihlal edenlerle mücadele etmek sadece devletin 
değil, başta siyasi partiler olmak üzere tüm demokratik kurumların ve 
sivil mekanizmaların kısacası herkesin ortak görevi ve yükümlülüğü-
dür. Bu sebeple barış ve kardeşliğimizin yeniden teşkili için herkesi 
sağduyulu şekilde teröre karşı tavır almaya davet ediyoruz. 

Özellikle iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler dünyamızı kü-
çültmekte, toplumların birbirinden etkileşimlerini arttırmaktadır. Yaşa-
nan etkileşim ve değişimler toplumların algılarını, kurallarını, siyaset, 
hukuk, devlet, egemenlik ve bağımsızlık anlayışlarını etkilemekte ve 
dönüştürmektedir. 

Dünyada yaşanan bu etkileşim ve değişimden ülkemiz de etkilen-
mektedir. Böyle bir etkileşim ve değişim ikliminde baroların üzerine 
önemli toplumsal sorumluluklar düşmektedir. Bu aşamada meslek 
örgütlenmesi olmanın dışında önemli bir toplumsal bir dinamik olan 
barolarımızın söyleyecek sözleri, etkileyecek gücü ve yön verecek gö-
rüşleri olmalıdır. 

Hukuk devletinin en önemli niteliği tüm sistemin hukukun üstünlüğü 
ilkesine göre yapılandırılması ve tüm uyuşmazlıkların yargı organları 
tarafından çözülmesidir. Yargısının bağımsız ve tarafsız olduğundan 
şüphe duyulan devletin hukuk devleti olduğundan söz edilemez.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının gerekçesi, yargının işlevini ye-
rine getirirken her türlü egemen güce karşı korunmasının sağlanma-
sıdır. Bu, anayasal, demokratik hukuk devleti anlayışının doruk nokta-
sıdır. Çünkü, herhangi bir harici etki veya baskıya karşı korunmadığı 
sürece, hâkim adaleti hukuka uygun olarak ve tarafsızca dağıtacak bir 
konumda değildir. Hâkimi tek bağlayıcı güç adalet, hukuk ve vicdanı 
olmalıdır.

Yargının bağımsız olması özgürlüklerin ana güvencesidir. Zira yar-

gının bağımsızlığı adil yargılanma 
hakkına hizmet eder. Bu nedenle 
bağımsızlık yargıçlar için sağlanmış 
bir ayrıcalık değil hukukun tarafsız 
biçimde uygulanması için bir güven-
cedir. 

Ülkemizde, anayasal düzlemde 
ilke olarak yargı bağımsızlığı kabul 
edilirken, uygulamada yargının ba-
ğımsız ve tarafsız olduğunu söyle-
mek mümkün değildir. Öteden beri 
yargı bağımsızlığının iyileştirilme-
sine dönük çalışmalar yapılmakta 
ise de, yapılan çalışmalar yargının 
tam bağımsız ve tarafsız olması için 

yeterli olmamıştır. Halen yargının idare ve denetiminin politikleştirme 
geleneğinin sürdüğü ve yargı bağımsızlığı bakımından ciddi tehlike-
lerin olduğu uluslar arası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara 
yansımıştır. 

Yargı düzenin sağlıklı işlemesi çağdaş demokratik hukuk devletinin 
asgari gereğidir. Bunun olmazsa olmaz koşulu yargı bağımsızlığı ve 
yargıç güvencesidir. Ancak özgür savunmanın da yargı bağımsızlığı 
kapsamında olduğu tartışmasızdır. Hatta denilebilir ki; demokratik hu-
kuk devletinin gücü savunmanın bağımsızlığı ile ölçülebilir. Bunun için 
savunmayı temsil eden avukatların ifade ettiği anlam sadece mesleki 
olarak değil, adaletin tecellisi, adil yargılanma ve kamu yararı bakı-
mından büyük ve önemlidir.

Bugün için yargılamada biz avukatlara çeşitli sorunlar çıkarılmakta-
dır. Avukatlar, soruşturma aşamasında dosyaya ve delillere erişeme-
mekte, kovuşturma aşamasında ise savunma süresinin kısıtlanması, 
duruşma salonundan çıkarılması ve duruşmaya alınmama gibi ceza-
lar ile karşılaşmaktadırlar. Bu ve benzeri uygulamalar adil yargılama 
ilkesine aykırı olan ve çağdaş hukuk devletlerinde örneği bulunmayan 
uygulamalardır. Bu uygulamalara derhal son verilmeli ve yargılamada 
delil toplama yetkisi dahil savunmanın görevini kolaylaştırıcı düzenle-
meler getirilerek tam yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

Ülkemizin ve yargımızın bugün yaşadığı sorunların bir çoğu mev-
cut Anayasamızdan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple ulusal varlık ve 
birliğimizi sürdürmemiz, ülke bütünlüğümüzü korumamız ve iç barı-
şımızı tesis etmemiz için yeni anayasa yapım sürecini önemsiyoruz. 
Hazırlanacak yeni anayasa çağdaş değerleri özümsemeli, özgürlük-
leri kural, yasakları sınırlı ve istisna olarak düzenlemelidir. Anayasa, 
toplumun ortak rızasını taşıyan, insan onurunu değer olarak alan ve 
koruyan, hukukun üstünlüğü ilkesini ve yargı bağımsızlığını güvence 
altına alan ve her türlü ayrımcılığa karşı önlemler içeren kısa ve öz bir 
metin olmalıdır. Anayasa her siyasal partiden, barolardan, üniversite-
lerden, sivil toplum örgütü ve toplum kesimlerinden alınan görüş ve 
öneriler değerlendirilerek hazırlanmalıdır. 

Bugüne kadar kararlı bir şekilde demokrasi ve hukuk mücadele-
sini sürdüren baromuzun 74. Kuruluş yılını kutladığımız bugünde, 
Baromuzun bundan sonra da tam demokrasi, çağdaş, demokratik ve 
hukuk devleti, bireysel hak ve özgürlüklerin sağlanması yönünde mü-
cadelesine devam edeceğinin sözünü veriyor, barış ve huzur dilekleri-
mizi sunuyorum. Daha nice kuruluş yıl dönümlerinde bir araya gelmek 
temennisiyle hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
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Kamu Avukatları Komisyonumuz Maliye 
Bakanlığı Önünde Düzenlenen Basın 

Açıklamasına Katıldı

“2B (ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ SAHİPSİZ 
ARAZİLER KANUNU)” PANELİ YAPILDI

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
Nedeniyle Kocaeli Valisi Sayın Ercan 

Topaca’ya Yapılan Ziyaret

Her yıl baktıkları yüzlerce dosyayla savunma görevi yaparken, bir 
yandan da kamusal sorumluluk yüklenmelerine rağmen yeni hazırla-
nan Bütçe Kanunu’na dahil edilmeyen kamu avukatları, özlük hakla-
rı ve diğer konularda yaşadıkları sorunları 19 Kasım 2012 Pazartesi 
günü Saat 14:00’ de Maliye Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıkla-
masıyla kamuoyuna duyurdu. 

Basın açıklamasına Kocaeli Barosu Kamu Avukatları Komisyonu 
Üyesi meslektaşlarımız da katıldılar.

Baromuz tarafından düzenlenen, “2B (ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİR-
MİŞSAHİPSİZ ARAZİLER KANUNU)” konulu panel, 24 Kasım 2012 
Cumartesi günü 13.00 – 17.30 saatleri arasında, İzmit Belediye Meclis 
Salonu’nda yapıldı. 

Panelimize, Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Sayın 
Turan ATEŞ konuşmacı olarak katıldı. Sayın ATEŞ 1980 darbesinden 
günümüze kadar arazi ve ormanlarla ilgili yapılan kanun değişiklikleri-
ni anlatarak günümüzdeki sorunlara değindi. 2B konusunda yaşanan 
sorunların arazi ve orman kadastrosunun ayrı olmasından kaynaklan-
dığını belirterek uygulama ile ilgili bilgi verdi. 

Panelimize davet ettiğimiz Kocaeli ilindeki çok sayıda mahalle ve 
köy muhtarları ile meslektaşlarımız “2B (ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİR-
MİŞ SAHİPSİZ ARAZİLER KANUNU)” konulu paneli ilgiyle izlediler.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Baro Başkanımız 
Av. M. Tamer SOLAKOĞLU, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı 
Av. Eda AYDIN, komisyon üyesi Av. Ebru ÖZKAN ile Başiskele Le-
vent Kırca – Oya Başar İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri Kocaeli Valisi 
Sayın Ercan TOPACA’ yı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Baro Başkanımız Sayın Av. 
M. Tamer SOLAKOĞLU 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ nü kutlayarak, Sayın Va-
limizi ziyaretlerindeki amaçlarının toplumda çocuk hakları konusun-
da farkındalık yaratmak ve çocukların ve büyüklerin çocuk haklarını 
öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirterek, Kocaeli Barosu olarak 
çocuk hakları konusunda duyarlı olduklarını ve bu konuda çeşitli çalış-
malar yaptıklarını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi 
yetişmeleri için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi 
gerektiğini söyledi. 

Kocaeli Valisi Sayın Ercan TOPACA da konuşmasında yapılan 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çocuk hakları konu-
sundaki çalışmalarından ötürü Kocaeli Barosu’ na teşekkür etti. Sayın 
TOPACA bugün ma-
kamımda önemli ve 
ağır konuklarım var, 
onları ağırlamaktan 
gurur duyuyorum di-
yerek, çocuklarına 
değer veren dev-
letlerin her zaman 
daha ileri seviyelerde 
olduğunu hatırlattı, 
bizler kendi çocuğu-
muz için ne istiyor-
sak başka çocuklar 
için de aynısını iste-
meliyiz, çocukların 
ihtiyaçlarını ve hak-
larını önemsemeliyiz, 
çocuklar toplumun 
temeli ve geleceğin 
teminatıdır dedi. 

Ziyarette Sayın 
Valimiz ziyarete katı-
lan çocuklarımıza çe-
şitli hediyeler verdi. 

FAALİYETLER
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CMK Sertifika Programı 
Yapıldı

Siyaset ve Kadın Konulu 
Söyleşi Yapıldı

Baromuz ve Bahçeşehir Üniversitesi Global Hukuk Programları 
Direktörlüğü (IGUL) tarafından düzenlenen ve dört gün sürecek olan 
CMK Sertifika Programı, 01 Aralık 2012 Cumartesi günü İzmit Beledi-
yesi Meclis Salonu’ nda başladı.

Eğitim programının birinci gününde Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız ile İstanbul 
Barosu Avukatlarından Sayın Av. Naim Karakaya, ikinci günün de ise, 
Bahçeşehir Üniversitesi Global Hukuk Programları Direktörü Sayın 
Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu eğitmen olarak katılarak CMK 
uygulamasındaki çeşitli konular hakkında bilgi aktardılar. 

07 Aralık Cuma günü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Sayın Doç. Dr. Başar Çolak’ ın eğitmen olarak katıldığı eğitim 
programı 14.00 – 17.00 saatleri arasında, Kocaeli Barosu İdari Binası 
Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’ nda, 09 Aralık Pazar günü Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Başar Ço-
lak, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikolojisi Öğretim Üyesi 
Sayın Yrd. Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar ve İstanbul Barosu Avu-
katlarından Sayın Av. Seda Akço’ nun katıldığı eğitim programı 10.00 
– 18.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Meclis salonunda yapıldı. 

Baromuz tarafından Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 
78. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayın 
Azize Sibel GÖNÜL, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Melda OKUR, KADER 
Kocaeli İl Temsilcisi Sayın  Dilay GÜVENÇ’ in konuşmacı olarak katıldıkları “ 
SİYASET VE KADIN” konulu söyleşi 07 Aralık 2012 Cuma günü 14.00 - 17.00 
saatleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi 7 No’ lu 
Konferans Salonu’ nda yapıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Barosu Başkanı Sayın Av. 
Mehmet Tamer SOLAKOĞLU kadının siyasetteki ve toplumdaki yeri ile ilgili 
yaptığı konuşmada, “Kadınlar ülkemizde ve dünyada halen fiziksel, cinsel, 
ekonomik şiddete ve ayrımcılığa uğramaktadırlar. Ülkemizde kadına yönelik 
şiddetin önüne geçilememekte.  Bu konuda yapılan yasal çalışmalar uygu-
lamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde yetmiş 
sekiz yıl önce kadınlarımıza yönelen seçme ve seçilme hakkı bu ortamın ya-
şandığı ülkemizde kağıt üzerinde kalmıştır. Biz kadın eli değen her şeyin daha 
güzel olacağına inanmaktayız ve bu sebeple kadınlarımızın siyasette daha 
fazla rol oynamasını istemekteyiz” dedi. 

İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat DOĞAN yaptığı konuşmada “bu tür 
toplantıların katılımcılarının kadınlardan ziyade erkekler olması gerektiğini, 
kadın haklarının erkeklere anlatılması gerektiğini söyleyerek İzmit Belediyesi’ 
nin kadınlarla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KADER Kocaeli Temsilcisi Dilay GÜVENÇ konuşmasında, “kadınların 
seçimle ve atamayla gelen tüm karar mekanizmalarında eşit temsilini sağla-
mak misyonuyla 1997’ de kurulan Kadın Adayları Destekleme Derneği yani 
KADER olarak hedefimiz, kadınlar için toplumun her alanında eşit temsile 
ulaşmak. Bunun için ise kota yeterli değil KADER olarak “fermuar” sisteminin 
uygulanmasını, aday listelerinin bir erkek, bir kadın şeklinde düzenlenmesini 
istiyoruz.  Fermuar sistemini istiyoruz çünkü biz toplumun yarısıyız ve bunun 
için kamusal ve siyasal karar verme mekanizmalarında eşit olarak yer almak 
istiyoruz” dedi. 

CHP İstanbul Milletvekili Sayın Melda ONUR konuşmasında, “toplumu-
muzda erkek gerçekten de merkezde duran bir egemen durumunda. Kadın-
ların kaderi doğumundan çizildiği için siyasete girememesinin sadece erkek 
egemenliğine bağlayamayız. Biz hala kadın polis, kadın siyasetçi gibi kav-
ramlar kullanıyoruz. Niçin erkek polis demiyoruz? Bir kız çocuğunu doğduğu 
anda toprağa gömen bir coğrafyanın devamıyız. Kadın bakış açısı siyasete 
farklı bir soluk getiriyor ve bu artarak daha fazla devam etmelidir. Kadınlarla 
ilgili son yıllarda kanunlar hazırlanıyor evet ama ayrımcılık toplumsal hayatta 
devam ediyor” dedi.  

AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel GÖNÜL konuşmasında, ““Kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı durup dururken verilmedi. Bunun için kadınlarımız 
mücadele etti. İlk olarak kadınların bulunduğu mecliste bile oran 4.4 iken 
2007 yılında bu rakam 9.1`e ve 2011 yılında ise 14.4`e yükseldi. Ancak yine 
de istenilen seviyede değil. Başarmanın en önemli anahtarı istemektir. Artık 
kadınlar da bu alanda çalışmak istiyorlar. Kadınların yerelde ki çalışmaları 
onların parlementodaki yerini sağlamlaştıracaktır. Yerel yönetimlerin yaptığı 
tüm hizmetler direk kadınları ilgilendiriyor. Kanunlarda kadınlar için çok fazla 
iyileştirme yapıldı ancak sahada uygulamakta zorluk çekiliyor. Kadınlar birbir-
lerini ötekileştirmezse aslında büyük bir güç olurlar.” dedi. 

Söyleşimizi çok sayıda meslektaşımız ve sivil toplum örgütü üyeleri ilgiyle 
izledi. 

FAALİYETLER
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“Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı” Paneli

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. 
Dr. Sevtap YOKUŞ ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Sayın Prof. Dr. Sultan UZELTÜRK’ ün konuşmacı olarak katıl-
dıkları “ANAYASA MAHKEMESİ’ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI” 
konulu panel, 12 Aralık 2012 Çarşamba günü 14.00 - 17.30 saatleri 
arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi (Fuar 
İçi) 7 No’ lu Konferans Salonu’ nda yapıldı. 

Baro Başkanımız Sayın Av. M.Tamer SOLAKOĞLU’ nun açılış ko-
nuşmasında, Ülkemizin insan hakları karne notunun zayıf olduğunu, 
AİHM’ ye şu ana kadar en çok ülkemiz aleyhine bireysel başvuruda 
bulunulduğunu ve ülkemizin 2800 başvuruda tazminat ödemeye mah-
kum edildiğini söyledi. Panelimize katılan konuşmacılara ve katılımcı-
lara teşekkür etti. 

Sayın Prof.Dr.Sevtap YOKUŞ konuşmasında 1982 Anayasasının 
özgürlükleri baskılayan ve kısıtlayan bir anayasa olduğundan bah-
sederek, 2001 yılından itibaren Avrupa Birliği sürecinde Anayasa’da 
çeşitli değişiklikler yapıldığını buna rağmen 1982 Anayasası’ nın tam 
anlamıyla özgürlükçü bir anayasa olmadığını bu sebeple uzlaşı içe-
risinde bireyi ve özgürlükleri esas alan bir anayasa yapılması gerek-
liliğini belirtti. AİHM’ ne bireysel başvuru ile ilgili tarihsel ve istatistikî 
bilgi verdi.   

Sayın Prof. Dr. Sultan UZELTÜRK konuşmasında, Anayasa Mah-
kemesi’ ne bireysel başvuru hakkının düzenlenmesine ilişkin gerekçe-
leri değerlendirerek, bireysel başvuru hakkını tanıyan diğer ülkelerde-
ki uygulamalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’ 
ne bireysel başvuru hakkının kullanılmasına yönelik açıklamalarda 
bulundu. 

Paneli çok sayıda meslektaşımız ilgiyle izledi.

“Örgütlenme Hakkının İhlali 6356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi” Paneli

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi Sayın Doç. 
Dr. Aziz ÇELİK ve Kocaeli Barosu Avukatlarından Sayın Av. Dr. Murat 
ÖZVERİ’ nin konuşmacı olarak katıldığı “ÖRGÜTLENME HAKKININ 
İHLALİ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KA-
NUNU” konulu panel, 10 Aralık 2012 Pazartesi günü 15.00 - 18.00 
saatleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi 
(Fuar İçi) 7 No’ lu Konferans Salonu’ nda yapıldı. 

Panelde konuşmacılar örgütlenme hakkının tarihsel gelişimi ve ül-
kemizde örgütlenme hakkının ihlalleri konusunda bilgi vererek 6356 
Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerinin örgüt-
lenme hakkına getirdiği sınırlamaları aktardılar. 

Panelimizi meslektaşlarımız ve öğrenciler ilgiyle takip ettiler. 

KOCAELİ BAROSU İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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Maria Teresa Mirabel , Minerva Ar-
jentina Mirabel , Patrica Mercedes 
Mirabel .

25 Kasım 1960 Dominik Cumhuriyetin 
‘de kazaya(!) kurban giden üç kadın.

Mirabel Kardeşler .
Bu üç kadın ve bu kaza(!) 1981 yılında 

Latin Amerikalı ve Karaiplerden kadın grup-
larının 25 Kasımı ‘Kadına Yönelik Şiddete 
Hayır Günü’ olarak ilan edilmesinin temelidir.
Aynı olay Birleşmiş Milletler metninde de yer 
almakta ve bu metinde de olay kaza olarak 
ifade edilmekte , aslı bizim aşina olduğumuz 
kaza süsü verilmiş cinayet olan…

Üç kadın , Mirabel Kardeşler , Turjillo reji-
mine diktatörlüğe karşı direnişin sembolü hali-
ne gelen politik aktivistler .Yaşamları boyunca 
defalarca gözaltına alınmış , işkence görmüş 
, hatta tecavüze uğramışlar. Bu güçlü kadın-
lar karşılarında durdukları diktatörlüğe karşı 
esaslı tehlike oluşturmuşlar . Öyle ki, diktatör 
Turijillo  tam da Mirabel Kardeşlerin öldürül-
düğü kasım ayının başında , ülkenin en bü-
yük problemi olarak kilise ve Mirabelleri hedef 
göstermiştir. Tesadüf o ki üç kadın 25 Kasım’ 
da hapishanedeki eşlerini ziyaret ederken öl-
dürülmüş ve bu ölüm hükümet yanlısı gazete-
lerde ‘araba kazası ‘ olarak yer almıştır, zorla 
arabadan indirilerek tecavüz edildikten sonra 
işkenceyle katledildikleri halde…

Bu ölüm kamuoyunda büyük yankı uyan-
dırmış ve Mirabel Kardeşler halk için büyük bir 
sembol haline gelmiştir. Bir diktatörün , kiliseyi 
ve üç kadını tehlike olarak göstermesi kadı-
nın toplumda ne denli etkili olabileceğinin açık 
göstergesi değil midir ? Mirabel Kardeşler  de 
kadın olmanın , diktatöre karşı gelmenin be-
delini canlarıyla ödediler . Şiddetin en ağır ha-
liyle yani.Bir başka kadın gibi . Kadın olmanın 
bedelini ödeyen Güldünya Tören gibi…

Akrabası tarafından tecavüze uğrayan bu-
nun üzerine töre tarafından ‘vur emri’ verilen  
ve bebeğini korumak için umudunu alıp İstan-
bul ‘a kaçan , onu koruyup kollamaya çalışan 
, töreden kaçan,töreye yakalanan ,Güldün-
ya’nın hikayesi gibi…

Güldünya Tören, kadına karşı şiddetin , 
töre cinayetlerinin  sembolik ismi. Güldünya 
adı ve yaşadığı hayatla ayrı bir ironi . O is-
minden ari gülemeyen dünyasının , ataerkil 
şiddetin karşısında duramayan kadınlığının 

kurbanı. Masumiyetin hüküm giymiş hali. İs-
temeden, tecavüz sonucu hayatına girdi mi-
nik Umut‘u  ama o da aynı yıllar önce Bosnalı 
hemcinslerinin tarihini  yaşadı. Sırp askerle-
rinden tecavüz sonucu olan bebeklerini , yine 
aynı askerlerin şiddetinden korumaya çalışan 
Bosnalı Kadınlar gibi . Güldünya da yavru-
sunu tecavüzcüsünden , ailesinden korumak 
için göçmüştü İstanbul ‘a . Zorunlu bir göçtü 
bu . Ama olmayacaktı umutlu sonu , umuduyla 
adım attığı umut yolculuğu, canı bildiklerinin 
canına mal olmasıyla son bulacaktı.

Yolun ortasında insanbozması kardeşinin 
kurşunuyla aldı ilk yarasını Güldünya ama di-
rendi dünyaya . Genc kadın törenin emrini en 
azından bir süreliğine erteledi. Ama soğumadı 
yüreği, namusu (!) üzerine yemin etmişlerin. 
Güldünya tedavi gördüğü hastanede,şikayetçi 
olmadığı kardeşleri tarafından öldürüldü. 

John Locke devlet kuramını doğal yaşam-
da özgür fakat tehlikelere karşı savunmasız 
bireylerin özgürlüklerinden fedakarlık ederek 
bir topluma dahil olma durumu olarak açıklar. 
İşin özü huzur ve güven için dahil olmuştur in-
san bu topluma. Güldünya kurşunlanarak gel-
diği hastanede hiçbir koruma olmaması nede-
niyle öldü . Güldünya adeta kardeşi ve devlet 
tarafından katledildi.Ona hastanede sahip çık-
mayan devlet , Bitlis ‘e gönderilen naşına ise 
eskort oldu. Cansız bedenine gelebilecek za-
rar , Güldünya’nın canına kıyılmasından daha 
değerliydi belki de. Devletin sergilediği şoven 
tutum onu memleketinde karşılayan tebaada 
da mevcuttu elbet. Bir tek annesi gerçekti Gül-
dünya’nın ağlayamadı bile gülemeyen dünya-
sına…

Yüzyıllardır , kadının tecavüze uğrayışına , 
zulmedilişine , katledilişine tanık oldu bu dün-

ya .Tarih boyunca hakim olan ataerkil zihni-
yet insan hakları kavramını sadece erkeklere 
özgü uygulamasına , kadınların eşit haklara 
tam anlamıyla ulaşamamasına neden oldu .

Şöyle ki , tarihte kadın haklarına ilişkin ilk 
yazılı belge 1791 tarihli ‘Declaration des droits 
de I’femem et du citoyen ‘  Yurttaş ve Kadın 
Hakları Beyannamesidir.’  1789 Fransız devri-
minin ardından kabul edilen ‘Yurttaş ve İnsan 
Hakları Beyannamesi’ ile kadınlar açısından 
eşit haklar getirmediğini fark eden devrimci 
kadınlar , hazırladıkları beyannameyi açıklar-
ken ‘kadınlar suç işlediklerinde yurttaş olarak 
giyotine gönderiliyorsa , yurttaş olarak kürsü-
ye çıkma , siyaset yapma hakları da olmalıdır. 
‘ dediler . Ancak ‘kürsüye çıkmak ,siyaset yap-
mak’ istediği için devrimci Olympe de Gouges 
giyotinde can verdi. Suçu , Kadın ve Yurttaş 
Hakları Bildirisini kaleme alması ve siyaset 
yapmak istemesiydi. Devrim Mahkemesinin 
gerekçesinde : ‘kadınların doğasına aykırı ta-
lepte bulundukları , bu nedenle cezalandırıl-
dıkları , bunun diğer kadınlara da ders olması 
gerektiği..’ yazılmıştı.

Kadınlara pozitif ayrımcılığın tanınması 
gerektiğinin savaşını verirken bizler , günü-
müzde hala kadınlar o ülkenin kanunlarına 
göre taşlanmaya , kırbaçlanmaya , öldürül-
meye devam ediyor . Şiddet cezasının nede-
ni olarak Sudan’da pantolon giymek,İran’da 
erkeklerle birlikte müzik dinlemek,Suudi Ara-
bistan’da tek başına araba kullanmak gibi ge-
rekçeler kullanılmıştır. Ülkemizde de kadına  
karşı fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet uy-
gulamaları hala devam ediyor. Medya kadına 
karşı şiddet olaylarından en cok beslenen ku-
rum.Kadına karşı şiddeti üçüncü sayfa haber-
lerinde pekala servis eden medya mensupları 
şiddeti önlemeye ilişkin esaslı çalışmalar içe-
risinde değil.İşin magazinsel boyutu,kadın ve 
şiddet boyutunun çok daha önüne geçiyor.

Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının or-
tadan kaldırılması, öncelikle devletin ve siyasi 
iktidarların ilgili tüm kurumlarıyla sorumluluk 
üstlenmesi , ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlarla 
işbirliği yaparak ve medyanın desteğini alarak 
,yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan 
kaldırılması için gerekli sosyal politikaların ya-
şama geçirilmesi ile mümkün olacaktır.

Kadına Karşı Şiddet
Av. Sibel AKTÜRK
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 
tanınmasından bu yana geçen  78 yıl 
süresince kadınlar siyasette eşit dü-

zeyde temsil için mücadele etmektedirler. Bu 
mücadelenin temel sebebi ve önemi elbette 
siyasetin hayatımızdaki öneminden kaynak-
lanmaktadır. Kadınların siyasette eşit temsili 
sorunu, siyaseti kaynak dağıtım süreçlerini 
etkileyen eylemler bütünü olarak tanımlandı-
ğımızda kaynaklara kimlerin sahip olacağı ve 
kaynakların hangi gruplar arasında ne ölçüde  
paylaştırılacağı kararlarının yani  siyaset, si-
yasal kurum ve eylemlere kimlerin karar vere-
ceği sorunudur.Çünkü siyasette yani kamusal 
ve siyasal karar verme mekanizmalarında yer 
almak  kararlar üzerinde söz sahibi olmak an-
lamına gelmekte ve  hayatımıza yön vermek-
tedir. Kadının  karar verme mekanizmalarında 
yer alması yada alamaması kararlar hakkında 
söz sahibi olmanın ötesinde halihazırda top-
lumda var olan güç ilişkilerinin pekiştirilmesi 
ya da değiştirilmesi anlamına gelmektedir. 
Kadının toplumsal ve ekonomik konumlandı-
rılmasının ve hatta aleyhine tanımlanmış güç 
ilişkilerinin değiştirilmesinin yolu ise siyaset-
ten geçmektedir. Kadının siyasi kararlarda 
yeterli katılımının sağlanamaması durumunda 
ise, erkekler kadınlar için karar almakta, politi-
ka üretmekte ve elbette bunlar kararlar politi-
ka yapıcıların özelliklerine, içinde bulundukla-
rı koşullara, sahip oldukları konuma ve bakış 
açısına göre şekillenmektedir. Bu durumda 
ise kadınlar olarak erkeklerden bizim yerimize 
ve adımıza daha da önemlisi bizi anlayarak ve  
hissederek aynı bakış açısı ile politika üretme-
lerini istemek durumunda kalıyoruz ancak ne 
yazık ki görüldüğü gibi mümkün olamıyor. 

Aslında dediğimiz gibi 78 yıldır kadının 
siyasete katılımının hukuki olarak herhangi 
bir engeli bulunmamaktadır. Anayasanın 10. 
maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve ben-
zeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir.” ifadesiyle konuyu düzenlerken 
hatta pozitif ayrımcılık ilkesi ile bunu destek-
lemektedir. Ancak bu hukuki düzenleme ve 
haklara karşılık rakamlara bakacak olursak; 
hükümetteki 26 bakandan 1’i, 2bin924 bele-
diye başkanının 26’sı, 34bin210 muhtardan 
65’i, 81 valinin 1’i, 103 rektörden 5’i, 185 bü-
yükelçiden 21’i kadın iken 26 müsteşar ara-

sında ve Yargıtay, Sayıştay başkanlıklarında 
hiç kadın yok ve yine DİSK, Türk-İŞ, HAK-İŞ, 
KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TOBB, MÜSİAD, 
TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği),TESK 
gibi kurumların yönetim kurullarında kadın bu-
lunmamaktadır.

Çünkü erkeklerin ve ataerkil toplumsal ya-
pının siyaseti yani güç kaynaklarını ve karar 
mekanizmalarını kadınlara bırakmamak için 
kadının edilgen, duygusal, desteğe muhtaç, 
siyasi konularda yetersiz  ve bilgisiz, siyasal 
çatışmalarda etkin olamayan, siyasete ilgisiz 
gibi oldukça anlamlı (!) gerekçeleri bulunmak-
ta ve bu da yaşamda hukuki olarak var olan 
haklarımızın toplumsal yaşama dönüşeme-
mesi sonucunu doğurmakla birlikte  kadının 
yaşamdaki yerini de belirliyor.  Kadını özel 

alana hapsediyor ve kamusal alana çıkışına 
izin vermiyor yani Türkiye’de ayrımcılık top-
lumsal hayatta yaşanıyor ve toplumsal bilinç 
tarafından belirleniyor.

 “Kadınların seçimle ve atamayla gelinen 
tüm karar mekanizmalarında eşit temsilini 
sağlamak” misyonuyla  1997’de kurulan Ka-
dın Adayları Destekleme Derneği  yani KA.
DER olarak hedefimiz, kadınlar için toplumun 
her alanında eşit temsile ulaşmak. Bunun için 
ise kota yeterli değil KA-DER olarak “FERMU-
AR” sisteminin uygulanmasını, aday listeleri-
nin bir erkek bir kadın şeklinde düzenlenmesi-
ni istiyoruz. Fermuar sistemini istiyoruz çünkü 
biz toplumun yarısıyız ve  bunun için kamusal 
ve siyasal karar verme mekanizmalarında eşit 
oranda yer almak istiyoruz. 

Kadın ve Siyaset 
Dilay GÜVENÇ / Kader Kocaeli İl Temsilcisi
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Hukuk eğitim almanın toplumdaki kar-
şılığı saygındır. Bu anlamda lisans 
öğrenimi süresince bizler, toplumda 

itibarlı bir konumda yer alacağımızdan emin 
olarak okula veda ederiz. Zira öğretideki 
görüşleri irdelemek, Yargıtay kararlarını de-
ğerlendirmek, zorlu sınavların üstesinden 
gelmek gibi pek çok ‘aşılması güç’ bir sü-
reçten geçmişizdir. Bu zorlu süreç de mezu-
niyetimizle taçlanacak ve karşımızda büyük 
kapılar açılacaktır.

Esasen bu inanç, fakülteyi kazanmakla 
başlar. Gerçekten de hukuk öğrenimi gör-
meye hak kazanmak Türkiye şartları göz 
önünde bulundurulduğunda tebrik edilesi 
bir durumdur. Bu nedenle bu altın taşlarla 
döşenmiş yola ilk adımı attığımız savı top-
lumun da desteklemesiyle inanca dönüşür. 
Ardından gelen zorlu eğitimse bu inancı pe-
kiştirir. Mezun olmanızla birlikte ardınızda 
estirdiğiniz rüzgârları kimse kesemeyecek-
tir. İşte stajyerlik kurumu burada devreye 
girer.

Staj süresinin başlamasıyla birilikte 
ayaklarınız yere değmeye başlayacaktır. 
Daha en başta staj işlemleri için harcadığı-
nız çaba, toparlamaya çalıştığınız pek çok 
evrak, bürokrasinin size ilk çalımı olacaktır. 
On beş günlük askı süresi ise size tanınan 
son fırsattır. Bu süreyi bol bol dinlenerek 
geçirmeli, geçireceğiniz efor dolu günlere 
hazırlık yapmalısınız. Velhasıl adli staj dö-
neminde bir büroda ‘staj’a başlamışsanız, 
öğrenciliğin o rahat ve güzel günlerinden ar-
tık uzaklaşmışsınız demektir. Bundan son-
raki süreçte adliyenin karanlık dehlizlerinde 
kaybolacak, icra dairelerinin tozlu rafları-
na karışacak hatta en üst raftaki dosyaya 
ulaşabilmek için merdiven kullanmayı iyice 
öğreneceksiniz demektir. Tabi benim kadar 
şanslı değilseniz.

Bir stajyer avukat,  staj dönemi süresince 
pek çok güçlükle karşılaşmaktadır. Öncelik-
le ailesinin gözünde artık öğrenci olmadığı 
için kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabil-
me zorunluluğunda olduğu hissine kapı-
lır. Buna karşın henüz bir avukat olmadığı 
için ‘iş göremeyecek’ bu nedenle ücrete de 
hak kazanamayacaktır. Zira stajyer avuka-

ta ücret ödenmesi kendi kanununa göre de 
yasaktır. Esasen bu hususta Avukatlık Ka-
nunu’nda açık bir hüküm sevk edilmemiştir. 
Yalnız 11’inci maddenin geniş yorumlan-
ması sonucu böyle bir anlam çıkabilmek-
tedir. Ancak stajyerin, staj süresince ücret 
alamayacağına ilişkin kabullenim Danış-
tay’ın kararıyla sabitlik kazanmıştır. (Danış-
tay 8’inci Daire 2008/1164E, 2008/4989K, 
09.07.2008T. sayılı karar)  Fakat bir yıl gibi 
uzun bir süre zarfında stajyeri bu güç ko-
numda yalnız başına bırakmak mesleğin 
onuruyla bağdaşmamaktadır.

Bundan başka, stajyerin sorunları adli-
yede de karşımıza çıkmaktadır. Zira adliye 
binasının fiziki yapısını çözebilmek iki ayını, 
yapabileceği işlerin neler olduğunu öğren-
mek dört ila beş ayını, adli düzenin işleyi-
şini anlayabilmek ise yıllarını alacaktır. Bu 
noktada Baroların üzerine stajyere adliyeyi; 
kalemleri, mahkeme salon ve yapılarını, ta-
rama, vezne, icra dairelerinin nerelerde ol-
duğunu, adliyede kullanabileceği alan/oda-
ların mevcut bulunup bulunmadığını, hak, 
yetki ve ödevlerinin neler olduğunu göste-
ren tanıtım amaçlı broşür, kılavuz ve sair 
vasıtasıyla öğretmek gibi bir görev düştüğü 
inancındayız. 

Her ne kadar staj döneminin mesleği 
öğrenme ayağı üzerinde sıkça durulsa da 
esasen bu amaç layığıyla yerine getirile-
memektedir. Zira özellikle adli staj dönemi 

‘göstermelik’ bir formatta ilerlemektedir. 
Bu anlamda meslek kuruluşumuzun daha 
denetimci bir perspektifle atacağı adımlar, 
bu sorunun çözümüne büyük oranda katkı 
sağlayacaktır. Örneğin; Baro, stajın bitti-
ği mahkemeden, stajyerin hangi dosyala-
rı incelediğini, kaç duruşma izlediğini, kaç 
kez keşfe çıktığını vs. sorgulayabilir. Bu 
hususta mahkemeden ve stajyerden rapor 
isteyebilir. Aynı şekilde, avukat yanında 
geçirilen sürede, stajın yapıldığı avukattan 
bilgi istenebilir, stajyer üzerindeki hak, yetki 
ve yükümlülüklerini ifade eden bir mektup 
avukata gönderilebilir. Bu yolla, staj dönemi 
etkin bir biçimde takip edilebilecek ve söz 
konusu geliştirilmeye açık denetim meka-
nizması sayesinde daha olumlu sonuçlara 
ulaşılabilinecektir.

Çuvaldızdan hareketle birkaç noktanın 
da biz stajyerlerin halet-i ruhiyesinden doğ-
duğu gerçeğinin altını çizmek gerektir. Zira 
insanın hayata dair kaygılarının yegâne 
sebebi kendini gördüğü yer ile aslında bu-
lunduğu yer arasındaki farktan kaynaklanır. 
Bu nokta da henüz mesleğin başında oldu-
ğumuz, yolun ta en başında bulunduğumuz 
gözden kaçırılmamalıdır. Bu durum elbette 
ki bir küçümseme olarak algılanmamalıdır. 
Nitekim şu bir gerçektir ki, bir konuyu en iyi 
bilen onu en son okuyandır.

Avukat Stajyeri Olmak
Stajyer Av. Yiğit TİMUR
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“MAŞUKİYE’DE AÇILMAK İSTENEN TAŞ OCAĞI”
BASIN AÇIKLAMASI

TCDD Genel Müdürlüğü tara-
fından, Ankara – İstanbul arası 
“Yüksek Hızlı Tren” projesi ger-
çekleştirilmektedir. Proje kapsa-
mında, Yüksek Hızlı Tren hattı-
nın, Gebze - Köseköy arasındaki 
yaklaşık 60 km’lik güzergâhının 
yapım çalışmalarına başlanıl-
mıştır. Yüksek Hızlı Tren hattının 
yapımı için ihtiyaç duyulan taş ve 
mıcırın, Kartepe İlçesi, Maşukiye 
bölgesinde açılacak taş ocağın-
dan temin edilmesi düşünülmek-
tedir.

Yüksek Hızlı Tren projesinin 
gerçekleşmesi için gerekli olan taş ve mıcırın, projenin maliyetini dü-
şürmek amacıyla en yakın yerden temin edilmesi ve su sebeple ili-
mizin turistik bölgesi, orman ve su cenneti Maşukiye bölgesinde taş 
ocağı açılmak istendiği haberleri çevreye, insan sağlığına duyarlı her-
kes tarafından tepki toplamış, konu bir süredir kent gündeminde haklı 
olarak tartışılmaya başlanmıştır.

Yüksek Hızlı Tren gelişmiş ülkelerde kullanılan bir ulaşım aracıdır. 
Bu anlamda ülkemizin gelişme seviyesini gösteren, prestij projesidir. 
Bu sebeple, projenin gerçekleşmesinden herkes gibi mutluluk duyuyo-
ruz. Ancak belirtmek isteriz ki, insana hizmet için yapılan hiçbir proje 
insana ve doğaya zarar verecek şekilde yapılamaz, yapılmamalıdır.

Anayasanın ” Sağlık, Çevre ve Konut” başlıklı 56. maddesinde, 
çevrenin korunması düzenlenmiştir. Maddede belirtildiği üzere, “Her-
kes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Bu hüküm gereğince, sağlıklı bir 
çevrede yaşamak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş ve vatandaş-
lar kadar devlete de çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek görevi 
verilmiştir. Bu doğrultuda “2872 sayılı Çevre Kanunu” yürürlüğe konul-
muş ve özel bir yasa ile çevrenin korunması güvence altına alınmış-
tır. Çevre Kanununun 10. Maddesinde, gerçekleştirmeyi planladıkları 
faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve 

işletmelerin, çevresel etki değer-
lendirmesi raporu veya proje tanı-
tım dosyası hazırlamakla yükümlü 
oldukları düzenlenmiş, çevresel 
etki değerlendirmesi olumlu kararı 
veya gerekli değildir kararı alın-
madıkça, bu projelerle ilgili onay, 
izin, teşvik, yapı ve kullanım ruh-
satı verilemeyeceği ve proje için 
yatırıma başlanamayacağı belir-
lenmiştir. 

Yerel basında yer alan haber-
lerden, söz konusu taş ocağı ile 
ilgili olarak ÇED raporu düzenlen-
mediği ve yasal prosedürlerin ta-

mamlanmadığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz bir hukuk devletidir. Hukuk 
devletinde, yasalara aykırı olarak ve yasalara rağmen hiçbir faaliyet 
yapılamaz. Bu sebeple taş ocağının yasal zorunluluklar yerine geti-
rilmeden faaliyete başlaması olanaksızdır ve aksi durum suç teşkil 
edecektir.

Kocaeli İli bir sanayi kentidir. İlimiz, ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlamakta, ancak milli gelirden aynı derecede pay alamamaktadır. 
Ayrıca kirleten sanayi nedeniyle sağlık ve çevre açısından büyük sı-
kıntılar çekmektedir. Açılmak istenen taş ocağı ilimizin en doğal, en 
bakir yerlerinden olan, Maşukiye’ de büyük bir doğa tahribatına yol 
açacaktır. Ağaçlar kesilecek, dereler çamur akacak, Sapanca Gölü 
kirlenecek, nadide güzellikler yok olacaktır. iddia edildiğinin aksine, 
taş ocağının faaliyeti sona erdiğinde, doğa asla eski haline döneme-
yecektir.

Kocaeli Barosu olarak, hiçbir maliyet artışının doğanın yok edilme-
sine gerekçe olamayacağını belirterek, açılacak taş ocağının çevre 
ve sağlık sorunlarına yol açacağı, doğal güzellikleri yok edeceğini, bu 
sebeple taş ocağı açılması kararından vazgeçilmesini istiyoruz. Yük-
sek hızlı tren projesi için gerekli olan mıcırın başka yerlerden de temin 
edilebileceğinin altını çiziyor, başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere 
tüm Kocaeli’leri kentimize ve doğal güzelliklerimize sahip çıkmaya da-
vet ediyoruz. 
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“20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”
BASIN AÇIKLAMASI

Bugün 20 Kasım,
Dünya Çocuk Hakları Günü,
Bu yıl, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komite-

sinin, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 43, 44. Madde-
leri uyarınca hazırladığı Türkiye Sonuç Gözlemleri 
raporu 15 Haziran’da hazırlandı. Ancak, Türkçe’ye 
çevrilerek yayınlanması Kasım ayı başını buldu. 

Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Hakları alanın-
daki en yüksek uluslar arası mercidir. Devletimiz, 
Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmekle, Çocuk 
Hakları Komitesinin ülkemizdeki çocuk haklarına 
ilişkin gözlem raporlarını dikkate alacağını da taah-
hüt etmiş bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin, Dünya Çocuk Hak-
ları Gününe az bir zaman kala yayınlanan, 15 Haziran 2012 tarihli 
raporunda;

Ülkemizde çocuk hakları alanında, Çocuk Koruma Kanunu, Terörle 
Mücadele Kanunu, Medeni Kanun, Anayasanın 90. Maddesi, Ceza 
Sorumluluğu yaşının yükseltilmesi gibi yasal düzenlemeler yapılması, 
ilgili uluslar arası sözleşmelere taraf olunması ve çocuk hakları ko-
nusunda ulusal strateji belgesi yayınlanması gibi olumlu gelişmeler 
takdirle karşılanmaktadır. Ancak; söz konusu raporda, komitenin bu 
olumlu yasal düzenlemelerin bir çok noktada kağıt üzerinde kaldığını 
gözlemlediğini anlıyoruz.

Her fırsatta dikkat çekmeye çalıştığımız çocuk hakları durumuna 
ilişkin, Çocuk Hakları Komitesinin endişelerini basın ve kamuoyuy-
la paylaşmayı görev bilmekteyiz. Zira Çocuk Hakları Sözleşmesinin 
44/6. Maddesi uyarınca, taraf devletlere ilişkin raporların, kendi ülke-
lerinde geniş biçimde yayımlanması da gerekmektedir. 

Çocuk Hakları Komitesi, öncelikle, daha önceki raporlarında yer 
alan önerilerinin yerine getirildiğine ilişkin bilgi alamadığını vurgula-
maktadır. Komite, önceki raporunda yer alan ayrımcılık yasağının ih-
laline ilişkin endişe ve önerilerini bu raporda da yinelemektedir. Bu 
noktada Devletimizin Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17, 29 ve 30. 
Maddelerine ilişkin çekincelerine yönelik kaygıları dile getirmekte ve 
bu çekincelerin eğitim, ifade özgürlüğü, kendi kültürlerini yaşama hak-
kı ve kendi dillerini kullanma hakkı gibi konularda etnik gruplara men-
sup çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtmektedir. 

Ayrıca ayrımcılık yapmama ilkesinin; sağlık ve eğitime erişim açı-
sından, engelli çocuklar, kız çocuklar, mülteciler ve sığınmacı çocuklar 
açısından tam olarak uygulanamadığı ve bölgelere göre farklılıklar ya-
şandığı vurgulanmaktadır. Çocuk Hakları Komitesi raporunda, çocuk 
hakları konusunda uğraş veren faklı bakanlıklar ve kurumlar arasında-
ki koordinasyonun ulusal yerel ve bölgesel düzeylerde şu ana kadar 
yetersiz olmasından duyduğu kaygıyı dile getirmektedir. Devletimize, 
kurumlar arasında işbirliği açısından belirgin bir yapı ve strateji temin 
etmesini önerilirken, yeni kurulan ilgili kurumlarda Çocuk Hakları Söz-
leşmesinin uygulanması için yeterli ve özellikli insan kaynağı, teknik 
ve finansal kaynağı sağlaması yönünde teşvik etmektedir.

Komite, 2012 - 2016 yıllarını kapsayan Ulusal Çocuk Hakları Stra-
tejisi’nin geliştirilmesini olumlu karşılarken, stratejinin hak temelli yak-
laşıma sahip olmadığını belirtmekte, bütün çocukların tüm haklardan 
yararlanmalarındaki ilerlemelerin etkili bir biçimde uygulanması ve iz-
lenmesi için belirli, zaman kısıtlaması olan ve ölçülebilir amaçlar ve 
hedefler içeren hak temelli bir yaklaşımla stratejinin güçlendirilmesini 

önermektedir.
Komite; devletimizi özellikle çocuk yoksulluğu ve 

iyi olma hali, çocuk işçiliği, engelli çocuklar, zarar 
ve risk davranışları gibi alanlarda düzenli ve güncel 
veri sağlayacak şekilde kapsamlı bir veri toplama 
sistemi oluşturma konusunda uyarmaktadır.

Komite, baraj yapım projelerinin çocuk hakları 
üzerine muhtemel etkilerine ilişkin, özellikle çocuk-
lar ve ailelerinin zorla tahliye edilmeleri, yerleşti-
rilmeleri, yer değiştirilmeleri ve kültürel miras ve 
çevrelerine yönelik diğer olumsuz etkileri hakkında 
kaygılarını dile getirmektedir.

Komite raporunda, ülkemizde, okul eğitim programlarına Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin tam olarak uyarlanmamasına dikkat çekmekte 
ve sözleşme ve ek ihtiyari protokolleri hakkında çocuklarda ve kamu-
da bilinç arttırma çalışmaları yapılmasını tavsiye etmektedir. Çocuk 
Hakları Komitesi, ülkemizdeki evlilik yaşına da dikkat çekmekte ve 
evlilik yaşının 18 yaşa yükseltilmesini ve kırsal bölgeleri de kapsayan 
tüm ülke sınırlarında bu yaşın tam olarak uygulanmasını sağlamasını 
tavsiye etmektedir. 

Sonuç gözlemleri raporunda, devletimiz, her alanda çocuğun yük-
sek yararının belirlenmesi için rehberlik sağlayıcı kriterler ve prose-
dürler geliştirmeye ve onları kamu ya da özel sektör kuruluşlarına, 
mahkemelere, idari makamlara ve yasal organlara iletme konusunda 
teşvik edilmektedir.

Komite, çocuğun, hakların öznesi olmasından ziyade nesnesi ola-
rak algılanan geleneksel yaklaşımın değiştirilmesi için hakların uygu-
lanması ile ilgili farkındalık artırma ve eğitim uygulamalarının güçlen-
dirilmesi gereğini vurgulamaktadır.

Komite, ebeveyn bakımından yoksun çocukların koşullarının iyileş-
tirilmesi ve bu konuda daha nitelikli meslek elemanlarının sağlanması 
konusunda da uyarıda bulunmaktadır.

Çocuklara yönelik şiddet ve bu konuda acil tedbirler alınması gere-
ği de sonuç gözlemleri arasında vurgulanmaktadır.

Komite çocukların temel sağlık ve refah haklarına da ilişkin tavsi-
yelerde bulunmakta ayrıca sığınmacı ve mülteci çocuklar, sokak orta-
mındaki çocuklar, çalışan çocuklar gibi özel durumdaki çocuklar için 
koruma tedbirleri öngörmektedir.

Komite ayrıca mevcut çocuk ceza adalet sistemimize ilişkin endi-
şelerini de dile getirmekte ve bu konuda bir dizi tavsiyelerde bulun-
maktadır. Bu hususta, ceza adalet sistemindeki meslek elemanlarının 
yetersizliği, duruşma sürelerinin uzunluğu, çocuklara karşı ağır hapis 
cezaları ve alternatif tedbirlerin olmayışı, uzun tutukluluk süreleri ve 
yetersiz hapishane koşulları da raporda endişe verici hususlar olarak 
yer almıştır.

Komite son olarak, burada özetlemeye çalıştığımız sonuç gözlem-
lerinin, halk, sivil toplum örgütleri, medya, gençlik grupları, meslek 
grupları ve çocuklar açısından geniş kapsamda yayınlanmasını tav-
siye ederek ülkemizin bir sonraki periyodik raporunu 03-Mayıs-2017 
tarihi itibariyle sunmaya davet etmektedir. 

Kocaeli Barosu olarak, Ülkemizin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesi’ nin 2012 yılı sonuç gözlemlerinde dile getirilen endişelerin 
giderilmesi ve tavsiyelerin yerine getirilerek Çocuk Hakları konusunda 
evrensel değerleri yakalama dileğimizi basının ve kamuoyunun dikka-
tine sunarız. 

FAALİYETLER
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Hay Bin Yakzan
İbn Sina / İbn Tufeyl

Kısır ve aciz sınırları yok ki insan zihninin. Durmadan üretir, 
durmadan sorar. Her soru uçsuz bucaksız bir boşlukta yayılır. 
Kendi yankısı, cevabını doğurur.  Sebeptir soru, sonuçtur ce-
vap ve çoğu zaman hazır değildir insan bu sonuca. Ürkütür bu 
hazırlıksız yakalanış ve başlar inkâr. Belli ki onlar da hazır de-
ğillerdi. Karşı adadan bilmedikleri bir adam gelmişti. Bir şeyler 
söylüyordu. Fazla doğru konuşuyordu. Göl de vardı dinleyenleri 
arasında, fırtına da. Zamanla sessizlikten sıkıldı göl, o da uydu 
fırtınaya. Hırçınlaştı. İşitmez oldu hiçbir kulak Hay’ı. Yere düşer 
oldu her sözcük. Oysa ne değerliydi her biri. 

Elimde İbni Tufeyl’in eseri Hay Bin Yakzan*  ve nedense ak-
lımda Hz. İsa’nın çilesi. O değil miydi ki habercisi olduğu kavmi 
tarafından dışlanan. Doğru söylediği bilinmesine rağmen çar-
mıha layık görülen ve yine Hay değil mi ki bildiklerini anlatmaya 
çalışan, doğru söylediği bilinmesine rağmen istenmeyen… 

Oysa her ikisinin de derdi insan ruhunun karanlığına ışık tut-
maktı. Ya da ışığın keşfine aracı olmaktı. İnsanın aydınlanma-
sını sağlamaktı. 

Peki, nedir bu aydınlanma, neyi gerektirir? Sırrı çok okumak-
tan mı geçiyor yoksa çok incelemekten mi? Her insanın tek ba-
şına üstesinden gelebileceği bir şey midir? Yoksa sadece belli 
kişilerin erişebileceği bir nokta mıdır? Bunun cevabı kişiden ki-
şiye değişir elbet. Yazara göre ise aydınlanma, insanın erişebi-
leceği son noktadır.  Mutluluğun kaynağıdır. 

* * *
Hay Bin Yakzan isimli felsefi romanıyla aydınlanmayı ele 

alan İbni Tufeyl, insanın hiçbir eğitim ve öğretim görmeksizin, 
düşünerek bilgiye, bilgiyi de sezgi ile harmanlayarak hangi nok-
talara varabileceği üzerinde durmuştur. Yazara göre en son 
varılacak nokta aydınlanmadır. Bu ise ancak maddi ve manevi 
kirlerden arınmakla gerçekleşebilecektir. Bu arınma gerçekleş-
tiğinde insan kendi başına İnsan-ı Kamil aşamasına ulaşabile-
cektir. Öyküye bakıldığında Hay’ın evreni gözlem ve deneylerle 
keşfettiği ve en sonunda akıl yürütmelerle varoluş nedenini an-
ladığı görülmektedir. Bu, Hay’ın aydınlanmasıdır. İbni Tufeyl’e 
göre Hay’ın aydınlanması, Tanrı’yı bulmasıdır.

 Hay’ın Tanrı’yı bulma sürecini ele alan öykü, alegorik öykü 
tarzında yazılmış olup, yazar anlatmak istediklerini belli sem-
boller kullanarak okuyucuya ulaştırmayı hedeflemiş, bunda da 
son derece başarılı olmuştur. Bu başarısı ve anlatılmak isteni-
lenlerin derinliği sayesinde öykü, farklı dillere çevrilmiş,  birçok 
yazarı da etkilemiştir. Hatta adasal öykü türünün en bilinen ör-
neği olan  Robinson Crouse’ un  yazarı Daniel Defoe’ nun Hay 
Bin Yakzan ‘dan  etkilendiğine ilişkin çok sayıda görüş vardır.  
Zira Hay Bin Yakzan, adasal öykü türünün ilk örneğini teşkil 
etmektedir.

* * *
Her insanın okuduğu kitaptan kıssadan hissesi farklıdır el-

bet. Fakat Hz. İsa’nın, Hz. Musa’nın, Hz. Adem’in, kalabalıkta 
kaybolup sorgulamayı unutan herhangi bir insanın hayatından 
izler taşıyan bu kitap, okuyan herkeste kendine ait bir tebessüm 
bırakmayı başaracak etkiye sahip. Heyecanla açılan kitap ka-
pağı, sırf bitmesin diye uzun uzun not alınan sayfalar  en son 
söylenen ise “bu kadar kısa bir öykü olmamalıydı” sözü . 
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