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SUNUŞ

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 2002-2007 yılları arasındaki Adalet 
Bakanlığı döneminde TBMM’de ve diğer platformlarda Adalet sistemi üzerine 
yaptığı konuşmalarının bir kısmını (2002-2004) bu derlemede bulacağız. 

Zira bu konuşmalar içeriğinden de anlaşılacağı üzere daha sonra yapılacak 
birçok yasal düzenlemeler ile hukuk alanında yapılan çalışmalara da zemin 
oluşturmuştur.

Türkiye, 2002 yıllından itibaren büyük tarihi değişim, dönüşüm ve 
gelişmelere sahne olmuştur. Türkiye, tamamlamaya çalıştığı yasal düzenlemeler 
ve uygulamalarıyla, üyesi olmayı milli bir hedef hâline getirdiği Avrupa Birliği 
yolunda insan hak ve özgürlüklerinin gerçek anlamda uygulandığı, bölgesinin 
ve Avrupa’nın örnek bir ülkesi hâline gelecek, Atatürk’ün deyimiyle, “çağdaş 
medeniyet seviyesinin üstüne çıkacaktır.”

Hukuk, her tür haklar demektir. İnsan hakları ise, evrensel söylemi 
ile “vazgeçilmez ve devredilmez” mutlak haklardır. Bu döneminde yapılan 
düzenlemelerle, anayasa ve yasalarımızdaki temel insan hak ve özgürlükleri ile 
demokratik işleyişe aykırı hususlar, giderilmesi yönünde adımlar atılmıştır.

Her “Avrupa Birliği ilerleme raporunda” yer alan, “askerin MGK ile 
siyasete etkili olduğu, işkencelerin devam ettiği, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
uygulamasının, adil yargılanma hakkını ihlal ettiği, fikir-düşünce ve inanç 
özgürlüğü önünde yasal engellerin bulunduğu, Türkiye’ de ayrımcılığın devam 
ettiği vb.” tespit ve yakınmalar, kamuoyunun “AB ye UYUM yasaları” adı ile 
andığı bir dizi Anayasa ve yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmış, uygulamadaki 
eksiklikler de giderilmeye çalışılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanunu, Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri Kanunu, 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza İnfaz Kanunu, birbirlerine bağlı aynı anda 
yürürlüğü sağlanacak hukuk alanında çok önemli yasal düzenlemeler olmuştur.

V



Sayın Cemil Çiçek, Adalet Bakanı iken Yargı erkinin; ancak kişi hak 
ve özgürlüklerini sağlayan iyi düzenlenmiş kanunlar, iyi yetişmiş ve her türlü 
çağdaş donanıma sahip yargıç ve her türlü imkânla bezenmiş güzel mekâna 
(Adliye binalarına ve personele) sahip olması gerektiğini belirtmiş ve UYAP 
projesi doğrultusunda, tüm mahkemeleri, tüm hâkim ve savcıları çağdaş 
teknolojik imkânlara kavuşturma yönünde önemli adımların atılmasına da 
öncülük etmiştir.

Bu arada tüm yurtta, Yargının sağlıklı ve modern adliye binalarına 
kavuşturulması için adeta bir seferberlik başlatmış ve Adalet Bakanlığını 
yatırımcı Bakanlık hâline getirmiştir. 

Engin bir devlet tecrübesine, bilgi ve görgü birikimine sahip, bilge kişiliği ile 
temayüz eden değerli devlet adamı Sayın Cemil Çiçek’in Türk Hukuku ve Yargı 
sisteminde gerçekleşen sessiz ama derin gelişimi gözlemeye imkân veren ve hâlen 
güncelliğini koruyan, ufuk açıcı konuşma ve açıklamalarının hukukçulara, 
politikacılara, akademik, çalışma yapanlara önemli bir kaynak olacağına 
inanıyorum

Av. M. Özbay
Bakan Müşaviri
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ÖZGEÇMİŞ

Cemil Çiçek 1946 yılında Yozgat’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 10 yıl süreyle serbest avukat olarak çalıştıktan 
sonra Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra Yozgat Milletvekili (18. 
Dönem) ve Ankara Milletvekili (20, 21, 22, 23 ve 24. Dönemler) olarak TBMM’ne 
girdi.

TBMM’nin çeşitli komisyonlarındaki görevlerine ilaveten, Uzlaşma 
Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Üyesi olarak görev yaptı. 

Merhum Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde (1983-1989) Devlet 
Bakanı ve kısa bir süre için Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca, Yıldırım 
Akbulut (1989 - 1991) ve Mesut Yılmaz (1996) tarafından kurulan hükümetlerde 
de Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 

Adalet ve Kalkınma Partisine katılarak, Abdullah Gül (2002-2003) ve 
Tayyip Erdoğan (2003 - 2007) tarafından kurulan hükümetlerde Adalet Bakanı 
olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlerde yeniden Ankara 
Milletvekili seçilerek TBMM’ne girdi.

Recep Tayyip Erdoğan (2007-2011) tarafından kurulan 60. Hükümette 
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. 
Cemil Çiçek, 4 Temmuz 2011 tarihinde yapılan seçimle TBMM’nin 25. Başkanı 
olmuştur. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İngilizce ve orta seviyede Fransızca 
bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır
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SESSİZ HUKUK DEVRİMİ
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Cemil Çiçek’in, Türk Demokrasi Vakfı’nda Yaptığı Konuşma

SESSİZ HUKUK DEVRİMİ*

Ülkemiz aslında sessiz bir hukuk devrimi sürecinden geçmektedir. İnancım 
odur ki yıllar sonra tarihçiler içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirirken, 
ülkemizin Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ikinci hukuk ve adalet devrimini 
bu dönemde gerçekleştirdiği yönünde tarihe not düşeceklerdir. Kanaatimce 
Cumhuriyet döneminde gerçekleşen büyük devrimlerden sonra bu ikinci 
devrim, henüz içeride ve dışarıda pek farkına varılamayan, sessiz ve derinden 
giden, şu an için henüz tamamlanmayan ama hızla yol aldığı için kısa bir 
dönemde tamamlanacak ve büyük yansımalara yol açacak bir süreçtir.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl değişimin hızlandığı ve yaygınlaştığı, 
uluslararası arenada küreselleşmenin ve Avrupa Birliği gibi bölgesel 
bütünleşmelerin etkilerinin her alanda hissedildiği, sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna geçildiği bir yüzyıl olarak karşımıza çıkmıştır. Bu hızlı değişim, 
“bireyi” ve “toplumu” daha ön plana çıkaran bir sonuç yaratmıştır.

Bugünün çağdaş devletleri gibi Türkiye de;

-Halkın ekonomik ve soysal refahını yükseltmek amacıyla ekonomik 
istikrarı sağlamak,

-Yüksek istihdam düzeyine ulaşmak,

-Eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek,

-Fırsat eşitliğini güçlendirmek,

-Yenilikleri ve girişimciliği desteklemek,

Çevre, sağlık, sosyal güvenlik ve adalet alanlarında bu yüzyılın gereklerini 
karşılayacak yüksek kalite standartlarına erişmek için yeni politikalar 
geliştirmektedir. Ülkemiz bunu yaparken bir yandan dünyadaki gelişmeleri 
yakından izleyen, üyesi bulunduğu uluslararası organizasyonların ve üye 
olmayı arzuladığı entegrasyon birliklerinin (AB’nin) gereklerini yerine 
getiren, diğer yandan Türkiye’nin kendine özgü koşullarını da dikkate alan bir 
çağdaşlaşma modeli çizgisinde hareket etmektedir.

* Türk Demokrasi Vakfı’nda yaptığı konuşma, Ankara, 20.9.2003
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Sessiz Hukuk Devrimi

Bu arada şu hususun altını önemle çizmek istiyorum ki, günümüzde ulusal 
devletleri bağlayan, onları çepeçevre saran uluslararası ve bölgesel kurallara 
uymadan yaşamak, bu süreçlerin dışında kalma yönünde bir politika izlemek, 
Çin gibi çok büyük ve farklı rejimden gelen devletlerin bile tercih etmediği bir 
seçenek hâline gelmiştir.

Çağı yakalama açısından ekonomide, siyasette, hukukta çağdaş evrensel 
kriterleri takip etme çizgisindeki politikalarımızı siz değerli basın mensupları 
ve halkımız, Hükümet Programımız, Acil Eylem Planımız ve uygulamadaki 
yaklaşımlarımız ile zaten yakından izlemektedir.

Bu politikalarla bir yandan kamu yönetimini yeniden yapılandırırken, 
diğer yandan en önemli değer olarak esas aldığımız “bireyi” ve onun temsil 
edildiği “sivil toplum örgütlerini” de gözetecek şekilde bir “iyi yönetişim” 
anlayışı geliştirmeye çalışmaktayız. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şeklindeki 
özdeyişimizden hareketle, aslında bireyi ön plana çıkaran bu çağdaş 
yaklaşımın bize hiç de yabancı olmadığını, hatta toplumsal kültürümüzde 
mevcut olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlayış çerçevesinde 
birey, kamunun kendisini etkileyecek tasarruflarını öğrenme, bunlara 
katılma, bunları etkileme ve değiştirme imkânına sahip olabilecektir. Bu 
felsefenin Bakanlığımdaki çalışmalara nasıl yansıdığını konuşmamın ilerleyen 
bölümlerinde sizlerle paylaşacağım.

İçinde bulunduğumuz reform sürecini hızlandıran ve ivme kazandıran 
dış nedenlerden birisi de hiç kuşku yoktur ki, Avrupa Birliğine üye olma ve 
bu bağlamda “Kopenhag Kriterlerini” karşılama hedefimizdir. Türkiye’yi 
2004 yılında tarihi bir fırsat beklemektedir. Halkımızın büyük çoğunluğunun 
desteklediği, Cumhuriyetimizin felsefesi ve büyük Atatürk’ün ulusumuz için 
çizdiği çağdaş uygarlığı aşma doğrultusunda ulusal bir hedef hâlini alan, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için 2004 yılı dönüm noktası olacaktır. 
İnancım odur ki, ülkemizin Avrupa Birliğiyle bütünleşme emeli, bugünümüzü 
ve yarınımızı etkileyen toplumsal bir dönüşüm projesidir. Sağlıktan enerjiye, 
çevreden eğitime, tarımdan sanayiye, güvenlikten adalete yaşamın her alanında 
köklü değişiklikleri gerektiren, ülkeyi evrensel standart ve uygulamalara 
kavuşturacak büyük bir reform hareketidir. Unutmamalıyız ki üyelik yolunda 
gerçekleştirmekte olduğumuz siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal her 
reform, Türk insanının hayat standardını yükseltirken, ülkemizin uluslararası 
arenadaki ekonomik gücünü, demokratik saygınlığını ve güvenilirliğini de 
artırmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliğine üyeliği yönünde gerçekleştirilen 
reformlar, halkımızın ezici çoğunluğunun desteklediği ve ülkü birliğine vardığı 
ulusal bir hedeftir. Türkiye’nin stratejik vizyonunun da ayrılmaz bir parçası 
olan bu hedef, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve Atatürk’ün ulusumuz 
için çizmiş olduğu çağdaş uygarlıkla bütünleşme vizyonuyla tamamen 
örtüşmektedir.
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Cemil Çiçek’in, Türk Demokrasi Vakfı’nda Yaptığı Konuşma

“İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlığın korunması 
hususlarını temin eden istikrarlı ve kurumsal yapıya sahip olmak” şeklinde 
ifade edilen Avrupa Birliği’nin Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması, 
ülkemizin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması için, 
ülkemiz tarafından yerine getirilmesi gereken bir ön şarttır. Ancak burada şunu 
vurgulamak istiyorum ki, insan hakları konusu, çağımızda her platformda 
o kadar önem kazanmış ve uluslararası ilişkilerin merkezine oturmuştur ki, 
AB’ne tam üye bir devletin dahi insan haklarını ciddi ve sürekli şekilde ihlal 
etmesi hâlinde, bu devletin Avrupa Birliği’nde oy kullanma hakkının askıya 
alınması veya mali yardımlardan mahrum bırakılması gibi müeyyidelere 
maruz kalması mümkün bulunmaktadır. Yaklaşık 45 yıldır Avrupa Birliği 
ile entegrasyon yönündeki iradesini ortaya koymuş olan devletimiz, bu 
kriterleri tam anlamıyla yerine getirme hususunda kararlıdır. Ancak, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, bu kriterleri sadece Avrupa Birliği’ne üye olmak 
amacıyla değil, esasında Türk insanı zaten hak ettiği, daha güvenli ve müreffeh 
bir ortamda çağdaş evrensel hukuk kuralları çerçevesinde geleceğe umutla 
bakarak çağdaş dünyanın bir bireyi olarak yaşama hakkına layık olduğu için 
yerine getirmeye çalışmaktadır. İnanıyorum ki, çağdaş değerleri ve ilkeleri 
hedefleyen bu reformları, AB sürecinden bağımsız olarak da gerçekleştirmek 
zorundadır.

Türkiye, Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda önemli mesafe kat etmiş ve 
bu amaca matuf olarak devrim niteliğinde büyük adımlar atmıştır. Kopenhag 
siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi bakımından gerekli olan Anayasal 
ve yasal değişiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin özverili çalışmaları 
sonucunda kayda değer ölçüde tamamlanmış ve bu değişikliklerin uygulamaya 
yansımaları görülmeye başlanmıştır. Hiç kuşkusuz ki, yapılan yasal reformların 
tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve kusursuz olarak işletilmesi için başka 
ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 
memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bu konuda ülkemizde, şu anda toplumun 
ezici çoğunluğunun desteği sağlanmış ve bu desteğin verdiği güç ile ülkemizin 
Avrupa Birliği içerisinde hak ettiği yeri elde edebilmesi için gereken bütün 
adımların atılması konusunda seferber olunmuştur.

Adalet hizmetlerinin adil ve etkin bir şekilde yerine getirilerek, hukuk 
devleti ilkesinin tüm kurallarıyla gerçekleştirilmesinde ve Avrupa Birliği 
üyeliğinin gerektirdiği ekonomik, hukuki, sosyal ve siyasal haklara ilişkin Türk 
mevzuatının yeniden düzenlenmesinde Adalet Bakanlığına önemli görevler 
düşmektedir.

Avrupa Birliğine üye olma hedefinin ülkemiz için taşıdığı tarihi görevin 
bilincinde olarak Adalet Bakanlığı, Türkiye’de bir hukuk ve yargı reformu 
gerçekleştirme çabası içindedir. Bu çaba, hem Türk halkının istekleriyle 
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Sessiz Hukuk Devrimi

örtüşmektedir hem “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programı”nda öngörülen hedef doğrultusundadır.

Avrupa Birliği üyelik sürecimizde yol haritamız olan Türkiye Ulusal 
Programı’nda, “yargının işlevselliği ve verimliliği başlığı altında, adalet 
hizmetlerinin modern toplumun gereklerine uygun şekilde etkin hâle 
getirilmesinin önemi vurgulanarak, yargı reformunun demokratikleşme 
sürecinin temeli olduğu” belirtilmektedir.

Müsaadenizle bu noktada “adalet hizmetlerinin” demokratikleşme ve 
ekonomik kalkınma sürecinde niçin en önemli ve öncelikli konu olduğu ya 
da olması gerektiği hususunda sizlerin ve halkımızın dikkatlerini çekmek 
istiyorum.

“Adalet mülkün (devletin) temelidir” özdeyişinin de ifade ettiği üzere, 
bir ülkede toplumsal barışın, huzurun, ekonomik kalkınmanın, refahın, hatta 
sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanmasının ön koşulu adaletin ve etkin bir 
yargı erkinin tesis edilmesidir. Unutulmamalıdır ki, evrensel çağdaş normlara 
uygun bir hukuk ve adalet sistemi olmayan ülkeler ekonomik ve sosyal 
krizlere mahkûm bulunmaktadır. Gerçekten de bireyin hak ve adalete ulaşma 
güvencesinin sağlanamadığı ülkelerde, toplumun barış ve huzuru bozulduğu 
için ekonomik kalkınma da mümkün olmamakta ve devletin temelini ayakta 
tutmakta büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mensubu olduğum “Adalet ve 
Kalkınma Partisinin” adından da anlaşılacağı üzere, Hükümet olarak ülkemiz 
için en önemli ve öncelikli saydığımız iki konu sırasıyla adaletin ve kalkınmanın 
tesisidir. Altını bir kez daha çizmek istiyorum ki, hukukun üstünlüğü 
temelinde demokratik bir hukuk devleti anlayışını hayata geçiremeyen, adalet 
sistemine ve yargı erkine güveni tesis edemeyen ülkelerin ekonomik yönden 
de kalkınması mümkün bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, adalet ve yargı 
sistemi, bir toplumu mutluluk ve refaha götürecek gelişmelerin “olmazsa 
olmaz” koşulu ve tetikleyicisidir.

Adalet Bakanlığı, hukuk devrimi niteliğindeki bu reform çalışmalarını 
yürütüp, yargının ve adalet sisteminin etkinliği ve işlevselliğini güçlendirmeye 
çalışırken, ilk planda bunun için birçok kanun ve diğer mevzuatı çağdaş 
dünyayı ve değerleri göz önüne alarak özgürlükçü bir tarzda çıkarmış; 
adaletin ancak iyi yetişmiş hâkim-savcı ve diğer yardımcı personel aracılığıyla 
dağıtılabileceği gerçeğini dikkate alarak ve çağımızda “katma değeri en 
yüksek yatırımın insana yapılan yatırım olduğu” düsturundan hareketle 
adalet hizmetini yürüten tüm görevlilerin kapasitesini güçlendirici eğitim 
faaliyetlerini yoğunlaştırmış, adalet hizmetlerini ifa eden görevlilere yeterli 
fiziki ve teknik altyapı imkânlarını sağlama yönünde önemli adımlar atmış; 
infaz ve cezaevi sistemi reform çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirmiştir. 
Bütün bu çalışmaları yaparken çağdaş, evrensel ilke ve kuralları çok yakından 
takip etmiş, özgürlükleri genişletici bir tavır takınmıştır.
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Hepimiz şu gerçeğin bilincindeyiz ki, Türkiye’de insan hakları ve demokrasi 
alanında standartların yükseltilmesinin sadece mevzuat değişiklikleriyle 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye’nin saygın bir üyesi olmaya çalıştığı 
uluslararası topluma, onlarla aynı demokrasi ve hukuk değerlerini benimsemiş 
olduğunu ancak söz konusu anayasal ve yasal değişiklikleri tam anlamıyla 
uygulamaya yansıtarak gösterebiliriz.

Adalet Bakanı olarak göreve başladığım günden bu yana, çok az 
sayıdaki istisnaları hariç olmak üzere, Bakanlığımızca hazırlanan ve görüşe 
sunulan kanun tasarıları, Bakanlığımızın İnternet’teki web sayfasında 
yayımlanmaktadır. Bu değişiklik, konuşmamın başında vurguladığım “iyi 
yönetişim ” politikamızın ışığı altında şeffaf yönetimin ve demokratik katılımın 
bir gereği olup, yayımlanan kanun tasarılarıyla ilgili görüş ve önerilerin 
Bakanlığımıza ulaştırılması durumunda, bunların mutlaka değerlendirileceği 
ve dikkate alınacağından hiç kimsenin kuşkusu bulunmasın.

Adaletin en temel prensiplerinden birisi de, hiç şüphesiz süratli ve 
ekonomik olmasıdır. Bu husus yargı faaliyeti açısından Anayasa’mızın 
141/son maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması, yargının görevidir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak 
günümüzde, merkez ve taşra teşkilatında yargı faaliyeti çalışmalarının yoğun 
emek harcanarak yapıldığı, birçok yazışma sonucu çok sayıda belge ve kayıt 
kullanıldığı görülmektedir. Bu olgunun, zaman ve emek kaybına neden olduğu, 
adaletin işleyişini daha da masraflı hâle getirdiği ve hatta adaletin geç ve haksız 
tecelli etmesi riskini arttırdığı bir gerçektir.

Ekonomik krizlerin de etkisiyle, artan ağır iş yükü, personel sayısındaki 
yetersizlik, haberleşme ve bilgi alışverişinde yaşanan aksaklıklar, başka 
kurum ve kuruluşlardan gelmesi gereken bilgilerin geç gelmesi ve teknolojik 
imkânlardan yoksun olunması gibi nedenlerle, yargı faaliyeti çok yavaş 
işlemektedir. “Geç kalınmış adalet, adalet değildir” ilkesinden yola çıkarak, 
devletin vatandaşına zamanında adalet dağıtabilmesi en önemli görevlerinden 
biridir. Bu görevi yerine getirebilmenin yegâne yolu da bilgi toplumu içerisinde 
yer alabilmektir. Bilgi toplumu düşüncesi karşımıza “e-devlet” kavramı olarak 
çıkmaktadır.

Adalet Bakanlığı olarak “e-devlet” sisteminin bir parçası olacak olan 
“e-adalet” sisteminin kurulması için, yüksek yargı organları ve yargı için bilgi 
temininde vazgeçilmez özellikte bulunan konular da sisteme dahil edilerek, 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatıyla birlikte tüm mahkemeleri, cumhuriyet 
başsavcılıklarını, Adlî Tıp ve icra dairelerini içine alacak şekilde, bilgisayar ağı 
kurma, bu sayede Bakanlık merkez ve taşra birimleri arasında bilgi alışverişinin 
elektronik ortama taşınması, vatandaşa İnternet üzerinden hizmet sağlanması, 
harici birimlerden beklenen bilgilerin istenilen zamanda sistem tarafından 
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hazır edilmesi (Örneğin, mahkemelerin ihtiyaç duyduğu nüfus bilgilerinin 
MERNİS’ten veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınması gereken bir 
bilginin POLNET ten alınması) gibi hedeflerle Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin 
(UYAP) gerçekleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

UYAP’ın ana amacı, zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek 
vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin 
işleyişinin güvenilirliğini ve doğruluğunu en azami düzeyde sağlayarak, yargı 
sistemine hız kazandırmaktır. Yargıtay Bilgi Sisteminin de UYAP kapsamına 
alınmasıyla, adliyelerde başlayan yargılama süreci kesintiye uğramadan ve 
zaman kaybedilmeden devam edecek, böylece teknoloji adaletin hizmetinde 
olacaktır.

Bu bağlamda Ulusal Yargı Ağı Projesi, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 
bünyesinde yürütülen faaliyetlerin ve yargı sistemi ile ilgili işlevlerin bilgisayar 
yardımıyla tam entegre bir şekilde otomasyona geçirilmesidir.

Program, içinde yargının hızlanması için “Karar Destek Sistemi” ve 
“Bilgi Bankası” barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Karar destek sisteminde, 
hâkimin karar verebilmesi için gerekli her türlü dokümanın en kısa sürede 
sağlanması, usul hatalarından kaynaklanan bozmalarının önüne geçilerek 
yargının hızlanması hedeflenmektedir. Bu suretle yargı, vatandaşlarımızın 
nezdinde hak ettiği yere kavuşacaktır.

UYAP ile vatandaşlarımızın duruşma tarihini öğrenmek için adliyeye 
gitmesine gerek kalmayacaktır. Avukatların bürolarından dava açması, harç 
yatırması, dilekçe vermesi ve dava dosyalarına, yetkileri çerçevesinde ulaşması 
sağlanacaktır. Bakanlığımıza bağlı personelimizin, bilgisayar teknolojisiyle 
tanışarak bilgi toplumunun birer üyesi olması sağlanacaktır.

UYAP ile yargının işleyişine sürat ve güven kazandırmak suretiyle 
devletimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yargının işleyişinden 
kaynaklanan tazminatlara mahkûm olması önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu 
şekilde devletimizin uluslararası platformda itibarı zedelenmeyecek ve Avrupa 
Birliğine girme yolunda Adalet Bakanlığı üzerine düşen önemli bir görevi 
yerine getirmiş olacaktır.

Etkin ve adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, yargı huzuruna gelen 
vatandaşın verilen karar ne olursa olsun yargının tecelli ettiğine inanabilmesi 
için, bilgili ve daha da fazlası bilgin hukukçulara ihtiyacımız var. Bir kişinin 
fakülte yıllarında almış olduğu hukuki eğitimden sonra kendini geliştirmeden 
ve dünyada her alanda gözüken ve kaçınılmaz olarak hukuku da etkileyen 
değişimlere paralel şekilde bilgilerini de tazelemeden, doğru ve sağlıklı 
kararlar verebilmesi pek mümkün değildir. Böylesi bir gelişim ihtiyacı hâkim-
savcı sınıfı için olduğu kadar avukatlar, noterler ve adalet alanında çalışan tüm 
kişiler için geçerlidir.
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Bu ihtiyacı karşılamanın yanı sıra, hukuk ve adalet alanında görev üstlenen 
hâkim, savcı, avukat, noter ve diğer adli personele, hukuk fakültelerinde veya 
diğer eğitim kurumlarında verilen teorik ve akademik eğitim ve öğretimin 
yanında, meslek öncesi ve meslek içi eğitimde uzmanlık programları, seminer, 
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek yoluyla, bu meslek 
mensuplarını daha verimli ve üretken kılmanın yolunu açacağına inandığımız 
Adalet Akademisi, 23.07.2003 tarihinde kabul edilen ve 31.10.2003 tarihinde 
yürürlüğe giren 4954 sayılı Kanunla kurulmuştur. Adalet Akademisinin 
kurulması ile daha önceden hâkim ve savcı adaylarının staj dönemi için 
eğitim imkânı sağlayan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Akademinin 
bünyesine alınmıştır.

Bir daha vurgulamak istiyorum ki, Türkiye’de insan hakları ve demokrasi 
alanında standartların yükseltilmesinin sadece mevzuat değişiklikleriyle 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığının bilinci içerisindeyiz. Türkiye’nin 
saygın bir üyesi olmaya çalıştığı uluslararası topluma, onlarla aynı demokrasi ve 
hukuk değerlerini benimsemiş olduğunu, ancak söz konusu anayasal ve yasal 
değişiklikleri tam anlamıyla uygulamaya yansıtmak suretiyle gösterebiliriz.

Avrupa Birliği çevrelerinde mevzuat çıkarmanın yanı sıra uygulamanın 
da çok büyük önem taşıması bizleri şaşırtmamalıdır. Dünya tecrübesiyle 
sabittir ki; gerçek anlamda bir demokrasi ve hukuk devletine ulaşmakta 
önemli ve belirleyici olan Anayasa ve kanunlardan ziyade uygulamadır. 
Zaten Kopenhag siyasi kriterleri de aslında istikrarlı bir uygulamaya dikkat 
çekmektedir. Gerçekten Avrupa Birliğinin 1993 yılı Aralık ayında kabul ettiği 
bu kritere göre, aday ülkeler “demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları 
ve azınlıkların korunmasını teminat altına alan istikrarlı kurumlara sahip 
olmalıdır.” Kopenhag siyasi kriterleri dikkatle incelenince mevzuat çıkarmanın 
yanı sıra istikrarlı uygulamanın “olmazsa olmaz (sine qua non)” bir koşul 
olduğu zaten görülmektedir.

Kıta Avrupası ülkelerinde hâkimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatları doğrultusunda “kanunların manasını hâkim belirler” düşüncesiyle, 
parlamentolarının temel insan hak ve özgürlükleri ile bağlantılı kanunları 
değiştirmesini beklemeden, hak ve özgürlükler alanını sürekli geliştiren 
bir içtihat hukuku oluşturmaktadır. Bu noktada bir özeleştiride bulunmak 
istiyorum. Bizim de dâhil olduğumuz ve yazılı hukukun geçerli olduğu Kıta 
Avrupası hukuk sisteminin, özellikle son 30 yılda kendisini temel hak ve 
özgürlükleri genişletici bir dönüşüme tabi tutarak, özgürlükler alanını “istisnai 
bir içtihat hukuku alanı” olarak görmeye başladığı gerçeği, ne yazık ki Türk 
yargısında yeterince yankı bulmamıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin iç hukukumuzun bir parçası olduğu 
dikkate alınarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında 
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verilecek mahkeme kararları, 2004 yılı Aralık ayının arifesinde ülkemizin 
Avrupa Birliğine girişini kolaylaştıracak, aksine kararlar ise zorlaştıracaktır. 
Bu durum da göstermektedir ki, Avrupa Birliğine girme sürecinde, yargımız 
da önemli bir sınav verecektir. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında artık sıkça 
duyduğumuz “Türkiye için 2004 yılı uygulama yılı olacaktır” sözleriyle bu 
tarihi sorumluluğun 2004 yılı için adresi Türk yargısı olarak gösterilmektedir. 
Bu nedenle, Avrupa Birliği standartlarında çağdaş demokratik bir hukuk 
devletinin kapısının anahtarının bilhassa Türk yargı erkinin ellerinde olduğunu 
düşünüyorum.

Son olarak, altını kalın çizgilerle vurgulamak istiyorum ki, Türkiye, 
milletlerarası toplum içinde, onun saygın bir üyesi olarak insan haklarına 
saygı temelini hedef edinmiş, demokratik ve özgürlükçü bir toplum olarak 
yaşamaya kararlıdır. Ancak insanlık onurunun ve insan hak ve hürriyetlerinin 
yüceltilmesi mücadelesinde, milletlerarası toplumun ve ülkemizin daha uzun 
mesafeler katetmesi gerektiğinin de bilinci içerisindeyiz.
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59. Hükümet Programı Üzerindeki Görüşmeler

 

59. HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER*

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 59 uncu Cumhuriyet 
Hükümetinin Programıyla ilgili olarak, burada dile getirilen hususlara cevap 
vermek üzere, huzurunuzdayım. Şahsım ve hükümetim adına, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Parlamento çalışmalarımız içerisinde söylediğimiz her söz, yaptığımız 
her çalışma, muhakkak ki, önemlidir; ama, bunlar içerisinde üç metin var 
ki, bunların ayrı bir değeri var, ayrı bir yeri var siyasi hayatımız bakımından. 
Onlardan bir tanesi, kalkınma planlarıdır. Kalkınma planları, aslında, devletin, 
siyaset yapanların gelecekle ilgili stratejileridir; önümüzdeki beş yıla dünya 
ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde nasıl baktıklarını, Türkiye’yi nereye getirmek 
istediklerini ortaya koyan hedef metinlerdir; bu bakımdan önemlidir.

En az onun kadar önemli olan iki metin daha var. Bunların başında da, 
hükümet programı geliyor. Aslında, hükümet programları, bir siyasi heyetin, 
ülkenin sorunlarına nasıl yaklaştığını, hayatı nasıl anladığını, sorunlara 
getirdiği çözümleri, iş başında kaldığı sürece, bu ülkeye vaat ettikleri hususları, 
hedefleri, çerçeveleri ortaya koyan metinlerdir. Onun için, fevkalade önemlidir. 
Bu önemi sebebiyledir ki, bu metinler üzerinde, hükümet programları üzerinde 
yapılan müzakereler de o derece önemlidir. Onun için, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına burada dile getirilen görüşleri, gerçekten dinledim; yalnız 
sol kulağımızla değil, sağ kulağımızla dinledik. Hatta olmadı, can kulağımızla 
dinlemeye çalıştık; ama, samimi olarak bir şeyi itiraf etmek durumundayım. 
Ben Cumhuriyet Halk Partisinin konuşmalarını ilgiyle takip eden bir insanım. 
Özellikle, siyasi hayata girdiğim günden beri de fevkalade önemliydi; ama, 
itiraf etmeliyim ki, bugünkü konuşma kadar light bir konuşma dinlemedim. 
Buna bozulabilirsiniz, buna tepki verebilirsiniz; ama, emin olun, çıktıktan 
sonra diyeceksiniz ki, hakikaten, bu günkü konuşmanın kalorisi yoktu; 
çünkü, bir hükümet programıyla ilgili bir şey söylüyorsanız, bizim yanlışımızı 
söylerken kendi doğrularınızı da ortaya koymak mecburiyetindesiniz; çünkü, 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 21.3.2003.
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siyaset anlayışı bunu gerektirir, kaliteli siyaset de bunu gerektirir. Öbür türlüsü 
geçmişte çok denendi; Türkiye bir yere gelmedi.

Şimdi, iktidarın görevi doğruyu yapmaktır. Muhalefetin görevi de yanlışı 
yaptırmamaktır. Yanlışı yaptırmamak için, doğruyu söyleyen kadar doğruyu 
bilmek gerekir. Şimdi, üç kişi, üç değerli hatip, burada konuşma yaptı; acaba, 
doğru adına ne söyledi ya da bizim bu programımızda nerede yanlış var onları 
söyledi. Muhalefet, her şeye olumsuz bakmak değildir. Hele hele, günümüz 
anlayışında, Avrupai anlamda şimdi, hep Avrupa Birliğine de gireceğiz diyoruz 
ya muhalefet, kendi doğrularını da yanlışla birlikte ortaya koyup, topluma bir 
mukayese imkanı vermektir.

Şimdi, bizim programımızdaki bazı konularla ilgili cümlelerimizi yeterli 
bulmadılar, ayırdığımız sayfayı yeterli bulmadılar; bu da çok doğru bir anlayış 
değil. Bir konuya verdiğiniz önem, sayfa adediyle, satır adediyle sınırlı değildir. 
Eğer, oraya doğru şeyleri yazdıysanız, bir tek cümle bile sizin niyetinizi, o 
konuyla ilgili çerçevenizi ortaya koymaya yeter. Desem ki “adalet mülkün 
temelidir” ; buna ilave edecek, fazlaca bir şey söylemeye gerek var mı?

Şimdi, eğer meseleye o ölçekten baktığımızda, bu programda tarımla 
ilgili bir kısım sayfalar vardı, sanayiyle ilgili düşüncelerimiz vardı; çevreyle 
ilgili, kentleşmeyle ilgili, konutla ilgili, demokrasiyle ilgili, özgürlükle ilgili... 
Bunların hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisini ilgilendirmiyor mu? Cumhuriyet 
Halk Partisi bu konularla ilgili hiçbir şey söylemedi. Acaba söylemiş olmaları, 
zımnen, bizim bu söylediklerimizin doğru olduğu anlamına mı geliyor, böyle 
bir lisanı hal ile itiraf mı etmiş oluyorsunuz?

Evet, eğer sayfa adedine ya da bazı şeylerin konuşulup konuşulmamasına 
bakıyorsanız, o takdirde Cumhuriyet Halk Partisi, demek ki, sadece iki üç konu 
üzerinde siyaset yapan, onun dışındaki toplumsal sorunlarla, toplumun diğer 
kesimleriyle ilgisi, alakası olmayan bir parti konumuna düşmüş olur. Bunu da 
doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisine yakıştıramam.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada, yadırgadığım bir husus var. Bunu, 
lütfen, bundan sonra yapmamış olmamız gerekir diye düşünüyorum, hukuka 
ve kanuna saygılı bir insan olarak, bir partinin ismi evvela tüzüğünde yazar, hem 
ismi yazar, hem kısaltılmış şekli yazar. Bu tüzük götürülür, İçişleri Bakanlığına 
verilir. Bu tüzükte, aynı zamanda, İçişleri Bakanlığına verdiğimiz metinlerde, 
partinin amblemi de vardır. Sonra, Cumhuriyet Başsavcılığına gider bu 
metinler. Soma, seçim zamanlarında Yüksek Seçim Kurulu bu metinleri, bu 
bilgileri alır, oy pusulalarına basar ve vatandaş, o isme göre bu partiyi tanımlar. 
Şimdi, nedense bir süreden beri bir söylem hâline geldi. Biz, tüzüğümüzde 
“Adalet ve Kalkınma Partisi”, kısaltılmış ismi olarak “AK Parti” diyoruz. Soma, 
verdiğimiz metinlerde bu böyle, resmi metinlerde de bu böyle; ama nedense, 
bir “ak” düşmanlığı mı vardır onu bilemiyorum ya da “ak” kelimesinde bir 
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rahatsızlık mı var onu anlayamıyorum. Bizim ismimiz “AK Partidir”. Siyasi 
kimliğimiz, siyasi metinler bunu gerektirdiği halde, “AKP” denmeye devam 
ediliyor. 

Buradan iki anlam çıkar: Birincisi, ak düşmanlığından kaynaklanır. Biz, 
gerçekten bir ak partiyiz. Milletimiz bizi ak parti olarak gördü ve anamızın ak 
sütü kadar helal reyleriyle biz buraya geldik. Biz, milletin partisiyiz. Millet bize 
“AK Parti” diyorsa, bu çatı altındaki herkes, bizi böyle telaffuz etmeye, böyle 
anmaya mecburdur. Bu hukukun gereğidir, yasalara saygının gereğidir.

Aksi varit olursa, hepimizin kimlik cüzdanı var, orada ismimiz yazıyor. 
Şimdi, ben, ismi Mustafa olan birisine “Muso” desem yakışık alır mı, bu 
doğru olur mu, bu siyasi nezakete sığar mı?! Gelin, bu neviden nitelemelerden 
vazgeçelim; çünkü, benim anlayabildiğim kadarıyla, şu bir saatlik konuşma 
içerisinde iki kavrama karşı bir tepki var: Bir “ak” kavramına tepki var, öyle 
anlıyorum; bir de “muhafazakârlık” kavramına tepki var. Şimdi, bunların 
ikisinden de başka türlü bir anlam çıkarmaya gerek yok. Muhafazakâr 
parti, toplumun değerlerini benimseyen, toplumu önemseyen, toplumun 
mukaddeslerini yücelten, baştacı eden ve bizi biz yapan değerlere asgariden 
saygıyı ifade eden bir kavramı ifade eder. Bundan rahatsız olmaya gerek yok, 
bunun içini başka anlamlar yükleyerek doldurmaya da gerek yoktur. Eğer bu 
toplum muhafazakarolmasaydı, bunca yaşadığı sıkıntılara ve bunca şoklara 
rağmen, bugün huzur ve barış içerisindeki bir Türkiye’yi tesis etmek mümkün 
olmazdı, bu ülke, kargaşadan, anarşiden, terörden başını bir türlü alamazdı. 
Bunca sıkıntılara ve olumsuz göstergelere rağmen, hâlen demokrasi yaşıyorsa, 
hâlen biz siyaset yapabiliyorsak ve insanlarımız kanuna, hukuka, devlet 
otoritesine saygı gösteriyorsa, bunun birinci ayağı, muhafazakar bir toplum 
olmasındandır. Onun için, bu neviden kavramları, siyasette başka anlamlara 
çekmeye gerek yok; yerli yerine oturtmak ve siyaseti doğru tavsif etmek lazım 
gelir.

Değerli arkadaşlarım, biz, ne yapmak istediğimizi, evvela, 3 Kasım 
seçimlerine giderken seçim beyannamemizde söyledik; başka partiler de 
söyledi. O yetmedi, 58 inci hükümet Programında söyledik, Acil Eylem 
Planımızda söyledik ve şimdi 59 uncu Hükümet Programımızda söylüyoruz. 
Bizim bu söylediklerimiz içerisinde, başka anlam çıkarmayı gerektirecek ve 
bunun üzerinden birilerinin kafasına soru işareti sokmamızı mümkün kılacak 
en ufak bir şey olduğu kanaatinde değilim. 

Şimdi, gölge taşlanarak siyaset yapılamaz. Gelin, siyaset adına gölge 
taşlamayalım; çünkü, geçmişte bu gölgeler taşlandı, yarım yamalak gazete 
malumatları üzerine siyasi demeçler verildi, bunlar üzerinde bu memlekette 
kavga yapıldı, gürültü çıkarıldı, kamplaşmalar oldu, kutuplaşmalar oldu; 
Türkiye’nin geldiği nokta da burasıdır.
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Ha, bir şey daha söyleyeyim: Hiçbir parti, diğer partinin meşruiyetini test 
etme kantarı da değildir. Bunun altını da özellikle çizerim. Eğer, bir partiye 
birileri meşruiyet tanıyacaksa, o, milletin ta kendisidir, Anayasasıdır. Biz de, 
bu memlekette siyaset yapan her parti kadar Anayasaya bağlı, Anayasadaki 
devletin niteliklerine bağlı ve millet tarafından da aklanmış, millet tarafından 
tescil edilmiş bir partiyiz. Dolayısıyla rejimle ilgili, laiklikle ilgili meselelerde 
bir başka partiden cevaz alacak noktada değiliz. Eğer metin okunmuş olsaydı, 
bu, çok açık olarak da ortaya çıkacaktı. Kaldı ki, biz, 58 inci Hükümet 
Programında da, Acil Eylem Planımızda da, Anayasa değişikliği yapacağımızı 
söylemişiz. Türkiye’de bunu söylemeyen parti var mı?! Bu Anayasayı yapanlar 
bile belli bir süre sonra, “ben bu Anayasanın kefiliyim, bunda delik açtırmam” 
diyenler dahi, aradan on sene geçtikten sonra, Anayasanın eskidiğini kabul 
etmiş, değişmesinin lazım geldiğini ifade etmiştir. Onun içindir ki, hiçbir 
parti gösterilemez ki, seçim beyannamelerinde, seçim meydanlarında bu 
Anayasanın eskidiğini söylemiş olmasın, bu Anayasanın topluma dar geldiğini 
söylemiş olmasın.

Biz, şimdi burada ne diyoruz, “Artık, ülkemize dar gelen yürürlükteki 
Anayasa yerine, katılımcı ve özgürlükçü yeni bir Anayasayı hazırlayacağız. Bu 
Anayasanın hazırlanmasında, kendi fikirlerimiz kadar, muhalefet partilerinin 
ve tüm toplumsal kesimlerin katılımını en etkin biçimde sağlama çabası içinde 
olmaya söz veriyoruz” diyoruz. Şimdi, “hava bulutlu” dan “bana niye ördek 
dedin” mantığını bırakmanın zamanı gelmedi mi hala?!

Bu Anayasanın dar geldiğini herkes kabul ediyorsa, her parti söylüyorsa 
ve millet de bunu böyle anlıyorsa, o Anayasayı değiştireceğiz, kiminle, sizlerle 
beraber değiştireceğiz. Teşekkür ederim, birinci paket sırasında, hakikaten 
çok anlamlı, çok önemli bir katkı sağladınız. Ben ve arkadaşlarım, sadece bu 
kürsülerde değil, her platformda, bu katkınızı şükranla ifade etmeye çalıştık. 
Bu değişikliği sizlerle yapacağız. Kaldı ki, bu mecliste bunun geleneği de 
teşekkül etti. Uzlaşma Komisyonu kuruluyor. O komisyon da, partilerin 
meclisteki dağılımına bakmaksızın, sandalye sayısına bakmaksızın, eşit 
üyelerden teşekkül ediyor ve bu metinler oybirliğiyle hazırlanıyor. Dolayısıyla, 
yöntemi belli. Herkesin şikayet ettiği bir Anayasa ve diyoruz ki “Özgürlükçü 
bir Anayasaya Türkiye’nin ihtiyacı var. ”

Değerli arkadaşlarım, siyaset yaptığımız dönem, 2003. Artık, yasakçı 
dönem geride kaldı. Eskiden, yasakçılığı bir siyaset üslubu, bir siyaset modeli 
hâline getirmiş dönemler oldu bu ülkede, böyle partilerimiz de oldu; ama, 
bunlar geride kaldı. “Yeter, söz milletindir” denildi ve millet, bu Yasakçılığı 
sandıkta ortadan kaldırdı. Kaldı ki, yasakçılığın en organize olduğu, en 
sistematize olduğu rejimler, bugün, tarihten silindi. Eğer, yasakçılık bir ülkeyi 
bir yere getirebilseydi, Saddam rejiminde Irak bir yere gelebilirdi.
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Meseleleri, oturup, doğru anlamak lazım. Özgürlüklerden korkmaya 
gerek yok. Milletimize güvenmemiz lazım, insanlarımıza güvenmemiz lazım. 
Artık “millet bir şeyden anlamaz” deyip, tepeden bakma dönemi geçmiştir. 
Millet, belki de kendisini yönetenlerin yapmış olduğu birçok yanlışı, 
götürmek istediği birçok uçurumu kendi ferasetiyle önlemiş ve tekrar, rejimi 
ve sistemi yerli yerine oturtmaya çalışmıştır. Dolayısıyla, millete güvenmek 
lazım. Özgürlükçü bir Anayasayı eğer bu dönem başarabilirsek, bu dönemin 
milletimize en büyük armağanı olacaktır.

Dolayısıyla, bu Anayasanın değişmesi gerekiyor. Nerelerinin değişmesi 
gerekiyor; bu gayet açık; çünkü Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler var, 
Türkiye’nin altında imza koyduğu metinler var, Türkiye’nin içerisinde yer 
almaya çalıştığı bir demokrat dünya var, o dünyanın standartlarına uygun 
yeni bir Anayasa yapma mecburiyetimiz var. Eğer, biz, bunu, kendi irademizle 
yapmazsak, kendi isteğimizle yapmazsak, sonra sıkışıyoruz, zaman daralıyor, 
hiç olmayan bir zamanda, hiç olmayan bir üslupla, hiç de bize yakışmayan bir 
şekilde Anayasa değişiklikleri yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde bunun başka 
misalleri de vardır. Onun için, biz diyoruz ki, toplumun bütün kesimleriyle 
işbirliği yapmak suretiyle bir Anayasa değişikliğini yapmaya mecburuz. 
Milletimize yakışan da özgürlükçü bir Anayasadır.

Kaldı ki, bir şeyi daha ifade etmemiz lazım; çünkü, 58 inci Hükümet 
Programında da, bu Anayasa lafı üzerinden, bu kürsüde, aşağı yukarı 20 
dakikaya yakın bir konuşma oldu. Bizim niyetimiz o değil, maksadımız o değil; 
gayet açık bir metin. Ben biliyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda 
çok değerli hukukçularımız var: Hemen, buradan görüyorum, sayın Güneş 
var; Adalet Komisyonunda çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Eğer 
onlardan birine sorulabilmiş olsaydı, şunun bilinmesi lazımdı: Anayasanın 
2 nci maddesi, değiştirilemeyecek maddeler arasındadır. Bu ülkede, hiç 
kimse, değiştirilmesi mümkün olmayan bir şeyi, Anayasa değiştireceğim diye 
değiştiremez. Bu, Anayasaya aykırı. Bu Anayasa değişecekse, Anayasadaki 
usule göre, esaslara göre değişecek, 2 nci maddenin değişmeyeceği yazılı 
olduğu halde, kim böyle bir yola tevessül eder? Ayrıca, bizim aklımızdan 
geçmeyen, niyetimizden geçmeyen bir şeyi, bir bühtanı, ikide bir önümüze 
getirip, koyup bunun üzerinden siyaset yapmak, doğrusu, geldiğimiz noktada, 
geldiğimiz zaman dilimi içerisinde, bir an evvel terk edilmesi gereken bir 
alışkanlıktır diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, biz, hizmet partisiyiz, bunun için kurulduk. Her 
partinin hedefi de budur; millete hizmet etmek için kurulur. Ben, herkesi öyle 
görüyorum, öyle anlıyorum. Herkes, çıkar, millete fikirlerini, düşüncelerini 
söyler; sonra da, millet, bunlar arasında bir değerlendirme yapar ve sonuçta 
kararını verir. 3 Kasımda, bu millet, 40’a yakın partiyi, seçime giren 20’ye yakın 
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partiyi dinledi, sonuçta tercihini yaptı; AK Partiyi iktidar yaptı, Cumhuriyet 
Halk Partisini de muhalefet yaptı. Dolayısıyla, milletin ortaya koyduğu irade 
üzerinde spekülasyon yapmanın bir anlamı yoktur. Biz, neye göre iktidar olduk; 
milletimizin önünde koyduğumuz metinlere ve vaatlerimize göre. Şunun 
şurasında dört ay oldu olmadı. Bakınız, herkes kabul ediyor; insafla kabul 
etmek lazım, değerlendirmek lazım ki, şu yakın tarihimiz içerisinde, hiçbir 
hükümetin önünde bu günkü kadar büyük meseleler olmadı. Bunlardan birisi 
dahi, hükümetlerin feleğini şaşırtmaya yeter. İnsafla bunun altını çizmemiz 
lazım.

Şu kadar zamandır “Avrupa Birliği” diyoruz. Hani hatırlar mısınız “eğer 
AK Partiye rey verilirse, AK Parti iktidar olursa, Avrupa Birliği süreci tehlikeye 
girer, öyle olur, böyle olur, Avrupa Birliğine girişin teminatı bizleriz” denildi; 
bizim üzerimizden, yine, hayalet taşlayarak, bir sürü spekülasyonlar yapıldı. 
Millet, bunların hiçbirisine itibar etmedi, hepsi geldiği yere geri gönderildi; 
ama, insafla kabul etmemiz gerekir ki, 4 Kasım sabahından 12 Aralık akşamına 
kadar AK Partinin yapmış olduğu çalışmanın onda birini geriye dönük 
başka hükümetler yapmış olsaydı, bugün, Türkiye, 2004 Aralığını beklemek 
durumunda olmazdı. Bunu kabul etmeniz lazım.

Bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisinin de katkısı oldu; iktidar ve 
muhalefet... Doğrusu, millet de bu üslubu benimsedi. Gelin, bu üslubu devam 
ettirmeye çalışalım; Türkiye’nin yararı buradadır. Türkiye’nin dış meselelerinde, 
önemli meselelerinde omuz omuza vermemizin zamanı gelmiştir. Bakınız, 
bunun en güzel örneğini, daha dün İngiliz Parlamentosu verdi. Demokrasinin 
beşiği oraysa, işte güzel örnekler oralarda da var.

4 Kasımdan 12 Aralık akşamına kadar, biz, Avrupa Birliği için yapılması 
gereken ne varsa yaptık; bütün toplum kesimlerini de yanımıza almak 
suretiyle, Avrupa’nın dolaşmadığımız başkenti kalmadı ve 4 Kasımdan 12 
Aralık akşamına kadar, dünyanın gündeminde, Batının başkentlerinde, hep 
Türkiye olmuştur. Hep AK Parti iktidarı olmuştur.

Burada, bu vesileyle ifade edeyim: Halen, şu an, buradaki dış misyonlarda 
görev yapan bir değerli bürokratın beni ziyarete geldiğinde söylediği şey 
şudur: “Ben onlarca senedir bu kuruluşta görev yapıyorum. 4 Kasımdan 
bugüne kadar yaptığım çalışmalarda, hiç bu dönemdeki kadar rahat etmedim; 
hep Türkiye aleyhine kötü şeyler söylenirdi, yanlış şeyler söylenirdi, Türkiye’ye 
olumsuz bakılırdı. İlk defadır ki, böyle bir kuruluşta devletimi temsil etmenin 
gururunu yaşıyorum. Size teşekkür ederim” demiştir. Dolayısıyla, bakınız, 
işin doğrusunu yapmak, işin güzelini yapmak, birlikte bu güzellikleri ortaya 
koymak varken, toplumumuzda tereddütler meydana getirmenin hiçbir 
anlamı yoktur diye düşünüyorum.
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Avrupa Birliği meselesi... Geriye dönüp bir bakalım bu ülkede, bu 
parlamento çatısı altına, “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü siyasi söylem 
olarak gündemlerine getiren, meydanlarda konuşan insanlar geldi. Onlar, 
bugün burada yok. Gıyapta konuşmak için söylemiyorum, bir tesbit anlamında 
söylüyorum. 1990’dan beri Türk Cumhuriyetlerine gidip gelen, belli aralıklarla 
oraları ziyaret eden, Türkiye acaba oralarda ivme mi kazanıyor, ileri mi gidiyor 
geri mi gidiyor, ağırlığı var mı yok mu? Çok şükür, bunu mukayese imkanına 
sahip oldum. Samimiyetle söylüyorum ki, uzunca bir zamandan beri, Türkiye 
Cumhuriyeti, maalesef, oraya karşı görevlerini yerine getiremedi, üç buçuk 
yıllık geriye dönük iktidar döneminde doğru dürüst temaslar yapılamadı. 
Ekonomide kaybettik, siyasette kaybettik, çok şeyde kaybettik. Olumsuzlukları 
söylemek istemiyorum; ama, 4 Kasım sabahından itibaren, bir taraftan Avrupa, 
öbür taraftan Türk Cumhuriyetleriyle en üst düzeyde temas, bu iktidar 
döneminde yapıldı. Şimdi, bunun arkasının gelmesi gerekiyor; aksi halde, bu 
boşluk, başkaları tarafından dolduruluyor. Eğer, biz Orta Asya’da doğru bir 
politika takip edemezsek, Ankara’da da sağlam oturmamız mümkün değildir. 
Oraya karşı, Türkiye’nin, her seviyede ilgisinin ve alakasının devam etmesi 
lazım. 4 Kasım sabahından itibaren, bu ilgi tekrar kurulmaya başlamıştır. İlk 
defadır ki, Türkiye, içine kapanık olmaktan çıkmış, kaplumbağa siyasetinden 
kurtulmuş, çok yönlü bir dış politikanın ipuçlarını vermeye, çabasını ortaya 
koymaya, hedeflerini ortaya koymaya çalışmıştır.

Yeri gelince hep söyleriz, yüzde 98’i Müslüman olan bir ülke... İslam 
dünyası diye, geçen hükümet programlarında doğru dürüst bir kavram var 
mı? Biz, çevremizdeki İslam ülkeleriyle bile ilişkimizi kestik. İlk defadır ki, 
bu hükümetler döneminde, Ak Parti iktidarı döneminde, böyle politikalarının 
oluşturulabilmesi bakımından, bölgemizdeki sıkıntıların bertaraf edilmesi 
bakımından, acaba birlikte bir çözüm bulabilir miyiz diye bu ülkelerle 
temas da, ilk defa bu hükümet döneminde başlamıştır, AK Parti iktidarları 
döneminde başlamıştır.

Hal böyle olunca, şu arada geçen dört aylık süre zarfında, eğer insafla 
değerlendirmek gerekirse, dört aya sığmayacak kadar, dış politikada çok ciddi 
gayretler, çabalar gösterilmiştir. Tabii, dış politikayı götürürken, içerideki 
durumumuza da bakmamız gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım, burada dile getirilen hususların hiçbirisinin 
sorumlusu AK Parti iktidarı değildir. Bugünkü olumsuz sonuçlara bakarak 
AK Partiyi değerlendirmek yanlış olur. Biz bu sonuçları ortadan kaldırmaya 
sebepleri izale etmeye çalışıyoruz, eğer, bu ülkenin sorunları dört ayda 
değişebilseydi, dört ayda ortadan kaldırılabilseydi bugüne kadar bunların 
çıkmış olması lazım gelirdi. Kaldı ki, zaten “biz bu işleri düzlüğe çıkarırız” 
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diyen “ben Halep’te kırk arşın atladım” diyen ne kadar babayiğit varsa 3 Kasım 
seçimleri öncesi çıktılar meydana; çoğunun kırk santim atlayamayacağına 
millet karar verdi; neticede, bu başarıyı AK Partinin göstereceğini tescil etti.

Dolayısıyla, biz, samimiyetle, ülkenin meselelerini çözmeye çalışıyoruz, 
geceyi gündüze katarak bu işleri düzeltmeye çalışıyoruz; ama, ülkenin içinde 
bulunduğu manzarayı da doğru tespit etmek lazım. Bakınız, 15 Ekim itibariyle, 
Anayasa gereği, içtüzük gereği, giden 57 nci Hükümet bir bütçe koydu orta yere 
zaten, o bütçeye bakmak bile 4 Kasım sabahı ülkenin hangi iç sıkıntılarla karşı 
karşıya olduğunu açıkça ortaya koymaya yeter. Çünkü o metin başkalarının 
ortaya koyduğu bir siyasi metindir. Daha 15 Ekim itibariyle bu devletin 
iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değil. Bu ülkedeki yolsuzluklar, 
israf, memleketi, maalesef dik yürüyemez hâle getirmiştir. O hırsızlıklar ve 
yolsuzluklardır ki, bu ülkeyi namerde muhtaç hâle getirmiştir. Şimdi, AK Parti 
olarak, geceyi gündüze katarak yapmaya çalıştığımız şey, acaba, devletin iki 
yakasını bir araya getirebilir miyiz.... Hazırladığımız metin, Hükümet Programı, 
bir anlamda, devletin iki yakasını bir araya getirme çabası ve gayreti içerisinde 
olan bir metindir. Elbette, bu metinde eksik olanlar olabilir, yanlış olanlar 
olabilir; buna hiç itirazım yok; ama, bu metnin hiç mi doğru tarafı yok; yani, 
bu 51-52 sayfalık metinde “şurası yanlış, ama burası doğru” diyebileceğimiz 
bir tek cümle bir tek hedef, bir tek çözüm yok mu?! Hakkı teslim etmek lazım 
gelirse, ben, eksiğimi kabul ederim, yanlışımı da kabul ederim; ama, lütfen, 
bu işin doğrularım da birlikte söyleyelim ki, bu memlekette, 2003’te, yeni bir 
siyaset üslubunu da geliştirmiş olalım diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, biz, burada, sorunlara genel 
yaklaşımlarımızı ortaya koyduk. Zaten, hükümet programları, böyle bir 
çerçeveyi ifade eder. Bunun içinin doldurulması, hükümetin huzurunuza 
getireceği yasa tasarılarıyla ilgilidir. Bu çerçevelerin içerisini, bu yasa 
tasarılarıyla, bu reformlarla yapmaya çalışacağız; ama, şunu kabul etmemiz 
lazım: Bugün, burada zikredilen pek çok konu var ki, aslında, hepimiz, 
şurasından veya burasından, Türkiye’nin sorunu olduğunu kabul ediyoruz. 
Mesela, Türkiye’nin bir eğitim sorunu var. Kimse “eğitim sorunu yoktur” 
diyemez; üniversitesinde var, temel eğitiminde var, lisesinde var, her 
tarafında var. Eğitim adı altında, Türkiye’yi giderek bir mesleksizler toplumu 
hâline getiriyoruz, mesleksizler toplumu... Hepimizin kapısındadır, sizin de 
kapınızda... Liseyi bitirmiş, askerliğini yapmış, geliyor... Soruyorsunuz lise 
mezunu neyi bilir ? Kızılırmak’ın uzunluğunu biliyor, Türkiye’nin komşularını 
saymayı biliyor; ama, bu bilgi, ekmek parası kazanmasına yetmiyor. Bu sistem 
çürümüştür, bu sistem köhneleşmiştir, bunu değiştireceğiz, değiştirmeliyiz, 
mesleki eğitime önem vermeliyiz diyoruz.
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Üniversitelerin hâli ortada. Üniversiteler en seçkin kurumlar; ama, 
Türkiye’nin, bu gün, ayak nasırı hâline gelmiştir. Bilim yok. Kafanın içiyle 
uğraşılacağına, dışıyla uğraşılıyor. Halen köhnemiş sistemleri devam ettirmeye 
gayret ediliyor. Yani, bilime dayalı, üretime dayalı, yazmaya dayalı eğitim 
sistemi ortadan kalkmış, herkes, ideoloji bezirganlığıyla koltuk kapmanın 
çabası içerisinde, gayreti içerisinde. Bu, böyle gitmiyor. Üniversiteleri 
liseleştirdik. Lisedeki sıkıntı neyse, üniversitedeki sıkıntılar da, aynen, bir yıl 
sonra, iki yıl sonra oraya yansımış oluyor. Gelin, oraları özgür bir ortam hâlen 
getirelim diyoruz. Onun çerçevesi belli. Zaten, Milli Eğitim Temel Kanununda, 
bu düzenlemeler yapılırken nelere dikkat etmemiz gerektiği açıkça orta 
yerde. Dolayısıyla, eğer, eğitimle ilgili bir düzenleme yapılacaksa, bir çaba 
gösterilecekse, bunu birlikte yapacağız. Biz, bu noktadaki kriterlerimizi ortaya 
koyduk. Bunun neresine yanlış diyorsanız, samimiyetle söylüyorum, sadece 
sol kulağımızla değil, can kulağımızla dinlemeye hazırız biz. Çünkü, bunun 
da bir fazilet olduğuna inanıyoruz. Yani, şöyle bir mantık içerisinde değiliz: 
Muhalefet hep yanlış söyler, iktidar hep doğru söyler. Biz, yeri gelmiş 7 üyeli 
bir demeğin bile feryadına, beyanına, bildirisine itibar etmeye, acaba buradan 
da ülkemiz yararına bir cümle çıkar mı, bir imkan çıkar mı, bir çözüm çıkar 
mı diye göz nuru dökmeye, bunları dinlemeye hazırız. Kaldı ki, Anamuhalefet 
Partisini haydi haydiye dinleriz; çünkü anamuhalefet önemlidir, muhalefet 
önemlidir. Hepimizin bildiği bir şey var ki, iktidar her rejimde var, muhalefet 
demokraside var. Dolayısıyla, demokrasi yaşasın istiyorsak, en az iktidar 
kadar muhalefet partileri de saygındır, saygıdeğerdir ve toplumsal bir 
görevi vardır. O sebeple, biz, bu programda neresi eksik bulunuyorsa, neresi 
yanlış bulunuyorsa, çözümleriyle birlikte, emin olun, dinlemeye hazırız; 
nerede istiyorsanız, gelip, bu bilgileri almaya hazırız; kaldı ki, gerek 58 inci 
Hükümet, gerekse 59 uncu Hükümet, sadece bunu söylemekle kalmadı; 
uzun zamandır toplanamayan Ekonomik Sosyal Konsey, ilk defa bu iktidar 
döneminde toplandı. Bu anlayışımızın gereği olarak, katılımcılığın gereği 
olarak, toplumda uzlaşma olsun, sorunları birlikte çözelim diye... Çünkü, 
kavga ederek harcayacak zamanımız kalmadı, kavga etmeye mecalimiz de 
kalmadı. Eğer, bir atımlık barutumuz varsa, bunu, birlik içerisinde, dirlik 
içerisinde, Türkiye’nin iyiye gitmesi için, Türkiye’nin iyiliği için, Türkiye’nin 
refahının artırılması için kullanmak mecburiyetindeyiz. Onun için, farklı 
bir anlayışı ortaya koyabildiğimiz takdirde, siyasetin kalitesi de yükselecek, 
siyasetin itibarı da yükselecektir. Biz, şimdi, bu kürsüye geldiğimiz zaman 
hep diyoruz ki, Yüce Meclis, Yüce Meclis... Gerçekten de bu Meclis yücedir; 
ama, yüce tavırları da ortaya koyarak, bu düşüncenin, bu fikrin arkasına güzel 
örnekleri koymak durumundayız. Zannediyorum, bu dönem, böyle bir fırsatı 
Türkiye yakaladı; bu fırsatı, iktidarıyla yakaladı, muhalefetiyle yakaladı. Gelen 
bu fırsatı boşa kullanmayalım, milletimize güzel örnekleri birlikte yapalım 
diye düşünüyorum.
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Değerli arkadaşlarım, bir de, vatandaşımıza “umutlar tükendi” filan 
tarzında, hep olumsuz anlamlar taşıyan, olumsuzluklar taşıyan bir kısım 
mesajlar vererek Türkiye’de siyaset yapma alışkanlığını da bırakalım.

Şimdi, bir iktidara ümit tükendi mi tükenmedi mi; bunun göstergesi, 
benim veya bir kişinin beyanı değildir, sadece kamuoyu araştırmaları da 
değildir; iktidara ümidin devam edip etmediğinin en önemli göstergesi, 
bizatihi milletin kendisidir.

Bakınız, AK Parti iktidara geleli şunun şurasında dört ay oldu, eski tabirle, 
kırkı bile çıkmadı daha; ama, bakınız, iki defa testten geçiyoruz; bir Siirt’ten 
geçtik; itirazı olan var mı? Siirt’ten, bundan daha güzel test var mı, ümidin 
devam edip etmediğini gösteren?!

İkincisi, pazar günü Çorum’da var. Çorum’da seçim yapıyoruz, onbinlerce 
insan orada rey kullanacak. Bakalım, kime ümit bağlamış, ümidi devam ediyor, 
kimden ümidi kesmiş; bunun hepsini de pazartesi günü sabahı görmüş olacağız. 
Eğer bu söylediklerimde yanlış varsa, o zaman, ben, oturup düşüneceğim. Eğer 
başkalarının fikri yanlış çıkıyorsa, tahmini yanlış çıkıyorsa, onların da oturup 
düşünmeleri lazım diye düşünüyorum.

Dolayısıyla, benim görebildiğim, Siirt seçimlerinin sonuçlarına bakarak 
diyoruz ki, bu hükümete milletin ümidi devam ediyor, desteği devam ediyor. 
Bu desteğin bize ne vebal ne sorumluluk yüklediğinin bilicinde ve gereğini 
yapma çabası ve gayreti içerisindeyiz, inşallah, milletimize karşı da yaptığımız 
hizmetlerle mahcup olmayacağız diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, siyaset, benim anlayabildiğim kadarıyla, sadece 
konuşmak değildir, sadece doğruları söylemek değildir; siyaset, doğruları 
söylemek kadar doğruları da yapmaktır. Belki Türk siyasetinin temel eksikliği, 
yeteri kadar doğruların söylenmiş, fakat, yeteri kadar doğruların yapılamamış 
olmasıdır.

Biz, burada, elbette, başka partilerin de, başka iktidarların da söylediği, 
kendimiz de inandığımız için, bir kısım doğruları aldık; inandığımız için 
aldık ve yapmayı taahhüt ettiğimiz için, taahhüt etmek isteğimiz için, gereğini 
yapmak için aldık. Bunların başında kamu yönetimi geliyor. Hep beraber 
söylemiyor muyuz; artık bu devlet yapısı hantaldır, bu devlet çalışmıyor, bu 
devlet giderek millete yük olmaya başladı, topladığımız vergiler şuraya buraya 
gidiyor, köklü bir reform ihtiyacı var. Bizim söylediğimiz, bu genel herkesin 
kabul ettiği doğrudur.

AK Parti olarak diyoruz ki, bunlar geçmişte yapılamadı, biz yapacağız. 
Bunu Acil Eylem Planımızla ortaya koyduk. Şimdi, bizim muhalefet olarak 
sizden beklediğimiz, bu doğruları niye yapmıyorsunuz, eylem planınıza uygun 
olarak bunu niye gündeme getirmediniz diye bizi sıkıştırmanızdır. Eğer bunları 
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yapmazsanız -iktidar boşluğu olabilir; ama, bir rejim için, bir demokrasi için  
en büyük tehlike, muhalefet boşluğudur- eğer Cumhuriyet Halk Partisi, bugün 
59 uncu Hükümeti tenkit ettiği şekliyle, o muhtevayla tenkit etme durumunda 
olursa, korkarım ki, bir süre sonra, toplum, mecliste muhalefet boşluğu var 
kanaatine varır. Bunu doğru bulmam, bunu rejim hesabına fevkalade tehlikeli 
bulurum. Onun için, gelin, biz iktidar olarak yaptığımızı doğru yapalım, 
siz de muhalefet olarak yaptıklarınızı doğru yapın; çünkü, rejimin selameti 
bundandır; milletin geleceği de, bu iki doğrunun bir noktada kesişmesine 
bağlıdır.

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, Türkiye olarak zor bir dönemden 
geçiyoruz, sıkıntılı bir dönem. Bunu kabul etmeyen hiç kimse yok. Keşke 
sorunları zamanında çözebilseydik, keşke konuları sorun hâline getirmeseydik. 
Bu ülkede, hepimiz kabul ediyoruz ki, yarım yüzyıldır tartıştığımız konular 
var; hâlen bir çözüme bağlayamadık.

Bağlayamadığımız için de, işte, kırk yılın çarşambası geldi AK Parti 
iktidarının önünde duruyor. Onun için, tabiatıyla “bu sorunların, bu sıkıntıların 
sebebi biz değiliz” diyoruz; bu doğrudur; ama, bu, sorunları çözmemek için de 
bizim bir bahanemiz değildir. Onun için, gayret sarf ediyoruz, bu sorunları 
ortadan kaldıralım diye uğraşıyoruz. Bunların başında da, dış politika 
sorunlarımız geliyor.

Bakınız, dış politika konularını konuşurken geçmişte yaptığımız bir 
yanlışı burada siyaset adına itiraf edip meseleyi doğru bir zemine oturtmamız 
lazım. Şimdi, genelde, bizim siyasi söylememizde “vatanseverler”, “vatan 
hainleri” kavramları çok kullanılır. Siyasette bunun kadar tehlikeli, bunun 
kadar ayırımcı iki kavram bilmiyorum, bunun bir kantarı yok. Bunun bir 
kantarı olmadığı için, filancalar çok vatansever, falancalar az vatansever... Bu 
ülke için, bu ülkenin menfaatine, kendi düşüncesi bana göre yanlış bile olsa, 
ben herkesin vatansever olduğuna, düşüncelerini bu anlayışla dile getirdiğine 
inanıyorum ve olabildiğince de bunlardan istifade etmeye çalışıyorum.

Şimdi, içinden geçtiğimiz dönem, Türkiye’nin belki yüz yıllık geleceği 
bakımından gerçekten tarihi önemi olan günlerdir. İşte, Ortadoğu’da işler 
karıştı, Ortadoğu’da kan gövdeyi götürdü, götürüyor. Türkiye olarak, hiç kimse, 
insafı olan hiç kimse, bu partinin barış için çaba göstermediğini, üzerine düşeni 
yapmadığım söyleyemez. Emin olun çalmadığımız kapı kalmadı; bunu, yalnız 
sizlere söylemiyorum, bu vesileyle, milletimize ifade etmeye çalışıyorum. 
Çalmadığımız kapı kalmadı. Bilinen bilinmeyen, açıklanan açıklanmayan 
her türlü yola başvurduk; acaba, bu bölgede barış olur mu? Çünkü, bu 
bölgenin barış içerisinde olması, en evvel, Türkiye’nin menfaatinedir. Biz, 
hem inancımız itibariyle hem tarihi geçmişimiz itibariyle hem de geldiğimiz 
nokta itibariyle barışı en çok isteyen milletiz. Bizim devletimizin geleneksel 
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politikası, bölgede, dünyada, evimizde, evimizin dışında her tarafta barış 
esasına dayanır. Böylesine geleneksel bir politikayı sürdüren bir devlet ve onun 
adına şu an icrai hükümet eden bizler, sonuna kadar barıştan yana olduk; ama, 
hepiniz görüyorsunuz ki, bizden başka da bu çabayı gösteren olmadı, şimdi, 
geldiğimiz nokta itibariyle, kimse, AK Parti iktidarına üzerine düşeni yapmadı 
diyemez. Elimizden geldiği kadar uğraştık; ama, barışı temenni etmek başka, 
barışı temin etmek başkadır; temin etmeye de gücümüz yetmedi. Gücümüzü 
aşan noktada, kimse başkasının ağzıyla, bu ülkeyi, bu devleti, bu devletin 
hükümetlerini, Meclisi suçlamasın.

Hakikaten, birçok kişi, barışı istiyoruz gözüktü; ama, el altından yardım 
yapmaktan da geri kalmadı. Dolayısıyla, barış istiyoruz; ama, barış isterken de, 
ülkemizin menfaatlerini korumak gibi de bir sorumluluğumuz var, tarihimize 
karşı var, meclisimize karşı var. Bu sorumluluğun gereği neyi gerektiriyorsa dün 
onu yaptık, bugün bunu yapıyoruz, yarın da onu yapmaktan geri kalmayacağız; 
bundan herkes emin olmalıdır. Bu noktada üzerimize ne düşerse yapacağız.

İşte, Irak meselesini biz böyle anlamaya çalıştık: Ülkemizin menfaatlerini 
korumaya çalıştık. Orada akan her kan, herkesten evvel bizi rahatsız eder. 
Bizim, İrak’ta yaşayan insanlarla tarihi beraberliğimiz var, kardeşliğimiz var, 
akrabalığımız var. Başkaları aklı verdi, silahı verdi, fitne fesadı ekti oraya, bir 
sürü gizli servisler orada cirit atıyor, NGO adı altında bir sürü kuruluş orada 
fitne fesat tohumlarını ekmeye devam ediyor, orada katliamlar oldu. 517 000 kişi 
Türkiye hudutlarına geldiği zaman -ben o zaman hükümetteyim- Kırşehir’den, 
Nevşehir’den, Niğde’den patates, başka yerden bulgur, un toplayarak, oradaki 
insanlara yardımcı olmaya çalıştık, bunlar, bizim görevimizdi. Orada kimin 
kanı akarsa aksın, en evvel bu ülkenin insanının yüreği yanar; ama, bir şeyi de 
görmemiz lazım, biz, o bölgede tekrar bir Bosna dramı yaşamak istemiyoruz, 
bir Kosova dramı yaşamak istemiyoruz. Devletimiz meseleye böyle bakıyor, 
biz, hükümet olarak meseleye böyle bakıyoruz. Bunun dışındaki her türlü 
düşünce, devlete de bühtandır, bize de bühtandır; bunu da açıkça ifade 
etmek isterim. Çünkü, bakınız, bu meselede ne tip çarpıtmaların olduğunu 
görüyoruz. Bir taraftan manşet attılar -maalesef, bir çok kurum, birçok kuruluş 
iyi bir imtihandan geçmedi- “Türk’ün kanını parayla mı satıyorsunuz” dediler; 
ama sonra “6 milyar dolar ne oldu” diye bizden hesap sormaya kalktılar. 
Şimdi, ya o söylediğiniz doğru ya bu geldiğiniz nokta doğru. Onların da tercih 
yapmış olması lazım gelir, onların da sorumluluk taşıması lazım gelir. Yazan, 
çizen, söyleyen, konuşan kime ne varsa, gelin, bu noktada hepimiz aynı hedefe 
yönelelim; o hedef de, burasıdır.

Dolayısıyla, şu an, biz, AK Parti iktidarı olarak, bir devlet politikası 
yürütüyoruz. Elbette, siyasi sorumluluğu bize aittir; elbette, bunun 
omuzlarımıza yüklediği mesuliyet neyse, biz, onu, şerefle, şanla taşımaya 
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hazırız; ama, biz, hiçbir şeyi kendiliğimizden yapmıyoruz; devletin ilgili 
birimleriyle istişare ederek, danışarak, bilgimizi, tecrübemizi, devletimizin 
hafızasını orta yere koyarak bir politika götürmeye çalışıyoruz. Elem burada, 
hem Kıbrıs’ta, hem başka tarafta. Onun için, eğer bir siyaset yapılacaksa, onu 
tarım alanında yapalım, sanayileşme politikalarında yapalım, başka tarafta 
yapalım; ama, dış politika konusunda, olabildiğince beraberliklerimizi öne 
çıkarmak suretiyle, şu zor dönemi birlikte geçmemiz lazım. Hakikaten, çok 
sıkıntılı bir dönem, çok zor bir dönem. İnşallah, bu zorlukları birlikte aşmak bu 
parlamentoya, inşallah AK Parti iktidarına nasip olacaktır diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusu, tabiatıyla, bizim, en önemli 
konumuz, bununla ilgili de, zaman zaman bir kısım çarpıtmalar oluyor. Ne 
söylüyorsak, ne yapıyorsak, ne demek istiyorsak, bunu çok açık söyledik; 
söylediğimiz her şeyin de arkasında duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. 
Gelip, size, her zaman hesap vermeye de hazırız. Hele hele dış politika 
konularında, eski alışkanlıkla değil... Şu AK Parti iktidarı döneminde, eski 
Başbakanımız, şimdiki Dışişleri Bakanımız, üç defa, muhalefet partisi liderini 
ziyaret etti; etmesi gerekiyordu, yapılan doğruydu, böyle olması gerekiyordu. 
Bu gelenekleri arttırmamız lazım, bu güzellikleri artırmamız lazım. Dediğim 
gibi, bu noktalarda eğer bir yanlışımız varsa, biz, bunu düzeltiriz; ama, kimse, 
bunun üzerinden de başka anlamlar çıkarma gayreti içinde olmamalıdır. 
Böylesine sıkıntılı bir dönemde, bu devlet ve bu hükümet, geldiğimiz noktada, 
yedi cephede birden mücadele vermek gibi bir durumla da karşı karşıyadır. 
Ee, Türkiye’yi de bu noktaya biz getirmediğimize göre, geçmişi suçlayarak 
olumsuzlukları ortadan kaldıramadığımıza göre, gelin, bu sıkıntıları ortadan 
kaldırabilme noktasında, Meclis içindeki, Meclis dışındaki bütün partilerle 
işbirliği yapalım. Nitekim, bunun örneklerini de vermeye çalıştık, bu aslında, 
bizim, bir siyaset anlayışımızı ifade ediyor. Hükümet Programının girişinde 
yazdığımız metinde, siyaseti bir uzlaşı alanı hâline getirelim dedik. Ben, bunda 
bir yanlışlık görmüyorum; çünkü, öbür metodu çok denedik, yani, siyaseti kavga 
alanı kabul etmeyi çok denedik. Hatırlıyorum, o zaman, tek kanallı televizyon 
var iken, her akşam, şu parti lideri, öbür parti liderine, acaba, nasıl usturuplu 
bir laf edecek, nasıl köşeye sıkıştıracak... Siyasetin bir horoz dövüşü hâline 
geldiği dönemleri yaşadık. Bir kısmımız o partinin arkasında, bir kısmımız 
öbür partinin arkasında saf bağladık. Sonra yumruklarımızı sıktık, sonra 
dişlerimizi gıcırdattık. Onlar olmadı, sopalara, taşlara sarıldık, o da yetmedi, 
silahlara sarıldık. İşte, bu, öbür üsluptu. Bu üslubun hepsi geride kaldı. Onu 
geride bırakın diye, bu 2 partiyi, millet, meclise seçti getirdi. Dolayısıyla, biz, 
yeni bir siyaset anlayışını birlikte tesis etmeye mecburuz. Onun için, siyaset, 
bir uzlaşı alanıdır; uzlaşacağız, konuşacağız, müştereklerimizi öne çıkaracağız. 
İnanıyorum ki, ülkemizin kaynaklarını kavgaya değil, enerjimizi birbirimizi 
boğazlamaya değil, kendi varlığımızı bir başkasının yokluğunda aramada değil, 
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birlikte yaşamada arayacağız. Fikirleri ne olursa olsun, düşünceleri ne olursa 
olsun, orijini ne olursa olsun, bu coğrafyada yaşamanın, bu devletin vatandaşı 
olmanın, böyle bir kültüre, böyle bir medeniyete mensup olmanın gururunu, 
hazzını kendi içimizde taşıyarak enerjimizi, gücümüzü birleştireceğiz ve 
inşallah, aynen İstiklal Harbinde olduğu gibi, sıkıntılı zamanlarda olduğu gibi 
bu zorlukları birlikte aşacağız. Bunun yolu uzlaşı alanı hâline getirmekten 
geçiyor siyaseti. Kavga alanı hâline getirmek, Türkiye’ye bir fayda getirmedi. 
Belki, bunun en acı tecrübelerini de Türkiye yaşamış oldu. İşte, AK Parti, 
kurulduğu günden beri, esas itibariyle, böyle bir fikri temsil ediyor. Buradaki 
365 kişilik grup içerisinde, çok değişik partilerde görev yapmış arkadaşlarımız 
var; siyasete ilk defa bu parti çatısı altında girmiş olanlar var; belki, daha evvel, 
bu parti çatısı altında olmadan evvel farklı dünya görüşlerini temsil eden 
insanlar var; ama, netice itibariyle, bu parti, bir şemsiye olarak, Türkiye’de ne 
varsa onu kabul etti. Siyaset de, zaten, realiteleri kabul etmektir. Realitelere sırt 
çeviren, gerçeklere sırt çeviren, millete sırt çeviren bir partinin gidebileceği 
de hiçbir yer yoktur, bu siyasetin Türkiye’yi götürebileceği de bir yer yoktur. 
Onun için, biz, AK Parti olarak, AK Parti iktidarı olarak, bu ülkede ne 
varsa hepsi bizim kabulümüzdür. Bu ülkede kim ne söylüyorsa hepsini can 
kulağıyla dinlemeye hazırız. Bu ülkede insanların düşüncesi, kanaati ne olursa 
olsun, işbirliği yapılabileceğine inanıyoruz. Birlikte sorunların üstesinden 
gelebileceğimize inanıyoruz. Çağdaş siyaset de budur, AK Partinin ve AK Parti 
iktidarının Türkiye’de tesis etmeye çalıştığı siyaset de budur. İnanıyorum ki, bu 
geçtiğimiz süreçte, bu anlayışla, bu mantaliteyle, sorunlara böyle yaklaşmak 
suretiyle bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. İnşallah, milletimiz, önümüzdeki 
zaman dilimi içerisinde bugünkü sıkıntılardan kurtulacak, geleceğe güvenle 
bakabilmenin hem fikri zeminini hem siyasi zeminini, her türlü ortamını bu 
iktidar döneminde bulmuş olacaktır diye düşünüyorum.

Bu temenniyle hepinize saygılar sunuyorum.
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DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ VE TEMEL HAK VE 
HÜRRİYETLER*

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, bugün insanlığın 
ortak idealidir ve müşterek faydasıdır ve bu üç kavram, demokrasi, hukuk 
devleti, temel hak ve özgürlükler akraba kavramlardır; âdeta, usul-füru ilişkisi 
gibi, biri olmadığı zaman diğerinin olması mümkün değildir.

Bir ülkede demokrasi varsa, bunun tabiî sonucu olarak, o ülke, aynı 
zamanda hukuk devleti niteliğini taşır, aynı zamanda orada temel hak ve 
özgürlükler teminat altına alınmıştır. Tersinden baktığımızda, bir ülkede 
temel hak ve özgürlükler, yeteri kadar yoksa, o zaman, hem hukuk devletinde 
ve uygulamalarında eksiklikler ve noksanlıklar vardır, hem de demokrasinin 
standardı düşük demektir.

Onun için, bu üç kavram, tabiatıyla, Türk Milleti olarak bizim de üzerinde 
en fazla durduğumuz, hem temel hak ve özgürlükler açısından hem hukuk 
devletinin noksanlıklarını giderebilmek ve hukuk devletinin altyapısını daha 
da sağlam hâle getirebilmek bakımından, hem demokrasimizin standardını 
yükseltmek açısından üzerinde önemle duracağımız ciddî çalışmaların 
başladığı, başlayacağı bir yıl olması gerekmektedir. Doğrusu, Avrupa Birliği 
hedefi de, bu üç kavramın, Türkiye’de yazılı olmaktan çıkıp yaşanır hâle 
gelmesi açısından da önem arz ediyor.

Anayasamızın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, diğer 
nitelikleri yanında, bir hukuk devleti olduğu da ifade edilmektedir. Bu, doğru 
bir nitelemedir, doğru bir tavsiftir; Anayasada yazdığı için değil, yazmasa da, 
doğru olan ve insanımızın ihtiyacı olan bir nitelemedir.

O sebeple, bize düşen, 22 nci Dönemde Parlamento olarak ve neticede 
iktidar olarak Anayasada yazılı olan bu nitelikleri daha fazla yaşanır hâle 
getirmektir. Meseleyi, Anayasaya yazmakla iş bitmiyor, bu yazılanları, Türk  
toplumu için yaşanır hâle getirmek, belki yazmak kadar önem arz ediyor. 
Bu kavramlar içerisinde, tabiatıyla, görev alanımızla da ilgili olarak, hukuk 
devleti ve hukuk kavramı daha da öne çıkıyor; çünkü, bir ülkede hukukun 
yozlaşmasıyla birlikte devletin fonksiyonlarında da bozulma başlar. Suçu 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 7.1.2003.
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denetim altına alarak azaltması beklenen hukukun kendisi, cezalandırılması 
gereken kötülüklerin kaynağı hâline gelir. Bir atasözümüz var “Et kokarsa, 
tuzlarsınız...” Ya tuz kokarsa? Esas felaket buradadır; hukuk kokuşmamak, 
hukuk yozlaşmamalıdır. Hukuk yozlaşırsa, bir ülkenin başına gelebilecek en 
büyük felaket de bence budur; çünkü, hukuk, bireyin meşru savunma hakkının 
kollektif organizasyonudur. Hukuk, kendisinden korumasını istediğimiz ve 
beklediğimiz adaleti yok etmeye yönelmemelidir. Hukuk, adalet terazisinde 
tartılmalı... Devletin de hukuk süzgecinden geçmesi gerekir ki, sonuçta 
vardığımız nokta hukuk devleti olsun. Eğer, bir ülkede hukuk soygun aracı 
hâline geliyorsa, orada ciddî tehlike var demektir; o sebeple, hukuk, soygun 
aracı hâline de gelmemelidir. Gelirse bu, insanlık tarihinin şahit olduğu en 
menfur yozlaşma olur. Şunu iyi bilmeliyiz ki, yozlaşmış ve yozlaştırılmış 
hukuk, çatışma ve sürtüşmeyi ortaya çıkarır. Hukukun yozlaştığı yerde adalet 
ve toplum tehdit altındadır, belki de, bir toplum için en öncelikli tehdit de bu 
olmak gerekir.

Yasa yapmakla hukuk yapmak, aynı şey değildir. Hukuk devletinde haklar 
ve özgürlükler bir lütuf olarak algılanamaz, böyle değerlendirilemez. O sebeple, 
bu üç kavramı, Türkiye’de bundan sonra da çok konuşacağız, çok tartışacağız, 
bunları da yerli yerine oturtmak icap eder. Bunları yerli yerine oturturken, 
tabiatıyla, insanlığın kazanmalarını ve müştereken paylaştığımız bir kısım 
metinleri de, önümüzde kılavuz olarak, rehber olarak almamız gerekir. 
Özellikle, geride bıraktığımız yüzyıl, belki de, insanlığa en büyük katkıyı bu 
alanda sağlamıştır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bu anlamda önemli 
metinlerdir. Bizim de bu Meclisten yasa çıkarırken, özellikle temel hak ve 
özgürlükler anlamında yasaları çıkarırken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, 
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesini esas alarak, hukukumuzdaki vaki 
eksiklikleri, noksanlıkları, bu anlamda, yeni baştan gözden geçirmemiz 
gerekiyor. 58 inci Hükümet döneminde, bu anlamda, önemli çabaların 
ve gayretlerin içerisinde olacağız. Belki de hiçbir hükümet döneminde 
olmadığı kadar, 58 inci Hükümet döneminde, hukuk devletine vurgu yaptık, 
hukuk reformlarıyla ilgili önemli paragrafları bu vurguya ayırmaya çalıştık. 
Bunun çalışmaları, şimdiden, esas itibariyle başlamıştır. Parlamento olarak 
birlikte onurunu paylaştığımız ve milletimize yeni yıl armağanı olarak bu 
kürsüden ifade etmeye çalıştığım uyum yasaları, bu anlamda, önemli adımlar 
içermektedir. Bunlar, bir taraftan örgütlenme özgürlüğüyle alakalı olarak 
diğer taraftan da yasama alanım genişleten, siyasal özgürlükleri genişleten 
önemli yasa değişiklikleridir. Bundan sonra da, bu nevi paketler Yüce Meclisin 
huzuruna gelecektir.

Sözlerime burada son verirken şunu ifade etmek isterim ki, gerek 
Türkiye’de demokrasinin standardının yükseltilebilmesi açısından gerekse 
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hukuk devletinden yola çıkarak bu ülkede hukukun üstünlüğünü temin etmek 
anlamında gerekse insanımızın iş kadar, aş kadar, ekmek kadar talep etmeye 
başladığı temel hak ve özgürlüklerin daha geniş anlamda, hem tanınan hem 
de yaşanan bir noktaya gelebilmesi açısından 2003 yılı bir hukuk yılı olacaktır. 
Bu kürsüden, bunu, sizlere taahhüt ediyorum. İnşallah sizi erle beraber, bu 
şerefi birlikte paylaşacağız ve 2003 yılı demokrasi, insan hakları, özgürlükler 
ve hukuk devleti açısından bir milat olacaktır. Bu temenniyle, hepinize saygılar 
sunuyorum.
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DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ VE İNSAN HAKLARI*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum ve 
yeni yasama yılında hepinize başarılar diliyorum.

Dün, 10 Aralık insan Hakları Günüydü. Bütün dünya insanlığı için 10 
Aralık, fevkalade önem ifade ediyor. Bugün ise, gündem dışı konuşmalarda da 
ifade edildiği gibi, tarihi 5 Aralık olmakla beraber, içinden geçtiğimiz süreç, 
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 68 inci yıldönümü. Bu iki 
tarih bile, getirilen bu Tasarının ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu ifade 
ediyor; çünkü, 58 inci Hükümet olarak huzurunuza getirdiğimiz ilk tasarı, 
netice itibariyle haklar ve özgürlüklerle alakalı bir tasarıdır ve Türkiye’nin 
daha demokratik, daha çağdaş, daha uygar bir ülke olabilmesi noktasında 
önemli hükümleri ifade etmektedir; Sayın Komisyon Başkanımın da ifade 
ettiği gibi, 16 yasada 37 maddelik bir değişikliği içermektedir. Bu ve benzeri 
paketler, önümüzdeki günlerde yine huzurunuza getirilecek ve Türkiye’nin 
daha modern, daha çağdaş, daha ileri bir ülke olabilmesi noktasındaki yasal 
alt yapıyı hazırlamış olacaktır.

Şimdi, bu Tasarı, basın tarafından “Avrupa Birliğine Uyum Yasası” olarak 
ifade edildi. Sanki Avrupa Birliği olmasaydı, 12 Aralık zirvesi olmasaydı 
Türkiye’nin bu neviden düzenlemelere ihtiyacı yokmuş gibi bir tek sebebe 
indirgenen, bir yanlış anlamaya imkân veren bir üslup içerisinde takdim edildi. 
Şunu çok açık olarak ifade edeyim ki; bu ülkede hükümet eden herkesin en 
öncelikli meselesi içinden geldiğimiz millettir; ona layık olan bir düzenlemeyi 
yapıyoruz. Bu Tasarının getiriliş amacı da, milletimizin bu düzenlemelere 
ihtiyacı olduğundandır. İster 12 Aralık, ister 15 Aralık, hiçbir önemi yok, ya da 
belli bir saatten sonra çok fazla önemi yok; ama, biz, bu ülkede yaşıyoruz, bizim 
insanımız da bir Alman vatandaşı kadar, bir İngiliz vatandaşı kadar, Batı’da 
yaşayan herhangi bir insan gibi, daha özgür, daha demokratik bir ortamda 
yaşayabilmelidir. 37 maddelik bu değişikliği düzenlerken, huzurunuza 
getirirken en öncelikle düşündüğümüz mesele budur; çünkü, bizim milletimiz 
her şeyin üstündedir ve her şeye layıktır; bunun altını özellikle çizmek 
istiyorum.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 11.12.2002.
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İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasasının 2 nci maddesinde de 
ifade edildiği gibi “...demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” Getirdiğimiz 
tasarı açısından baktığımızda, demokratik niteliği ve hukuk devleti niteliği öne 
çıkmaktadır; çünkü, demokrasi dediğimiz şey mevsimlik bir statü değildir, 
toplumumuzun, milletimizin en az yarım yüzyıllık bir tecrübeden sonra bir 
tercihidir, bir hayat tarzıdır. Belli zamanlarda, zaman zaman askıya alınmış 
olsa bile, Türkiye’deki halkımız, insanlarımız, hepimiz demokrasiyi özlüyoruz, 
demokrasiyi özümsemek istiyoruz. Demokrasi dediğimiz mesele sadece bir 
slogan değil, bir hayat tarzı olacaksa, bunun gereğini yapmak, bunun yasal 
ve Anayasal alt zeminini de hazırlamak mecburiyetindeyiz. Dün, bu Mecliste 
görüşülen Anayasa değişikliği ve bugün getirdiğimiz tasarı böyle bir altyapının 
hazırlanmasında önemli adımları atmaktadır.

Bu getirilen Tasarıda temel hak ve özgürlükler açısından iki özgürlük 
önem arz ediyor; bunlardan birincisi siyasî özgürlüklerdir. Maalesef, 
Türkiye’de siyaset alanı daralmıştır, siyaset yapan insanlar bakımından yeteri 
kadar özgürlük yoktur. Bunun en açık misalini bu dönem yaşıyoruz, AK Parti 
olarak da yaşıyoruz, bütün dünyanın kabul ettiği bir sayın genel başkanı, hâlen 
yasaklı durumda tutmanın ayıbını taşıyoruz, Türkiye, bu ayıptan bir an evvel 
kurtulmalıdır.

İşte, gerek Siyasî Partiler Kanununda gerekse Milletvekili Seçimi 
Kanununda yaptığımız düzenlemeler, bir anlamda hem siyaset alanını 
genişletmekte, hem de ikinci ve önemli bir özgürlük olarak, İnsan Hakları 
Sözleşmesinde de ifadesini bulan örgütlenme özgürlüğüne kolaylıklar 
getirmekte, yeni imkânlar, yeni fırsatlar açmaktadır.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliği, eğer demokratik hukuk 
devletiyse, demokrasi ile hukuk devleti arasında doğrudan bir bağ vardır, yani, 
bir ülkede demokrasi varsa, orada bir hukuk devleti var; hukuk devletinden 
başlayarak hukukun üstünlüğüne giden bir çaba, bir gayret, bir mücadele 
vardır demektir. Eğer bir taraftan bir ülkeye demokratik ülke deniyorsa; 
ama, diğer taraftan da temel hak ve özgürlükler baskı altındaysa, bu anlamda 
olabildiğince yasaklar varsa, daha açık bir ifadeyle yasaklar kural, özgürlükler 
istisna hâline gelmişse, ne yazılırsa yazılsın, ne söylenirse söylensin sadece belli 
metinlerde demokrasinin yazılmış olması, belli metinlerde “hukuk” lafının 
geçmiş olması, o toplumun demokratik bir hukuk devleti olduğu anlamını 
ifade etmez. O halde, mesele, sadece bu kavramları, bu nitelikleri metinlere 
yazmak değil, onu, toplumun her kesimindeki insanlarımızın teker teker 
yaşadığı birer nitelik hâline getirmek lazım.

İşte, getirdiğimiz bu 37 maddelik Tasarı, bir anlamda Anayasada 
ifadesini bulan ve çok önemli olan, Anayasada yazılmış olmasa bile -yani, 
önemi Anayasada yazılmış olmaktan kaynaklanmıyor- demokratik hukuk 
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devleti, laik ve sosyal hukuk devleti, zaten çağdaş devletin, modern devletin 
özellikleridir. Bu anlamda, bu önemli nitelikleri, özellikleri toplumumuzda 
yaşanır hâle getirmek çabası ve gayreti içerisindeyiz. İşte, bu Tasarının 
gündeme getirilmesindeki ikinci amaç da budur.

Üçüncü amaç şudur: Tabiatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti pek çok 
uluslararası sözleşmeye taraf olmuştur. Oradaki ilkeleri, düşünceleri, fikirleri 
benimsemiştir ve bunları benimsediğini de Parlamentolarından geçirmek 
suretiyle, çok açık metinler olarak, uyulması geren metinler olarak ortaya 
koymuştur. Bunların başında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi geliyor, 
bunların başında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi geliyor, bunların başında 
Çocuk Hakları Sözleşmeleri geliyor. Bunların hepsi bu Parlamentoda görüşüldü 
ve Resmî Gazete’ de yayımlanıp yürürlüğe girdi. O halde, biz, geçmişte olduğu 
gibi, bundan sonra da huzurunuza hangi metinleri getirirsek getirelim -ister 
teklif olarak tarafınızdan getirilmiş olsun, isterse tasarı olarak tarafımızdan 
getirilmiş olsun- bu metinlerin uluslararası sözleşmelere uyumunu sağlamak 
da bir vecibedir, bir görevdir, Anayasa emridir. Dolayısıyla, bu getirdiğimiz 
Tasarıda, bu sözleşmelere uyumu sağlamak babında da önemli adımlar 
atılmaktadır. 

Bir başka özellik de şuradadır: Tabiatıyla, 1982 Anayasası, 1982 
şartlarında yapılmış bir Anayasadır ve yapıldıktan kısa bir süre sonra da bu 
Anayasanın Türkiye’nin bünyesine uymadığını, o günün şartlarında, makul, 
anlayışla karşılanabilecek bazı hükümlerin, artık, aradan geçen zaman 
zarfında eskidiğini, önemini yitirdiğini, yeni bir konseptle, yeni bir anlayışla 
bu maddelerin yeni baştan gözden geçirilmesi lazım geldiğini herkes kabul 
etmiştir, her parti kabul etmiştir.

Bu noktadan hareketle, yapıldığı günden bugüne kadar -bildiğim 
kadarıyla 7 defa değişiklik yapılmış oluyor, 8 incisi de dün gündemdeydi- bu 
değişikliklerin hepsi bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır ve önemli değişikliklerdir. 
Anayasayı değiştirmişiz -belli maddelerini değiştirmişiz, önemli maddelerini 
değiştirmişiz- fakat, buna karşılık yasalarımızda hâlen eski hükümler devam 
etmektedir; yani, bir tarafta Anayasanın emredici hükümleri, öbür tarafta 
bunlara aykırı mevzuatımızdaki, kanunlarımızdaki hükümler. Doğrusu, 
hukuk devletinde, hukuk normlarının bir hiyerarşisi söz konusu olacağına 
göre, yasaların Anayasaya uygun hâle getirilmesi lazım. Dolayısıyla, bu 
37 maddelik değişiklik bir Anayasal zaruret olarak, yasaların Anayasaya 
uygunluğunu sağlamak anlamında bir zaruretin sonucu olarak huzurunuza 
getirilmiştir ve nihayet, önemli bir sebeptir. Şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Avrupa Birliği meselesini bir millî politika hâline getirmiştir, bir devlet 
politikası hâline getirmiştir. 58 inci hükümet olarak da bunu uyguluyoruz, 
uygulamak durumundayız, bu politikanın da arkasındayız. Belki, hiçbir 
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dönemde olmadığı kadar, iktidarıyla muhalefetiyle, sivil toplum kurumlarıyla 
beraber 12 Aralık meselesini diğer saydığım sebeplerin yanında önemsiyoruz 
ve bu getirilen 37 maddelik Tasarının 12 Aralık sürecinde önemli bir katkı 
sağlayacağına inanıyoruz ya da en azından, Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
girmesini istemeyen bir kısım Avrupalı çevreler varsa onların istismarına da 
meydan vermek istemiyoruz, onların samimiyetini test etmek istiyoruz. Yani, 
Avrupa Birliği dediğimiz nesne, bir coğrafî beraberlik midir, yoksa bir değerler 
bütünü müdür? bu noktada da 12 Aralık önemli bir gösterge olacaktır.

Biz inanıyoruz ki, iktidar olarak da, parti olarak da, Avrupa Birliği 
bir değerler manzumesidir, bir değerler topluluğudur, çağdaş değerler 
topluluğudur. Biz de Türkiye olarak bu değerler topluluğu içerisinde yer almak 
istiyoruz ve Türkiye’nin bu topluluğa çok önemli katkıları olacaktır, Türkiye’nin 
yapabileceği bu katkıyı da hiçbir Avrupa ülkesinin veya bir başka ülkenin 
yapması söz konusu değildir. Dolayısıyla, meseleye bu açıdan da baktığımızda 
getirilen bu Tasarının, ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki, 12 Aralık Zirvesinden 
çıkacak karara olumlu katkıları olacaktır.

Şimdi, bu Tasarıyla nelerin getirildiğini, şüphesiz, maddelerin görüşülmesi 
sırasında daha teferruatlı bir şekilde görüşeceğiz; ancak, kabul etmemiz lazım 
ki, bir iki hususta bir özeleştiri yapmaya, geriye dönüp kendimize bakmaya, 
hep başkalarını suçlamak yerine kendimizin de nerede hata yaptığını zaman 
zaman ortaya koymaya mecburuz. Haklı ya da haksız, doğru ya da yanlış, 
içinden geçtiğimiz sürecin getirileri ne olursa olsun, bugün uluslararası 
platformlarda, özellikle Batı platformlarında, Batı organlarında Türkiye bir 
işkenceci ülke olarak gözükmektedir; en çok insan hakları ihlallerinin yapıldığı 
birkaç ülkeden biri olarak gözükmektedir. Dolayısıyla, biz, bu görüntüyü 
ortadan kaldırmaya mecburuz, bu görüntü bize yakışmıyor. Şüphesiz, 
Türkiye’de görev yapan insanlarımız, sıfatı ne olursa olsun, ister güvenlik 
görevlisi, ister yargı görevlisi, ister bir başka kamu görevlisi olsun; ne olursa 
olsun, bu insanların tamamını aynı kategoriye koymak, aynı kare içerisinde 
mütalaa etmek haksızlık olur, insafsızlık olur. Bu insanların hepsinin büyük bir 
vatanperverlikle görev ifa ettiklerine inanıyoruz ve bundan dolayı kendilerine 
huzurunuzda şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Ancak, sayıları az dahi olsa 
-ki, her toplumda bulunur, her organın içerisinde yanlışlık yapanlar olabilir- bu 
yanlışlıkları düzeltmek de, ülkeyi yöneten insanlar olarak, Türkiye’de yasama 
faaliyetini yürüten ve bu noktada yetkili olan insanlar olarak, bu görüntüleri 
de ortadan kaldırmak bizim görevimiz oluyor.

Şimdi, elimdeki birkaç rakam bile Türkiye’nin bu noktadaki gölgesinin 
ne kadar koyu olduğunu göstermesi açısından bir anlam ifade ediyor. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye aleyhine başvuruda bulunanların sayısı 
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5 000’in üzerindedir ve dava sayısı, 2001 rakamları itibariyle 3 142’dir. 3 142 
dava İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye’nin aleyhine sürdürülmektedir. Bu 
3 142 dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetkisini kabul etmiş olan 
ülkelerin açtığı davaların üçte l’dir; yani, üçte l’i Türkiye aleyhine, üçte 2’si de, 
geriye ne kadar ülke kalıyorsa, ne kadar devlet kalıyorsa onların aleyhinedir.

Bu görüntüyü ortadan kaldırmamız lazım gelir diye düşünüyoruz; çünkü, 
Türkiye bu görüntüyü hak etmiyor. Elbette, bu noktada, yasalarımızdan 
kaynaklanan boşluklar varsa, bunları düzeltmeliyiz. Nitekim, getirdiğimiz 
Tasarının 1 inci maddesi bu anlamda önemli bir açılım ifade ediyor, önemli 
tedbirleri içermektedir. Şüphesiz, bundan daha ileri adımlar atılmasını isteyen 
değerli üyelerimiz olabilir, partilerimiz olabilir; ancak, biz, getirdiğimiz 
düzenlemenin bu hâliyle bile çok önemli adımları attığını ve işkencenin 
Türkiye’de bugünkü bulunduğu noktadan itibaren, hiç olmazsa caydırıcı bir 
nitelik taşıması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak, şunu da kabul 
etmiş olmamız lazım gelir: Tabiatıyla, zaman zaman Türkiye için söylenen de 
budur; bu noktada bir kabulü de huzurunuzda ifade etmemiz lazım. Eğer, bir 
ülkenin tüm sorunlarını yasa çıkararak çözmek mümkün olsaydı, dünyada 
sorunlu olan hiçbir ülke de olmazdı. Demek ki, mesele, sadece yasa çıkarmak 
değil. Yasayı çıkarmak belki bunun ön şartıdır ya da ilk şartıdır; ama, bütün 
mesele, kendi insanımızı da kanunlarla, bu getirdiğimiz düzenlemelerle 
korumaya çalıştığımız değerler noktasında eğitmektir, insanımızın bilincini o 
noktaya getirmektir, en evvel de kamu görevlilerini çıkan bu Yasalarla ilgili, 
bugün, bundan sonra çıkacak yasalarla ilgili bilgilendirebilmek, eğitebilmek 
ve bu Yasaların doğru uygulanmasını temin etmek lazım gelir. Kabul edelim 
ki, zaman zaman bu noktalarda sıkıntılarımız var, bunları açık yüreklilikle 
konuşmakta da ben şahsen bir beis görmüyorum.

Bakınız, demin bir şey arz etmeye çalıştım; Avrupa Birliği meselesini 
biz bir millî politika hâline getirmişiz, bir devlet politikası hâline getirmişiz. 
İktidarıyla muhalefetiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızla, muhalefet partimizle, 
sivil toplum kuruluşlarımıza varıncaya kadar 4 Kasım sabahından itibaren 
yollara düştük, kendi haklılığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yarın ne tarih çıkar, 
ne anlam ifade eder, bunun hepsini bu kürsüden yine tartışabiliriz; ama, 4 Kasım 
sabahından itibaren bütün Avrupa başkentlerinde Türkiye var, üstelik, Türkiye 
iyi adımlarla var, iyi görüntülerle var, bunu devam ettirmemiz lazım, bunu 
daha ileri bir noktaya götürmemiz lazım. Şimdi, bunu bu noktaya götürürken 
devletin bütün organlarının, devlette görev yapan herkesin tasarruflarını, 
kararlarını, tefsirlerini, yorumlarını bu hedefe göre yapması gerekir. Devletin 
bir organı Avrupa Birliğine girelim diye uğraşırken, bir başka noktada buna 
ters düşecek, acaba Türkiye bu noktada samimi midir, değil midir tarzındaki 
bir ikileme imkân verecek uygulamalardan da kaçınmış olmamız icap ediyor. 
İşte, bir manada, 1 inci maddeyle birlikte getirilmeye çalışılan düzenlemeler, 
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bundan sonra getirilecek olan düzenlemeler, devletin bütün organlarının, 
bütün birimlerinin bir devlet politikası hâline gelmiş Avrupa Birliği noktasında 
bir uyum içerisinde çalışmış olması lazım gelir. İşte, bu anlamda da bu Tasarıyı 
biz bir uyum yasası olarak kabul edebiliriz.

Tabiatıyla bu 37 madde içerisinde yine siyasî partilerimizle ilgili, siyasî alanı 
daraltan, siyasî özgürlükleri kısıtlayan bir kısım hükümler ya değiştirilmekte 
ya ortadan kaldırılmaktadır.

Dernekler Kanununda örgütlenme özgürlüğüyle ilgili önemli imkânlar, 
önemli fırsatlar getirilmeye çalışılmaktadır. Adlî sicil kaydı zaman zaman 
Türkiye için çok önem arz ediyor. İnsanların geçmişte yaptığı bir hatadan 
dolayı ömür boyu o sıfatla anılması, çoluğunun çocuğunun herhangi bir devlet 
kurumuna başvurduğunda babasının otuz sene evvel, kırk sene evvel veya 
kendisinin küçük yaşta işlediği bazı suçlardan dolayı hep önüne bu lekeyle 
çıkılıp, onun devlet hayatında, toplum hayatında görev almasını engelleyecek 
bir kısım aksaklıklar, eksiklikler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Diğer maddelerde de yeri geldiğinde açıkça ifade edeceğiz ki, bu Tasarı 
yasalaştığında, şüphesiz, bugün bulunduğumuz noktadan çok daha ileri bir 
noktada olacağız. Türkiye’yi dışarıda temsil durumunda olan yabancı ülkelerde 
görev yapan misyonlarımız da Türkiye’yi savunmakta, Türkiye’nin hakkım, 
hukukunu başı dik olarak savunabilmekte önemli bir yasal imkâna kavuşmuş 
olacaktır.

Ben, Genel Kurulumuzun, bu Tasarının yasalaşması noktasındaki 
katkılarına şimdiden, peşinen teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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AİHM KARARLARI NEDENİYLE YARGILANMANIN 
YENİLENMESİ*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum, 
katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum.

12 Aralıktan sonra, Türkiye, sanki Avrupa Birliği süreci durmuş, bu 
konuda her şey olup bitmiş gibi bir atmosfere girdi, çevremizde olup biten 
yakın gelişmeler sebebiyle. Aslında, Avrupa Birliği süreci devamlı bir süreçtir 
ve Avrupa Birliği müktesebatı dediğimiz bu müktesebat, aşağı yukarı 100 
000 sayfayı bulan bir müktesabattır. Türkiye, Avrupa Birliği konusundaki bu 
kararını sürdürdüğü sürece de, zaman zaman, bu nevi tasarılarla, tekliflerle 
karşınıza gelmiş olacağız. O sebeple, Avrupa Birliği meselesiyle ilgili olarak, 
özellikle bu çıkarılan yasayla ilgili olarak, bir iki hususu bilgilerinize arz etmek 
istiyoruz.

Bugün kabul ettiğiniz bu Yasayla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından verilen kararlarla ilgili olarak, olağanüstü bir kanun yolu olan, 
yargılamanın iadesi yoluna gidilebilecektir. Esasen, Avrupa Birliğine üye 
olup da, bu yolu bir iadei muhakeme sebebi, yargılamanın iadesi sebebi kabul 
etmeyen hiçbir ülke yoktur. Her ülke, kendi şartlarına göre bu yolu kabul 
etmekte, kendine uygun da bir formül bulmaktadır. Bizim bulduğumuz formül 
ise, aynen iç hukukumuzda olduğu gibi, onlara bir madde ilavesi suretiyle, 
İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların, yargılamanın iadesi 
sebebi olarak kabulünden ibarettir.

Tabiatıyla, Türkiye, kendi iradesiyle, özgür iradesiyle, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesini kabul etmiş ve bunun gereğini yapmayı da taahhüt 
etmiştir. Gereğini yapmadığı takdirde, hem bu sözleşmede hem de taraf 
olduğumuz başkaca sözleşmelerde bunun müeyyideleri vardır. Bunun anlamı 
açıktır ki Türkiye, kendi iç hukukunu düzenlerken, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların gereğini de yerine getirmeyi 
taahhüt etmiş oluyor. Bunu özellikle burada ifade etmek istiyorum; çünkü, 
bundan sonra, bu ve benzeri tasarılar geldiği takdirde, zaman zaman, millî 
mahkemelerimizin yetkisi ne oluyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
bunların üzerinde bir mahkeme midir tarzındaki tartışmalara, itirazlara 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 23.1.2003.
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muhatap olacağız. O sebeple, Türkiye, kendi iradesiyle bu mahkemenin 
yetkisini kabul ettiğine göre, bu kararların gereğini de yerine getirmek 
mecburiyetindedir. Arzu edileni, Türkiye’de, yargılamanın adil yapılması, iç 
hukukumuzdaki düzenlemelerin süratle yapılması ve kendi vatandaşlarımızın 
da mümkün olduğu kadar millî mahkemelerimizde verilen kararlarla iktifa 
etmesi ve İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmemesidir. Bu noktada, 
bazı eksikliklerimizin olduğunu da kabul etmiş olmamız lazım gelir.

Bir bilgi olarak Yüce Heyetinize arz etmek isterim ki, şu ana kadar Türkiye 
aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların sayısı 
420’dir.

Türkiye’nin aleyhinde açılmış 5 000’e yakın dava vardır; bunun 2 250’si 
Güney Kıbrıs tarafından açılmış davalardır. Bu davalardan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin aleyhimize verdiği karar sayısı 286’dır, lehimize verdiği 
karar sayısı 12’dir. Delegeler Komitesinin Türkiye aleyhine verdiği karar sayısı 
12’dir, dostane çözümle sonuçlanan başvuru sayısı 513’tür, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin kabul edilemez bulduğu başvuruların sayısı 107’dir ve 
diğer nedenlerle kayıttan silinen başvuruların sayısı da 16’dır.

Şimdi, aleyhimize verilen bu kararlar sonucu Türkiye’nin maruz kaldığı 
maddî kayıpları burada ifade etmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları çerçevesinde Türkiye’nin ödeyeceği ve ödemiş olduğu 
tazminat miktarları şudur: Türk Lirası karşılığı ödenen tazminat miktarı 2 
917 550 000 000’dur. Küsuratları var, onları geçiyorum. Döviz olarak ödenen 
tazminat miktarı ise, 768 658 İngiliz Sterlini, 420 516 Amerikan Doları, 4 424 
252 de Fransız Frangıdır. Dolayısıyla, döviz olarak ödenecek tazminat miktarı 
ise 3 574 814 İngiliz Sterlini, 14 139 043 Fransız Frangı, 15 022 228 ABD 
Doları ve 6 241 217 de Euro olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin dostane 
çözüme icabet etmesi sonucu ödediği maddî tazminat tutarı 4 624 110 Fransız 
Frangı, manevî tazminat olarak 30 000 Frank, yargılama gideri olarak da 45 
000 Frank olmak üzere toplam 4 699 110 Fransız Frangıdır.

Dolayısıyla, Türkiye, bundan sonra yasalarını yaparken, bir taraftan 
Anayasaya uyumu dikkate alacak, öbür taraftan da altına imza koyduğu 
uluslararası sözleşmeleri dikkate almak mecburiyetindedir. Kaldı ki, uluslararası 
sözleşmelerin, Anayasanın 90 inci maddesine göre iç hukukumuzun bir parçası 
olduğu, kanun mesabesinde olduğu ve bunlar aleyhine Anayasa Mahkemesine 
gidilemeyeceği de çok açıktır.

Dolayısıyla, belki, bu Kanun vesilesiyle bu bilgileri sizlere sunmak ve 
bundan sonraki düzenlemelerde bu hususları da dikkate alarak bir düzenleme 
yapmamız lazım geldiği hususunu tekrar bilginize sunmak istedim.

Bu vesileyle, katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. 
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YARGININ HIZLANDIRILMASI VE YENİ MAHKEMELER 
KURULMASI*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mehmet Yılmazcan, 
Kahramanmaraş’ta bir iş mahkemesinin kurulup kurulmayacağıyla ilgili 
olarak Bakanlığın düşüncesini sormaktadır.

Muhtelif vesilelerle kamuoyuna da arz etmeye çalıştığım gibi, yargının 
hızlandırılması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması yolunda çok yönlü 
çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi yeni mahkemelerin kurulmasıdır; 
öbür taraftan da, yargının hızlandırılmasıyla ilgili olarak, yasalarda-özellikle 
usul hukukunda- önemli değişiklikler için, bazı tasarıları Başbakanlığa sevk 
etmiş bulunuyoruz.

Diğer yandan da, süratli, verimli ve kaliteli bir adalet hizmetinin 
sunulabilmesi açısından, sizlerin de yakinen bildiği gibi, bir taraftan fikrî, 
sınaî haklar mahkemesinin kurulması yönünde çabalar var, geçen hafta 
kabul ettiğimiz aile mahkemelerinin kurulması var, şu an Başbakanlıkta 
İncelenmekte olan istinaf mahkemeleri ya da bölge adliye mahkemelerinin 
kurulmasıyla ilgili tasarılar var.

Şüphesiz, biz Kahramanmaraş başta olmak üzere, işçi hareketlerinin, iş 
ihtilaflarının yoğun olduğu yerlerde yeni mahkemeleri kurmak istiyoruz. 
Ancak, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bunu bir kritere bağlamış durumdadır. 
500’den fazla iş davası olduğu yerlerde iş mahkemelerini kuruyoruz. Benim 
aldığım bilgiye göre, şu an Kahramanmaraş’ta iş mahkemeleriyle ilgili olarak 
yeterli sayıda dosya, maalesef, mevcut değildir ya da çok şükür mevcut değildir. 
İki taraftan da bakılabilir, kurulması arzu edilince öyle demek gerekiyor, 
ama, ihtilaflar ne kadar az olursa, o fevkalade de sevindiricidir. Bu manada, 
demek ki, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, mahkemeye 
intikal etmeden iş ihtilaflarını kendi aralarında hallediyorlar. Bu da zaten 
Bakanlık olarak da arzu ettiğimiz, benimsediğimiz bir husustur. Bu şartlar 
altında Kahramanmaraş’ta yakın bir gelecekte iş mahkemelerinin kurulması 
düşünülmemektedir.

Saygıyla arz ediyorum.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 15.1.2003.
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Avukatlıktan Hakim ve Savcılığa Geçiş

AVUKATLIKTAN HAKİM VE SAVCILIĞA GEÇİŞ* 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu Yasa vesilesiyle katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 
Verdiğiniz kabul oylarıyla birlikte, bu Yasa, önemli bir boşluğu doldurmakta ve 
Anayasaya aykırılığı da ortadan kaldırmaktadır. Esasen, bu düzenleme, 4087 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle 
kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu iptal kararının 
gereğini yerine getirmektedir ve böylece, bir aykırılık, bir boşluk ortadan 
kaldırılıyor ve dolduruluyor.

Burada, bu Kanun vesilesiyle, değerli arkadaşlarımızın yargının 
sorunlarıyla ilgili güzel beyanları oldu; onlara da, ayrıca, Adalet Bakanı 
olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten de, yargının pek çok sorunu var; 
özlük haklarıyla ilgili sorunları var, çalışma mekânlarıyla ilgili sorunları var, 
yasadan, Anayasadan kaynaklanan sorunları var. Bunların her birisinin, ayrı 
ayrı, burada üzerinde durulması lazım. Belki, bunları, bir kanun vesilesiyle 
ya da Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesiyle de dile getirmek mümkün; ama, 
bunların, ayrıca, bir meclis araştırması konusu yapılması, belki, yargıya hizmet 
açısından, bu mesleğin mensupları açısından daha hayırlı bir çaba olacaktır. 
Esasen, biz, 58 inci hükümet olarak bu konuya önem veriyoruz; bu konuyla 
ilgili ciddî çabalarımız var, gayretlerimiz var; bunu da, zaman zaman, bu 
mesleğin mensuplarıyla birlikte yaptığımız toplantılarda gerekse mülakatlarda 
ifade etmeye çalışıyoruz. Ama, memnuniyetle gördüğüm ve bildiğim bir husus 
daha var ki, hükümete ilaveten, AK Parti Grubu da, yargının sorunları ve 
çözüm yollarıyla ilgili olarak bir çabanın, bir araştırmanın gayreti içerisindedir. 
Ankara Milletvekilimiz Sayın Haluk İpek ve arkadaşları, önümüzdeki birkaç 
gün içerisinde, zannediyorum, bu konuyla ilgili bir meclis araştırması önergesi 
vereceklerdir. Ben de, şimdiden, böyle bir katkı sağlayacakları için kendilerine 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Bir yanlış anlamaya da meydan vermemek bakımından belirteyim; burada 
kastı aşan bir husus oldu; elbette, yargının bir ayağı da avukatlardır ve gerçekten, 
çok güzel hizmetler yapıyorlar. Bu mesleğin içerisinden gelen bir insan olarak, 
avukatsız, savunmasız bir yargının olabileceğini asla düşünmüyoruz. Ancak, 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 15.1.2003.
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bu Tasarı getirilirken, sayıları 49 000’e varan insanlarımıza bir iş bulabilmek 
maksadıyla getirilmemiştir; oradaki arkadaşlarımıza haksızlık olur. Başka 
ülkelerde, özellikle Batı ülkelerinde hâkimlik mesleğine intisap ederken, evvela 
belli bir süre avukatlık yapılması öngörülmektedir. Bu, önemli bir husustur; 
âdeta, masanın iki tarafında da görev yaparak belli bir tecrübeyi, belli bir 
birikimi elde etmiş olan insanların avukat olarak sonradan hâkimlik mesleğine 
geçmiş olması, bu mesleğe daha fazla bir kalite katmaktadır. Dolayısıyla, 
yargının daha verimli, daha kaliteli hizmet üretebilmesi açısından, bu Kanun, 
önemli bir boşluğu dolduracaktır; meseleye öyle bakmakta fayda var.

4087 sayılı Kanun çıkmadan evvel, avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçiş 
vardı. O süre zarfında bu mesleğe intisap etmiş olanlar, bugün Türkiye’nin 
muhtelif yerlerinde, hâkim olarak, savcı olarak, mahkeme başkanları olarak 
çok güzel hizmetler yapıyorlar. Bu vesileyle, onlara da huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. İnşallah, bu Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, aynı dönem 
yeniden başlayacak ve böylece, hâkimlik ve savcılık mesleğindeki bir boşluk 
doldurulmuş olacak ve yeni bir kaynak açılmış olacaktır.

Bu Kanun, yargı camiasına ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Hepinize teşekkür ediyorum.
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DAHA KALİTELİ BİR DEMOKRASİ VE DAHA ÖZGÜR BİR 
TOPLUM İÇİN YENİ BİR ANAYASA*

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, Meclis gündemi son derece yüklü; o sebeple, birkaç cümleyle bu 
Kanun hakkındaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.

Yasalaştırdığımız bu paketle, Türkiye, Avrupa Birliği yolunda bir önemli 
adımı daha atmış bulunmaktadır. Bu Yasa, daha kaliteli bir demokrasi için 
de, daha özgür bir toplum için de önemli bir adımdır. Hepimiz biliyoruz 
ki, dünyada gelişmiş ülkeler grubunda yer alanların hemen tamamı, yüksek 
demokrasi standardına sahip ülkelerdir. Biz, bu düzenlemeleri yaparken, 
Türkiye’nin demokrasi tarihine birlikte not düşerken yapmak istediğimiz şey, 
çağı yakalamak, hak ve özgürlükler açısından birinci lig ülkeler arasında yer 
almaktır; esas hedefimiz budur. Bu yasalar dolayısıyla, ülkemiz için, milletimiz 
için, devletimiz için herhangi bir endişeye de mahal yoktur. Bu değişiklikler 
ve bu değişikliklerin içeriğini Avrupa Birliği uğruna verilmiş tavizler olarak 
görüp pişmanlık duymak yerine; Türkiye’nin ihtiyacı olan düzenlemeler olarak 
görmek, ülkenin hep ertelediği sorunlarını kalıcı çözümlere kavuşturmak için 
gerekli iklimi ve ortamı hazırlayan düzenlemeler olarak görmek daha doğru 
olacaktır. Şimdi, belki, bu Meclise düşen en önemli görevlerden bir tanesi, 
sadece yasalarda değişiklik yapmak değil, bu Yasaların hedeflediği demokrasi 
adına, demokrasi için, bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran, çağdaş bir 
Anayasayı yapmaktır. Zannediyorum, yeni dönemde, belki, en öncelikli 
meselemiz, yine, iktidarıyla ve muhalefetiyle, bu Parlamento içerisinde, günün 
ihtiyaçlarına uygun, beklentilerine uygun bir çağdaş Anayasayı yapmaktır. 
Ümit ediyorum ki, bunu da, birlikte başaracağız.

Bu düşünce ve bu inançla, bu Tasarılara destek veren herkese, siyasî 
parti gruplarına, teker teker milletvekillerimizin hepsine, Başkanlık Divanına 
teşekkür ediyor; bu Yasanın, ülkemiz için, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum

* TBMM Genel Kurul konuşması, 30.7.2003.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ* 

Sayın Başkan, Anayasa Komisyonunun çok değerli üyeleri, değerli 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 9 uncu defadır 82 Anayasasıyla 
ilgili değişiklik bu Komisyonun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
geliyor. Demek ki, 82’den bu tarafa Türkiye, zaman zaman bu neviden değişiklik 
ihtiyacını duymuştur, duymak durumunda kalmıştır. Bu da gayet normal bir 
şey; çünkü, hem dünyada çok önemli ve köklü değişiklikler var hem de Türkiye 
dünyadakine paralel süratli bir değişim yaşıyor. Bunun tabiî sonucu olarak da 
bir temel yasa olması hasebiyle, devlet yönetiminin temel ilkelerini belirleyen 
Anayasalarda da bunun tabiî sonucu olarak değişiklikler yapmak ihtiyacı 
ortaya çıkıyor. Şüphesiz, 82 Anayasası sonucu olarak değişiklikler yapmak 
ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şüphesiz, 82 Anayasası yapılırken, o zaman dünyada 
çok farklı şartlar vardı. Özellikle 82 Anayasası Türkiye’nin yaşadığı bir kısım 
sıkıntıları hesaba kattığımızda ve soğuk savaşın acımasız bir şekilde dünyada 
varlığını sürdürdüğü bir dönemde Anayasayı hazırlayanlar güvenliği öne 
çıkaran, güvenliği en ön planda tutan ve bugün bizim el birliğiyle değiştirmeye 
çalışıp Anayasamıza yerleştirmeye gayret ettiğimiz bir kısım ilkeleri biraz daha 
ikinci plana atan şartları doğru ya da yanlış o gün bunları gerektiriyordu. 
Tabiatıyla güvenliğin olduğu yerde, güvenlik önceliğinin olduğu yerde 
yasaklamalar ve yasaklar öne çıkar. Halbuki, 2004’e geldiğimizde, 2003’e 
geldiğimizde dünyada en önemli mesele insan haklarıdır, haklar ve 
özgürlüklerdir, demokrasi, bu yüzyıl haklar ve özgürlükler yüzyılı, hep öyle 
ifade ediliyor, böyle yazılıyor. Tabiî olarak da siz, en başta Anayasanızı 
dünyadaki bu gelişmeye paralel bir düzenlemeye getirmeniz lazım. Bunun 
içindir ki, zaman zaman bu değişiklikler yapıldı, bu 9 uncu değişikliktir. Arzu 
edilirdi ki, burada değerli arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi keşke bir defa daha 
bir değişiklik yapmak üzere uzunca bir süre bu Komisyonun, bu Parlamentonun 
önüne gelmeseydik, yani, bu değişikliğin dışında da ben de katılıyorum 
arkadaşlarımızın belki içini doldururken farklı görüşlerimiz olabilir; ama, 
yargı bölümü de dahil olmak üzere o Anayasada önemli değişikliklerin 
yapılması gerektiğine ben de inanıyorum. Keşke onları da birlikte yapabilseydik. 
Şimdi, demokrasi gelenekleri olan bir rejim. Çok şükür Türkiye’mizde de 
demokrasimizin zaman zaman bu alanda örnek bir kısım adımları oldu, 

* TBMM Anayasa Komisyonu konuşması, 30.4.2004
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uzlaşma komisyonları bunun en güzel örnekleridir; çünkü, Anayasa meselesi 
hep ifade etmeye çalıştım, bir sayısal çoğunluk meselesi değildir. Bir temel 
uzlaşma meselesidir ve ben hep ifade etmeye çalıştım ki, bizim sayımız 366, 
367 değil, 467 dahi olsa olabildiğince geniş katılımlı bir Anayasa değişikliğine 
ihtiyaç var. Bunun gerçekleştirilecek yöntemi de bugüne kadar çok önemli 
değişiklikleri yaptığı için ve güzel bir gelenek olduğu için, bu uzlaşma 
komisyonu yoluyladır ve orada da Meclisteki sayılara bakılmıyor. Her parti eşit 
olarak temsil ediliyor ve orada oybirliğiyle kararları çıkıyor. Bu da Türkiye’de 
toplumumuzun arzu ettiği bir görüntü. Onun için, ben bir kısım 
dokunulmazlıklar da dahil, oraya girmeyeceğim, isteniyorsa bunu her 
platformda da tartışmaya hazırım; çünkü, ben senelerdir, burada bu çatı 
altında görev yapmaya çalışıyorum. Dokunulmazlığın ne anlama geldiğini 
bilirim, yaptığımız görev açısından ne kadar önemli olduğunu da bilirim; ama, 
hiçbir şekilde de bu dokunulmazlıkların milletin hakkına hukukuna tecavüz 
etme imtiyazını getirmediğini de her defasında bulunduğum partilerde de 
kavgasını vererek buraya kadar gelmiş bir insanım. Onun için, hiçbir 
çekingenliğim yok. Karnım da ağrımıyor bu konuların konuşulmuş olmasından 
dolayı; ama, bir haksızlığı da kendi kendimize yapmayalım; çünkü, en evvel 
kendi kendimizi suçluyoruz, sonra da bizler parlamenter olarak niye millet 
bizi suçluyor diye farklı bir noktaya gidiyoruz. Bu ülkede bir yolsuzluk olayı 
yaşandı geçmişte, bundan sonra yaşanabilir mi, yaşanmaması için el birliğiyle 
tedbir alalım, onun için birlikte birçok tedbir aldık, yani, şu partiden bu 
partiden bu Parlamentoya ve bu Hükümete Avrupa Birliği konusun da temel 
hak ve özgürlükler konusunda kimsenin çok fazla bir şey demeye hakkı yok. 
Gerçekten bu Parlamento tarihi bir görev yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu 
Anayasa değişikliğini yapmakla da ilave bir adımı daha atmış olacak. Onun 
için, çok açık yüreklilikle diyorum ki, gelin, dokunulmazlıklar dahil, yargı 
bölümü dahil, yürütme bölümü dahil şu Anayasayı bir bütünlük içerisinde ele 
alalım; ama, bu mümkün olmayınca tabiatıyla önümüzde işleyen de bir takvim 
var, bu takvimi biz koymadık, AK Parti koymuyor, siz olsanız siz de 
koymayacaktınız, sizin dışınızda uymamız gereken ve süratle hareket etmemiz 
gereken bir takvim var, bir önemli fırsat var. Bu Avrupa Birliği meselesi bizim 
yarım yüzyıllık maceramız, ister 63’ten alın 41 yıl, ister 59’dan alın 45 yıl, 
isterseniz 1839’dan alın; yani, Türkiye’nin varmak istediği bir hedef var. Bu 
hedef için geriye dönük şunun şu kusuru oldu, bunun bu kusuru oldu, bu 
aslında bundan sonra işin doğrusunu yapabilmek adına üzerinde konuşmamız 
gereken husus bunlar olabilir; çünkü, şu anda önümüzde somut bir teklif var, 
bunu bir an evvel gündeme getirip, bunu konuşmamız lazım; ama, geriye 
dönük olarak da bu ülkede sağ iktidarlar oldu, sol iktidarlar oldu, sağla solun 
birleştiği iktidarlar oldu, koalisyonlar oldu, tek başına iktidarlar oldu, ama, 
kabul edelim ki, şu dönemde yapılan çaba kadar belli dönemlerde kalem 
oynatılmadı, bu da işin vakıasıdır. Keşke Yunanistan girerken Türkiye’de girmiş 
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olsaydı, o zaman ne Kopenhag Kriterleri vardı ne başka kriterler vardı. Gelin 
girin denildi, biz nazlandık. Onlar ortak biz Pazar mı olacağız dedik, sömürge 
mi olacağız dedik, şunumuzu mu bunumuzu mu değiştireceğiz dedik, kırk 
dereden su getirdik. Şimdi, o tarihi fırsat kaçtı. İşte o fırsat kaçınca da bu defa, 
hoşumuza gitmese de bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz; ama, bir şeyi 
açık yüreklilikle söylememiz lazım. Bugün bu Parlamentoda görev yapan üç 
parti de Avrupa Birliğini benimsemiş, Avrupa Birliği hedefi için çaba sarf eden 
partilerdir. Bağımsız milletvekili arkadaşlar -kendilerini tanıyoruz- onlar da 
bu arzunun peşindedirler, yani onların da partilerinin olmaması bizden farklı 
düşündüğü anlamına gelmiyor. Dolayısıyla, demek ki, millet aslında Avrupa 
Birliğine karşı olan bir kısım partileri tasfiye etti. Tasfiye edilenlerin hepsi 
Avrupa Birliğine karşıdır da demek istemiyorum. Türkiye’de bazı marjinal 
partiler Avrupa Birliğine karşı. Dolayısıyla, biz, aslında şimdi gerekçesinde 
yazılıyor, yazılmıyor, doğrudur, bu bir eksiklikse bunu da kabul ederiz neticede; 
ama şunu kabul edelim ki, milletimiz Avrupa Birliğine girmek istiyor, biz de 
milletin talimatını yerine getiriyoruz. Hiç durmadan bunu söylemekten de bir 
fayda görmüyorum şahsen. Yani, Avrupa Birliği konusu milletimizin 
benimsediği bir konudur. Milletimiz böyle bir projeyi destekliyor, bu noktadaki 
çabaları destekliyor. Bu anlamda da vekillerine talimat veriyor, gidin, bir an 
evvel Avrupa Birliği çatısı altında yer alın. Dolayısıyla, biz, ister bu Anayasa 
değişikliğiyle, ister yasa değişiklikleriyle zaten milletin talimatını yerine 
getirmeye çalışıyoruz ve içinde bulunduğumuz yıl bu anlamda bir kader yılıdır. 
İnşallah 80 öncesi kaçırdığımız fırsatları 2004’te kaçırmayız. Avrupa Birliği 
ülkeleri içerisinde de dengeleri önemli ölçüde etkileyecek bir ülke. Bizim 
Avrupa Birliğinde temsil edilmemizi isteyen çevreler olduğu gibi, buna çok 
karşı olan çevreler de var, bunları zaman zaman beyanatlardan da dinliyoruz. 
Avrupa Birliği parlamentoları seçimleri sebebiyle Avrupa Birliğine üye her 
ülkenin gündeminde Türkiye var. Tabiatıyla, biz bir taraftan bu yolda mesafe 
alırken, öbür taraftan Avrupa Birliği çatısı altında bizi destekleyecek olanların 
da sayısını artırmış olmamız gerekir. Onun için, bu neviden düzenlemeler 
konjonktürel olarak gelse de, özü itibariyle doğru şeylerdir. Bunları yapmamız 
lazım. Keşke daha evvel yapsaydık, ama, keşkelerin sayısını çoğaltmamızda 
fayda var ve çok şükür de önemli ölçüde de başardık ve şundan emin olun, 
bunun bin tane şahidini de gösteririz, 50 tane kasetini de gösteririz. Hiçbir 
zaman şu Avrupa Birliği konusunda Hükümet olarak bizim başarımızdır 
tarzında benim bir beyanım olmadı. Yaptığım her açıklamada, burada değerli 
basın mensubu arkadaşlarımız var, aşağıda da söyledim, meclis tutanakları da 
şahittir, böyle bir başarının başarısı bu Parlamentoya aittir. İktidarıyla 
muhalefetiyle bu dönem görev yapan partilerimize, o değerli liderlerimize; 
çünkü, onların da bu noktada çok önemli çabaları var, gayretleri var. Biz, bir 
taraftan uğraşıyoruz, Sayın Baykal Sosyalist Entemasyonelden geldi. El 
birliğiyle bu işi götürüyoruz; çünkü, Türkiye’nin yararını biz burada görüyoruz. 
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Onun için, bu mesele bir parti meselesi değil, parti meselesi olmadığı için de, 
şüphesiz getirilen teklifler açısından baktığımızda, adı üzerinde tekliftir, özüne 
bir itirazımız yok; ama, şöyle olursa daha iyi olur, bunu burada tartışacağız. 
Olumlu konuları olumsuz nitelemelerle toplumun gündemine koyarsak bu 
bence yanlış olur. Özü itibariyle bu düzenlemelerin yapılması lazım; ama, 
cümleyi öyle değil de şöyle kurarsak daha uygun olur. Tabiatıyla bu 
komisyonların varlığı da bunun içindir ve gerçekten de burada değerli 
katkıların olacağına ben şahsen inanıyorum.

Kaldı ki, Avrupa Birliği konusu zaten biz göreve geldiğimiz günden beri 
hem 58 inci Hükümet Programında hem 59 uncu Hükümet Programında 
var ve her hükümet toplantısında her pazartesi günü yaptığımız toplantının 
değişmez gündemi Avrupa Birliğidir. Acaba, bir evvelki toplantıdan buraya 
kadar ne yaptık, kaç tane kanun çıkardık, kaç tane tüzük çıkardık, kaç tane 
genelge çıkardık. Şüphesiz, şunu da bilmemizde fayda var, işin bir ayağı yasal 
düzenlemelerdir, bundan hiç tereddüt yok, bunu başarıyla yaptık ve bizi 
ziyarete gelenler, sizler yurt dışına gidiyorsunuz, herkesi şaşırtacak derecede 
Türkiye’de bu anlamda çok önemli değişiklikler oldu. Belki de tırnak içinde 
söylüyorum, bizim bu değişiklikleri süratle yapacağımızı bilselerdi bu 
kadar da vaatte bulunmazlardı, böyle de bir endişeyi taşıyorum. Dediler ki, 
nasıl olsa bunlar 40 yıl hiçbir şey yapmadılar, nasıl olsa bundan sonra da 
yapmazlar. Ama, bu dönem farklı bir dönem, iktidarıyla muhalefetiyle çok 
farklı bir dönem. Belki birlikte bu işleri başarmış olmamızdan rahatsız olanlar 
da olabilir. Niye iktidarla muhalefet kavga etmiyor, niye şöyle oluyor böyle 
oluyor diyenler; ama, çok şükür farklı bir dönem, Türkiye bu noktaya geldi, 
demokratik olgunluğunu bütün dünyaya gösteriyor. Ama, ikinci zorluğumuz 
tabiatıyla uygulamadadır. Uygulama bir gecede değişmiyor, akşamdan sabaha 
değişmiyor. Verilen bir karar Türkiye’nin önünü açabildiği gibi Türkiye’yi 
tartışılır hâle de getirebiliyor, bunları da yaşıyoruz; ama, bunların hepsini 
de aşacağız. İşin özünde yapmamız gereken başka çabalara, başka gayretlere 
de şüphesiz ihtiyaç var; ama, yasal düzenlemeler, Anayasal düzenlemeler bu 
anlamda fevkalade önemlidir. Diğer konular var, yargı bağımsızlığı...

Bu toplantıdan sonra, o uzlaşma komisyonunu çalıştıralım. Bu bir gelenek 
olsun, bizden sonrasına da devam etsin. Neyi diyorsanız, hep beraber oturalım, 
iyi niyetle konuşalım; ama, şunu da yapmayalım: Bakınız, şurada yanlışlık 
yapıyoruz: Benim söylediğim, netice itibariyle dokunulmazlık bir ayrıcalıktır, 
sadece vatandaşa nazaran, belli işlemler açısından, özellikle, suç işlendiğinde, 
yargılama usulleri açısından bir ayrıcalık getiriyor. Ama, bu ayrıcalık sadece 
milletvekillerine yok. Ben onu söylemeye çalışıyorum. 83. maddeCemil Çiçek  
Yasamanın ayrıcalığıdır. 100 üncü madde hükümet üyelerinin ayrıcalığıdır, 129 
uncu madde kamu görevlileriyle ilgili ayrıcalıktır, yani sadece, bu yargılama 
ayrıcalığı bizde yok ki, ben bu konunun gündeme geleceğini bilerek, epey 
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çalışma yaptım ve getirdim. Bunları söylesem burada, kaç tane kanun var; 
yani, bir valinin, bir müsteşarın yargılanması, düz vatandaşın yargılanması gibi 
değil, bir büyükelçinin yargılanması düz vatandaşmki gibi değil, bir hâkimin 
yargılanması düz vatandaşınki gibi değil, bir milletvekilinin yargılanması da 
tabiatıyla öyle. Bunun kendine göre bir mantığı var; ama, farkında olmadan, 
işi şöyle bir noktaya da götürmeyelim; yani, bu ülkede, her türlü kötülüğü, 
her türlü yanlışlığı, her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu milletvekili yapar, geri 
kalanlar tertemiz. Böyle bir yanlışa getirirsek, bakınız, demiri çürüten kendi 
pasıdır. Biz, geçmişte kendimizi popülizm adına çok çürüttük, zaman oldu 
ki, 2002 seçimlerinin ne kadar zor olduğunu hepiniz biliyorsunuz, vatandaşın 
elini sıkmakta bile zorlandık. Niye; çünkü, çok koyu bir kareye oturtulmuş 
gibiydi. Kaldı ki, bu yolsuzluk dediğimizin siyaset ayağı var, bürokrat ayağı var, 
işadamı ayağı var. Bu suç tek başına işlenmez. Onun için, sadece, siyasetçiyle 
ilgili düzenleme yaparsak eksik olur.

Bir şeyi daha ifade edeyim; ayrıcalık anlamında anladığım için, Türkiye’deki 
demokrasi ayrıcalıklar demokrasisidir dedim ve çok anlaşılabilir olması 
bakımından da Ankara’dan İstanbul’a veya bir yerlere gidiyoruz, Esenboğa’dan 
oradaki ayrıcalık listesine bir bakın. Avrupa’ya da gidiyoruz, başka tarafa da, 
dünyanın neresinde, seneler evvel, falanca yerde şu görevi yaptık, falanca 
unvanı taşıdığı diye uçağı binişi bile ayrı bir problem olan AB ülkesi var 
mı? Benim söylediğim, milletvekili dokunulmazlıkları da dahil, ne kadar 
ayrıcalık varsa, bunların her birisinin vatandaşa, Devlete, millete getirdiği yük 
vardır. Bu ayrıcalıkların tamamını, AB ülkelerindeki sınır neyse, çünkü, artık 
oraya gireceğiz, oraya girmek için uğraşıyoruz; dolayısıyla, bu ayrıcalıkların 
tamamını da iyi bir noktaya getirelim gibi bir samimi yaklaşımım var; ama, 
buradan bazı adımları bizim atmamız gerekiyor milletvekilleri olarak. Tamam, 
ama atarken öbürünü yapmamıza da bir engel yok. Bunların her birisinin 
Anayasal dayanakları var, yoksa bir yasa meselesi değil. Sadece yasa meselesi 
olsaydı, tamam onu da getirirdik; ama, anayasal bağlantıları var. 129 un da 
köklü bir değişikliğe ihtiyaç var. Onun dışında başkaca değişikliklere de 
ihtiyaç var. Temenni ederiz ki, bundan sonraki çalışmayı birlikte yapalım. 
Böyle bir takvime de bağlamayalım. Şu an için AB açısından aralık sonuna 
kadar Anayasada yapmamız gereken değişiklikler bunlar; ama, bunun dışında 
bu Anayasal ihtiyaç yine de toplumun gündeminde bulunuyor.

Temenni ediyoruz, bunları el birliğiyle yapacağız, katkılarınızdan dolayı 
hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada dile getirilen hususların, bizim 
daha iyi işleri, birlikte başarabilmemiz noktasında samimi çabalar, gayretler, 
tenkitler olarak anlıyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.

...
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Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; şüphesiz, 10 uncu maddeyle ilgili 
bir düzenleme ihtiyacı, içinden geçtiğimiz süreç ve bu konuya verdiğimiz 
önemden dolayıdır. Şüphesiz, sizin de belirttiğiniz gibi, bu son değişiklik 
olmasa dahi, insanlar, akıllarıyla vicdanlarıyla hareket etseler, mevcut 
metin dahi eşitliği sağlamak için yeter; ama, belli ki, burada özel bir vurgu 
yapılmaya çalışılıyor. Yürürlükteki 10 uncu madde işi negatif yönden ele almış; 
yani, ayrımcılık yapmayın; mezhep ayrımı yapmayın, ırk ayırımı yapmayın, 
cinsiyet ayırımı yapmayın. Ama, bu defa gelen, ister bu şekilde olabilir, ister 
değiştirebilir, ona birlikte karar vereceksiniz zaten, bu, bir ölçü, norm getiriyor 
buraya. Bundan sonra çıkarılacak yasalar ve iş başındakiler bakımından bir 
direktif niteliğinde; yani, ayrımcılık yapmayın; ama, bu eşitsizliği ortadan 
kaldıracak tarzda da bir çabanın içerisine girin; çünkü, kadın ve erkek eşit 
haklara sahiptir deniliyor. Dolayısıyla, direktif niteliğindedir. Onu ifade etmek 
istiyorum. Böyle bir direktif verilsin, bir ölçü norm konulsun diye bu değişiklik 
huzurunuza gelmiş oluyor. Evvela bunu ifade ediyorum.

İkincisi, tabiatıyla bu kadın-erkek eşitliği meselesi hem başkaca hak 
ve özgürlükler meselesi sadece bir yasa meselesi değil. Mesela, biz, Medenî 
Kanunda “ailenin reisi erkektir” hükmünü kaldırdık; ama, toplumun gelişme 
düzeyi, eğitim seviyesi, özellikle bu eğitimle doğrudan bağlantılı bir husustur; 
yani, ailenin reisi kadındır desek, şu an Türkiye’nin belli yerlerinde yaşanan 
realiteyi bir gecede kaldıracak bir husus da değildir. Onun için, biz, buraya bir 
ölçü norm koyalım; ama, şunu da yapmamamız lazım: Zaten 1982 Anayasasının 
en zayıf tarafı, eksik tarafı, tüzük gibi, her şeyi alabildiğine düzenlemesi. Biz, 
efradını cami, ağyarını mani eski tabirle; ama, bu maksadı karşılayacak bir ölçü 
normunu buraya koyalım. Ben şahsen bundan yanayım; ama, bilelim ki, biz 
neyi yazarsak yazalım, istersek beş sayfalık bir metni getirip koyalım, toplumu 
ve eğitim düzeyini belli bir seviyeye getirip o anlayışa getirmediğimiz sürece, 
yasalar tek başına bir şey ifade etmiyor. Zaten,konuşmaların başlangıcında 
da yasaları değiştiriyoruz; ama, uygulama hemencecik değişmiyor diyoruz. 
Konunun buraya kadar gelmiş olması da, bu açıdan, önemli bir adımdır.
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AVRUPA GÜNÜ*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Avrupa Günü dolayısıyla görüşlerimi, ifade etmek istiyorum. Türkiye, 
temel tercihini yapmıştır; Avrupa Birliği içerisinde yer almayı bir devlet 
politikası hâline de getirmiştir. Esasen, bu, Türkiye’nin uzunca bir zamandan 
beri arzuladığı ve bu uğurda da pek çok çaba sarf ettiği bir konudur. Türkiye, 
Avrupa’yla beraber olma noktasında. Kopenhag’da yapılan zirveden sonra, 
2004 Aralığına kadar, Türkiye, yapması gerekenleri yapmış olması hâlinde, 
müzakere sürecini de başlatmış olacaktır.

Hiç şüphesiz, bir yönüyle, Ankara Antlaşmasının üzerinden kırk yıl; ama, 
1950’li yılların sonundaki müracaatın üzerinden de aşağı yukarı kırkdört yıl 
geçmiş oluyor. Bu kırkdört yıl ya da kırk yılda neresinden hesap edersek edelim 
bu noktada, zaman zaman duraksamalar olmuştur, zaman zaman Avrupa 
Birliği hedefine varma noktasında gayret eksiklikleri olmuştur; ama, bunların 
hepsinin bedelini de, Türkiye, çoğu zaman büyük kayıplarla ödemiştir.

AK Parti İktidarı olarak, seçim beyannamemizde ve hükümet 
programımızda da ifade ettiğimiz gibi, biz, Avrupa Birliğiyle beraber olmak 
istiyoruz. Bu noktada, bu Meclisin büyük gayretleriyle de, birçok yasayı 
birlikte geçirdik. Yaptığımız çok şey var; ama, yapacağımız da daha çok şey 
vardır. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, altıncı paket olarak kamuoyunun 
algıladığı yeni bir yasal düzenlemeyi huzurlarınıza getirmiş olacağız. Bunların 
da yetmediğini biliyoruz.

Bu sene, 2003 yılının Ekim ayma geldiğimizde yeni bir ilerleme raporu 
yayımlanacak. 2004 yılının birinci çeyreğinde, ikinci çeyreğinde, muhtemeldir 
ki, çıkarılmış olan bu yasaların uygulamaya ne ölçüde yansıdığını gözlemlemiş 
olacaklar. Ondan sonra da, ümit ediyoruz ki, müzakere süreci başlamış 
olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye olarak hassas bir döneme girdiğimizi, daha çok 
çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz. Meclisin bu neviden yasalara öncelik 
vermesi gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki, önceki 
tasarılarda olduğu gibi, bu konuda da, iktidarıyla muhalefetiyle milletimize 
yaraşır bir çabanın, bir gayretin içerisinde olacağız. 2004 yılının Aralık ayına 
gelindiğinde de, Türkiye, müzakere sürecini başlatmış olacaktır.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 8.5.2003
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Esasen, bu yıl içerisinde -daha evvel, Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
de ifade etmeye çalıştım- 2003 yılı içerisinde, Avrupa Birliğiyle uyumu 
sağlamak bakımından, hukukî altyapımızı sağlamlaştırmak, temel hak ve 
özgürlüklerimizi teminat altına almak ve özgürlük alanlarının genişletilebilmesi 
bakımından yapmamız gereken çok iş var. Bunların hepsinin hazırlıkları, 
hükümetimizde, Bakanlığımızda ve bakanlıklarda devam etmektedir.

Ayrıca, bu noktada, yapmayı düşündüğümüz bir husus daha var. Bunu, 
burada, değerli milletvekillerimizle paylaşmak istiyorum.

Bizler, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planını idrak etmişiz; yani, şu an, 
Türkiye’de, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanıyor. Planlamada 
çalışmış olan, sonra Meclisimizde görev yapan çok değerli üyeler var, 
arkadaşlarımız var bugün burada. Kalkınma planlarını bile, bu Meclis, gerek 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Genel Kurulda en az bir ay, bir buçuk 
ay tartışır. Neticede, bunlar, beş yıllık kalkınma planlarıdır. Halbuki “Avrupa 
Birliği” dediğimiz şey, neticede, bu ülkenin en az elli yıllık, yüz yıllık geleceğini 
planlayan ve ona yönelen çok kapsamlı bir proje olmasına rağmen, maalesef, 
57 nci hükümetin bir hatası olarak, Avrupa Birliğiyle ilgili Ulusal Program, 
burada ancak oniki dakika görüşülebilmiştir; onun için de, bizim, Avrupa 
Birliği konusunu yeteri kadar tartıştığımız kanaatinde değilim.

Bir istatistiğe göre, vatandaşlarımızın yüzde 65’i, yüzde 70’i “Avrupa 
Birliğine taraftarız” diyor; ama, herkes, kendi bulunduğu noktadan bakarak 
bu işe “evet” ya da “hayır” diyor. Halbuki, Avrupa Birliğinin getirisi olduğu 
kadar, bir kısım fedakârlıklarda da bulunmamız gerekiyor; bazı kavramları 
yeni baştan gözden geçirmemiz gerekiyor, bazı ölçütlerimizde, kabullerimizde 
esnemelerde bulunmamız gerekiyor; yani, bu işin getirisi olduğu kadar, adım 
atmamız gereken noktalar da var. “Biz her şeyi isteriz, hiçbir şey yapmayız” 
dediğimiz takdirde, Avrupa Birliği meselesinde mesafe almamız mümkün 
değil; zaman zaman toplumdaki tereddütler, zaman zaman devlet organları 
arasındaki belirsizlikler ve tereddütler, Avrupa Birliği yolunda daha süratli 
mesafe almamızı zorlaştırmaktadır.

Onun için, yeni dönemde -ki, bu Meclis yüzde 90’ı itibariyle yenilendiğine 
göre- Avrupa Birliği meselesini daha ileri bir noktaya götürebilmek ve 
çalışmaları süratlendirebilmek bakımından, bu konunun, bütün boyutlarıyla 
burada bir genel görüşme formatmda ele alınmasında sayısız faydaların 
olduğunu düşünüyoruz. Onun için de hükümet olarak, bu konuyu, Genel 
Kurulun gündemine getireceğiz. Bu Avrupa Birliği meselesini, kamuoyu 
önünde bütün boyutlarıyla tartışalım ki, zaman zaman her yasa tasarısı ya da 
taslağı gündeme geldiğinde bir ikileme girmeyelim; acaba, memleket bölünüyor 
mu; acaba, memleket bir şey mi veriyor; acaba, memleketin bir tarafında bir 
başka sıkıntı mı meydana gelecek tarzında, kafamızdaki “acaba”larm önemli 
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bir kısmını ortadan kaldırabilirsek, 2004 Aralığına geldiğimizde, Türkiye için 
fevkalade hayatî önemi olan Avrupa Birliği meselesini sağlam bir zemine 
oturtmuş oluruz diye düşünüyoruz.

Ümit ediyorum, önümüzdeki günlerde, bu konuyu Mecliste enine boyuna 
tartıştığımız takdirde, bu yasal çalışmaları daha süratle yapma imkânına da 
kavuşmuş oluruz.

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum.
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YASAKLARLA BİR YERE VARILAMAZ*

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

2003 yılının, ülkemiz ve milletimiz için, hepimiz için, sağlık, mutluluk 
dolu bir yıl olmasını, bölge ve tüm dünya için barış ve esenlik getirmesini 
diliyorum.

Bütün bu temennilerin gerçekleşmesi ise, herkesin, her kesimin, 
özellikle de uluslararası gücü elinde bulunduranların, hukuka, uluslararası 
hukuka, insan hak ve özgürlüklerine itibar etmesine, ittiba etmesine bağlıdır. 
Çağdaşlığa giden yolun başlangıcı, hukuka bağlılıktan geçer. Kuvvetin hukuku 
değil, hukukun kuvveti, gücü kontrol ettiği bir dünya, bütün insanlığın ortak 
ideali olmalıdır.

Bu açıdan, Türkiye, 2003’e umutla giriyor, önemli adımlar atarak giriyor. 
Onaylanarak yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ve şimdi kabul ettiğimiz 
bu Yasayla, ülkemiz, hukuk Devleti ilkesine yakışan düzenlemeleri hayata 
geçiriyor.

Bu konuda emeği geçen herkese, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ve bağımsız milletvekili arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

Bu değişiklikler, milletimize ve demokrasimize bir yeni yıl armağanıdır. 
Bu düzenlemeler, bizi, Atatürk’ün özlemi olan çağdaş medeniyet idealine bir 
adım daha yaklaştırmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliği ve uyum yasaları, ülkemizin 
ihtiyacıdır ve bunun için yapılmaktadır. Bu yasalar, bu değişiklikler ve bu 
düzenlemeler, Hans için değil Hasan için, Tony için değil Turan için, Jessica 
için değil, Jülide, Ayşe, Fatma içindir, bu ülkenin aziz insanları içindir. Bu 
böyle bilinmelidir.

58 inci Cumhuriyet Hükümeti olarak, sizlerin de katkı ve desteğiyle, bu 
çabaları artırarak sürdüreceğiz ve inanıyorum ki, siyasî tarihimiz açısından, 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 2.1.2003. 
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2003 yılı, siyasî yasakların kaldırıldığı, insan hak ve özgürlükleri alanında 
köklü, kapsamlı değişikliklerin yapıldığı önemli ve anlamlı bir yıl olacaktır.

Yasaları çıkarmanın tek başına yeterli olmadığını ve olmayacağını 
bittecrübe biliyoruz; ancak, yasa çıkarmak ilk adımdır. İkinci adım, bunların 
uygulanmasıdır. Şimdi sıra, bunu uygulayacak olanlardadır. Onlar, Yüce 
Meclisin maksadını ve varmak istediği hedefi iyi anlamalı, yasaları, çağdaş 
hukukî değerleri ve özgürlükleri koruyacak bir anlayışla uygulamalı ve 
yorumlamalıdır. Yasaklarla bir yere varılamayacağını hepimiz bilmeli ve 
anlamalıyız. Yasakların kural, özgürlüklerin istisna olduğu anlayış artık geride 
kaldı.

Bunlar, işkencenin, hak ihlallerinin himaye görmeyeceği düzenlemelerdir. 
Siyaset alanını genişleten, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin 
bir kısmını daha kaldıran, ülkemizi demokrasi dünyasında daha itibarlı 
kılacak ve arkası da gelecek olan hayırlı çabalardır. Bu çabalarla, demokrasi 
alanında, insan hak ve özgürlükleri alanında mevcut bulunan ve zaman zaman 
uluslararası platformlarda önümüze konulan hukukî altyapı eksikliklerimizi 
tamamlayacağız ve medenî dünyada hak ettiğimiz yeri mutlaka alacağız.

Bu düşüncelerle, hepinize tekrar teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.

 



57

Adalet Bakanlığı 2003 Yılı Bütçesi ve Biriminin Faaliyetleri

ADALET BAKANLIĞI 2003 YILI BÜTÇESİ VE 
BİRİMLERİNİN FAALİYETLERİ *

Plân ve Bütçe Komisyonunun sayın üyeleri, 2003 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı’nın Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümlerini görüşmeye 
başlarken, Komisyonun Sayın Başkan ve üyeleri ile sayın milletvekillerimizi 
şahsım, Bakanlığım, adlî ve idari yargının bütün mensupları adına saygıyla 
selamlıyorum.

Sözlerime, hukuk ve adaletin devlet açısından önemini vurgulayarak 
başlamak istiyorum:

- Hukuk ve adalet, toplumun ve devletin temelidir.

- Hukuk ve adalet, devletin amaçlarıdır.

- Hukuk ve adalet, devletin yönetiminin egemen unsurlarıdır.

Hal böyle olunca, hukukun ve adaletin en önemli güvencesi olan yargı 
ve yargının işlevselliği ön plana çıkmaktadır. Yargıda işlevsellik ise, adalet 
hizmetlerinin hızlı, güvenli, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesini ifade 
etmektedir. Bu hâliyle adalet hizmetleri, öncelikli bir kamu hizmeti niteliği arz 
etmektedir.

2003 Malî Yılı Bütçe Tasarısı’nın tasarruf ilkesi ile hazırlandığı 
bilinmektedir. Ancak devletin temelini oluşturan ve öncelikli kamu hizmeti 
olarak değerlendirilmesi gereken adalet hizmetlerinin layıkı ile yapılabilmesi 
için, yargı hizmetlerine ayrılacak payın, dış ve iç güvenliğin sağlanması için 
ayrılan paylardan daha az olmaması gerekmektedir.

Bakanlığım, kendisine verilen adalet hizmetlerini, yargıda etkinliği 
sağlayacak şekilde yerine getirirken faaliyetlerini; bir yandan gelişmelere 
uygun çağdaş mevzuat düzenlemeleri yapmak, diğer taraftan adalet hizmetinin 
sunulacağı alt yapıyı, uygun teşkilat yapısı, bu yapının fizikî ve teknolojik 
donanımı ile kurmak ve nihayet, bizatihi adalet hizmetinin sunulmasında 
rol alan hâkim-savcı ve idarî personelin, çağın gereklerine uygun meslek içi 
eğitimini sağlamak şeklinde icra etmektedir.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 15.3.2003.
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Adalet hizmetinin kendisi bu hâliyle, yönetimsel olarak; mahkeme teşkilatı 
oluşturulması, bu teşkilatın alt yapı ihtiyaçlarının ve ödenek ihtiyaçlarının 
karşılanmasını, adlî sicilin ve istatistiklerin tutulmasını, verilen mahkeme 
kararlarının infaz edilmesini, infazla ilgili, iyileştirmeye dayalı sağlıklı bir 
alt yapı sisteminin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Diğer yandan adlî 
konuların uluslararası boyutları da bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmalar ise 
bir taraftan, tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmeler, diğer yandan üye 
olmaya çalıştığımız uluslararası birlikler gözetilerek yürütülmektedir.

Bakanlığımda gerek mevzuat hazırlıkları, gerek alt yapı ve eğitim 
açısından “reform” sözcüğünü kullanabileceğim önemli çalışma ve projeler 
bulunmaktadır.

Ana hatları ile çerçevesini çizmeye çalıştığım bu çalışmaların ve adalet 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde, maalesef birçok sorunla karşı karşıya 
bulunmaktayız. Bu sorunların birçoğunun sebebi, Bakanlığımızın genel 
bütçeden aldığı payın yüzde 1’lerin altında olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu durum çağdaş bir yargı sistemi oluşturulması için zorunlu olan reform 
projelerinin hayata geçirilmesini imkânsız hâle getirmiştir.

Adalet reformunun yapılabilmesi ve bahsedilen çalışmaların başarıya 
ulaşabilmesi için Adalet Bakanlığının genel bütçeden yeterli ödenek alması 
şarttır. Tahsis edilen yetersiz ödeneklerle Bakanlığımızın görevlerini 
gerektiği gibi yerine getirmesi ve hedeflediği reformları yapması mümkün 
bulunmamaktadır. Bu husus, Adalet Bakanlığına ayrılan kaynakların 
artırılması gereğine işaret eden Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
da vurgulanmıştır. Bu nedenle, biran önce gerçekleştirilmesi zorunlu 
bulunan reformların hayata geçirilmesi, ödeneksizlik nedeniyle yaşanan ve 
adil yargılanma hakkı ile bağdaşmayacak sıkıntıların giderilebilmesi için 
Bakanlığımıza yeterli kaynağın sağlanması zorunludur.

Mevzuat Çalışmaları 

Ülkemizde hukuk reformunun, çağdaş gelişmelere ve değişen anlayış ve 
ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi yanında, Avrupa Birliğine üyeliğin 
gerektirdiği ekonomik siyasî ve hukukî kriterlere ilişkin olarak; mevzuatımızda 
gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam etmekte olup, bu çalışmalara 2003 yılı içerisinde büyük bir 
hız verilecektir.

Çağdaş gelişmeler ve uluslararası ilişkiler dikkate alınarak yargıda 
işlevselliği arttıracak, teşkilat yapısında sürat ve infaz sisteminde iyileştirme 
sağlayacak pek çok mevzuat çalışması yapılmıştır.

2002 yılında ve 58. Hükümet göreve başladıktan sonra Bakanlığımızca 
hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
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gönderilen kanun tasarılarından 15 adedi Yüce Meclis tarafından kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir.

Çok sayıda kanun tasarısı ise Bakanlığımızca hazırlanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmiş olup, bir kısmı Genel Kurul 
gündeminde bir kısmı ise çeşitli komisyonlarda bulunmaktadır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen 
10 kanun tasarısı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan 18 kanun 
tasarısı bulunmaktadır. Halen, Bakanlığımız ve uzmanlık komisyonları 
tarafından Bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alındıktan sonra 
Bakanlar Kurulu’na ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak 25 kanun 
tasarısı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Teşkilat Yapısı ve Personel Sayısı 

Adalet teşkilatının yapısı; yargıda işlevselliğin sağlanması ve adalet 
hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi açısından önemli bir araçtır. 
Bu nedenle teşkilatlanma yapısının, yargıda sürati sağlayacak bir ihtisaslaşma 
gözetilerek oluşturulması, reform çalışmalarımızın içinde yer almaktadır. 
Aynı şekilde teşkilatlanmada; “mülkî” yapılanmadan çok, nüfus ve “iş yükü” 
kriterlerini esas alan yaklaşımı gözetmekteyiz. Diğer yandan, adaletin 
zamanında ve hızlı bir şekilde tesisi ve mahkemelerin görevlerini gerektiği 
gibi yapabilmesi, teşkilat yapısı kadar, yargının esaslı unsuru olan hâkim ve 
cumhuriyet savcısı ile adliye personelinin yeterli sayıda olmasına da bağlıdır.

Hâlen adlî yargı hizmetleri, 81 il ve 52 ilçe olmak üzere toplam 133 ağır 
ceza merkezinde ve 712 ilçeyi kapsayan, toplam 845 il ve ilçe merkezinde; 

197 Ağır Ceza Mahkemesi,

43 Ticaret Mahkemesi,

600 Asliye Ceza Mahkemesi,

463 Sulh Ceza Mahkemesi,

621 Asliye Hukuk Mahkemesi,

479 Sulh Hukuk Mahkemesi,

456 Tek Hâkimli Asliye Mahkemesi,

831 Kadastro Mahkemesi,

67 İş Mahkemesi,

41 İcra Tetkik Mercii,

20 Devlet Güvenlik Mahkemesi 
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1 Trafik Mahkemesi,

7 Çocuk Mahkemesi,

4 Tüketici Mahkemesi,

1 Fikrî ve Sınaî Flaklar Hukuk Mahkemesi,

1 Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi,

11 İnfaz Hâkimliği,

olmak üzere, toplam 3.843 mahkeme tarafından yürütülmektedir. 

İcra dairelerinin sayısı 1.104’tür.

İdarî yargı ise,

25 Bölge İdare Mahkemesi,

50 İdare Mahkemesi,

51 Vergi Mahkemesi

olmak üzere, toplam 126 mahkeme tarafından yerine getirilmektedir.

Aile Mahkemelerinin kurulması çalışmaları ise devam etmektedir. İstinaf 
mahkemeleri ile ilgili tasarının bu yıl yasalaşması hâlinde iki dereceli olan 
hukuk sistemimiz, üç dereceli bir teşkilat yapısına dönüşecektir.

Kadro sıkıntısı ve bütçe olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle adlî teşkilat 
kurulan 9 mahal henüz faaliyete geçirilememiştir. 77 mahalde ise adlî teşkilat 
kurulamamıştır.

9.629 yasal hâkim ve cumhuriyet savcısı kadrosundan 9.165’i dolu olup, 
464 hâkim ve cumhuriyet savcısı kadrosu boştur. 2002 yılı içinde 406 adlî 
yargı hâkim adayı mesleğe kabul edilmiş ve ad çekerek göreve başlamıştır. Adlî 
yargıda 228, idarî yargıda 25 olmak üzere, toplam 253 hâkim ve cumhuriyet 
savcısı adayı hâlen staj yapmaktadır.

Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde; hâkim ve 
cumhuriyet savcıları kadar yardımcı yargı personeli de önem arz etmektedir. 
Bu personelin yeterli sayıda istihdam edilememesi, istihdam edilen yardımcı 
personelin gerekli bilgi yeterliliğine sahip olmaması, adalet hizmetlerinin 
işleyişinde aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle, yardımcı personelin 
eğitim durumlarının yükseltilmesi ve bu mesleği cazip kılmak, adalete malî 
nedenlerle gölge düşmesini önlemek için, tatmin edici bir ücret politikası 
uygulanması zorunludur. Hâlen 25.216 adliye personeli yasal kadrosundan 
4.397’si boştur. Bugün birçok adliyede zabıt kâtibi sıkıntısı çekilmekte, 
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yargılama sürecinin işlemesinde aksaklıklar meydana gelmekte ve bu durum 
ciddi yakınmalara sebep olmaktadır. Bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla 
2002 yılı içinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için toplam 1.663 adet 
kadroya açıktan atama izni alınmasına rağmen, bunlardan ancak 803 adet 
kadroya atama yapılabilmiştir.

2001 yılı iş durumları esas alındığında 3.773 yeni mahkeme kurulması, 
bu mahkemelere 813 ’ü idari yargı hâkimi olmak üzere toplam 3.122 hâkim 
ve cumhuriyet savcısı ile 3.486 yazı işleri müdürü, 9.066 zabıt kâtibi, 3.486 
mübaşir, 3.486 hizmetli olmak üzere toplam 19.524 adliye personeli atanması 
gerektiği ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, bir yandan mahkemelerin sürekli artan iş yükü ve buna 
bağlı olarak büyüyen kadro yetersizliği, diğer taraftan yapılan uygulamalar göz 
önüne alındığında, yargının içinde bulunduğu sıkıntıların giderilmesi için yargı 
mensuplarının nitelik ve nicelik yönünden yeterli seviyeye ulaştırılabilmeleri 
açısından gerekli kaynağın sağlanması elzem görünmektedir.

Eğitim

Adalet hizmetlerinin, kuralları ve alt yapısı ile çağdaşlaştırılması 
çalışmalarını tamamlayan bir diğer husus, insan unsurunun, bir başka 
ifadeyle; hâkim, cumhuriyet savcısı, yargı ve ceza infaz personelinin eğitim 
durumlarının, günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye yükseltilmesidir. 
Bakanlığımız, yargı mensuplarının, yasal çalışmalarla oluşturulmakta olan, 
yeni hukuk düzenine kolaylıkla uyumlarını sağlamak için; meslekî bilgi ve 
deneyimlerini artırma ve geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarına büyük 
önem vermektedir.

Bu amaçla, Bakanlığımız ile yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla 
birlikte eğitim çalışmaları yapılmıştır ve pek çok proje de uygulama 
aşamasındadır.

Bunlar arasında:

“Ulusal Çocuk ve Suç”, “Cezaevi Yönetimi”, “İnsan Hakları”, “İnfaz Hukuku 
Alanında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar”, “Mülteci Hukukuna 
Giriş”, “İltica ve Sığınmacılık” konuları ile “Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Ceza Adaleti ve İnsan Hakları Uygulamaları” konularında 
değişik illerde düzenlenen seminer, sempozyum, toplantı ve konferansa 653 
hâkim ve cumhuriyet savcısı katılmıştır. Aynca, 28 Eylül 2002 ve 9 Ekim 2002 
tarihleri arasında ülkemize Afganistan Adalet Bakanlığından gelen 6 kişilik 
heyete, Afganistan adalet ve hukuk sisteminin yeniden yapılandırılması 
çerçevesinde “Türk Yargı Sisteminin Tanıtım Semineri” verilmiştir.
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Bakanlığımızca 2002 yılında yurtdışında yapılan eğitim çalışmalarına 
da ağırlık verilmiş olup, bu kapsamda İngiltere, Almanya, Amerika, Fransa, 
Hollanda, Lüksemburg, Belçika ve İsveç ile yapılan işbirliği çerçevesinde 117 
hâkim ve cumhuriyet savcısının sözü edilen ülkelere gönderilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımız yürürlüğe giren yeni kanunları hâkim ve savcılara 
tanıtmak amacıyla bölgesel seminerler düzenlemektedir. Bu uygulama 1107 
yargıcın katıldığı “Yeni Türk Medenî Kanunu’’ seminerleri ile başlamıştır. Halen 
“AB’ye uyum yasaları” olarak tanınan mevzuat değişikliklerimizin tartışıldığı 
ve bugüne kadar 600 hâkim ve savcının yararlandığı bölgesel seminerlerle 
devam etmektedir. Bu seminerlerde, çeşitli üniversitelerle imzalanan işbirliği 
protokolleri doğrultusunda, teori ve uygulama bir araya getirilerek meslekiçi 
eğitim kalitesi arttırılmaktadır.

Yabancı dilin meslek hayatındaki önemi nedeniyle, Türk-İngiliz Kültür 
Derneği, TÖMER, Fransız Kültür Derneği ve İtalyan Kültür Merkezi ile yapılan 
anlaşmalar çerçevesinde, 52 hâkim ve cumhuriyet savcısının İngilizce, 50 
hâkim ve cumhuriyet savcısının Fransızca, 6 hâkim ve cumhuriyet savcısının 
Almanca ve 3 hâkim ve cumhuriyet savcısının İtalyanca dil kursuna devam 
etmeleri sağlanmıştır.

Yıllık genel uygulama çerçevesinde toplam 70 hâkim ve cumhuriyet savcısı 
Yargıtay’da meslek içi eğitim kursu görmüştür.

Aynı dönemde, bilgisayar teknolojisinin etkin kullanımı için; Bakanlığımız 
taşra teşkilatında görevli 37, Ankara Adliyesi’nde görevli 8 hâkim ve 
cumhuriyet savcısı, kurs ücretinin yüzde 60’ı Bakanlıkça, yüzde 40’ı kursiyer 
tarafından ödenmek kaydıyla özel bilgisayar kurslarına gönderilmişlerdir.

Yargı personelinin hizmet içi eğitimi ise; Bakanlığımız veya adalet 
komisyonları tarafından yapılmakta olup, bu kapsamda yapılan hizmet içi 
eğitim kurslarına 169 personel katılmıştır.

Bu eğitim çalışmalarında, yargıda etkinliği arttıracak tüm konular ele 
alınmakla birlikte, bir konunun altını özellikle vurgulamak yerinde olacaktır: 
İnsan hakları. Bu konuda İngiltere ile müştereken yapılan proje çerçevesinde 
87 hâkim-savcı, meslektaşlarına insan hakları eğitimi verecek kapasitede 
uzmanlaşmıştır. Hâlen 4594 meslek mensubuna bu eğitim sağlanmış olup, 
aynı eğitim Türkiye genelinde devam etmektedir.

Eğitim konusuyla bağlantılı olarak hazırlanan Türkiye Adalet Akademisi 
Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündeminde 
bulunmaktadır. Çok amaçlı eğitim hizmeti vermesi öngörülen ve yargı 
mensuplarının eğitimine büyük katkı yaparak, yargıda toplam kalitenin 
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yükselmesini sağlayacak olan Akademi’nin kurulmasında büyük yarar 
bulunmaktadır. O nedenle, tasarının en kısa zamanda kanunlaştırılması 
zorunluluk arz etmektedir.

Bilgi İletimi 

Yargının etkinliğinin sağlanmasında hukukî konulara ilişkin bilginin; 
gerek meslekî incelemeler, gerek mevzuat ve yargı kararları açısından teşkilata 
süratle iletilmesinin büyük önemi bulunmaktadır.

Hâkim ve cumhuriyet savcılarımızın hukukî konulara ilişkin çeşitli 
inceleme ve araştırma yazıları “Adalet Dergisi’nde” yayınlanarak, teşkilatımızın 
tamamına, yüksek yargı organlarına ve hukuk fakültelerinin istifadelerine 
sunulmaktadır.

Yeni çıkan kanunlar bastırılarak teşkilata dağıtılmaktadır.

Yargıtay tarafından verilen kararların adlî ve idarî yargıda görevli 
hâkim ve cumhuriyet savcılarımıza iletilmesini teminen, Yargıtay Başkanlığı 
nezdinde “Yargıtay Kararları Dergisi” ne abone olunmuş, temin edilen dergiler 
tüm hâkim ve cumhuriyet savcılarımıza düzenli olarak gönderilmeye devam 
edilmektedir.

Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin 
değişiklik ekleri de 3’er aylık dönemler hâlinde Başbakanlıktan temin edilerek 
teşkilatımıza dağıtılmaktadır.

Avrupa Birliği

Ülkemizin Avrupa Birliği üye adaylığına kabul edilmesinden sonra 
açıklanan Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi ile yeni bir aşamaya gelinen 
adaylık süreci içerisinde Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir. Katılım 
Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program çerçevesinde Bakanlığımızca yerine 
getirilmesi gereken görev ve çalışmalar, 3 ana başlıkta toplanabilir:

— Avrupa Birliği ve üye ülkelerle yürütülen proje çalışmaları,

— Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları ve Alt Komite çalışmaları,

— Avrupa Birliği ile ilgili eğitim çalışmaları,

Mevzuat uyum çalışmaları, 1996 yılında başlayan Gümrük Birliği 
ilişkisinin sağlıklı işlemesi amacıyla şekillenmiş ayrıca; Türkiye’nin 11-12 
Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki Zirvesinde Avrupa Birliği tam üye adayı 
ilân edilmesiyle birlikte, tam üyeliğe hazırlık çalışmaları şeklinde devam 
etmektedir.
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Avrupa Birliğinin toplam 100.000 sayfa civarında olan ve 31 başlık altında 
toplanan müktesebatının (mevzuatının) ikisi, doğrudan Adalet Bakanlığı ile 
ilgili bulunmaktadır. Bunlar “Adalet ve İçişleri’ ile “Şirketler Hukuku” dur.

Adalet ve İçişleri alanında yer alan yaklaşık 600 müktesebattan, Adalet 
Bakanlığı’nın görev alanına giren yaklaşık 200 müktesebatın tamamı 
incelenmiştir. Ayrıca Birliğin, aday ülkelerin öncelikle taraf olmasını istediği 
uluslararası sözleşmeler incelenerek, bunlara taraf olma yönünde gerekli 
girişimler başlatılmıştır.

Şirketler Hukuku alanında tüm AB müktesebatı Türkçe’ye çevrilmiş, uyum 
açısından Ticaret Kanunu Hazırlama Komisyonu’nun bilgisine sunulmuştur.

Bakanlığımız, diğer bakanlık ve kamu kuruluşlarının Avrupa Birliğine 
uyum çerçevesinde hazırladığı mevzuatı, AB’ye uyum perspektifinde 
inceleyerek görüş sunmaktadır. Son bir yıl içerisinde 82 mevzuat Avrupa 
Birliğine uyum açısından incelenmiş ve her biri hakkında ayrıntılı raporlar 
hazırlanmıştır.

Yargıda etkinliği arttırmak üzere, Avrupa Birliği Komisyonu ile 
Bakanlığımız tarafından ortaklaşa yürütülen 7 proje bulunmaktadır.

- “Fikrî - Sınaî Haklar İhtisas Mahkemeleri Projesi” (2.289.450 EURO),

- “Adaletin Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesi” (10.972.600 
EURO), 

- “Avrupa Birliği Hukuku Alanında Eğitimcilerin Eğitimi Projesi”,

- “Cezaî Konularda İşbirliği Projesi” (181.784 EURO),

- “AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi” (1.425.720 EURO),

- UNICEF ile gerçekleştirilmekte Olan “Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin 
İyileştirilmesi Projesi” (736.000 dolar).

Bu projelerle Bakanlığımıza Avrupa Birliği fonlarından yaklaşık 16 milyon 
EURO tutarında bağış yapılması sağlanmıştır.

Diğer taraftan, “Dünya Bankası ile Gerçekleştirilmekte Olan Proje’’ 
ile Dünya Bankası’nın Türkiye’ye 53.580 dolarlık malî destek sağlaması 
öngörülmektedir.

Uluslararası İlişkiler

Bakanlığımızın görev alanına giren cezaî ve hukukî konularda, Türkiye 
ile diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerin 
son yıllarda büyük bir artış kaydetmesi; bu konulardaki işlemlerin çağdaş 
standartlara uygun olarak, ileriye dönük rasyonel plan ve programlar 
çerçevesinde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
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Uluslararası kurum ve kuruluşlarca düzenlenen sözleşmeler hazırlık 
aşamasında iken, bu sözleşmelerle ilgili toplantılara katılmak, ülkemizin 
yararları doğrultusunda öneri ve telkinlerle uluslararası hukukun oluşum 
aşamasında katkı ve müdahalelerde bulunmak, ülkemizin saygınlığı ve çıkarı 
açısından zorunludur. Bunun için ülkeler arasında bazen en yüksek düzeyde 
ikili veya çok taraflı temaslar yapılması günümüzde oldukça sık başvurulan 
bir yöntem hâline gelmiştir. Bu durum, uluslararası temaslara da ağırlık 
vermemizi gerektirmektedir.

Türkiye’nin 1949 yılından beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi, üye ülkelerin 
iç hukuklarını birbiriyle uyumlu hâle getirmek için yoğun çalışmalar yapmış ve 
geçen sürede 170 sözleşme ve 1000’i aşkın tavsiye kararı kabul etmiştir. Türkiye 
bu sözleşmelerin yarısından fazlasını onaylamış, onay sayısı sıralamasında üye 
devletlerin orta sıralarında bulunmaktadır.

Konsey’de “özel hukuk” ve “ceza hukuku” alanında üye ülkelerin 
hukuklarını uyumlu duruma getirmek için çalışmalar yapan çeşitli komitelere 
Bakanlığımız mensupları aktif olarak katılmaktadır.

Avrupa Konseyi yanında, Birleşmiş Milletler ile Birleşmiş Milletler Özel 
Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü (UNIDROIT) ve Birleşmiş 
Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) bünyesinde yürütülen 
hukukî ve cezaî konularla ilgili pek çok çalışmaya iştirak edilmektedir.

Türkiye, 1899’da kurulmuş olan Lahey Devletler Özel Hukuk 
Konferansının üyesidir. Ülkemiz ile Konferans arasındaki irtibatı sağlayan 
“Merkezî Makam” Adalet Bakanlığıdır. Türkiye’nin Konferansa olan katkı payı 
Bakanlığımız bütçesinden ödenmektedir. Konferans şimdiye kadar, tebligat 
istinabe, nafaka, kanunlar ihtilafı ve ulusal mahkemelerin uluslararası yargı 
yetkisi konularında 34 sözleşme hazırlamıştır. Türkiye, bu sözleşmelerden 
10’unu onaylamıştır. Bir sözleşme de onay aşamasındadır.

Hukukî ve cezaî konularda uluslararası işbirliği yaklaşımı gereğince, 
ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında bulunan ikili veya çok taraflı anlaşmalar 
uyarınca ya da devletler arası karşılıklı yardımlaşma ilkesi çerçevesinde istinabe 
ve tebligat işlemleri yapılmaktadır. Bu çerçevede, 2 Ocak 2002 - 31 Ocak 2003 
tarihleri arasında toplam 17.467 istinabe, tebligat ve müteferrik dosyaları 
işlem görmüş, bunlardan 6.421’i sonuçlandırılmış, 11.046’sının işlemleri ise 
hâlen devam etmektedir. Cezaî işlemlere ilişkin olarak; aynı tarihler arasında 
toplam 7.348 istinabe ve tebligat dosyaları işlem görmüş, bunlardan 2.103’ü 
sonuçlandırılmış 5.245’inin işlemleri devam etmektedir.

Nafaka işlemlerinde Bakanlığımız 1956 tarihli “Nafaka Alacaklarının 
Yabancı Ülkelerde Tahsiline Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve “Nafakaya 
İlişkin Lahey Sözleşmeleri’nin” uygulanmasında “Merkezî Makam” görevini 
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yerine getirmektedir. Bu işlemler sırasında o yerin cumhuriyet savcılıkları 
aracı makam olarak, Bakanlığımızla koordineli olarak görev yapmaktadırlar. 
Halen İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde toplam 14 devletle yazışma 
yapılmaktadır. Aynı dönemde 116 yeni dosya açılmış olup, derdest dosyalarla 
ilgili 2.712 işlem yapılmış, 22 dosyanın işlemleri tamamlanmıştır.

Diğer taraftan, suçluların iadesi talepleri çerçevesinde 2 Ocak 2002 - 31 
Ocak 2003 tarihleri arasında 4.866 dosya açılmış olup, bu dosyaların 245’i 
neticelendirilmiş bulunmakta, diğer dosyaların işlemleri ise sürdürülmektedir.

Bu cümleden olarak, Avrupa Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen çok 
taraflı “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” ile ikili sözleşmeler ya da 
anlaşmalar çerçevesinde 2 Ocak 2002 - 31 Ocak 2003 tarihleri arasında toplam 
29 hükümlü ve gıyabi tutuklunun ülkemize iadesi sağlanmıştır. Öte yandan, 
aynı dönem içerisinde 19 kişi ülkelerine iade edilmiştir. Yabancı ülkeler 
tarafından iade talebimiz kabul edilerek, iade edilmelerine karar verilen 
sanık ya da hükümlülerin ve anılan şahısları ülkemize getirecek güvenlik 
görevlilerinin, genellikle uçak bileti ücretlerinden teşekkül eden yol ücretleri, 
harcırahları ve diğer masrafları Bakanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır.

Avrupa Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen “Çok Taraflı Hükümlülerin 
Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi” ile iki taraflı sözleşme ve anlaşmalar 
çerçevesinde aynı dönemde 103 yeni nakil isteminde bulunulmuş olup, bu 
istemlerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanması çalışmaları 
devam etmektedir. Bu tarihler arasında 7 vatandaşımızın ülkemize nakli 
sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 3 yabancı uyruklu hükümlünün ülkelerine 
nakli gerçekleştirilmiştir.

İşledikleri muhtelif suçlar nedeniyle, ülkemizde tutuklanan yabancı 
uyruklular hakkındaki bilgiler toplanmakta olup; tutuklama ve tahliye işlemleri 
ile ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımızca gönderilen bilgi ve belgeler, 
yabancı uyruklu şahsın tabiiyetinde olduğu ülke makamlarına iletilmek üzere 
Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmektedir. Bu dönemde ülkemizde 1.019 yabancı 
uyruklu tutuklanmış ve bunlardan 642’si tahliye edilmiştir.

Cezaî konularda ülkemiz ile 29 ülke arasında; suçluların iadesi, istinabe, 
tebligat, hükümlülerin nakli, kararların karşılıklı olarak infazı hususlarında 
ikili adlî yardım sözleşmeleri yürürlükte bulunmaktadır. Hâlen hukuk ve ceza 
konularında görüşmeleri sürmekte olan 30 anlaşma taslağı bulunmaktadır.

Hukukî konularda ise, Kasım 2002 tarihi itibariyle ülkemiz ile 35 ülke 
arasında, tebligat, istinabe ve mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması ve 
tenfızî hususlarında ikili adlî yardım anlaşmaları yürürlükte bulunmaktadır.
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Ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan 
başvurulara karşı Hükümetimiz adına yapılacak savunmalara esas olmak 
üzere, yargı organlarından sağlanan bilgi ve belgeler, görüşümüzle birlikte 
Dışişleri Bakanlığı’na iletilmektedir.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
bugüne kadar aleyhimize 286, lehimize 12 karar vermiştir. 107 başvuru 
kabul edilemez bulunmuş, 16 başvuru ise kayıttan silinmiştir. Halen ülkemiz 
aleyhine yapılan başvurulardan 1.166’sı inceleme aşamasındadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları çerçevesinde dostane 
çözüm dahil Türkiye’nin ödemiş olduğu tazminat miktarı 2.917.550.374.498 
Türk Lirası, 768.658 İngiliz Sterlini, 420.516 Amerikan Doları ve 4.424.252 
Fransız Frangı’dır.

Noterlik ve Avukatlık İşlemleri

Noterlik Kanunu gereğince noterlerin atanması, disiplin işlemlerinin 
izlenmesi ve noterlik ücret tarifesinin yapılması ve Avukatlık Kanunu 
gereğince avukatların stajlarını tamamladıktan sonra barolara kayıtları 
hakkında baro yönetim kurullarınca verilen kararların onaylanması, disiplin 
işlemlerinin yürütülmesi, soruşturma ve kovuşturmalarının izlenmesi görevi 
Bakanlığımıza verilmiştir.

Kamu hizmeti niteliğinde bulunan noterlik hizmeti, kişiler arasında 
anlaşmazlıkların çıkmasını önlemek ve hukukî işlemleri belgelemek 
görevlerini yürütmekte olup, hâlen ülkemizde 463’ü birinci sınıf, 363’ü ikinci 
sınıf, 403’ü üçüncü sınıf, 194’ü dördüncü sınıf olmak üzere toplam 1.423 
noterlik mevcuttur.

Yine Avukatlık Kanununa göre, kamu hizmeti gören ve yargının kurucu 
unsurları arasında yer alan avukatların, 18.2.2003 tarihi itibariyle sayısı, 
52.441’dir.

Teftiş Sistemi ve Ceza İşleri

Adlî ve idarî yargıda görevli hâkim ve cumhuriyet savcıları ile 
Bakanlığımıza bağlı diğer ünitelerdeki personelin kendilerine yüklenen 
görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun yapıp yapmadıkları, 
görevlerinden dolayı veya görevleri esnasında suç işleyip işlemedikleri, hâl ve 
faaliyetlerinin sıfat ve görevlerinin gereklerine uyup uymadığının araştırılması, 
gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapılması, uygulamalarda 
ortaya çıkan mevzuat yetersizlikleri ile aksaklıkların giderilmesini sağlamak 
için Bakanlığımızın görev alanına giren soruşturma, kovuşturma ve disiplin 
işlemleri titizlikle yürütülmektedir.
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Denetim hizmetleri 108 başmüfettiş ve müfettiş tarafından yerine 
getirilmekte olup, 32 müfettiş kadrosu boş bulunmaktadır.

2002 yılında 886 adalet dairesi ve hâkimliğinden 669’unun denetimi 
tamamlanmış olup, kalan 217 birimin denetimi yıl sonuna kadar bitirilecektir. 
Yıl içinde 237 araştırma, inceleme ve soruşturma evrakından 203’ü 
tamamlanarak merciine tevdi edilmiş, kalan 34’nün incelenmesine devam 
edilmektedir. Yıl içinde yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalar sırasında 
toplam 1.857.909.560.035.-TL tutarında zimmet, noksan harç, damga vergisi, 
cezaevi yapı pulu harcı ve katma değer vergisi noksanlığı tespit edilmiş, 
tamamlanması için gereği yaptırılarak, ilgili mercilere ihbarda bulunulmuş ve 
hazineye gelir kaydedilmesi sağlanmış, sorumluları hakkında yasal işlemler 
yapılmıştır.

2002 yılı içerisinde 2.959 hâkim ve cumhuriyet savcısı, 3.648 avukat, 
254 noter ve 257 zabıta amiri hakkında şikayet başvurusu yapılmış, 2001 
yılından devirle gelen şikâyetlerle birlikte toplam 10.216 dosyadan 7.447 adedi 
sonuçlandırılmış, 2.769 adedi ise hâlen işlem görmektedir.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve idam cezaları ile ilgili olarak 
mahkemelerden gelen dava dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilmesi ve ayrıca özel af ve dava nakline 
ilişkin işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Cezaî konularla ilgili olarak 2002 yılı içinde Bakanlığımıza 4.867 ihbar 
ve şikâyet intikal etmiş, 2001 yılından gelen devirle birlikte toplam 8.222 
dosyadan, 4.954 adedi sonuçlandırılarak ilgililerine bilgi verilmiştir. Kalan 
dosyalarla ilgili işlemler devam etmektedir.

Çıkar amaçlı ve diğer suç örgütleri ile ilgili olarak 2002 yılında 
Bakanlığımıza toplam 96 dosya intikal ettirilmiş, 2001 yılından gelen devirle 
birlikte 1.167 dosya üzerinde yapılan takip sonunda 56 adedi sonuçlandırılmış 
olup, hâlen 1.111 dosya üzerinden 9.035 sanık hakkında yapılmakta olan 
işlemler izlenmektedir. 

İnfaz Sistemi

Yargı kararının kesinleşmesinden sonra infaz işlemleri, adalet 
hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu nedenle infaz sisteminin 
mevzuatı, fizikî alt yapısı, personelinin istihdamı ve eğitimi bu konudaki 
çalışmaların bel kemiğini oluşturmaktadır.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların barındırılmaları, 
iaşeleri, tedavileri, ıslah edilmeleri ve ceza infaz personelinin istihdamı, 
doğrudan doğruya Bakanlığımızın görev alanı içerisindedir.
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2001 yılında 535 ceza infaz kurumu mevcut iken, 2002 yılında 15 cezaevi 
kapatılmış, 5 yeni cezaevi hizmete girmiştir. Küçük cezaevlerinin kapatılarak, 
yerlerine tam donanımlı, her türlü iyileştirme ve eğitim programının 
uygulanmasına olanak sağlayacak bölge cezaevlerinin yapımı planlanarak 
uygulamaya geçilmiştir.

Hâlen, değişik kapasitelerde toplam 525 ceza infaz kurumunda 31.1.2003 
tarihi itibariyle 62.039 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır. Bunların 
53.447’si adlî suçlardan, 7.634’ü terör suçlarından, 958’i çıkar amaçlı suçlardan 
ceza infaz kurumlarında bulunmaktadır. Hükümlü ve tutuklu sayısı, her yıl 
ortalama 5.000 dolayında artmaktadır.

Bakanlığımızca infaz mevzuatının yenilenmesine ilişkin yasal düzenleme 
çalışmalarına süratle devam edilmektedir. Bu çerçevede önemli yasal 
düzenlemeler gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Terörle Mücadele Kanunu’ndaki değişiklikle, bu Kanun ve “Çıkar Amaçlı 
Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu” uyarınca inşa edilmiş bulunan F tipi 
cezaevlerinde ortak yaşam alanlarının kullanılması ve açık görüş yapılması 
olanağı getirilmiştir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki her türlü işlem ve faaliyet, İnfaz 
Hâkimliği Kanunu ile yargı denetimi altına alınmıştır. Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ve bu Kanun gereğince Bakanlığımızca 
hazırlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği 
uyarınca oluşturulan İzleme Kurullarının çalışmaya başlamasıyla, ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerindeki her türlü işlem ve faaliyet, sivil toplum 
denetimine açılmıştır. 130 yerde izleme kurulları kurulmuştur.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin 
yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması amacıyla, meslek öncesi 
ve meslek içi eğitim yapılmasına olanak sağlayan bölge eğitim merkezlerinin 
kurulmasına ilişkin Kanun yürürlüğe girmiş ve ilk etapta Ankara ili Keçiören 
ilçesinde eğitim merkezi kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Yapılan Kanun değişikliği ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 
asayiş ve güvenliğin daha iyi bir şekilde sağlanması amacıyla kurum ve dış 
güvenlik personeli de dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, 
kurumlara giren kişilerin duyarlı kapıdan geçmesi, metal detektör, x-ray cihazı 
veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi ve bunun dışında kalan 
hâllerde aramanın nasıl yapılacağı konuları açıklığa kavuşturulmuş, özellikle 
avukatların aramalarla ilgili yakınmalarının giderilmesi sağlanmıştır. Ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerine kanuna aykırı olarak her türlü ateşli, kesici 
ve delici alet ile haberleşme aracını sokanlar ve bulunduranlar ile hükümlü 
ve tutukluların beslenmesini engelleyenlere ve açlık grevi veya ölüm orucuna 
teşvik ve ikna edenlere cezaî müeyyideler getirilmiştir.
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Hükümlü ve tutukluların yakınları ile telefon görüşmesi yapmalarına 
olanak sağlamak amacıyla 462 ceza infaz kurumunda telefon sistemi kurularak 
hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüşme olanağı sağlanmıştır. Diğer 
ceza infaz kurumlarında da telefon sisteminin kurulmasına ilişkin hazırlık 
çalışmalarına devam olunmaktadır.

Ceza infaz kurumlarına dışarıdan yasak maddelerin içeriye girmesini 
önlemek üzere, 15 adet x-ray, 12 adet duyarlı kapı ile 350 adet el detektörü 
alınarak ihtiyaç duyulan cezaevlerine dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca, hükümlü 
ve tutukluların kantinden yapacakları alışverişlerde nakit para kullanımını 
ortadan kaldırmak amacıyla 10 cezaevinde elektronik satış noktası (EPOS) 
kurulmuştur.

Geçtiğimiz yıllarda ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin çoğunun infaz 
rejiminden beklenen amaçları karşılamaktan uzak bulunması, kamuoyunun 
gündemini yoğun biçimde işgal etmiştir. Mevcut kapalı cezaevlerinin 
çoğunun kalabalık koğuş sistemine göre inşa edilmiş olması, güvenlik ve 
asayişin korunması bakımından pek çok olumsuzluğa yol açmıştır. Bu 
olumsuzluklardan yararlanan terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin hükümlü 
ve tutuklular üzerinde baskı kurdukları, onları diğer hükümlü ve tutuklulara 
karşı suç işleyip, açlık grevi, isyan, firar ve ideolojik eğitim gibi eylemlere 
yönelttikleri bilinmektedir.

İnfaz hizmetlerinde çağdaş gelişmeler izlenerek, hükümlülerin topluma 
kazandırılması ve infazın etkinleştirilmesi üzerinde durularak koğuş sistemine 
göre inşa edilmiş cezaevlerinin oda sistemine dönüştürülmesi ve yüksek 
güvenlikli yeni cezaevlerinin yapılmasıyla sorunun en azından fizikî yönüyle 
çözümü yolunda önemli bir adım atılmıştır. Gelinen bu noktada, ceza infaz 
kurumlarında büyük oranda asayiş ve güvenlik sağlanmış, terör ve çıkar 
amaçlı suç örgütlerinin baskı ve egemenliklerine son verilmiştir. Ancak, 
cezaevlerimizin çağdaş uluslararası normlara ve standartlara uygun hâle 
getirilmesi ve infaz sisteminin yenilenmesi çalışmalarına ara vermeden devam 
etmek zorundayız. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda açıkça belirtildiği 
üzere, hükümlü ve tutukluların yükümlülüklerinin belirlenmesi ve alternatif 
ceza infaz yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Koğuş sisteminin sakıncalarını gidermek amacıyla geliştirilen F tipi 
cezaevlerine karşı tepki olarak başlatılan ve çeşitli isteklerle sürdürülen açlık 
grevi ve ölüm orucu eylemleri bugün itibariyle oldukça azalmıştır. Nitekim, 
eylemlerin başladığı 20.10.2000 tarihinde süresiz açlık grevine katılanların 
sayısı 1.596, 20.11.2000 tarihinde ölüm orucuna başlayanların sayısı 432 
iken; 17.2.2003 tarihi itibariyle süresiz açlık grevine katılanların sayısı 1, 
ölüm orucuna katılanların sayısı 16’ya düşmüştür. F tipi cezaevlerinin 
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hizmete açılması ile mevcut cezaevlerinin yasa dışı örgütlerinin egemenlik 
kurmasına elverişli yapısı değişmekte ve cezaevlerindeki yasa dışı eylemlerde 
önemli bir düşüş gözlenmektedir. F tipi kapalı cezaevlerinde incelemelerde 
bulunan Avrupa İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Komitesi ile Avrupa 
Parlamentosu Heyeti’nin raporlarında F tipi cezaevlerindeki hapsedilme 
koşullarının Avrupa standartlarına uygun olduğu belirtilmiştir. Gelinen bu 
noktada, Türkiye’de cezaevlerinin çağdaş, uluslararası normlara ve standartlara 
uygun hâle getirilmesi konusundaki çabaların arttırılarak devam ettirilmesi 
gerektiği şüphesizdir.

İhaleleri yapılan Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Adana ikinci grup 5 
adet F tipi cezaevinden, Ankara/Sincan, İzmir, Tekirdağ 2 No’ lu ve Adana F 
tipi cezaevlerinin geçici kabulleri yapılmış, Kocaeli F Tipi Cezaevinin ise 2003 
yılı Nisan ayı içinde bitirilmesi planlanmıştır. 45 E ve 28 Özel tip cezaevinin 
oda sistemine dönüştürülmesine yönelik ihaleler yapılmış olup; bunlardan 
38 E ve 27 Özel tip cezaevi oda sistemine dönüştürülmüştür. E ve Özel tip 
cezaevlerinin oda sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların 2003 
yılında bitirilmesi planlanmaktadır. İstanbul Bayrampaşa Kapalı ve Özel Tip 
Cezaevlerinin oda sistemine dönüştürülmesine yönelik ihaleler kısa sürede 
yapılacaktır.

Yatırım programında yer alan 400’er kişilik Denizli Cezaevi ile Van 
ve Kırıkkale F Tipi Cezaevlerinin inşaatı devam etmektedir. Bayburt Özel 
Tip Cezaevi 8.5.2002 tarihinde, Diyarbakır 400 Kişilik Özel Tip Cezaevi de 
28.1.2003 tarihinde hizmete açılmıştır.

Bakanlığımızca yeni cezaevi yapımı ve mevcut cezaevlerinin 
rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar çerçevesinde;

Bayrampaşa Kapalı Ceza ve Tutukevinin oda sistemine dönüşüm işine ait 
teknik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri işi ihalesi, Etimesgut Açık Cezaevi 
proje müellifliği ihalesi, Sakarya L Tipi Cezaevi müşavirlik ve kontrollük işi 
ihalesi, Sincan Kadın Cezaevi inşaatı proje müellifliği ihalesi, Ankara 2 adet 
L Tipi Cezaevi müşavirlik ve kontrollük işi ihalesi, Ankara Sincan Çocuk ve 
Açık Cezaevleri ile müşterek tesisleri proje müellifliği ihalesi, Bakırköy Kadın 
Cezaevi ve müşterek tesisleri proje müellifliği ihalesi, Aydın, Bitlis, Bursa, 
Çanakkale, Diyarbakır, Elâzığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Muş, 
Nazilli, Nevşehir, Siirt, Sinop, Uşak E Tipi ile Bandırma, Bilecik, Bursa, Midyat 
Özel Tip Cezaevlerine ait iş atölyeleri, açık çim futbol sahası, çok amaçlı kapalı 
spor salonu ve çevre düzenlemesi inşaatına ilişkin tatbikat projeleri ve detayları 
ile ihale dosyası, keşif ve metrajların hazırlanması işi ihalesi yapılmıştır.
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Hâlen yapımı devam eden, Kocaeli 2 No’ lu F Tipi Kapalı Cezaevi ile oda 
sistemine dönüştürülme çalışmalarının finansmanı, İşyurtları Kurumu’ndan 
sağlanan kaynaktan karşılanmaktadır. Ancak bu kaynak, yapılması planlanan 
yeni L ve L1 tipi kapalı cezaevleri ile mevcut cezaevlerinin oda sistemine 
dönüştürülmesi çalışmaların tamamlanması için yeterli değildir. Genel Bütçe 
ödenekleri de ihtiyacımızı karşılamaktan uzak kalmaktadır.

İnfaz hizmetlerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesinde görevli 
personelin niteliği kadar, sayısının da yeterli hâle getirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Son üç yılda personel sayısında istifa, ölüm, kurum değişikliği, 
emeklilik gibi nedenlerle 1.948 azalma olmuş, ayrılanların yerine ancak 
1.480 kişi atanabilmiştir. Çalışma koşullarının zorluğu ve özlük haklarındaki 
yetersizlik nedenleriyle cezaevleri personeli başka kurumlara nakil yönünde 
yoğun istekte bulunmaktadır.

Cezaevlerinde yeniden yapılanmanın ve reform sayılabilecek çalışmaların 
başarıya ulaşabilmesi için personel sayısındaki eksikliğin süratle giderilmesi 
ve özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle Ocak 2003 sonu itibariyle boş bulunan 6.308 kadroya, ihtiyaç 
ölçüsünde atama yapılmasına izin verilmesi zorunlu görülmektedir. Verilen 
açıktan atama izinleri, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Özellikle cezaevi tabibi, 
diş tabibi, psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık memuru gibi nitelikli kadroların 
boş olması, hükümlü ve tutukluların yakınmalarını artırmakta; Avrupa İşkence 
ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nin, zaman zaman gerçekleştirdiği 
denetimler sonucunda düzenlediği raporlarda, bu husus eleştiri konusu 
yapılmaktadır.

Cezaevlerine dışarıdan yiyecek ve diğer malzemelerin girişinin 
engellenmesi, ivedilikle çözümü gereken bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
durum, cezaevlerinin asayiş ve güvenliği bakımından ciddî bir tehlike teşkil 
etmekte, hükümlü ve tutuklular arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Söz konusu 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla dışarıdan pişmiş yemek veya 
çiğ besin maddesi getirilmesi yasaklanmıştır. Hükümlü ve Tutuklularla Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelin İaşe Yönetmeliği’nin 1998 yılında 
çıkarılmasına karşın; günlük iaşe bedelleri, ödenek yetersizliğinden çok düşük 
kalmaktadır. 1.8.2002 tarihinden itibaren 2.000.000 lira olarak belirlenen 
günlük iaşe bedeli ile standartlara uygun üç öğün yemek çıkarılmasının 
mümkün olmadığı ortadadır. Cezaevlerine dışarıdan besin maddeleri girişinin 
engellenebilmesi için hükümlü ve tutukluların iaşe bedellerinin arttırılması ve 
bu tertipteki ödenek miktarında kesintiye gidilmemesi uygun olacaktır.

163 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını 
koruyup geliştirmek veya onlara bir meslek ve sanat öğretmek, ürettikleri 
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ekonomik değerleri pazarlamak için oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 
ünitelerden oluşan işyurtları bulunmaktadır.

31.1.2003 tarihi itibariyle açık cezaevleri işyurtlarmda 33’ü kadın olmak 
üzere 3.864 hükümlü çalıştırılmaktadır. Ayrıca, cezaevi işyurtlarında çeşitli iş 
kollarında ve çeşitli unvanlarda 86 serbest işçi istihdam edilmektedir. Maaşını 
genel bütçeden alan ve bir mesleği olan kadrolu 3.500 civarında idare memuru, 
teknisyen, infaz koruma baş memuru ve infaz koruma memuru da çeşitli iş 
kollarında çalıştırılmaktadır.

Daha önce işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulara ödenen 
4.000.000.-TL gündelikten iaşe bedeli kesilmekte iken, 4671 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik uyarınca iaşe bedeli kesilmemektedir.

İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere, işyurtlarının yıllık 
bilânçolarında tahakkuk eden - her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç 
olmak üzere - kârlarının yüzde 25’ini aşmamak kaydıyla kâr payı ödemesi 
yapılmaktadır. 2001 yılı için 3.625 personel ve işçi ile 1.255 hükümlüye 
2.364.726.585.400 lira kâr payı ödemesi yapılmıştır.

Cezaevlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği, kümes 
hayvancılığı, mandıracılık, tahıl üretimi, matbaacılık, ciltçilik, madenî eşya 
ve karoser yapımı, halı yün ipliği, halı ve kilim dokumacılığı, kunduracılık, 
terzilik, demircilik, bakım-onarım, tornacılık ve mobilyacılık gibi birçok 
iş kolunda çalışma yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın basılı evrak ve 
yayınlarının tamamı, adliye ve cezaevlerinin inşaat, onarım, demirbaş ve 
döşeme ihtiyaçlarının önemli bölümü, açık cezaevlerince karşılanmaktadır.

Hükümlü ve tutukluların eğitimleri, meslek edinmeleri ve mesleklerini 
geliştirmeleri, ceza ve ıslahevlerinde bulunan çocukların fizikî ve zihnî 
gelişmeleri ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli çalışılmakta, 
kurslar açılmakta, hükümlülerin tahliye sonrasındaki sorunları ve iş bulmaları 
ile ilgilenilmektedir. 2002 yılında 123 eski hükümlü işe yerleştirilmiş, 70 eski 
hükümlüye de aynî ve nakdî yardım yapılmıştır. 1 eski hükümlünün Bursa 
Kadın Konukevi’ne yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, hükümlü ve tutukluların örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden 
yararlanmaları sağlanmakta olup; dinî ve ahlakî gelişmelerini sağlamak için 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yine hükümlü 
eğitimine yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile 
işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin 
eğitim çalışmaları için televizyon, video ve VCD gibi sesli ve görüntülü eğitim 
araçlarıyla donatılmış sınıflar oluşturulmuştur.
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Hükümlü ve tutuklular ile personel arasında resim, karikatür ve 
kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir. Ocak 2002 ayından itibaren 
hükümlü ve tutukluların yazı, şiir, resim ve karikatürlerinin yayımlandığı 
“Sesleniş” gazetesi çıkarılmaktadır.

Yabancı hükümlü ve tutuklular için taraf olduğumuz sözleşmeler gereğince 
hak ve yükümlülüklerini bilmeleri bakımından İngilizce-Türkçe Hükümlü-
Tutuklu El Kitabı hazırlanarak tüm cezaevlerine dağıtımı yapılmıştır.

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımız arasında yürütülmekte olan işbirliği 
çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde son yıllarda yürürlüğe konulan cezaevi 
reformu konusunda personelin uluslararası bilgi ve deneyiminin arttırılması 
amacıyla 6 hâkim ve 2 İdarî personel olmak üzere 8 kişilik heyet İtalya ve 
Fransa’daki cezaevlerinde, 6 hâkim ve 2 idari personelden oluşan 8 kişilik diğer 
bir heyet ise Avusturya ve Almanya’daki cezaevlerinde bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirmiştir.

Yıllarca süren olumsuzluklar sonucunda kanayan bir yara hâline gelen 
ve kamuoyunun gündemini sürekli işgal eden cezaevleri sorunu, artık büyük 
oranda çözümlenmiştir. Cezaevlerinde sağlanan asayiş ve güvenliğin devam 
ettirilmesi, ceza infaz kurumlarımızda yaşanan sorunların asgariye indirilmesi, 
bu arada terör ve çıkar amaçlı suç örgütü mensubu hükümlü ve tutukluların 
yeniden devlet egemenliğine gölge düşürecek ayrı bir güç oluşturmalarının 
önüne geçilebilmesi ve yapılmakta olan cezaevi inşaatlarının bir an önce 
tamamlanabilmesi için 2003 Malî Yılı Bütçesi ile yeterli ödenek verilmesi, 
işyurtları Kurumu Bütçesine Hazine tarafından, Ocak 2003 sonu itibariyle 
ödenmesi gereken 112.268.637.659.000.-TL’nin aktarılması gerekmektedir.

Yargı ve Bilgi Teknolojisi Alt Yapısı

Anayasa’nın 141. maddesinde öngörüldüğü gibi, adalet hizmetlerinin 
hızlı, güvenilir, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesi yargının görevidir. Bu 
görevin layıkı ile yerine getirilebilmesi için mahkemelerin, cumhuriyet 
başsavcılıklarının ve yardımcı birimlerin çağımızın en son teknolojik 
olanaklarıyla donatılması zorunlu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın 
merkez teşkilatı ile birlikte taşra teşkilatında bulunan mahkemeler, cumhuriyet 
başsavcılıkları, icra daireleri ve ceza infaz kurumlarını da içine alacak şekilde 
bilgisayar ağı kurma ve program geliştirme çalışmalarına 27.9.2000 tarihinde 
başlanmıştır. Bakanlık merkez ve taşra birimleri arasında bilgi alışverişinin 
elektronik ortama taşınması, vatandaşa internet üzerinden hizmet sağlanması 
amaçlarıyla hazırlanan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP); yüksek yargı 
organları ve yargı için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan 
kurumları da sisteme dahil ederek, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile 
birlikte tüm mahkemeler, cumhuriyet başsavcılıkları ve icra dairelerini içine 
alacak şekilde bilgisayar ağı kurma ve program geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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Merkez teşkilat ve taşra birimlerinin otomasyonu aşamalarından oluşan 
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) tam olarak hayata geçirildiğinde, derdest 
olan davaların makul süreden fazla uzaması engellenecek, uzunca zaman 
alan yazışmalar elektronik ortamda çok kolay bir şekilde yapılabilecektir. Bu 
sayede, yargının gecikmesine ilişkin şikayetler büyük oranda sona erecektir.

2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nda, yıllara sâri olarak, yatırım 
programında bulunan Ulusal Yargı Ağı Projesi için yeterli ödenek ayrılması; 
projenin tamamlanması açısından önem arz etmektedir.

Adli Sicil ve İstatistikler

Sabıka kayıtlarının, bireyin kamusal yaşamındaki yerinin önemi, her türlü 
açıklamadan varestedir.

Adlî sicil bilgilerinin doğru ve güvenilir bir şekilde derlenip yaşatılması 
amacıyla 2002 yılında ihalesi yapılan Adlî Sicil Bilişim Sistemi Projesi, tüm 
adlî teşkilata hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Bu amaçla, yurt genelinde 
faaliyet gösteren 174 cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan adlî sicil 
bilgi işlem merkezleri, Bakanlığımızla Online sistemleri ile 365 gün, 24 saat 
kesintisiz çalışmakta ve günde 60.000’e yakın sabıka sorgulamasına cevap 
vermektedir. Her yıl yeni bilgi işlem merkezleri kurularak adlî sicil bilgi 
işlem ağının geliştirilmesine devam edilmektedir. Ayrıca, merkezî bilgisayar 
sisteminin donanım ve yazılım olarak yenilenmesi de aynı proje çerçevesinde 
tamamlanma aşamasına gelmiştir.

2002 yılı sonu itibariyle yurt içinde ve dışında suç işleyen vatandaşlarımızla 
ilgili 552.863 ceza fişi, 41.883 talî karar fişi ve 242.925 yerine getirme fişinin 
Adlî Sicil Bilgi Bankası’na eklenmesi ile toplam kayıt sayısı, Türkiye genelinde 
12.932.715’e, toplam sabıkalı sayısı yüzde 3’ü kadın olmak üzere 7.397.150’ye 
ulaşmıştır.

Diğer yandan adalet istatistikleri; ilgili konuda bir veri tabanı oluşturarak, 
hukukun geliştirilmesinde sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını temin 
etmektedir. Bu değerlendirmelerin yargının etkinliğine katkısı kuşkusuzdur.

Her yıl adalet istatistikleri ile ilgili olarak 23 anket formu ile 7.913 
birimden toplanan savcılık, ceza, hukuk, İdarî mahkemeler ve icra daireleri iş 
yükü ile ilgili bilgiler bilgisayarda değerlendirilmekte, hazırlanan veri tabloları 
ve grafikler, “www.adli-sicil.gov.tr ” adresinde kamuoyuna sunulmakta ve cep 
yıllığı olarak bastırılmaktadır.

Adlî sicil bilgilerinin ve istatistiklerin derlenmesini ve iletilmesini sağlayan 
bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi için bütçeye yeterli ödenek konulması elzem 
görülmektedir. Aksi taktirde zamanında alınamayan önlemler ve bu yüzden 
uğranılacak gecikmelerin, bilgi işlem sisteminde daha büyük harcamalara veya 
hizmetin tamamen durmasına neden olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Ayrıca yeni projelere başlanabilmesi ve özellikle devam etmekte olan Ulusal 
Yargı Ağı Projesi’nin sağlıklı bir şekilde sürdürülerek tamamlanabilmesi 
için, deneyimli ve kaliteli bilgi işlem personeli istihdamının sağlanmasına 
yönelik, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmasına olanak veren yasal 
düzenlemenin, bir an önce yapılması gerekmektedir.

Adli Tıp

Devletimizin tek resmî bilirkişi kurumu olan Adlî Tıp Kurumu, bir yandan 
adalet işlerinde adlî tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmek görevini yerine getirmekte, öbür yandan adlî tıp uzmanı yetiştiren 
bir kurum olarak eğitim ve araştırma sorumluluğunu taşımaktadır. Resmî 
bilirkişi ve eğitim kurumu olması; Kurumun yeterli sayıda ve kaliteli eleman 
istihdamını ve teknolojik altyapısının güncelleştirilmesini elzem kılmaktadır.

Adlî Tıp Kurumu, görevini İstanbul’daki merkez birimi dışında 8 grup 
başkanlığı ve 36 şube müdürlüğü ile yürütmektedir. Halihazırda İstanbul’daki 
merkez birim bünyesinde 5 İhtisas kurulu ve 6 İhtisas Dairesi; Bursa, İzmir, 
Adana, Trabzon ve Malatya Grup Başkanlıklarında ise Morg ve Kimyasal 
Tahliller İhtisas Daireleri olmak üzere 2’şer İhtisas Dairesi, Ankara Grup 
Başkanlığında ise Morg, Biyoloji ve Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi olmak 
üzere 3 İhtisas Dairesi bulunmaktadır. Ayrıca taşra teşkilatındaki grup 
başkanlıklarının bünyelerinde İzmir’de 3 adet, diğerlerinde l’er adet Adlî Tıp 
Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Kuruma toplam 1.177 kadro tahsis edilmiş 
olup; kadro ve yetişmiş eleman azlığı nedeniyle ek kadro tahsisine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Adlî Tıp Kurumu’nun yaptığı görevin niteliği itibariyle, teknolojik 
gelişmelerin izlenmesi ve günümüz teknolojisinin ürünleri olan cihazların 
alımı; yargı kararlarındaki isabet ve adaletin temini açısından vazgeçilemeyecek 
bir ihtiyaçtır. 2003 Yılı Yatırım Bütçesinde yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
için istenen ödenek ile Adlî Tıp Kurumu merkez binası ve taşra teşkilatındaki 
mevcut Adlî Tıp Grup Başkanlıkları binalarının tadilat ve onarmaları ve 
Adlî Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinin gerekli onananlarının yapılması 
planlanmıştır.

Adliye Binaları

Adliye hizmetlerinin sunulduğu fizikî altyapı, yargının etkinliği açısından 
kuşkusuz önemli bir yere sahiptir.

Adlî ve idarî yargı hizmetleri, toplam 967 binada yerine getirilmektedir. 
Söz konusu hizmetlerin, 140’ı müstakil binalarda, 495’i hükümet konaklarının 
bir bölümünde, 48’i hükümet konaklarının ayrı bir blokunda yürütülmekte 
olup; 71’i kira ödemeksizin Hazine veya diğer kamu kurumlarınca tahsis 
edilen bağımsız bina, 212’si kişi veya kurumlardan kiralanmış bulunmaktadır. 
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Deprem bölgesinde bulunan Akyazı adliyesi ise, konteynerde hizmet 
vermektedir. Adliyenin bu durumdan kurtarılması amacıyla arsa satın alınarak, 
proje ihalesi yapılmış olup, bina yapımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yargısal faaliyetlerin büyük çoğunluğu gerek yapı, gerek mefruşat 
ve teknik donanım bakımından son derece yetersiz binalarda faaliyet 
göstermekte, bu durum ne mahkemelerin saygınlığı ile ne de vatandaşa etkin 
hizmet götürme anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Bir çok adliyemizde binaların 
yetersizliği nedeniyle, hâkim, cumhuriyet savcısı ve diğer adlî personel için 
oda bulunamamakta, mevcut odaların tefrişinde ise demirbaş ödeneklerinin 
yeterli olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Yapımı yıllara sâri olarak devam etmekte olan Akköy, Alanya, Balışeyh, 
Doğubeyazıt, Geyve, Erzurum, Kozan (Ek) ve Nazilli adliye binaları yapım 
çalışmalarına devam edilmekte ise de; tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği 
nedeniyle bitirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

2002 Yılı Yatırım Programı’na 52 mahalde adliye hizmet binası yapımı 
işlerinin alınması teklif edilmesine rağmen, bu Programa yalnızca Bitlis (Ek) 
hizmet binası ile Diyarbakır Adlî Tıp binası alınmıştır.

Genel bütçeden tahsis edilen ödenek ile Adana, Afyon, Aksaray, Alanya, 
Bozüyük, Bitlis (Ek), Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Rize ve Sungurlu adliye 
binaları inşaatı devam etmekte olup, Akhisar, Burdur (Ek), Didim ve Dikili 
adliye binalarının inşaatı ise İşyurtları Kurumu kaynaklarından sağlanan 
ödenek ile yapılmaktadır.

Yatırım programlarında yer alıp yapımları devam etmekte olan adliye 
binaları için, 2003 Malî Yılı Bütçesi’nde 173.9 trilyon lira ödenek ayrılması 
teklif edilmesine rağmen, 43.4 trilyon lira ödenek ayrılması öngörülmüştür. 
Son derece yetersiz olan bu ödenekle yapımları devam eden adliye hizmet 
binalarının zamanında bitirilmesine imkân bulunmamaktadır.

2002 yılı içinde Düzce, Gerede, Niğde (Ek), Bandırma, Batman, Iğdır, 
Kütahya (Ek), Kastamonu (Ek), Karabük, Söke, Burdur (Ek) ve Tavşanlı adliye 
binaları inşaatları tamamlanarak, hizmete açılmıştır.

Adliye hizmet binalarının, yeni mahkeme kurulması ve kadro artışı 
nedeniyle yetersiz kalması hâlinde Bakanlığımızca, zorunlu olarak bina 
kiralama yoluna gidilmektedir. 2002 yılında 12 yerde yargı hizmetlerinde 
kullanılmak üzere bina kiralanmıştır. 8 yerde kiralamaya yönelik işlemler 
devam etmektedir.

Adliye binalarının onarımı amacıyla 2002 yılı bütçesiyle verilen 10.9 
trilyon lira ödenek, talepleri karşılamaktan çok uzak kalmıştır. Bütçe 
ödeneklerinin yetersiz kalması üzerine, yeni adliye binası yapımı ve mevcut 
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adliye binalarının acil onarmalarını karşılamak amacıyla İşyurtları Kurumu 
Bütçesinden kaynak aktarılmak suretiyle sorunun giderilmesine çalışılmıştır.

2002 Malî Yılı Bütçesi ile adliye lojmanlarının küçük ve büyük onaranları 
için tahsis edilen ödenek yetersiz kalmış, yıl içinde Bakanlığımıza intikal 
eden taleplerin birçoğu karşılanamamıştır. Her yıl lojman onarımı için bütçe 
ile verilen ödenek gerçek ihtiyacın ancak yüzde 5’ini karşılamaktadır. Bu 
durumda, kamu malı olan lojmanlar bakımsızlık sebebiyle yıpranmakta ve 
yargı mensuplarının konut ihtiyaçlarının karşılanmasında mağduriyetlerine 
neden olmaktadır.

Adaletin tesisi için mahkemelerimizin adil ve süratli karar verebilmesi, 
davaların kısa sürede sonuçlandırılması zorunludur. Bu bağlamda, carî 
harcamaların zamanında yapılması da önemli bir etken olmaktadır. 
Yargılamanın başlayabilmesinin ön şartı olan, tarafların ifade verme ve savunma 
yapma haklarını kullanabilmeleri için yargılamadan haberdar edilmelerinin 
sağlanması, ulaştırma, bilirkişi ve keşif ücretleri gibi kovuşturma giderlerinin 
ödenmesi, mahkemelerimizin kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçlarının giderilmesi 
için carî harcamalara ayrılan ödeneklerin yeterli olması ve zamanında serbest 
bırakılması gereklidir.

Oysa genellikle, merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen ödenekler 
yetersiz kalmakta, carî harcamaların karşılanmasında büyük güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. Adliye binalarının ısınma, elektrik ve su gideri ile kırtasiye 
ihtiyacı için gerekli olan ödenekler yıl içerisinde tükenmekte, ek ödenek talebi 
zorunluluğu doğmaktadır.

2002 yılında geçmiş yıllardan kalan borcun ödenmesi için ayrılan bütçe 
ödeneği yetmemektedir. Ödeneklerin yetersiz olması hak sahiplerinin haklı 
şikâyetlerine neden olmakta, diğer taraftan; adlî ve idarî yargı mercilerinin, 
borçlarım ödeyemeyen kurumlar durumuna düşmesine sebep olmakta ve bu 
durum yargının saygınlığı ile bağdaşmamaktadır.

Carî harcamalar konusunda Bakanlığımız, tasarruf amacına yönelik 
tedbirleri uygulamakta dikkatli davranmaktadır. Başbakanlık genelgelerinde 
belirtilen kamu harcamalarında israfın önlenerek, kamu hizmetinde 
etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını amaçlayan kamu harcamaları 
tasarruf önlemlerine titizlikle uyulmaktadır. 2002 yılı içerisinde de tasarruf 
tedbirlerine uyma konusuna gerekli önem verilmiş, Bakanlığımız merkez ve 
taşra teşkilatında araç, cep ve sabit telefon kullanımında tasarrufa yönelik 
önemli sınırlandırmalar getirilmiştir. 

Bakanlığımız, 2003 Malî Yılı Bütçe Teklifini, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik kriz nedeniyle, tasarruf zihniyeti gereğince hazırlamıştır. Adalet 
Bakanlığı’na Genel Bütçe içerisinde ayrılan payın son yedi yıldan beri 
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yüzde 1’in altında tutulması, yargının, kamuoyunu uzun süre meşgul eden 
sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Mevcut bütçe ödenekleri 
ile adaletin zamanında ve hızlı bir şekilde tesisine imkân bulunmamaktadır. 
Zaten, tasarruf zihniyetiyle hazırlanan bütçe teklifinde kısıntı yapılması, 
ağır sorunlarımızı daha fazla arttırmakta, bu durum adalet sisteminin yavaş 
işlemesine ve toplumdaki adalete olan güven duygusunun zedelenmesine 
sebep olmaktadır. Uygulanmakta olan tasarruf tedbirleri çerçevesinde, adalet 
hizmetlerine tahsis edilen ödeneklerde daha fazla kısıntıya gidilmesi, ileride 
giderilmesi imkansız zararların doğmasına yol açabilecektir.

2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nda Adalet Bakanlığının toplam 
ödeneği, 1.114.931.000.000.000 lira olarak öngörülmüştür. Bu, geçen yıl 
808.141.000.000.000 lira olan toplam ödeneğe göre yüzde 37 oranında bir artışı 
ifade etmektedir. Ancak, Bakanlığımız Bütçesinin Genel Bütçe içerisindeki 
payı daha önceki yıllarda olduğu gibi yine yüzde l’in altında binde 7.5 olarak 
gerçekleşmiştir. 2002 Malî Yılı Bütçesindeki binde 8.3’lük orana göre binde 
0.8 oranında bir gerileme söz konusudur. 2003 Malî Yılı Bütçe ödenekleri ile 
Bakanlığımızca hazırlanan projelerin uygulanarak, adalet hizmetlerinin gereği 
gibi yerine getirilmesine imkân bulunmadığı açıkça gözükmektedir.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere yargıya ayrılan 
kamu kaynaklarının yetersizliği, yargılama sürecinin yavaş işlemesi, hukuk 
kurallarının oluşmasında çağdaş gelişmelerin yeterince takip edilememesi, 
hukuk eğitiminde istenilen standarda ulaşılamaması, iyi yetişmiş insan gücünün 
yargı hizmetine daha fazla katılmasını ve muhafaza edilmesini sağlayıcı 
düzenlemelerin yetersiz kalması ve teknik alt yapı eksikliklerinin giderilememiş 
olması, yargının etkin bir şekilde işlemesini büyük ölçüde aksatmaktadır. Bu 
nedenle, adalet hizmetlerine ayrılan kaynaklar arttırılmalı, yargı sisteminin 
modern araç ve gereçlerle takviyesi sağlanmalı ve adalet hizmetleri teknolojide 
meydana gelen değişmelerden azamî ölçüde yararlandırılmalıdır. Yargının 
kalitesinin arttırılması, yargıda etkinlik ve işlevselliğin sağlanmasının ancak 
bu şekilde mümkün olacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle Adalet Bakanlığı Bütçesini Yüksek Komisyonunuzun 
takdirlerine sunar, 2003 Malî Yılı Bütçesinin Milletimize hayırlı olması 
dileğiyle Komisyonun Değerli Başkan ve üyelerini saygıyla selamlarım.



TBMM Genel Kurulunda TCK Tasarısı hakkındaki görüşmelerde 
Komisyon sıralarında istişare ederken, 14.9.2004
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ADALET HİZMETLERİNDE ETKİNLİK*

Hükümet tezkeresi esas itibariyle Adalet Bakanlığından değil, Dışişleri 
Bakanlığından hükümete gelir. Hükümet o tezkereyi benimser ya da 
benimsemez. Benimserse, netice itibariyle Meclise gelir. Bir tezkere sevk 
ettiysek, kendi kanaatimizce, kendi anlayışımıza uygun olarak, bunun en 
başta Anayasaya uygunluk da dahil, en az onunki kadar ülkenin yararına 
uygun olup olmadığını da tartışarak, sadece hükümetle değil, devletin ilgili 
birimleriyle tartışarak Meclise sevk etmeye çalışıyoruz bugün. Irak konusuyla 
ilgili olarak yürütülen politika sadece bir hükümet politikası değil. Bunun 
bütün siyasi sorumluluğu bize aittir. Halk önünde, Mecliste bunun hesabı 
elbette bizden sorulacak, biz de bu hesabı vereceğiz; ama yürüttüğümüz 
politika, altını çizerek ifade ediyorum ki, bir devlet politikasıdır çünkü, dış 
politika dediğimiz politika, belki bir Adalet Bakanlığı politikasından, bir köy 
hizmetleri politikasından çok daha farklı olarak, geçmişi olan, derinlikleri 
olan, bağlantıları olan, taahhütleri olan ve geleceğe dönük açılımları olan 
politikalardır ve ceffelkalem bir iktidar değişikliğiyle, bugünden yarına 
değişmeyen politikalar olması hesabıyla, tekrardan ifade ediyorum ki, bu bir 
Devlet politikasıdır. Netice itibariyle, bu tenkitler hükümeti de içine almakla 
birlikte, Devlet politikasının tenkidi anlamına geliyor. Bunda bir beis yok; bu 
şüphesiz yapılacaktır: ama, bunların hepsi, daha geniş bir platformda olabilirse, 
biz de teferruatlı bir tarzda görüşlerimizi ifade etme imkanını bulmuş oluruz.

Burada, çok doğru şeyler gündeme getirildi, söylendi, hepsine gerçekten 
çok teşekkür ediyorum. Neticede, adalet hizmetlerinin içinde bulunduğu 
durumu değişik açılardan ortaya koyan, buradaki samimi beyanlardı. 
Gerçekten de, mehabet kavramının yakıştığı iki kurum vardır, bunlardan 
bir tanesi yargıdır, bir de sık sık Meclisi yöneten sayın başkanlar ifade eder, 
Meclisin mehabetine uygun düşmüyor diye. Demek ki, mehabet kavramının 
yakıştığı iki kurum var; birisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, birisi de yargı. 
Şimdi bu açıdan baktığımızda, mahkemelerimizden içeriye giren insanlar, 
mahkemelerin mehabetini değil maalesef sefaletini görür. Onun içindir ki, 
daha göreve gelir gelmez ifade etmeye çalıştığım husus, bu bütçeler Türkiye’de 
adalet bütçesi değil sefalet bütçesidir. En azından, parayı veremiyorsak bile bir 
* TBMM Bütçe Komisyonu konuşması, 15.3.2003
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hakkı teslim edelim. Bunun için de para gerekmiyor. Bugün yargı mensubu 
olmak büyük bir fedakârlıktır. Bu kurumun Bakanı olduğum için filan 
söylemiyorum, samimi kanaatim olarak söylüyorum. Bu kurumun içerisinde 
de yanlış yapanlar, yanlış kararlar verenler olabilir. Benim de zaman zaman 
tenkit ettiğim, kendi iç değerlendirmelerimizde keşke bunu böyle yapmasaydık 
dediğimiz bir değerlendirmelerimiz var; ama, şunu kabul etmek lazım gelir ki, 
bugün yargı mensubu olmak büyük fedakârlıktır, bir vatanseverliktir.

Bu ülkede kamu görevi yapanların önemli bir kısmı Ankara’nın doğusuna 
tayini çıktığı zaman gitmemek için binbir türlü bahane arar. Meclise on bine 
yakın adam geliyorsa bunların bir kısmının Ankara’nın doğusuna gitmemek 
için bize geldiğini hep beraber biliyoruz. Ama, hiçbir yargı mensubu, hiçbir 
kaymakam, hiçbir polis, belli sayıda, şu devletin asli görevleri deyip de 
aslından alıp teferruatına devamlı kaynak aktardığımız kesimler var ya, işte, 
onlar gitmemek için elinden geleni yapar ve biz de bunlara sabahtan akşama 
telefon ederiz, göndermemek için. Ama. hâkim ve savcı dediğimiz insanlar 
beşinci sınıf kazadan başlar, Ankara’ya gelinceye kadar canı çıkar. Dolayısıyla, 
bugün, hizmetinde kaynak esirgediğimiz, insanlar bu insanlardır. Onun 
için, samimi olarak diyorum ki. yargı mensubu olmak, gerçekten, büyük 
fedakârlıktır, büyük vatanseverliktir. Parayı vermesek bile bunun altını bir 
defa, iyice çizelim, beş defa on defa çizelim ki bundan sonraki kısımları daha 
doğru bir zemine oturtmuş olalım.

Değerli arkadaşlarım, mahkemeler bir sonuçtur. Sonucu suçlayarak, 
sonucu taşlayarak ve sonuca olabildiğince tenkit ederek neticeye ulaşmamız 
mümkün değil. IMF’nin sonuç olduğu gibi. Mahkemeler sonuçtur. Eğer, gelir 
dağılımı bozulduysa, milli gelir bir gecede yüzde 70 azaldıysa, bir devalüasyonla 
Türkiye’nin en zenginleri bile bas bas bağırıyorsa böylesine berbat bir ortamda, 
böylesine dengesizliğin olduğu bir ortamda tabiatıyla bunun bütün yansımaları 
mahkemelere geliyor ve her yıl, başta da söyledim, 5 bin dava artıveriyor. Buna 
karşılık, yargının ödeneği artmıyor, yargının kadroları artmıyor. Sebebi ortadan 
kaldırmadan sonucu suçlamak bence çok haklı olmaz, çok insaflı olmaz. Adalet 
bütçesini görüştüğümüze göre böyle bir değerlendirme adil olmaz. Dolayısıyla, 
Türkiye’deki çarpık düzenin, bir türlü iyileştiremediğimiz,  bir türlü yerine 
oturtamadığımız, şu veya bu sebepten dolayı dengelerini kurumadığımız bir 
sistemin sonuçlarını... Mahkemelere bakarak, bu mahkemeler niye uzuyor 
neden bu böyledir dersek o zaman doğru olmuyor; çünkü devlet çalışmıyor. 
Hâkim kararını verirken önüne dosyanın tekemmül etmiş olarak gelmesi 
lazım. Tapuya yazı yazar bir ayda gelmezse mahkeme neye göre karar verecek. 
Eğer, bu bilgi ve belgeler, zamanında, süratli, devlet süratli çalışmadığı için 
mahkeme tarafından toplanamıyorsa sonuçta verdiği karar eksik oluyor, eksik 
adaletin de memlekete getirdiği sıkıntı ortadadır.
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Onun için, bir şeyi çok samimi olarak ifade etmemiz lazım. Türkiye’de bu 
adalet hizmetlerine niye bu kadar az bütçe ayrılıyor; buna iyi bir bakmak gerekir. 
Ben, aşağı yukarı 25-30 yılını siyasetin içinde geçirmiş bir insan olarak ifade 
ediyorum. Neticenin bu kısmından bakıldığında bir ülkede adalet hizmetlerini 
çok iyi yaptık diye hiçbir parti iktidar kazanamaz; yani, ben iyi cezaevi yaptım, 
iyi adliye sarayı yaptım diye vatandaş rey vermez. Halbuki, biz, bütçelerimizi 
rey verme esasına yöre ayarlıyoruz. Gelin, samimi bir itirafta bulunalım. Bir 
ilçeye gittiğinizde, bir ile gittiğinizde bize rey verdiniz de biz hâkim ve savcıların 
konfor içerisinde olduğu bir adliye binası yaptık denildiğinde vatandaş buna 
itibar etmez, buna göre rey vermez. Biz de bütün kaynaklarımızı, tercihlerimizi, 
önceliklerimizi rey alma esasına dayalı olarak yaptığımız için bu bir siyasetin 
genel değerlendirmesidir. Onun için de asli hizmetler, devletin asli görevleri 
tali görevler hâline geldi. Tali görevleri de asli görevler hâline geldi. Onun 
için, eğer bu bütçeyi düzeltmek istiyorsak biz bunun için epey kavga verdik 
hükümetle. Buraya gelen Bütçe Kanununu en son faksla Samsun’da imzaladım, 
imzalamayı da istemedim çok samimi olarak söylüyorum. Böyle bir durum 
söz konusu olmaz arkadaşlar. Çünkü, siz, adaleti güçlendirmezseniz, kuralına 
uygun olarak güçlendirmezseniz o zaman, alternatif adalet sistemleri çıkar. 
Bununla neyi kastettiğimi ifade etmek isterim. Türkiye’de ilk özelleştirme 
adalette başladı. Yani, mafya tipi adalet. İsterseniz vermeyin parayı, isterseniz 
keselim, isterseniz bu insanları 800 milyon maaşla, çalışan hâkim-savcıyla,  
400 milyon alan zabıt katibiyle bu yargı sistemini çalıştırmaya çalışalım. 
O zaman, her köşe başında illegal bir mafya grubu oluşur, mahkemelerden 
alamadığı adaleti topuğuna kurşun sıkarak almaya çalışır. Benim anlatmaya 
çalıştığım mesele bu. Meseleyi zeminine doğru oturtmamız lazım. Şimdi, biz 
bütün bunları yapmıyoruz. Sonuçta diyoruz ki, davalar uzuyor. Davalar niye 
uzasın? Davalar uzamıyor; ama, yeteri kadar kadro yok, şu an 19 bin açıkla 
çalışıyor. Hiç mübalağa etmeden, üstelik bu konuda da yemin ederek ifade 
ediyorum. İki hafta evvel, üç hafta evvel Samsun’da bölge toplantısı yaptık. 
Genç bir hâkim arkadaşımız geldi bana dedi ki “Sayın Bakanım yemin ederek 
söylüyorum, benim zabit katibim yok, belediyeden kâtip getirerek ben karar 
yazıyorum.” Böyle bir sistemden ne bekliyorsunuz?

Stabilize yoldan bir sene daha gidebilirsiniz. Eğer, her eve terkos 
getirmediyseniz köyün ortasındaki çeşmeden bir sene daha su taşıyabilirsiniz. 
Ben köylü çocuğuyum. Ama, adalet olmadığı zaman bunun sıkıntısını bir 
başka yerle, bir başka usulle, bir başka yöntemle telafi edemezsiniz. Adalet 
oksijen gibi, hukuk oksijen gibi. Oksijen azalması baş ağrısı dahil nasıl 
komplikasyonlara sebebiyet veriyorsa adalet azlığı bir toplumu temelinden 
sarsar. Eğer, adalet toplumun temeliyse bunu sadece fiyaka için yazmıyorsak 
bu toplumun temeli çürüktür bu bütçelerle. Yeteri kadar demiri de yok, yeteri 
kadar çimentosu da yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte, amiyane tabirle. 
Geldiğimiz nokta budur, bunu anlamamız lazım. 
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Ben çırpınıyorum, bir Bakan olarak değil, bu ülkeyi seven, bu devletin 
bir mensubu olmaktan iftihar duyan, Türk Milletine inanan bir insan olarak 
diyorum ki, bu ülkenin bağımsızlığı da buraya bağlı, bu ülkenin geleceği de 
buraya bağlı, bu ülkede barış buna bağlı, bu ülkede kardeşlik bu bütçeye bağlı. 
Onun için, ben sizden istirham ediyorum. Bir gösterge olması bakımından, bir 
mesaj verme açısından, zararı yok, her bütçeden, eğitim ve sağlık hariç, onlarda 
da tasarruf olmaz, gelin onbinde 1 kesin, bir şey olmaz emin olun. Sadece belli 
kesimlerin konforundan birazcık bir şey koparmış olursunuz. Onbirde 1 kesin, 
binde 1 kesin, gelin şu işi düzetelim. Bu ayıptan Türkiye’nin kurtulması lazım. 
Yabancı heyetler geldiğinde, size yemin ederek söylüyorum ki, gezdireceğim 
örnek bir adliye yok. Nereye götüreceksiniz? İsveç’ten geliyor, Strasburg’tan 
geliyor, başka taraftan geliyor. Biz bu hâlimizle Avrupa Birliği içerisine nasıl 
girmiş olacağız? Avrupa Birliği dediğimiz şey, bin türlü tenkidini yaparız, 
ama, netice itibariyle hukukun itibarda olduğu, orada adliye sarayı diyoruz, 
biz, adliye sarayından falan vazgeçtik, birçok kamu kuruluşunun bekçi 
kulübesi bile benim ağır ceza mahkemesi başkanımın oturduğu yerden daha 
konforludur. Bunu anlamak lazım. Eğer bunu anlayamayacaksak biz bu ülkeyi 
yönetemeyiz, siyasetçiler olarak yönetemeyiz. Dolayısıyla, eğer, bugün bu 
noktada bir kısım hatalar varsa, bu, planlamanın hatası falan değil, siyasetçiler 
olarak bizim hatamız. Bunu itiraf etmemiz lazım. Ben, kendimi acımazsızca 
eleştireyim, ondan sonra, yargıyı siyasallaştıran hâkimin, savcının yakasına 
yapışmak milletin boynunun borcu olur. Onlar da kendi görevini bilecek. Biz 
göreve geldiğimizden beri artık hâkimlerimiz, savcılarımız beyanat veremiyor, 
vermemeleri de lazım. Onlar da hukuka uyacaklar, uymaları lazım. Aksi halde, 
bakınız, siyasetçinin itibarı aşağı doğru bir trend gösteriyor. Siyasetçinin yedeği 
var. Ben berbat ediyorsam bir başkası gelebilir. Falan meslek mensubu itibarlı 
olmayabilir. O gider. Bir başkası gelir; ama, bugün hâkim ve savcı dediğimiz 
insanlar, adalet dağıtanlar 65 yaşına kadar bu ülkede hâkim ve savcıdır. Onların 
da şüphesiz kendi davranışlarına, hareketlerine, oturdukları, kalktıkları 
yerlere, söylediklerine dikkat etmeleri lazım. Onun için, yapılmış bir yanlışlık 
var, bunu inşallah düzelteceğiz. Yargıdan siyasete girenler, kaybettikleri zaman 
tekrar bir daha siyasete dönmemelidirler. Bu mesleği kati surette siyasetin 
semtinden geçirmemeleri lazım. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, yargının uzadığıyla ilgili bilgiler size 
vereyim. Yargı gerçekten işi uzatıyor mu uzatmıyor mu ona bir karar 
vermemiz lazım. Eğer mesele buradan kaynaklanmıyor da başka taraftan 
kaynaklanıyorsa onu da düzeltmemiz gerekir. 1986’dan 2001’e kadar süreler 
var, ceza mahkemelerinde ortalama yargılama süresi, gün olarak. 2001’de bir 
ağır ceza mahkemesinde 331 gün, çocuk mahkemelerinde 408 gün, DGM’lerde 
336 gün, asliye cezalarda 311 gün, sulh mahkemelerinde 160 gün, trafikte 24, 
icrada 127 gün, hukuk mahkemelerinde 2001 yılı itibariyle asliye ticarette 383 
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gün, asliye hukuk mahkemelerinde 241 gün, iş mahkemelerinde 33 gün, idare 
mahkemelerinde 190 gün, vergi mahkemelerinde 173 gün, Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunda 2001 yılı itibariyle süre 77 gün, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda 
21 gün, hukuk dairelerinde 59 gün, ceza dairelerinde ise bu süre 77 gün. Netice 
itibariyle bu süre belli açılardan baktığımızda uzundur, gerçekten uzundur. 
Ama, süratli bitsin isteniyorsa, o açıkların kapatılması lazım. Zabıt kâtibi yok. 
Mahkemeler neredeyse eski usul divitle, kalemle karar yazar hâle geldiyse 
kadro açığı karşılanmıyorsa, bakınız Ankara’nın merkezi adam dolu oturtacak 
yer bulamıyoruz birçok kuruluşta. Yargıda bu böyle değil, bunu açık olarak 
söylerim, onun için de mahkemelerimiz iş yükünden boğulmuş vaziyette. Ben 
göreve geldiğimden beri Ankara’ya tetkik hâkim olarak gelmek isteyenlerin 
sayısı 384‘tür. Niye; bunalmış vaziyette 100 dosya. 200 dosya... Ben avukatlığa 
başladığımda Yozgat Ağır Cezadaki dava sayısı 100’ dü. Şimdi 700 dosyayla, 600 
dosyayla, 500 dosyayla ağır ceza mahkemelerine çıkan hâkimler var, mahkeme 
başkanları, üyeler var. Tabiatıyla, biz kadro açığını süratle kapatmazsak... 
Canım, tasarruf tasarruf da, nereden tasarruf edeceğimizi iyi bilmemiz lazım. 
Meclisten tasarruf edelim. Bu Meclis iki sistemle çalışırken çalışanların sayısı 
700-750 idi. Şimdi 5500 diyoruz. Buradan tasarruf edelim, ama yargıdan 
tasarruf etme imkanı kalmadı. Onun için, ben sizden istirham ediyorum, diğer 
konuların hepsi, vereceğim cevapların hepsi, bu işin içerisindedir. Para varsa 
hizmet var, para yoksa bundan sonra hizmet yapma imkânınız yok, neredeyse 
mahkemelerimiz avukattan dosya kâğıdı ister durumda. Davacıdan acaba 
şu eksikliği giderebilir misin diye ister durumda. 440 milyona, 435 milyona 
bir zabıt kâtibi çalıştırıyoruz. Göreve yeni başlamış hâkimlerimize de 878 
milyon veriyoruz ve bunlar trilyonluk davaları görüyor, başka türlü davaları 
görüyor, yargının problemleri akılda kalmıyor; ama, bir eski yüksek mahkeme 
başkanının vicdan ile cüzdan işi akılda kalıveriyor. Gelin yargıyı bu ikisinin 
arasına sıkıştırıp bırakmayalım sizden istirham ediyorum.

Onbinde 1 kesseniz, üç bakanlığın bütçesi dışında, emin olun biz bu 
sıkıntıları aşarız, bu sıkıntıları önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde yargıyı 
bugünkü kadar feryat eden bir bakanın feryadından kurtarırız. Bu benim 
mesleğim değil, bende gelir giderim, benden evvelkilerin gelip gittiği gibi. Ben 
sizden istirham ediyorum.



TBMM Genel Kurulunda çalışırken
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YARGIYA GÜVEN, YARGININ SORUNLARI *

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığıyla ilgili 
olarak burada görüşlerini ifade eden değerli milletvekili arkadaşlarıma ve 
adalet konusuna her zaman destek vermiş, hizmet noktasında bize yardımcı 
olmuş olan tüm milletvekili arkadaşlarıma, bu vesileyle, huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.

Yargı konusu, şüphesiz çok önemli. Bir süreden beri de, Türkiye’de bu konu 
tartışılıyor. Aslında, bu konudaki bir memnuniyetimi ifade etmek isterim. 
Yargı hizmetleriyle ilgili, yargının sorunlarıyla ilgili konular çoğu zaman, ya 
adli yılın açılışında veya yüksek mahkemelerin kuruluş günlerinde gündeme 
gelir, eğer, sayın başkanlar aykırı birkaç cümleyi söylediyse birkaç gün tartışılır, 
ondan sonra, bu konu Türkiye’nin gündeminden kalkardı.

Memnuniyet verici olan husus şu ki, bugün, Türkiye’nin her tarafında, 
mütevazı bir Anadolu şehrinde bile yargıyla, adaletle, hukukla, insan haklarıyla 
ilgili sempozyumlar düzenlenmektedir. Bundan da şu sonuç çıkıyor ki, 
giderek Türkiye’de adalet, bir toplumsal talep hâline gelmeye başlamıştır. Bir 
işin çözümü de, esas itibariyle, bir toplumsal talep hâline gelmesine bağlıdır. 
Avrupa Birliği süreci de, belki, bu konuların bütün Türkiye’de tartışılmasına 
vesile olmuştur.

Şüphesiz, yargı konusunu tartışırken, bazı hususlara dikkat etmemiz 
gerekiyor; çünkü, yargının itibarı, devletin itibarıdır. Geldiğim günden beri, 
hep bunu ifade etmeye çalışıyorum.

Yargıya güven, aynı zamanda devlete güvendir. Aksi bir düşüncenin doğru 
olduğu kanaatinde olmadığımı hep ifade ettim; bugün, bir kere daha, burada 
ifade etmek istiyorum.

Hepimize düşen görev, şüphesiz, el birliğiyle, yargının itibarını, bugün 
hangi noktadaysa, ondan çok daha yukarılara çıkarmaktır. Buna, hepimizin 
gayret etmesi lazım; çabamız, gayretimiz de bu maksada matuftur. Bu konuda 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 20.12.2003
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bize görev düştüğü kadar, şüphesiz, büyük fedakârlıklarla, büyük özveriyle bu 
hizmeti yürüten yargı mensuplarına da bu anlamda görevler düşmektedir.

Yalnız, müsaade ederseniz, bu vesileyle, müsamahanıza da sığınarak, 
bir hususu da açıklamak isterim. Hepimiz siyaset yapıyoruz; zaman zaman, 
konuşmalarımız olur, bu konuşmalarımızda, bazen, çok samimi olarak 
da söyleyebiliriz; ama, kamuoyu, onu yanlış bulabilir. Maksadımızı aşan 
beyanlarda da bulunabiliriz veya öyle kastetmediğimiz halde, ertesi gün, 
basında, bir başka türlü yer alır ve sonra, onun üzerine, hükümler, fikirler 
beyan edilir. Bir arkadaşımızın “yargıya güvenmiyorum” tarzındaki bir 
beyanını, tümüyle bir partinin görüşüymüş gibi, bir iktidarın görüşüymüş gibi 
mütalaa edip, böyle bir genellemeye gitmek, zannediyorum, bugün için güzel 
bir konuşma mevzuu olsa bile, siyaseti yıpratıyor.

Geriye dönük, hepimizin, siyasi hayatında, nerede yanlış yaptığımıza bir 
baktığımızda...

Siyasette sabırlı olursak, birçok şeyde anlaşabiliriz. Burada, hepimizin 
maksadı, demin söyledim, yargının itibarını yükseltmek.

Şimdi, ayın gün, Sayın Mehmet Ali Şahin’in televizyonda beyanı olunca, 
kendini aradım, Mehmet Ali Bey, senin böyle bir beyanını televizyonlar 
veriyor, doğru mu, dedim; “Ağabey, yanlış. Nereden çıktı bu? Anadolu 
Ajansından metni göndereyim hemen size” dedi. Bakın, şimdi, aynı gün, 
benim açıklama yaptığım saatte, Mehmet Ali Şahin’in Anadolu Ajansındaki 
metnini okuyacağım. Bir gazeteci arkadaşımızın “yargıda insan hakları 
konusunda bir direnç var, değerlendirmesine ne diyorsunuz” tarzındaki bir 
sorusuna “ben, tüm yargı erkini karşımıza alarak, demokrasi ve insan hakları 
konusunda karşımıza engeller çıkıyor değerlendirmesine katılmam. Yargı 
mensuplarımızın kahir ekseriyetinin hukuka, özellikle evrensel hukuka, 
kanunlara ve vicdanlarına göre hareket ettikleri kanaatindeyim; ama, çok 
istisnai bazı örneklerin hem kamuoyunu hem de onlar adına siyaset yapan 
milletvekillerini endişelendirdiğini tespit ediyorum” diyor. Şimdi, olay bu.

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman, bakın bunun altını çizelim siz de 
bir yerde konuşma yaparsınız, onun içinden bir cümle, iki cümle... Sonra, ne 
kadar tavzihler yaptığınız da ortadadır. Bu grubun içerisinde olanlar da vardır. 
Nitekim, daha birkaç gün evvel bir açıklama yapmıştır; “ben onu demek 
istemedim, kastım o değildi, şöyledir”diye, bir saat sonra bir açıklama yapmak 
lüzumu doğmuştur.

Bununla söylemek istediğim şey şu: Biz, siyasetçiler olarak, birbirimizin 
açığını arayarak bir siyaset yapmak istiyorsak... Bakınız, burada, bugün, grubu 
bulunan partilerimiz ve diğer partilerimizin, yüzlerce, binlerce, onbinlerce, 
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yüzbinlerce üyesi var. O zaman işi gücü bırakıp, acaba, falanca partinin filanca 
yerdeki üyesi zülfü yâre dokunan ne konuşma yaptı deyip, onu, koskoca bir 
gruba, koskaca bir partiye mal edersek, sonunda ne oluyor; sonunda, siyaset 
birbirini yıpratıyor ve sonuçta, bakınız, 3 Kasım seçimlerinin ne zorluklarla 
yapıldığını gördük.

Değerli arkadaşlarım, demiri çürüten kendi pasıdır. Gelin, biz, birbirimizin 
bu noktasında, paslanmaya, korozyona sebebiyet verecek davranışlardan, 
beyanlardan kaçınalım.

Dediğim gibi, ben, yargıya güveniyorum, benim grubum yargıya güveniyor, 
benim Hükümetim yargıya güveniyor. Esas itibariyle, demokratik bir ülkede 
siyaset yapan insanlar iki şeye güvenir, güvenmek mecburiyetindedir, hepimiz 
de güveniyoruz; evvela milletimize güveniyoruz, onun iradesine güveniyoruz, 
ikincisi de yargıya güveniyoruz. Dolayısıyla, meseleyi böylece anlarsak taşları 
yerli yerine oturtmuş oluruz; aksi, bence bir polemik konusu olur. Bugün için 
fiyakalı bir konuşma yapmaya belki vesile olabilir; ama, çok doğru da değildir. 
Bunu ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, ikincisi, tabiatıyla, Türkiye sorunlu bir ülke; 
maalesef, senelerden beri sorunlarını çözmüyor, sorunlarını devrediyor. 
Samimi olarak ifade ediyorum ki -bu benim görev aldığım beşinci hükümet- 
kırk yılın çarşambasının bir araya geldiği bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu 
kadar sorunları olan bir ülke, çözülmemiş devredilmiş, Kıbrıs karşımızda, Irak 
karşımızda, dış borç, iç borçtan tutun, her türlü dengenin altüst olduğu bir 
Türkiye’de, geceyi gündüze katarak, şüphesiz, sizlerle birlikte bir kısım şeyleri 
yapmaya çalışıyoruz. Siz de, tabiatıyla, muhalefet olarak, bizim yanlışlarımız 
varsa, eksikliklerimiz varsa, bunları söyleyecekseniz, emin olun bundan 
çok memnun oluruz; çünkü, muhalefet, görevini yapmazsa, o zaman da, iş 
çığırından çıkıyor. Onun için, buradaki her konuşmanın, benim hoşuma gitse 
de gitmese de, bazı eksiklikleri, yanlışlıkları da olsa, samimi olarak söylüyorum 
ki, ben, ciddiyetle üzerinde dururum, ondan bir şeyler çıkarmaya çalışırız. 
Yargı konusunu da biz böyle kabul ediyoruz.

Şüphesiz, yargının sorunları var, uzunca bir zamandan beri biriken 
sorunları var, özlük haklarıyla ilgili sorunları var, düzeltmeye çalışıyoruz, 
çalışacağız da; ama, bir şeyi hep beraber görüyoruz -işte, bir bütçe müzakeresi 
sebebiyle, biz, bu konuşmaları yapıyoruz- geldiğimiz günden beri devlet 
havuzu su alıyor, havuzda su yok, delik tıkamaya uğraşıyoruz, oradan o deliği 
tıkıyoruz, öbür taraftan bir başka delik, oradan oraya, buradan buraya... Havuz 
da su alacak ki, bundan toplumun tüm kesimlerine bir şeyler verme imkânınız  
olacak; değilse, şu an bir Adalet Bakanı olarak, ben de biliyorum ki, 1 000 
000 000 lira maaş alan, İstanbul’da görev yapan, yeterli lojman olmadığı için, 
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bunun 400 000 000’unu, 500 000 000’unu kira parası vererek hizmet yapmaya 
çalışan arkadaşlarımız var. Başka mesleklerden de var; ama, önünde sonunda 
bunlar düzelecektir, düzetilmesi lazımdır. Uygun bir zamanda, uygun bir 
fırsatta bunları düzeltmek de bizim görevimizdir.

Yargıdan beklenen hizmetlerin gereğince yerine getirilebilmesi için 
üç şartın olması lazım. Bunlardan bir tanesi, kaliteli yasa çıkarmaktır. Buna 
gayret ediyoruz. Şüphesiz, bu noktada, özellikle, yasalarımızın Avrupa 
Birliği standartlarına uyması açısından yapıtımız çabalar ortadadır. 7 tane 
paket çıkarılmıştır. Şu an, Meclis gündeminde, komisyonların gündeminde, 
Türkiye’nin hukuk altyapısını sağlamlaştırmak adına yaptığımız çok önemli 
düzenlemeler var. İnanıyorum ki, bu sene içerisinde, Türkiye’nin temel 
yasalarının tamamını Meclisin huzuruna getireceğiz ve 2004 yılı biterken, 
Adalet Bakanlığı olarak bu konuda çok önemli bir adım atmış olacağız; daha 
çağdaş, günün ihtiyaçlarına cevap veren bir yasal düzenlemeyi, yasal altyapı 
hazırlığını tamamlayacağız.

İkincisi, nitelikli yargı personelidir. Hakimlerimizin ve savcılarımızın, 
değişen dünya şartlarını, ihtilafların çeşidini, niteliğini ve dış ve iç bağlantılarını 
da hesaba katarak bunların hepsine vukuf peyda etmiş, bu konuda ihtisas 
yapmış insanlar olarak mahkemelere çıkmaları, tahkikatlarını sürdürebilmeleri 
lazım. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemeler var. Bu Meclis yaptı; yani, 
sadece biz yaptık demiyoruz ve bu yönüyle de medyunu şükranım ki, bu 
hizmetlerin tamamında, benim Grubum kadar, Cumhuriyet Halk Partisinin 
ve diğer arkadaşlarımızın, bağımsız milletvekillerimizin, hepsinin katkısı 
oldu. Bunları açık yüreklilikle söyleyelim. Siyasetin itibarı böyle yücelir, başka 
türlü yücelmez. Biz birbirimizi kötüleye kötüleye, sanki, bu memlekette en 
kötü insanlar bu çatının altındaymış gibi bir imajı kendi ellerimizle götürdük, 
teslim ettik, onun getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz. Benim samimi kanaatim bu; 
ama, müsaade ederseniz, yeri gelmişken bir şey daha ifade edeceğim. O da 
şudur:

Şimdi, bakınız, bir dokunulmazlıklar meselesi gidiyor. Allah’a şükür, şu 
kadar zamandır bu ülkede siyaset yapan bir insanım. 83 üncü maddeyle ilgili 
-bir trafik cezası dahil- hiçbir şeyim olmadı ve Allah’tan dileğim de, bu mesleği, 
bu işi bıraktığımda böylece gelip gitmektir, Kızılay’da elim cebimde, alnım açık 
yürüyebilmektir. Allah’tan hep bunu istedim.

Bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bakınız, demokrasi, dengeler rejimi değerli 
arkadaşlarım; yasaması var, yürütmesi var, yargısı var. Bu üç erkin birbirleriyle 
olan dengeleri için, nasıl işçi-işveren münasebetlerinde işçinin grev hakkı var, 
patronun, sermayedarın lokavt hakkı varsa, aynen demokraside de yasamanın 
yetkileri, imkânları var, sınırlanması gereken hususları var, yürütmenin var, 



91

Yargıya Güven, Yargının Sorunları

yargının var. Şimdi, maalesef, Türkiye’de demokrasi, hep beraber görüyoruz 
ki, çalılıklar içerisindeki bir perili köşke benzedi uzunca bir süre. Bu perili 
köşkten her gün haberler geliyordu, sesler vesaire geliyordu. Biz, bu köşkü, 
el birliğiyle düzeltmeye uğraşıyoruz. Dolayısıyla, düzeltme yapılırken, bu üç 
erkin haklarını, yetkilerini, sorumluluklarını birlikte düzeltmediğiniz takdirde, 
o zaman bir kısım dengeleri bozulmuş olur. Bunun faturası da, sonunda çok 
acı çıkıyor.

1982 Anayasası olağanüstü dönemde yapıldı; bu Parlamento kapalıydı, 
bugünkü partilerin hiçbirisi yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin 
en köklü partisi kapatılmıştı. Bu dokunulmazlıklar o dönemde konuldu. 
Bu dokunulmazlıklarla ilgili, daha sonra bir şey yapılmadı. Bununla, 
dokunulmazlıklardan kaçıyor filan değiliz; meseleyi bir bütünlük içerisinde 
koymadığımız takdirde, taşlar yerli yerine oturmuyor.

Şimdi, bu Anayasaya baktığımızda, yasamanın dokunulmazlığıyla ilgili 
83 üncü maddede; yürütmeyle, Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilgili 100 üncü 
maddede, kamu görevlileriyle ilgili 129 uncu maddede, yargıyla ilgili ise 140 ıncı 
ve müteakip maddelerinde bir kısım ayrıcalıklar var; yani, Türkiye, ayrıcalıklar 
rejimi... Emin olun, ayrıcalığı olmayan sadece vatandaş, onun dışında, devlet 
adına kim yetki kullanıyorsa, her birisinin tahkikatı da farklı, yargılaması da 
farklı, zırhları da farklı, lojmanları da farklı, oturdukları yerleri farklı, hatta, 
mezarlıkları bile farklı. Şimdi, bütün bu ayrıcalıkları bir bütünlük içerisinde 
almadığımız takdirde, o zaman vur abalıya, vur siyasetçiye; dokunulmazlık... 
Şimdi, bu siyasetçinin dokunulmadığı tarafı kalmadı ki değerli arkadaşlarım. 
Zincirbozanlarda yatanlar kimlerdi? Menderes olarak, bakanları olarak, 
başbakan olarak ipe çekilenler kimlerdi? Bunlar tarihimizin acı sayfalarıdır. 
Onun dışında, yani, kendi kendimize hep haksızlık ediyoruz.

Ben demek istiyorum ki, bu memlekette kim haksızlık yaptıysa, kim 
yolsuzluk yaptıysa, elbette, hiçbir ayrıcalığına bakmaksızın, bunun önünün 
açılması lazım; ama, siz, sadece, yasamayla ilgili kısım üzerinde durursanız, o 
zaman, siyaset yapanları haksız bir itham altında bırakmış olursunuz. Ne olur; 
bu memlekette, yolsuzluğu, hırsızlığı sadece siyasetçi yapıyor, ah o siyasetçinin 
dokunulmazlığı olmasa... Ben diyorum ki, ona dokunalım; ama, dokunulması 
gereken başkalarına da dokunarak, olması gereken sınırların içerisine çekelim.

Bakınız, gayet açık söylüyorum; şimdi, bununla bir yere varamayız. Ben 
bir şey söylemeye çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Bakın, hiçbir problemi 
olmayan bir insan olarak ve şu yolsuzluklar konusunda da kavga vermeye 
çalışan, birçok riski de göze almaya çalışan bir insan olarak, yaşadığımız 
tecrübelerden bir yere varmaya çalışıyorum; ama, siz, bunları bugün görmek 
istemezseniz, bir gün gelirler... Dedim ya, siyasetçinin dokunulmadık tarafı 
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kalmadı. 3 Kasım seçimlerinde, geçen dönem, bu çatı altında itham edilenlerin 
hiçbirisinin dokunulmazlığı yok; ne değişti?

Ne değişti? Hiçbirinin dokunulmazlığı yok. Hata oldu, yanlış oldu vesaire; 
ama, hiçbir netice çıkmadı. O zaman, mesele şu: Türkiye’de, yolsuzlukların 
önündeki tek engel ille de bu siyasetçi dokunulmazlığından ibarettir 
diyorsak, o zaman, bazen, yanlış dolmuşa bineriz, gitmek istediğimiz yere de 
gidemeyebiliriz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yapılacak bir tek şey var -Saygı 
duyduğum bir insan olarak, ben, bunu, Sayın Baykal’a da ifade ettim- gelin, 
şu uzlaşma komisyonunu çalıştıralım. Oybirliğiyle çalışan bir komisyon, 
Anayasanın 83 üncü maddesi dahil, 100 üncü maddesi dahil, 129 uncu 
maddesi dahil, başka ne kadar ayrıcalık varsa, bunların hepsini... Neticede, 
geceyi gündüze katar, çalışırız. Bütçeyi takiben, biz bunların hepsini on, 
onbeş, yirmi gün içerisinde milletin huzuruna, Parlamentonun huzuruna 
getiririz. Bu meselenin neresinde yanlışlık var? 83 ü de düzeltelim diyoruz. 
Kimsenin 83’ten kaçtığı bir taraf da yok ki, nereye kaçacak? Kaçan, dediğim 
gibi, bir dönem kaçıyor, ondan sonra yine yargının huzuruna çıkacak, çıkmak 
mecburiyetindedir. O sebeple, Türkiye’de yapılacak pek çok şey var...

Çok değerli arkadaşlarım, güzel bir milletimiz var; güzel bir devletimiz 
var, demokratik, laik, hukuk devleti. Şüphesiz, hepimizin görevi, bu yazılı 
nitelikleri daha çok yaşanır hâle getirmek. Bunlar içerisinde hukuk devleti 
kavramı, hukuk kavramı fevkalade önemli. Bunun içini iyi doldurabildiğimiz 
takdirde, öyle inanıyorum ki, bugün karşılaştığımız sorunların önemli bir 
kısmını geride bırakmış olacağız. Buna gayret etmeye çalışıyoruz. Şüphesiz, 
bütçeler, bunun bir aracıdır. Buraya ne kadar önem verirsek, o nispette bu 
nitelikler de hayata o kadar geçmiş olacak, ondan da toplumumuz gerekli 
faydayı sağlamış olacak.

Arkadaşlarımızın dile getirdiği husus, bütçenin belli bir rakamın altına 
düşmüş olması, hakikaten, zaman zaman bindeyle ifade edilir bir rakam 
olarak önümüze gelmiş olması hepimizi rahatsız eden bir husus; ama, 
memnuniyetle ifade ediyorum ki, geçen sene de, bu sene de, 2004 bütçesinde 
de istenilen kadar olmasa bile, beni tatmin etmese de, sizi tatmin etmese de, 
bir önceki yıla nazaran, 2002’ye nazaran biraz daha ileriye doğru bir artış 
vardır. Şüphesiz, bunun rakamlarla ifade edilen kısmı var; ama, rakam olarak 
bütçede gözükmeyip, hükümetimiz tarafından yargıya sağlanmış olan başkaca 
hizmetlerle bunları ortaya koyduğumuzda, gerçekten, bugün, bir iki sene 
evveline nazaran daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim.

Şüphesiz, Adalet Bakanlığının personel harcamaları var; özellikle 
hâkimlerimizin, savcılarımızın, yardımcı personelimizin, cezaevi 
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personelimizin aldıkları aylıklar var, ödenekler var. Bunlar, genel bütçe 
içerisinde sağlanmaya çalışılan bir husustur. Mümkün olan bir zaman 
içerisinde, biz, bu konularla ilgili gerekli çalışmaları yaptık, gerekli hazırlıkları 
yaptık. Ümit ediyorum ki, bir iyileştirme fırsatını bulur bulmaz bunu yapacağız. 
Yani, bu konudaki hazırlığımız tamamdır; geri kalan, Türkiye’nin iki yakasının 
bir araya gelmesidir. Bunun için de, el birliğiyle gayret ediyoruz. 

Onun dışında, oturdukları mekânlar, hakikaten -hep ifade etmeye 
çalıştım- yargının mehabetine uygun mekânlar değil; ama, geldiğimiz günden 
beri, herkes biliyor ki, özellikle yargı mensubu arkadaşlarımız biliyorlar ki, 
şu an 57 il ve ilçe merkezinde yargıya büyük önem verdik. Müstakil adliye 
binalarında ve gerçekten huzur içerisinde, kendi mekânlarında, rahat 
mekânlarda bu hizmeti yapabilsinler diye ciddî bir çabanın içerisindeyiz, 
gayretin içerisindeyiz. Geçen sene burada kabul edilen bütçeye ilaveten, Maliye 
Bakanımızın ve Başbakanımızın desteğiyle, Yüksek Planlama Kurulundan 
karar çıkarmak suretiyle, ilave bir ödenek aldık ve bundan dolayıdır ki, bu ayın 
sonundan itibaren de, 8-10 yerde daha ilave ihale yapabilme imkânını getirdik.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye’de yargının en büyük problemi İstanbul’dadır. 
Eğer İstanbul’daki yargı problemini çözebilirsek, Türkiye’deki yargı probleminin 
yarısını çözmüş olacağız; çünkü, maalesef, İstanbul’da uygun mekânlar yok, 
uygun arsa da yok. Yani, geriye dönük ne yaptıysak yaptık; her hizmet için imar 
planında bir yer gösterildiği halde, alan tahsis edildiği halde, yargı hizmetleri 
bakımından bugün adliye binası yapacağız deseniz, yapacak arazi yok, arsa yok. 
Onun için, Hükümete geldiğimiz günden beri, Silahlı Kuvvetlerimizle yakın 
işbirliği içerisindeyiz. Burada, Kara Kuvvetleri Komutanımıza, Genelkurmay 
Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum; çünkü, bize arsa temin ettiler. 
Ayrıca, Özelleştirme İdaresi bize imkân sağladı. Bizim yatırım bütçesine 
ilave para konulmuş olsaydı, biz, bu binaları yapacaktık; ama, devlette israfı 
doğru bulmuyoruz. Zaten iki yakamızın bir araya gelmemesinin iki sebebi 
var; bir tanesi devletteki yolsuzluk, bir tanesi de israf. Özelleştirme İdaresine 
devredilmiş pek çok bina var. Biz, bütçeye ödenek koyup, yeni baştan bina 
yapmak yerine -bu binalar zaten boşaltılmış ya da başka kuruluşların elinde 
verimli bir şekilde kullanılamıyor- biz, bunlardan önemli bir kısmını almak 
suretiyle, hiç olmazsa, belli bir süre bunlardan istifade etmeye çalıştık. Mesela 
Erzurum’da, mesela Samsun’da, mesela İstanbul’da, mesela Ankara’da, mesela 
Antalya’da; binadır, arazidir, arsadır bunları temin etmeye çalışıyoruz ki, 
bunların üzerine bina yapmaya çalışalım ve memnuniyetle ve açık yüreklilikle 
ifade ederim ki, artık, Adalet Bakanlığı, sadece hizmet bakanlığı değil -şu 
an yürüyen 57 proje, inşallah, bulacağımız imkânlarla önümüzdeki sene bu 
sayı belki de 100’e çıkacaktır- bir yatırım bakanlığına doğru da bu anlamda 
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gitmeye başlamıştır. Bu trendi sürdürebilirsek, bu gelişmeyi sonuna kadar 
götürebilirsek, bir iktidar dönemi sonunda, belki bugün fizikî mekânlarla ilgili 
şikâyetlerimizin önemli bir kısmını ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Bir başka önemli yaptığımız çaba, gayret -burada ifade edildi- Ulusal Yargı 
Ağı Projesidir. Gerçekten, elektronik çağında, bilgi çağında yargının bu sistemle 
donatılmamış olması çok büyük bir eksiklikti. Hükümet hiçbir fedâkarlıktan 
kaçınmadı. Bu Projenin 2004 yılı içerisinde -hatta, biz 2003 yılında bunu 
bitirmek istedik, her türlü imkânı bulduk; ancak, sistem gereği belli bir zaman 
içerisinde bunun yapılması mümkün olacağı için- bunun bitirilmesi gerekiyor. 
Bütçede ödeneği var, parası sonuna kadar hazır. İnşallah, 2004 yılında, beşinci 
sınıf bir ilçedeki hâkim ve savcılarımız da bu imkânlardan istifade edebilecek, 
bilgi noksanlığını ya da yetersizliğini elektronik imkânlarla ortadan kaldırmış 
olacak. Biz, bu noktada elimizden geldiği kadar gayret göstermeye çalışıyoruz. 
Şüphesiz, her zaman Meclisin desteğini istedik, bundan sonra da istemeye 
devam edeceğiz; çünkü, sizin desteğiniz olduğu sürece, biz bu hizmetleri daha 
süratli götürebiliriz, götürmeye gayret ederiz.

Yapmak istediğimiz bir başka şey daha var; özellikle seçim ortamında 
yanlış anlaşılır diye bunu burada ifade etmeye çalışayım: Problemin önemli 
bir kısmının İstanbul’da, büyük şehirlerde olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bu, 
aynı zamanda, tahkikatın yürütülebilmesi açısından da zaman zaman sıkıntı 
çıkarıyor. Nitekim, Şişli’de yürütülen bir tahkikatla ilgili, eğer Kartal’daki bir 
adresle ilgili olarak bir el koyma gerçekleşecekse, ikisi de İstanbul hudutları 
içerisinde olmasına rağmen, Şişli Savcısı Kartal Savcısına talimat yazacak, o, 
orada o işleri yapacak... Buradan oraya evrak gidinceye kadar, çoğu zaman, 
atı alan da Üsküdar’ı geçiyor. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız bazı 
olaylardan dolayı da, biz, bu sıkıntıyı yaşadık.

Onun için, demeye getiriyoruz ki, İstanbul’un Anadolu Yakasında hizmet 
birleştirilmesinden kastımız büyük ölçüde odur bir ya da iki adliye, Avrupa 
Yakasında da bir ya da iki adliyeyi merkezde toplamak suretiyle, hem bu yetki 
kargaşası ortadan kalkacak hem davaların uzaması büyük ölçüde ortadan 
kalkmış olacak hem de vatandaşlarımız, derli toplu mekânlarda, uygun 
mekânlarda adalet hizmetini alabileceklerdir.

Büyük şehirlerde, nitekim, Ankara’da görev yapmış olanlar -hâkimlik, 
savcılık, avukatlık yapmış olanlar- bilir; her ilçede bir adliye vardı ve avukatlar, 
nefes nefese, bir Yenimahalle’ye, bir Altındağ’a, bir merkez adliyeye koşuşturur 
dururdu; şimdi, hepsi bir tek adliyede -Gölbaşı ve Sincan hariç- derli toplu 
yerlerde görülmeye başlanıldı. İstanbul için de yapmak istediğimiz budur.
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Nitekim, İzmir’de yirmi senedir inşaatı süren bir adliye hizmet binası var, 
para yok. Bu sene ilave ödenekleri bulduk; eğer yıl sonuna yetişmezse, Adalet 
Bakanlığı olarak bizim zerre kadar kusurumuz yoktur. Müteahhidi çağırdık, 
Valiye haber verdik, Bayındırlık Müdürü dahil -yirmi senedir inşaatı süren 
bir bina, devletin ayıbı- tüm ilgililere “bu binanın bu sene bitmesi için benden 
ne bekliyorsanız vermeye hazırım” dedim, her türlü parayı verdim; ama, 
bitmezse, bilesiniz ki, bu işlerde de bir kısım sıkıntılar vardır. Hep bunlarla 
uğraşmaya çalışıyoruz.

Şimdi, trilyonlarca lira parayı harcayıp da, adliye binası orada boş 
bulunup, Bornova’da ayrı bina, Karşıyaka’da ayrı bina, bir başka ilçede ayrı bina 
olmaktansa, bunların hepsini derli toplu hâle getirmek, hem aklın gereği hem 
bilimin gereği hem de hizmette kalitenin gereğidir; yapmak istediğimiz budur. 
Biz, meseleye bu çerçeve içerisinde yaklaşmaya çalışıyoruz.

Şundan emin olun, samimiyetle inanıyoruz ki, Türkiye’de yargı hizmetleri 
ne kadar iyi yürütülebilirse, geleceğimiz o kadar müemmen olur; bu ülkede 
barış olur, huzur olur, kardeşlik olur. İnsanlar hak arayacakları zaman oralara 
giderler, oradan haklarını alırlar ve tekrar, evli evine köylü köyüne döner.

Onun için de, biz, yargının en itibarlı kurum olabilmesi için, yargı 
hizmetlerini görenlerin en rahat şartlarda bu görevlerini yerine getirebilmeleri 
için, bir taraftan yasal düzenlemeler yapıp, öbür taraftan eğitim ve öğretim 
hizmetlerinde giderek kaliteyi artırıcı çabaları, gayretleri ortaya koyarken, öbür 
taraftan da, hem özlük hakları itibariyle hem de yaşadıkları fizikî mekânlar 
itibariyle bugünkünden çok daha iyi bir noktaya götürebilmek için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün, bu bütçeden, zar zor imkânlar içerisinde 
ayrılmış bu paranın da, zerresine halel getirmeden, zerresine namerdin el 
uzatmasına imkân vermeden, maksadına masruf olarak harcanacağından 
emin olmanızı bilhassa istirham ediyorum.

Desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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HAKİM VE SAVCILARIN EĞİTİMİ*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel çok değerli oylarınızla 
kabul etmiş olduğunuz bu Tasarı, inanıyorum ki, Türk yargı sistemine çok 
önemli katkılar sağlayacaktır.

Tasarının genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, dünyada ve ülkemizde 
çok önemli ve çok yönlü değişimler yaşanmaktadır. Şüphesiz, bu değişimlerin 
tabiî sonucu olarak da, hukukî sorunlar, hem bir taraftan artmakta hem de 
nitelik itibariyle büyük değişiklikler arz etmektedir. Bu ihtilafları çözecek olan 
yargı sisteminin, gelişen ve değişen bu şartlara göre bilgilenmesi, bilgilerin 
tazelenmesi, dünyada ve ülkemizde olup bitenler hakkında bilimsel açıdan 
bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin en temel problemi -hepimiz biliyoruz ki- büyük ölçüde, eğitim 
yetmezliğinden kaynaklanıyor. Eğitim yetmezliği ve yetersizliğinin en büyük 
sıkıntısını da, biz, yargı hizmetlerinde ve adalet hizmetlerinde görüyoruz. 
Açılan hukuk fakültelerinin sayısının artmış olması, bir bakıma sevindirici gibi 
gözükmüş olsa bile, büyük ölçüde, hukuk eğitiminde çok ciddi ölçüde kalite 
düşüklüğüne sebebiyet verdiği için, bu okullardan, bu fakültelerden yetişen 
öğrenciler, meslek hayatına intikal ettiklerinde, yetersiz bilgi sebebiyle, büyük 
ölçüde, kararlarında isabetsizlikler kaydetmekte, bunun sonucu olarak da hak 
kayıplarına sebebiyet vermektedir.

İnanıyorum ki, bu değerli katkılarınızla çıkarmış olduğunuz Adalet 
Akademisi Kanunu, eğitim sistemimizdeki bu eksikliği, bu noksanlığı ve 
adalet hizmetlerindeki ihtiyacı karşılayacak ve gerçekten Türkiye’nin hukuk 
devleti olma noktasındaki önemli bir açığı da kapatmış olacaktır.

Tasarının yasalaşması sebebiyle, bugüne kadar desteklerini esirgemeyen 
iktidar ve muhalefet gruplarına ve bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza 
ve teker teker hepinize çok teşekkür ediyor, yasalaşan bu Tasarının adalet 
camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.

* TBMM  Genel Kurul konuşması, 23.7.2003.



TBMM Genel Kurulunda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile birlikte, 19.6.2003
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BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ *

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Görüşülmekte olan Tasarıyla ilgili olarak bazı hususları dile getirmeye ve 
bir kısım yanlış anlamaları da ortadan kaldırmaya gayret edeceğim. Burada 
ifade edildiği gibi, Türkiye’de hukuk sistemi, gerek hukuk alanında gerekse 
ceza alanında, iki dereceli mahkemeler tarzında yargı hizmeti sürdürmektedir; 
ilk derece mahkemesi ve üst derece mahkeme.

İlk derece mahkemesi, davaya ilk kademede bakan yargı organıdır. Bu 
mahkeme, tahkikat ve yargılama yapar ve somut uyuşmazlığı, kanunları 
uygulamak suretiyle çözmeye çalışır. Onun içindir ki, ilk derece mahkemelerine 
“olay mahkemeleri” ya da “hüküm mahkemeleri” diyoruz.

Üst derece mahkeme ise, bizde Yargıtay’dır. İlk derece mahkemesinde 
dava görülüp hüküm verildikten sonra, temyiz yoluna müracaat edildiğinde, 
hüküm ve hükmün dayandığı yargılama, hukuka ve kanuna uygunluk 
açısından Yargıtay tarafından İncelenmekte, onanmakta ya da bozulmaktadır.

Hemen hemen bütün ülkelerde davalar ilk dereceden sonra ikinci derece 
-üst mahkeme ya da istinaf mahkemesi olarak- mahkemeler tarafından 
görülmekte, temyiz mahkemeleri de hukuka uygunluk açısından meseleye 
bakmaktadır. Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta doğru ve adil karar verilmiş 
olup olmadığını denetlemek için yeniden müzakere edilmesine ihtiyaç var. 
Bu neviden sistemlerde, yargı üç derecelidir ve istinaf mahkemesi denilen 
mahkeme ise, ikinci derece mahkeme olarak görev yapmaktadır.

Aslında, istinaf mahkemesi, bizim toplumumuzun tarihte, geçmişte 
yabancı olduğu bir konu değildir. Tanzimatla beraber, Türkiye’nin, Osmanlı 
Devletinin yeni hukuk düzenine geçmesiyle birlikte, 1924 yılına kadar bu 
uygulanmıştır. 1924 yılında istinaf mahkemelerinin kaldırıldığı doğrudur; 
ancak, bunun gerekçesini doğru ortaya koymak lazım; o gün neden kaldırıldı, 
bugün neden ihtiyaç var.

1924 yılında bu mahkemelerin kaldırılmış olmasının sebebi, istinaf 
mahkemelerinin yurt sathına sistemli bir şekilde yayılamayıp sadece büyük 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 25.6.2003.
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şehirlerde kurulmuş olması ve özellikle ehil hâkim bulunamamasıdır. Osmanlı 
ülkesinde Cumhuriyete kadar, 1924’e kadar gelen süre içerisinde arka arkaya 
yaşanan savaşlar, o ülkenin aydın kesimini, bunlar içerisindeki hâkim, 
hukukçu sayısını büyük ölçüde azaltmıştır. Özellikle, Çanakkale Harbinin 
bir yedek subay harbi olduğunu herkes bilmektedir. Dolayısıyla, 1924’te bu 
mahkemelerin kaldırılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, yeterli 
hâkimin bulunamamış olmasıdır. Hatta, hukuk mezunu sayısı az olduğu 
için, kıdemli hâkimler bulunamıyor, bunun yerine zabıt kâtipliğinden, hatta 
mübaşirlikten gelme insanlar buralarda görev yapıyor; ilk hukuk mezunları da 
ilk derece mahkemelerinde... 

O sebeple, böyle bir yokluğun sonucu olarak, istinaf mahkemeleri 
kaldırılıyor. Ancak, 1929 yılına gelindiğinde -meselenin önemli kısmı 
burasıdır- bir taraftan istinaf mahkemelerini kaldırıyoruz; ama, ona karşılık, 
mehaz kanunda olmayan, usul kanunumuza bir hüküm ilave ediyoruz. O 
da, tashihi karar yolu. Şimdi, tashihi karar yolu başka ülkelerde yok, bizde 
var. Neden; çünkü, istinaf yerine, acaba tashihi karar yoluyla... Eğer dava 
üzüyorsa, şimdi -zaten avukatlık yapan, hukuktan gelen arkadaşlarımız biliyor 
ki- neredeyse hemen hemen bütün davalara bir tashihi karar yolu açılmakta, 
yine aynı yola gidilmektedir. Dolayısıyla, “tashihi karar yolunun kabul edilmiş 
olması, istinaf mahkemelerinin olmamasından doğan hukukî boşluğu ortadan 
kaldırmak için bulunmuştur” diyor. Bu, sadece bizim görüşümüz değil; 
Türkiye’de iyi bir usul hukukçusu olduğunda herkesin ittifak ettiği değerli 
Prof. Dr. Necip Bilge’nin de görüşü böyledir. Demek ki, karar düzeltme yolu, 
tamamen, Osmanlı ve Türk hukukuna mahsus bir yoldur.

1970’li yıllarda İsrail hukukunda da karar düzeltmeye benzer bir kurum 
mevcuttu. Caziptir, ilgi çekicidir ki, o dönemde İsrail’de de istinaf mahkemesi 
mevcut değildi.

İsrail, ne zaman ki, istinaf mahkemelerini kurdu, bu defa da tashihi karar 
yolunu usul hukukundan çıkardı. Dolayısıyla, istinaf kabul edildiği zaman, 
karar düzeltme yolunu ortadan kaldırmak gerekecektir.

Öte yandan, yanlış anlaşılan bir konu daha var. Biz, bölge adliye 
mahkemelerinin kurulmuş olmasını, Türkiye’de yargının uzun sürmesinin 
tek çaresi olarak gündeme getirmiş olmuyoruz. Eğer meseleyi böyle kabul 
edersek, istinaf mahkemelerini çok basit bir sebebe indirgemiş oluruz. Bir 
taraftan, şüphesiz, yargının hızlanması lazım; ama, yargılama yaparken de iki 
şeye dikkat etmemiz kesindir. Acele karar çıkaracağız diye;

1- Adil yargılama ilkesinden vazgeçemeyiz.

2- Verdiğimiz hüküm, hak ihlali sonucunu doğurmamalıdır.
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Özellikle içinde yer almaya çalıştığımız Avrupa Birliği müktesebatı 
açısından konuya baktığımızda, bir taraftan, tabiatıyla, süratle ihtilafların 
çözülmesi arzu edilmekte; ama, diğer taraftan, sürati öne çıkararak, adil 
yargılama ilkesine aykırı, hak ihlali sonucunu doğuracak hüküm tesisine matuf 
bir yargılamayı da yapamayız. İşte, onun içindir ki, bugün, Batı hukukunda 
en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi, adil yargılama ilkesine ve 
hak ihlali sonucunu doğurmayacak bir hükme varabilmenin yolu, üç dereceli 
bir yargılama sistemini kabul etmektir. Bu da, şahsen bizim, Bakanlığımızın 
görüşü değildir; onunla birlikte, yine bir değerli usul hukukçusu olan Prof. Dr. 
Üstündağ’ın da görüşü bu yöndedir.

Şimdi, bir de Türkiye’deki tatbikata bakalım; iki dereceli mahkeme. 
Normal şartlarda Yargıtay, bir temyiz mahkemesi, bir içtihat mahkemesi; ama, 
gelin görün ki, her yargı yılının açış konuşmasında Yargıtay’ın iş yükünün 
fazlalığından bahsedilir. Bugün, 450 000 in üzerinde dava vardır ve bu 450 000 in 
üzerindeki dava, 21 hukuk dairesi, 11 ceza dairesinden müteşekkil bir Yargıtay 
düzeni içerisinde görülmeye çalışılmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde 250 
üyeden müteşekkil bir Yargıtay düzeni, bir Yargıtay sistemi de yoktur. Böyle 
olunca, 450 000 davayı matematiksel olarak 32 daireye böldüğünüzde, her bir 
dairenin ne kadar büyük bir iş yüküyle karşı karşıya olduğu ortadadır.

Şimdi, Yargıtay, bir taraftan bidayet mahkemesi rolünü görüyor, 
üstleniyor, öbür taraftan da, içtihat üretmeye, hukuk açısından önüne gelen 
davaları incelemeye çalışıyor. Bu kadar iş, yükü altında ne kadar incelendiğini 
siz de takdir edersiniz. Dolayısıyla, o zaman ne olacak; Yargıtay’ın iş yükünü 
azaltmanın yolu olarak, olmadı 32 daire, bir 10 tane daire daha ilave edeceksiniz. 
Bunu söylediğiniz zaman, Yargıtay ayağa kalkar; daire sayısının artırılmasına 
da karşıdır.

Zaten, bu kadar çok üst derece üyelerden ve hâkimlerden müteşekkil 
bir Yargıtay’ın hukuk üretmesi, dünyanın hiçbir yerinde mümkün olmadığı 
gibi, bizde de mümkün değildir. Biz, bu neviden sistemleri Fransa’dan aldık; 
Türkiye’deki birçok -Sayıştay da dahil- müessesemizin mehazı Fransa’dır. 
Şimdi, Fransa’da ise, ikiyüz yıl içerisinde -ikiyüz yıl; nüfusu, yaklaşık olarak, 
Türkiye’ninkine yakın- Fransa’da, temyizde çalışan hâkim sayısı 91 ’dir. Bizde, 
250 hâkim 450 000 dava ve bugün geldiğimiz nokta da ortadadır. 

Dolayısıyla, biz, bu Tasarıyla, esas itibariyle, tabiatıyla, bir taraftan, 
yargının hızlandırılmasını istiyoruz; üç dereceli bir yargılama yapmak 
suretiyle, Türkiye’de, adil bir yargılamanın tesis edilmesini, hak ihlali sonucunu 
doğurmayacak bir yargılamanın yapılmasını istiyoruz; ama, öbür taraftan da, 
Yargıtay’ın, gerçekten, bir içtihat mahkemesi olmasını istiyoruz. Parlamenter 
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sistem açısından, Yargıtay’ın, bu görevini, bu şekliyle yerine getirmesinde de, 
doğrusu, zaruret vardır; çünkü, biz, buradan kanunları çıkarıyoruz; kanunların 
Türkiye’nin her tarafında aynı uygulanması lazım. Bu kadar iş yükü altında, 
doğru dürüst içtihat üretmekte, içtihat birliğini sağlamakta ciddî zorluklar 
olduğu için, bunun beraberinde getirdiği pek çok hak kayıpları vardır; buna 
da, zaman zaman şahit oluyoruz.

Onun için, istinaf, Türkiye’de kaçınılmaz bir yargılama kademesidir. Bunun 
yapılmasında sayısız zaruret var. Eğer, biz, iki dereceli mahkeme sistemine 
devam edersek, o zaman, tersinden, başka bir şey yapıyoruz; Yargıtay’ı istinaf 
seviyesine indirmiş oluyoruz. Şimdi, Yargıtay, en yüksek yargı mercii, içtihat 
üretecek merci; ama, bugünkü hâliyle o görevini yapamıyor; ikinci derece 
mahkeme görevini yapıyor, istinaf görevini yapıyor. Dolayısıyla, biz, taşları 
yerli yerine oturtmaya ve Türkiye’de, gerçekten, hukuku tesis etmeye, hukuk 
devletini tesis etmeye gayret ediyoruz.

Tabiatıyla, burada, söylenen bazı eksiklikler var; onlara benim itirazım 
yok. Geçen hükümetler döneminde, yargıya ayrılan payın az olduğundan 
şüphe yoktur; ama, bu azlığı gerekçe göstererek, doğru bir işin yapılmasını 
engellemek de doğru değildir, ona karşı çıkmak da doğru değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, eğer, bu meseleye, adalete öncelik veriyorsa ki, verecektir, 
vermek mecburiyetindedir; vermediği takdirde, alternatif adaletin Türkiye’de 
yürürlüğe gireceğini hep ifade etmeye çalışıyoruz; ona, mafya adaleti diyorlar. 
Bu bütçede de önemli artışlar yapılmıştır, hem parasal olarak hem de başka 
türlü, Adalet Bakanlığına sağlanan bir kısım imkânlardan dolayı.

Şimdi, burada, yanlış olan bir başka husus daha var, onu da ifade etmeye 
çalışayım. Sayın Orhan Eraslan, çok dikkatli, çok müdekkik bir arkadaşımızdır; 
herhalde eski taslaklara ya da yanlış bir bilgiye dayanıyor.

Sayın Eraslan, kuruluşla ilgili 25 inci maddeye bakarsanız “bölge adliye 
mahkemeleri, bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde 
tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur” deniliyor. 

Sizin de, doğru olduğunu kabul ettiğim bir görüşünüz var; o şudur: Bu, 
daha evvelki taslakta 8 değil, 15 yer olarak vardı; ama, biz, şimdi, taslağın 
taslağını değil, tasarıyı tartışıyoruz.

Tasarıyı tartıştığımızda da, 25 inci maddede böyle bir 8 rakamı yok. 
Burada, belirtilen prosedüre uygun olarak, Türkiye’nin nerelerinde, ne kadar 
ihtiyaç varsa, bunları gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Bir başka husus da şudur: Türkiye’de, hâkim ve savcı açığı noktasında bir 
mübalağa vardır. Bugün, Türkiye’de, şu an, fiilen hâkim ve savcı açığı yoktur. 
Bizim, norm kadro olarak 9 400 civarında hâkim ve savcı kadromuz var. 
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Bunun 9 250’si, şu an fiilen görevdedir. 250 İdarî yargı, 200 de adlî yargı hâkimi 
alınmak suretiyle, Türkiye’nin şu an ihtiyacı olan kadro sayısal olarak vardır. 
Belki, bunların dağılımında, yerleşiminde ve görevlendirilmesinde bir kısım 
sıkıntılar var. Bu da, kadro yetmezliğinden değil, hâkim sayısının azlığından 
değil, tam tersine, maalesef, siyasî bir kısım sebeplerden dolayı, yerli yersiz 
ilçe açmamızdan kaynaklanıyor. 3 000 nüfuslu bir ilçe, 9 köyü var; 1 savcı, 
2 hâkim, dosya sayısı 38’dir. Böylesine bir kısım karmaşık işlerden dolayı, 
doğru olmayan, gerçekçi olmayan, belki politik sebeplerle... Hepimiz bir seçim 
bölgesinden geliyoruz. Bana, kendi seçim bölgesinde, ilçe talebi olmayan bir 
tek il gösteremezsiniz. İşte, yerli yersiz ilçe açıyoruz. İlçe açınca, otomatik 
olarak, dava sayısına bakmaksızın da hâkimler ve savcılar tayin ediliyor. Tayin 
edildikten sonra da, o hâkimleri ve savcıları almaya kalkıştığınızda ilçe ayağa 
kalkıyor. Halbuki, 10 kilometre aşağıda, zaten, bir ilçe daha vardır. Belki, bunlar 
zamanında bir anlam ifade ederdi; ama, şimdi yol hizmetleri, köy hizmetleri 
bu anlamda epey mesafe katettiği için... Bu anlamda, Türkiye’de, belki, iyi 
bir hesaplama yapılsa, hâkim ve savcı fazlalığı bile çıkar; ama, söylediğim 
çarpıklıktan dolayı bir açık var gibi gözüküyor.

Dolayısıyla, bütün bu çarpıklıkları öne getirerek, hukuk devletinin, adil 
yargılamanın ve hak ihlali sonucunu doğurmayacak bir düzenlemenin önünde 
bunları engel olarak, mazeret olarak görmenin doğru olmadığını ve bu 
Tasarının kanunlaşması hâlinde, bugüne kadar, büyük ölçüde, hukukçuların 
kurulmasında zaruret gördüğü bir önemli adımı, bir reformu -bu reform 
tabiri çok aşındığı için kullanmak da istemiyorum; ama, netice itibariyle, çok 
önemli, çok köklü bir değişikliği- birlikte gerçekleştireceğimizi ümit ediyor; bu 
vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum.
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AB SÜRECİNDE YASAL REFORMLAR VE UYGULAMA* 

Bakanlık bütçesinin hazırlanmasında büyük katkı sağlayan başta Plan ve 
Bütçe Komisyonu Değerli Başkan ve üyeleri olmak üzere, bugün Genel Kurulda 
Bakanlık bütçesiyle ilgili görüş serdeden tüm arkadaşlarıma huzurunuzda 
teşekkür ediyorum.

Aslında, gerek Genel Kurulda gerek komisyonda gerekse kamuoyu 
önünde yargıyla ilgili beyanların, serdedilen görüşlerin tamamı, yargıya 
verilen önemden kaynaklanıyor. İster bu görüşler, beyanlar bizi tatmin 
etsin ya da etmesin, isterse tenkit edilir yanları bulunsun, bunların hepsi, 
yargıyı daha yükseklerde, daha yücelerde görme adına yapılan beyanlardır, 
değerlendirmelerdir. Meseleye böyle bakmakta fayda var; çünkü, bir devlet 
hayatı içerisinde iki iş var, iki faaliyet alanı var ki, bunlar Türk Milleti adına 
yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, Türk Milleti adına yasama yetkisini bu 
Meclis kullanıyor, Meclisin şahsında milletin işleri burada sürdürülüyor, 
yürütülüyor. İkincisi, yargı faaliyeti, Türk Milleti adına yapılıyor. Devlet 
hayatı içerisinde başkaca pek çok faaliyet olmasına rağmen, bu iki faaliyetin 
önünde “Türk Milleti adına yasama yetkisi”, “Türk Milleti adına yargı yetkisini 
kullanan” ifadesi var. Dolayısıyla, yargıya olan saygı, bir anlamda, millete 
olan saygıyla eşdeğerdir. Yargının itibarı, aynı zamanda, devletin ve milletin 
itibarıdır. Onun için, hepimiz, bu mesleğin, bu hizmetin üzerinde duruyoruz, 
önemsiyoruz; onun problemlerini çözme adına, hep birlikte bir çabanın, bir 
gayretin içerisindeyiz. Kimsenin niyeti, maksadı, bu kurumu, bu hizmeti 
yürütenleri bir başka şekilde görmek, bir başka şekilde göstermek değildir; 
bu da olamaz. Meseleye böyle bakmak lazım. Bugün, burada, dile getirilen 
hususlar da, bu çerçevede değerlendirdiğim hususlardır.

Şimdi, şüphesiz, yargı bu derece önemliyken, yargıyla ilgili olarak bugüne 
kadar lafların doğrusu hep söylendi. Yargı adına, yargının önemi adına, yüceliği 
adına bugüne kadar söylenmedik laf kaldığı kanaatinde değilim. Geriye 
dönük, bakanlık bütçeleri üzerindeki müzakerelere bakalım; geriye dönük, 
yargı yılının açılışı dolayısıyla sayın başkanlarım veya yüksek mahkemelerin 
kuruluş yıldönümlerindeki açıklamalara bakalım, konuşmalara bakalım, 
yargının önemiyle ilgili olarak söylenmedik söz kalmamıştır. Bunların hepsini 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 25.12.2004
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kabul ediyoruz; ama, yargı adına, esas itibariyle, işlerin çoğu yapılmamıştır. 
Bunu da, bir tespit olarak, burada ifade etmek istiyorum. İlk defadır ki, birçok 
konuyu biz gündeme getirdik, bu hükümet döneminde getirdik. Bu, hem 
yargıya olan saygımızdan hem de içinden geçtiğimiz süreçte yargıya düşen 
sorumluluktan kaynaklanıyor.

Bakınız, bir Avrupa Birliği süreci var. Hep birlikte götürdüğümüz ve 
bu hedefi yakalayabilme adına da pek çok çalışmayı birlikte yaptığımız 
Avrupa Birliği süreci. Bu sürecin gündem maddesi, Kopenhag Kriterleridir. 
Görüntüsü itibariyle siyasî kriterler olarak ifade edilse de, özü itibariyle 
hukukî düzenlemelerden ibarettir büyük ölçüde ve sizler de biliyorsunuz ki, 
şu son iki sene içerisinde Genel Kurulda en çok görüşülen kanun tasarıları 
Adalet Bakanlığının hazırladığı tasarılardır; büyük bir özveriyle, büyük bir 
gayretle yasalaştırdığımız yasalardır. Şayet, bu geçen iki yıllık süre içerisinde 
Adalet Bakanlığı olarak biz bu yasaların hazırlanmasında tekleseydik, 
Adalet Komisyonu geceyi gündüze katarak çalışmasaydı, sizler büyük bir 
özveriyle bu tasarılara destek vermeseydiniz; herhalde, 17 Aralıkta bizim 
için bazı sıkıntılar orta yere çıkacaktı ya da Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği 
noktasında muhalefeti olanlar, bunları, en azından bahane olarak kabul edip; 
şunları yapmadınız, bunları yapmadınız tarzında bir kısım iddiaları ileri 
sürebileceklerdi. Dolayısıyla, bugün, Adalet Bakanlığı bütçesi konuşulurken 
biz Bakanlık olarak, takdir ederseniz de Adalet Bakanı olarak, görevini yapmış 
olmanın huzuru içerisinde bu bütçeyi görüşüyoruz ve bunu da tarihe bir not 
olarak düşüyoruz.

Kaldı ki, bu iki yıllık süre içerisinde sadece yasaların çıkarılması yetmedi; 
uygulama, en az yasa çıkarmak kadar önem arz etti; bundan sonra da önem arz 
ediyor. Uygulama söz konusu olduğunda da devletin iki kurumu öne çıkıyor; 
bir taraftan, yargı, yargılama faaliyetleri; öbür tarafta da güvenlik güçlerinin 
uygulamalarıdır. Dışarıda, içeride, devletin yürüttüğü politikalara en fazla 
desteği sağlayan; ama, yeri geldiği zaman da en fazla tenkit konusu olan husus, 
bu iki alandaki değerlendirmelerdir, uygulamalardır, verilen kararlardır. 
Dolayısıyla, bu geçtiğimiz süre içerisinde yargıya çok fazla görev düşmüştür. 
Yargı, bazı eksiklikleri olabilir; ama, büyük bir başarıyla da bu görevlerini 
bugüne kadar yerine getirmiştir, bundan sonra da getirecektir; bunu da bir 
hakşinaslık olarak burada ifade etmemiz gerekiyor.

Şüphesiz, yargıçlarımız, savcılarımız çıkardığımız yasaları uyguluyor. Biz, 
ne kadar düzgün yasa çıkarırsak, büyük ölçüde şikâyet ettiğimiz hususları 
da belli ölçüde ortadan kaldırırız diye düşünüyoruz; ama, geriye dönük, 
Türkiye’deki mevzuata baktığımızda, çıkarıldığı dönemin izlerini taşır. Belli bir 
tarihe kadar bütün dünyada ceza hukuku alanıyla ilgili olarak öne çıkan husus 
güvenliktir. Güvenliğin öncelikli konu hâline geldiği ülkelerde ve dönemlerde 
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yasaklar çoktur, yasaklamalar çoktur, özgürlükler -daha çok- istisna teşkil 
eder. Elbette, çıkarılan yasalar ya da yürürlükteki yasalar yasaklamaları kural 
hâline getirmiş, özgürlüğü ikinci plana itmişse, yargılama faaliyetinde de ister 
istemez ona uygun sonuçlar çıkacaktır. O sebeple, bir kurumun sorumluluğunu 
tartışırken, fotoğrafı tümüyle orta yere koyup, ona göre şurada sorumluluğu 
var, burada sorumluluğu yok demek lazım. 

Çok şükür, geriye dönük iki yıllık süreç içerisinde, elbirliğiyle, sadece 
bizim çıkardığımız uyum yasalarıyla ilgili paket 6 tanedir. 6 tane uyum 
paketini biz bu Parlamentodan geçirdik. Daha şunun şurasında birkaç gün 
evveline kadar, ceza hukuku alanıyla ilgili seksen yıllık, yetmişbeş yıllık, kırk 
yıllık temel yasaları elbirliğiyle değiştirdik ve bunları gerçekleştirirken de, bu 
yasaların hem felsefesini hem sistematiğini hem önceliğini hem de birçok 
noktada suçun unsurlarını ve buna tekabül eden cezaları değiştirdik.

Şimdi, uygulamada bazı aksaklıklar olabilirse, işte, yargının sorumluluğu 
da bu andan itibaren başlıyor ya da başlayacak demektir. O sebeple, çıkarılmış 
olan yasalar o dönemin izlerini taşıdığı için ve büyük ölçüde değişen dünya 
şartlarına, Türkiye şartlarına cevap veremediği için, eskiyen yasalar sebebiyle, 
yargılamada da zaman zaman sıkıntılar meydana gelmiştir. Bunu burada ifade 
etmek istiyorum.

İkincisi, tabiî, hem dünyada hem de ülkemizde çok önemli, çok köklü 
bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi yasalarımıza yansıtmamız lazım. Bu 
değişim yasalara yansımadığı sürece, değişimi doğru bir hukukî çerçeveye 
oturtmak da mümkün değil. İşte, bir taraftan uyum paketleriyle, öbür taraftan 
temel yasalarda yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız değişikliklerle, 
Türkiye’de gerek dıştalepten gerekse içtalepten kaynaklanan bu değişimi doğru 
bir hukukî zemine en kısa sürede oturtabilirsek, yargıyla ilgili beklentiler 
azalacak, şikâyetler azalacaktır.

Ceza hukuku alanında bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyoruz. Güvenliğin öne çıktığı dönemin felsefesi, yasal düzenlemeleri 
büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Geri kalanları da zaman içerisinde 
ayıklayacağız; ama, özel hukuk alanına baktığımızda da, kapalı ekonominin 
öne çıktığı dönemlerde hazırlanmış olan borçlar hukuku, ticaret hukuku ve 
benzeri özel hukuk kurallarıyla, düzenlemeleriyle, rekabetin öne çıktığı, 
rekabete açık bir ekonomik hayatın sürdürüldüğü ülkelerde, mecburen bu 
temel yasaların da değiştirilmesi gerekiyor. Bu yasaları değiştirdikten sonradır 
ki, o zaman, yargılamada aksaklık var mı yok mu, yargı bu anlamda görevini 
yerine getiriyor mu getirmiyor mu, bunu daha net görebilme imkânımız 
var. Ümit ediyorum ki, nasıl 2004 yılında ceza hukuku alanında köklü 
değişiklikleri yaptıysak, 2005 yılında, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu başta 
olmak üzere, İdarî Yargılama Usulü Kanunu, İdarî Usul Kanununu -ki, her 
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biri yüzlerce maddeden müteşekkil- bu temel yasalarımızı da Meclisimizden 
geçirmiş olmamız kaydıyla, inanıyorum ki, bu hukukî altyapıyı büyük ölçüde 
tamamlamış olacağız. Demek ki, yargıdan beklenilen hizmetlerin büyük 
ölçüde yerine getirilmesi, evvela, kaliteli yasaları yapmaktan geçiyor, çağın 
gerçeklerine uygun, toplumun gerçeklerine uygun temel yasaları gözden 
geçirmekten geçiyor. Bunu belli ölçüde başardık; önümüzdeki dönemde de 
bunu birlikte başaracağız.

İkinci husus, şüphesiz, bu yasaların çıkmış olması tek başına yetmiyor; 
bunları uygulayacak kişilerin yeni bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor. 
Şüphesiz, bu konuşmayı yapan kişi olarak, benim hukuk fakültesinde 
okuduğum dönemlerde görmediğimiz birkısım suçlar, birkısım ihtilaflar, 
birkısım yeni yeni konular gündeme geldi. Mesela, biz, o dönemde, fikrî ve 
sınaî hakları okumadık; o zaman böyle bir konu gündemde yoktu. Mesela, iş 
hukuku, birçoğumuz bakımından -İstanbul Hukuk Fakültesinden olanlar daha 
iyi takdir edecekler, takip edeceklerdir- o zaman seçimlik dersti; kriminolojiyi 
seçen iş hukukunu okumazdı veya buna benzer bazı dallarda... Halbuki, o 
gün seçimlik ders olan veya hukuk fakültelerinde okutulmayan dersler çok 
önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde İnternet suçları 
dediğimiz suçlar ortaya çıktı. Şimdi İnternet üzerinden kumar oynanır hâle 
geldi; İnternet kavramını biz o zaman okumadık. Bu neviden suçlar nasıl 
oluşur, nasıl teşekkül eder, bunun unsurları nedir, o dönemde olmadığı için 
ve şimdi gündeme geldiği için, pekâlâ, bizim hâkim ve savcılarımızın da 
bu konuda bilgilendirilmeleri, bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Bununla 
söylemek istediğim şey şu: Belki, her alanda eğitimin sürekli yapılması 
lazım; ama, yargı hizmetleri alanındaki bu süreklilik daha önemlidir. Ondan 
dolayıdır ki, biz, belki, Millî Eğitim Bakanlığından sonra, en fazla eğitim 
yapan kurumların başında geliyoruz. Şu iki sene içerisinde çıkardığımız uyum 
yasalarından beklenen muradın hâsıl olabilmesi, uygulamadaki aksaklıkların 
ortadan kaldırılabilmesi adına, sayısız eğitim programları düzenledik. Üç 
tane temel yasa çıktı; Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz 
Kanunu. Yılbaşını takiben, Türkiye’deki yaklaşık 5 000 hâkim ve savcımızı, 
bu yeni anlayış çerçevesinde, ortaya koyduğumuz bu yasalar çerçevesinde 
bir eğitimden geçirmeye gayret ediyoruz. Bunun da tek başına yetmeyeceği 
kanaatindeyiz. Aynı zamanda, hâkim ve savcılarımızı, en başta insan hakları 
alanındaki gelişmeler dahil, bir mukayese imkânı bulabilmeleri açısından, 
zaman zaman, gruplar hâlinde yurtdışına gönderiyoruz.

Belki, şu anda, devlet kurumları içerisinde bilgisayar problemi olmayan 
tek kuruluş Adalet Bakanlığıdır. Bugün, en ücra, beşinci sınıf ilçedeki bir 
hâkim ve savcımızda dahi bilgisayar vardır. Belki, birçoğumuzun evinde yok, 
birçoğumuzun böyle bir imkânı henüz mevcut değil; ama, biz, bu imkânı 
sağladık. Bu iş için, 89 000 000 dolarlık bir projeyi yürürlüğe koyduk, hiçbir 
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ödenek problemi yok. Geri kalanı teknik meseledir, geri kalanı bu işi yürüten 
ilgili firmanın -HAVELSAN- ve bu işte çalışanların gayretine, çabasına bağlı, 
belli ölçüde de, bu işleri yürütecek olan hâkim ve savcılarımızın, aman, bizim 
zamanımız geçti demeden konuya eğilmelerine bağlı; çünkü, bu, biraz da 
merak meselesidir. Dolayısıyla, eskiye nazaran, adalet hizmetlerinde bilgiye 
ulaşmada en son teknoloji -bilgisayar- kullanılmaktadır. E-devlet projesinin 
belki en önemli ayağı olarak e-adalet projesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Dolayısıyla, yargıdan beklenen hizmetler açısından eğitim önemlidir.

Yine, sizlerin oylarıyla, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş kanununu 
çıkardık; kuruluş safhasındadır, ciddî bir çalışmanın ve çabanın içerisindedir. 
Muhatap ülkelerdeki adalet akademileriyle veya benzeri okullarla da işbirliği 
yapmak suretiyle, Türkiye’de çağdaş bir akademiyi bütün unsurlarıyla ortaya 
koymanın çabası ve gayreti içerisindeyiz.

Üçüncü husus şudur: Türkiye’de, adaletten beklenen maksadın hâsıl 
olabilmesi, bu hizmetin yürütüldüğü mekânlar açısından önem arz ediyor. 
Hepimiz, bir seçim bölgesinden seçilip gelmiş insanlarınız. Gidiniz, bakınız, 
devlet kurumları içerisinde en olumsuz şartlarda görev yapanlar hâkimlerimiz 
ve savcılarımızdır; bunu burada ifade etmek, itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 
Neden bu böyledir dersek; geriye dönük, hangi dönemden başlatırsak 
başlatalım, adalet hizmetleri, siyasî iktidarlar tarafından öncelikli bir hizmet 
olarak algılanmamıştır -bunu ben de biliyorum siyasetin içinden gelen insan 
olarak- çünkü, adalete yapılan yatırım, iktidarlara seçim kazandırmaz; ama, 
ülkenin geleceğini kazandırır. Bunu anlayabilmemiz için, Türkiye’nin büyük bir 
bedel ödemesi gerekti, bu bedeller ödene ödene, şimdi artık hepimiz biliyoruz, 
hepimiz görüyoruz ki, adalet olmadan, yargıya gerekli imkânı sağlamadan, 
ona gerekli önemi vermeden Türkiye’nin geleceğini teminat altına almakta 
ciddî zorluk vardır; bağırmamız, çağırmamız, çabamız, düz cümle, devrik 
cümle kullandığımız her şey, bu önemle alakalıdır. Bu konuyu Türkiye’nin 
gündeminde tutmaya, bu konuda daha hızlı adımlar atmaya gayret ediyoruz.

Bakınız, imar planlarını inceleyin; hiçbir belediyenin, hiçbir ilin imar 
planında adalet hizmetlerine ayrılmış bir arazi göremezsiniz; hastaneye yer 
ayrılır -şüphesiz lazımdır- okula yer ayrılır, başka devlet hizmetlerine yer 
ayrılır, meteorolojinin yeri vardır, Şap Enstitüsünün yeri vardır, şurası da 
adalet hizmetlerine ayrılmıştır diye bir tek imar planında yer gösteremezsiniz. 
Buradan özellikle ifade etmek istiyorum: İstanbul dünyanın en önde gelen 
merkezlerinden bir tanesidir. İstanbul’da, bir yabancı heyet geldiğinde götürüp 
ziyaret ettireceğiniz eli yüzü düzgün bir adalet sarayı gösteremezsiniz, yargı 
hizmetinin görüldüğü bir mekân gösteremezsiniz. Herkes geldi geçti, sağ 
iktidar geldi, sol iktidar geldi; suçlama anlamında katiyen söylemiyorum, 
benim de, bu dönemin belli bir kısmında sorumluluğum var, ayrı bir olay, 
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bunu da burada itiraf ediyoruz. İlk defadır ki bu dönemde, biz, bu konuyu, 
geceyi gündüze katarak, sizlere güvenerek -ki, bu konuda her türlü desteği 
veriyorsunuz, müteşekkirim- bu dönemde çözmeye kararlıyız. Zaten dikkat 
ederseniz, her birinizin seçim bölgesinde, adalet hizmetiyle ilgili bir yatırım 
mutlak surette başlıyor ya da başlamak üzeredir. Bunu önemsiyoruz, bunu 
önemli buluyoruz; çünkü “yüce” kavramına uygun, düzgün mekânların 
olması şarttır. İnsanlar, daha kapıdan girerken, yargılama yapılan mekânda, 
hâkime, savcıya saygı duymalıdır. Bir gümrükçünün odasına girerken, bir 
polis komiserinin odasına girerken veya filanca müdürün odasına girerken 
duyduğu saygıyı, en azından yargı hizmetleri bakımından, onları yürütenlere 
de duyabilmelidir. Şimdi, kırık dökük sandalye, kahveden bozma yer, masanın 
bir köşesinde savcı, öbür köşesinde hâkim, kırık dökük daktilo... Şimdi, böyle 
bir yargı hizmeti ortadayken, yargıdan, bunun ötesinde bir hizmet beklemekte 
de zorluk var; ama, şunu, teşekkürle, şükranla ifade etmek isterim ki, bütün 
bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin en ücra köşesine yüzü buruşmadan 
giden birkaç kamu görevlisinden birisi de hâkim ve savcılarımızdır. Kurayı 
çeker, beşinci sınıf ilçeye gider, beşten dörde, dörtten üçe; Ankara’ya, 
İstanbul’a gelebilmesi on onbeş sene sürer. Bu mesleğin mensupları, bütün bu 
olumsuzluklar içerisinde bu görevi ifa ediyorlar; kendilerine, huzurunuzda 
teşekkür etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, onun içindir ki, önümüzdeki üç yıl içerisinde 
Türkiye’de bir iddiamız, bir hedefimiz var; en başta büyük şehirlerimiz ve 
illerimiz olmak üzere, fizikî mekân problemini kesinlikle çözeceğiz. Bunun 
başında İstanbul geliyor. İstanbul için de -İstanbul milletvekillerimiz var- en 
az 500 trilyonluk bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu hükümet, bu beklentinin, 
bu projenin arkasındadır. Anadolu yakası için projeyi bugün yarın bitirmek 
üzereyiz, Avrupa Yakası için yer tahsisi yapıldı; yani, Anadolu yakasında 
2 adliye, Avrupa yakasında da 2 ya da 3 adliye olmak üzere, çok dağınık, 
40’a yakın yerde, bu neviden faaliyet gösteren arkadaşlarımızı, derli toplu, 
gerçekten modern binalarda bu hizmeti verir hâle getirmeye çalışıyoruz. 
İllerimizin dışında, büyük ilçelerimiz ve özellikle Türkiye’nin dışa dönük 
ilçeleri var, turistik ilçeleri var. Bakınız, yolunuz düşerse -yine, Aydınlı olan 
arkadaşlarımız var- Kuşadası ve Bodrum gibi ilçeler Türkiye’ye en fazla döviz 
getiren ilçelerimizin başında gelir. Misal olarak söylüyorum. Alanya’daki 
adliye binası bitti. Manavgat’ta yapılacak olan adliye binasının ihalesini yaptık; 
inşallah, seneye bitireceğiz. Hep sahil boyu giderek söylüyorum.

Kuşadası’na, Yunanistan’dan, gemilerle, her gün insanlar gelir gider. 
Orada hâkim ve savcılar nerede görev yapıyor; sizi temin ederim, merdiven 
boşluğunda, zabıt kâtibi, evrak işlemlerini yapıyor. Bu, şimdiye kadar 
görülemedi mi, anlaşılamadı mı, iyi mi takip edilemedi? Birilerinin, gelip, 
bunların hepsinin, teker teker, burada hesabını vermesi lazım; ama, şunu 
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söylemek istiyoruz: İlk defadır ki, büyük bir heyecanla, büyük bir şevkle, biz, 
bu işi çözmeye çalışıyoruz. Bize herkesin yardımcı olması gerekiyor, en evvel 
de, bize, yargının yardımcı olması lazım; çünkü, işin bu kısmını takip edecek 
olanlar da onlardır. Gayet açık; eğer, cumhuriyet başsavcılarımız, işlerini iyi 
takip ederse, arsa tahsisinde, yapılan inşaatları takipte, bize, belli ölçüde katkı 
sağlayabilirlerse, bizim, bu işleri, kısa sürede bitirme imkânımız var.

Hükümet, bu noktada, bir para esirgeme çabası içerisinde değildir; 
bundan dolayı da Hükümetimize teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan bu işin 
arkasındadır. Maliye Bakanına teşekkür ediyorum; bugüne kadar taleplerimizi 
geri çevirmemiştir. Bizim sıkıntımız parada değil; bizim sıkıntımız, zamandadır. 
Maalesef, zaman, geriye dönük, yığılmış bu işleri bitirmeye yetmiyor, bunu 
bir yere getirmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki, kış şartları ağır geçen bir 
ülkede, bazı işleri iki seneden evvel bitirme imkânı, maalesef, yoktur.

Bununla şunu söylemek istiyorum: Türkiye’de yargı hizmetleri iyi 
yoldadır. Hiç şüphesiz, geldiğimiz noktayı yeterli bulamayız; geriye dönük çok 
kayıplarımız var. Biz, bütçe rakamları dışında da Hükümetin sağladığı başkaca 
imkânları kullanıyoruz. Devletin, özelleştirme sebebiyle, başka sebeple, elinde 
sayısız binalar var. Şimdi, yeni baştan para harcayıp, devletin kaynaklarını, 
milletin imkânlarını israf etmek yerine, bu binaları, adlî hizmetlerin emrine 
vermek suretiyle, hiç olmazsa, oradan trilyonların tasarrufuna gitmeye 
çalışıyoruz. Zannediyorum, bu anlamda, Türkiye’de - iddiayla söylüyorum- 
tasarrufa en fazla riayet eden bakanlıkların başında Adalet Bakanlığı geliyor. Bu 
söylediğim çerçevede köklü değişiklikler adına yaptığımız birkısım tasarruflar 
da dahil -ki, bunlar, politikacı olarak yapmamamız gereken; ama, doğruyu 
yapmamız adına da- mutlaka, yapmamız gereken hususlardır. Mesela, 137 tane 
adliye kapatılmıştır. Bu, siyaseten çok da istismar edilebilecek bir konudur. En 
başta, Sayın Başbakanın kendi ilçesi dahil olmak üzere, tasarruf adına, yargı 
hizmetlerinde verimlilik adına, adalet adına doğru bir iş yaptık. Bundan 
dolayı 2004’te tasarrufumuz 116 trilyon liradır. Diğer tasarruflarla beraber 
bunları alt alta koyduğumuzda, demek ki, biz, 2004 yılında, 200 trilyon liralık 
bir tasarrufla, bir taraftan bütçeden pay alan; ama, öbür taraftan da devlet 
hâzinesine imkân sağlayan bir Bakanlık olarak huzurunuza geldik.

Hepinize teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı; saygılar sunuyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerimin başında, 5 Nisan Avukatlar Gününün, değerli meslektaşlarıma 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Okumuş olduğumuz siyasî metinlerin çoğunda rastladığımız bir cümle 
var. Bu, aslında, hepimizin, siyasî faaliyette, çabada bulunan herkesin ulaşmak 
istediği bir hedeftir; muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ya da çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşmak.

Şüphesiz, bu, bizim için vazgeçilmez bir hedef ise, ona ulaşmanın belki 
başkaca yolları da olabilir; ama, benim açımdan, bizim açımızdan bunun yolu, 
demokrasiden geçiyor, hukuk devletinden yola çıkarak hukukun üstünlüğüne 
ulaşmaktan geçiyor.

Eğer bu doğruysa ve buna yürekten inanıyorsak, hiç şüphesiz, “hukuk 
devleti” kavramından ne anladığımızı da doğru olarak ortaya koymamız 
gerekiyor.

Şüphesiz, hukuk devleti denildiğinde, esas itibariyle, özgürlüklerin 
teminat altına alındığı, hukukun, özgürlükleri koruduğu bir düzeni, bir sistemi 
ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, özgürlükler söz konusu olduğunda, 
şüphesiz, bunlar içerisinde en fazla üzerinde durulması gereken konu, 
savunma hakkıdır. Savunma hakkı, kutsal bir hak olarak tanımlanmıştır. Bir 
bakıma, demokrasinin tarihi ile savunma hakkının tarihi de aynıdır. O sebeple, 
demokrasi, hukuk devleti ve savunma hakkı arasında vazgeçilmez bir ilişki 
vardır, bir münasebet vardır. Savunma hakkının, bütün demokratik ülkelerde 
en önemli teminatı da avukatlık mesleğidir. Dolayısıyla, avukatlık mesleğini 
ne kadar yüceltirsek, ona ne kadar imkân tanır isek, bir bakıma, demokrasiye 
hizmet etmiş olacağız; bir bakıma, hukuk devletini yazılı olmaktan çıkarıp, 
yaşanır hâle getirmiş olacağız.

Onun için, hukuk devletinin birçok göstergesi olabilir; ama, bunların 
başında savunma hakkına ne ölçüde yer verildiği, bu göstergelerin de en 
başında geliyor. Aynı zamanda, bir ülkede demokrasinin standardının ne 
ölçüde yüksek olduğu da savunmaya verilen önemle alakalıdır. 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 3.4.2004.
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Belki, bütün bunlardan yola çıkarak, son yüzyılda, 20 nci Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren, 50-55 seneden bu yana geçen dönemde uluslararası 
görüşmelerde, metinlerde savunma hakkı büyük ölçüde bu uluslararası 
metinlerde, yer almakta. Mesela, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan 
Hakları Sözleşmesi, 7 Eylül 1990 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler 
Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirisi, 29 Kasım 1995 tarihli 
Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri Bildirisi, 25 Ekim 2000 
tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avukatlık Mesleğinin Özgürce 
Yapılmasına Dair 21 Sayılı Tavsiye Kararı gibi metinlerin hepsi, üzerinde 
uluslararası düzeyde mutabakata varılmış ve savunma hakkını teminat 
altına alabilmek bakımından avukatların rolü ve önemiyle ilgili düzenlenmiş 
metinlerdir. Hiç şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de, devleti de bu 
metinlerin altına imza koymuş ve buradaki ilkeleri de benimsemiştir.

Bu ilkelerden varmak istediğimiz şey şudur: Bir ülkede hukuk varsa, 
hukukun üstünlüğü varsa, orada iki şeyin muhakkak olması gerekiyor. 
Bunlardan bir tanesi, adil yargılama; İkincisi, hak ihlali sonucunu 
doğurmayacak olan bir karara ulaşma. Evet, bir ülkede hak ihlali sonucunu 
doğurmayacak bir karar elde etmek ve bir adil yargılama sonucunda bu 
noktaya varmak istiyorsak, hiç şüphesiz ki, bunun vazgeçilmez ayağı savunma 
hakkıyla alakalıdır, avukatlık mesleğiyle de alakalıdır.

Bu noktada, şüphesiz, yasal olarak büyük ölçüde düzenlemeler yapılmıştır. 
Bazı eksikliklerimiz, şüphesiz, var; ama, meseleyi sadece yasalarla ortaya 
koymak ve bu metinleri imzalamak yetmiyor, ona uygun bir tatbikatın 
da Türkiye’de gerçekleştirilmesi lazım. Kabul etmek gerekir ki, bugünkü 
uygulamada iddiayla savunma arasında bazı dengesizlikler vardır. İddia da 
yargılamanın bir tarafıdır, savunma da işin bir tarafıdır; ama, nedense, hâlen, 
Türkiye’deki uygulamamızda, iddia kısmı, savunmaya nazaran bir adım 
önde bulunmaktadır; bu da pek çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. 
Zannediyorum, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda, bu ve benzeri 
bazı sıkıntıları gidermemiz lazım. Gerçekten şu an Türkiye’de 52 000’e 
yakın meslektaşımız serbest olarak veya kamuda görevli olarak görev ifa 
etmektedir; yani, savunma hakkının gereğini olabildiğince yerine getirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Bu meslektaşlarımızın bazı sıkıntıları var; özlük haklarıyla ilgili sıkıntıları 
var, sosyal güvenlikle ilgili sıkıntıları var, sağlık hizmetleriyle ilgili sıkıntıları 
var... 550 değerli milletvekilimiz içerisinde, bildiğim kadarıyla, 98 hukukçu 
arkadaşımız var; bunların çok önemli bir kısmı da avukatlık mesleğinden 
buralara kadar gelmiş olan insanlarımız. Ümit ediyorum ki, bu dönemde 
başka konularda olduğu gibi, iktidarıyla, muhalefetiyle Avukatlık Kanununu 
yeni baştan ele alırız. Bakanlık olarak böyle bir niyetimiz, böyle bir çabamız, 
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kısmi de olsa bir çalışmamız var; bunu Barolar Birliğiyle, barodaki değerli 
arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, diğer barolarımızla birlikte, bu dönem, 
bu mesleği gerçekten teminatlı hâle getirmek, bu mesleği gerçekten savunma 
hakkının teminatı hâline getirebilmek noktasında yeni bir düzenleme yaparız; 
buna da ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyorum.

Bir başka sebepten daha, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hem 58 inci 
Hükümet hem de, şimdiki, 59 uncu Hükümet Programında ve Acil Eylem 
Planımızda “Bilgi Edinme Hakkı” diye bir konuyu gündeme getirdik; yani, bilgi 
edinmeyi bir hak olarak kabul ediyoruz. Adalet Bakanlığı olarak bu Tasarıyı 
hazırladık, kamuoyunun bilgisine, tartışmasına açtık. Gerçi, kamuoyunun 
bütün ilgisi, alakası Irak meselesine yoğunlaşıyor; onunla yatıp onunla 
kalkıyoruz; ama, bu arada, hükümet olarak da Bakanlık olarak da bu yöndeki 
çalışmalarımızı süratlendirdik. Bilgi Edinme Hakkı Tasarısı kamuoyunun 
bilgisine, ilgisine, tartışmasına açılmıştır. Biz, bu konuyu ve başkaca konuları 
da her defasında Barolar Biriliğine, avukatlarımıza, barolarımıza olabildiğince 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu Tasarı gerçekleştiği takdirde, avukatlarımıza, 
inanıyorum ki, bugünkünden çok daha fazla bir görev düşecektir; çünkü, bilgi 
edinme hakkının büyük ölçüde kullanımı yine de avukatlarımız aracılığıyla 
gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla, bugüne kadar yaptıkları güzel çalışmalara 
ilaveten, toplumun bilgilenmesi açısından, yönetenlerin aldıkları yetkiyi 
ne ölçüde toplum yararına, vatandaş yararına kullandığını tespit edebilmek 
bakımından avukatlarımıza ilave bir sorumluluk, ilave bir yük de gelmiş 
olacaktır; bunu da başarıyla yapacaklarına inanıyorum. İnşallah, bu dönem, 
Avukatlık Kanununu yeni baştan ele alıp, savunma hakkını bugünkünden 
daha teminatlı hâle getirecek ve bu mesleği icra edenleri de her yönüyle 
teminata kavuşturacak bir yasal düzenlemeyi birlikte yaparız ümidini ve 
inancını taşıyorum.

Tekrar, 5 Nisan Avukatlar Gününün bütün hukuk camiamıza, değerli 
meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.
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SAVUNMA HAKKI*

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu teklifi veren arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Yargı dediğimiz erk, iddia ve savunmadan müteşekkildir. İddia makamı, 
ister demokratik rejim, ister totaliter-otoriter rejim olsun, her rejimde var. 
İster demokratik rejim olsun, ister totaliter rejim olsun, her halükârda, bu 
iddiaları karara bağlayan bir makam var; ama, savunma ve savunma hakkı, 
yalnız demokratik rejimlerde var. O sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
de demokratik bir hukuk devleti olduğuna göre, savunmayı güçlendirecek, 
savunma hakkının kullanılmasını teminat altına alacak ve bu mesleği icra 
edenlerin de olabildiğince teminatlı hâle getirilmesi noktasında yapılacak her 
çalışma, hukuk devletine katkıdır, demokrasiye katkıdır.

O sebeple, bugün yapılmış olan bu düzenleme, arkadaşlarımızın getirmiş 
olduğu bu teklif, inanıyorum ki, Türkiye’de savunma mesleğinin daha rahat 
şartlarda icra edilebilmesi bakımından önemli bir aşamayı teşkil edecektir. 
Bizim gönlümüzde yatan, esas itibariyle, bu Parlamentoda, bunu Barolar 
Birliğinden ve barolarımızdan bekliyoruz, Türkiye’de savunma hakkının layıkı 
veçhile kullanılmasına imkân verecek bir düzenlemeyi kendilerinin hazırlayıp, 
getirip tepeden tırnağa yepyeni bir Avukatlık Yasasını hazırlamamızdır. Ümit 
ediyorum ki, Barolar Birliği bunu gündemine alır, genel kurulda bunun tavsiye 
kararlarını alır ve yeni bir yasama dönemi içerisinde Avukatlık Kanununu 
Türk hukuk sistemi içerisine katma imkânını buluruz.

Hepinize, bu vesileyle, teşekkür ediyorum.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 13.1.2004.
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ADLİ TIP KANUNU*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İnanıyorum ki, kabul ettiğiniz bu Yasayla, Türk yargısına çok önemli bir 
katkı sağlamış bulunuyorsunuz. Bu katkılarınızdan dolayı, Genel Kuruldaki 
tüm arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Hassaten de hükümet 
teklifini komisyonda çok büyük duyarlılıkla inceleyerek bugünkü hâle 
getiren ve mükemmelleştiren Adalet Komisyonunun tüm üyelerine de ayrıca 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Şüphesiz, Adlî Tıp Kurumu, bir uzmanlık kuruluşumuzdur; öyle olmalıdır 
ve öyle de olacaktır; siyasî yönü olmayan, olmaması gereken bir kurumdur ve 
buna da azamî gayret gösterilecektir. Şahsımla ilgili olarak burada dile getirilen 
güvene de ayrıca şükranlarımı ifade ederim.

Adlî Tıp Kurumu, şüphesiz, bir teknik kuruluştur, teknik kurumdur. 
Türkiye’de hep şikâyet edilen husus, yargının uzamasıdır, adaletin geç tecelli 
etmesidir. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi, Adlî Tıp Kurumunun 
yeteri kadar hizmet üretememesi, yeteri kadar hizmeti verememesidir. Bu 
noktada, bu Kanun, inanıyorum ki, adlî yargıda davaların hızlandırılmasında 
ve sonuca bir an evvel ulaşmada önemli bir görev ifa edecektir.

Esasen, bizim hukuk sistemimiz, büyük ölçüde, itirafa ve şahit beyanlarına 
dayalıdır. Halbuki, çağdaş hukukun, büyük ölçüde, teknik bilgiye, teknik delile 
dayanması gerekmektedir. Beyandan, itiraftan karara ve sonuca ulaştığımız 
zaman, zaman zaman Türkiye’yi de sıkıntıya sokan bazı zorluklarla, bazı 
ithamlarla, iddialarla karşılaşılmaktadır. Halbuki, çağdaş hukuk, delilden, 
teknik delilden sanığa ve oradan karara ulaşmak gibi yeni bir anlayışı 
sergilemektedir. İnanıyorum ki, Adlî Tıp Kurumu, çıkardığımız bu Yasayla, bu 
görevi de büyük ölçüde ifa edecek güvenilir bir yargının ortaya çıkmasında 
önemli bir katkı sağlayacaktır.

Şüphesiz, yasayı çıkarmak önemlidir; ama, yasadan daha önemlisi, belki 
en az onunki kadar önemlisi, burada çalışan insanlarımızın özlük haklarıyla 
ilgili durumlardır; o noktada, Sayın Koç’un bu kürsüden beyanlarına da 
aynen katılıyorum. Esasen, 24 üncü maddeye getirdiğimiz ek ilavelerle, bunu, 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 19.2.2003.
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bir ölçüde telafi etmeye çalışıyoruz. Kabul etmek gerekir ki, zaten, kamuda 
çalışanların tamamıyla ilgili olarak bir ücret dengesizliği olduğu da aşikârdır. 
Hükümet olarak da, bu dengesizliğin ortadan kaldırılması noktasında, zaten, 
bütçe hesapları, bütçe dengeleri içerisinde bir çalışma başlatılmaktadır; ama, 
onu bekleyinceye kadar, burada çalışan insanların, hiç olmazsa, çalışmalarının 
karşılığının döner sermayeden giderilmesi, karşılanması noktasında da, bir 
önergeyi kabul etmekle, zannediyorum, bu beklentiyi belli ölçüde karşılamış 
bulunuyoruz.

Bu Kanun, tüm yargı camiasına ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Hepinize, bu vesileyle teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum.
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2003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE 
KANUNU*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Programın sarktığını biliyorum, onun için, mümkün olduğu kadar size 
kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum.

Türkiye’de, adalet eşittir problem demektir. Bunun idraki içerisindeyiz. 
Ama, iktidarıyla, muhalefetiyle bu dönem farklı bir dönem; adalete ve hukuka 
inanan ve bu sorunları çözmek üzere işbirliği yapan yeni bir dönem, farklı bir 
dönem. Onun için, burada, Bakanlığımızla ilgili olarak, adalet hizmetleriyle 
ilgili olarak dile getirilen hususlar, benim de tasvip ettiğim, benim de bunları 
çözmek üzere gayret içerisinde bulunduğum farklı bir dönemi ifade ediyor.

Gerçekten, Türkiye’de, adalet hizmetlerinde, mekân problemi var, özlük 
haklarıyla ilgili problemler var, personel problemleri var, yasa problemleri var; 
netice itibariyle problemler var; ancak, bu problemleri çözmeyi öncelikli görev 
kabul eden bir hükümet var ve onun arkasında da bu Yüce Parlamento var. 
İnanıyorum ki, Türkiye’nin hukuk tarihini yazanlar, yazacak olanlar, bu 22 nci 
Dönemi farklı cümlelerle ifade edeceklerdir ve bu döneme ayrı bir paragraf 
ayıracaklardır.

Gerçekten de, 22 nci Dönem Parlamento çalışmaları başladığı günden 
beri, gerek Adalet Komisyonunda gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda, adalet 
hizmetleri için, arkadaşlarımız, ellerinden geleni yapmışlardır. Huzurlarınızda, 
bütün bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü, şu kısa dönem 
içerisinde, biz, Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye’de, temel hak ve özgürlüklerin 
teminat altına alınması, özgürlük alanının genişlemesi, örgütlenme hakkının 
tesisi ve siyasî yasakların ortadan kalkması da dahil olmak üzere, pek çok alanı 
düzenleyen 15 kanunu birlikte çıkardık.

Şu an, Bakanlık olarak, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere, Türkiye’nin 
temel yasalarını esas alan 10 tane kanun taslağı Başbakanlıktadır -kısa bir 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 25.3.2003.



122

TBMM’de Hukuk Alanında Yaptığı Konuşmalar

süre sonra bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecektir- 18 kanun 
taslağı görüşe sunulmuştur ve 25 konu üzerinde de Bakanlığımızda çalışma 
yapılmaktadır; dolayısıyla, şu an, Bakanlık olarak -10’u Başbakanlıkta, 
18’i görüşe sunulmuş, 25’inin üzerinde çalışıyoruz- 53 konuyla ilgili bir 
düzenlemeyi bu yıl içerisinde mümkünse sizlerin huzuruna getirmeye 
çalışacağız. Bu düzenlemeler yapıldığı takdirde, inanıyorum ki, Türkiye’nin 
hukuk altyapısı büyük ölçüde sağlamlaşmış olacaktır.

Esasen, bunların yapılabilmesi için de, gerçekten, hiçbir dönemde 
olmayacak kadar bir anlayış var. Hukuka olan ihtiyacı, özlemi yüreğinde 
hisseden ve bunun için de, çabasını, gayretini, teklifini, tenkitini bu maksada 
yöneltmiş olan ve hukuka saygıda kusur etmemek için çaba gösteren bir 
Parlamentomuz var; dolayısıyla, hükümet olarak da, biz, bunun idraki 
içerisindeyiz. İnşallah, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.

Sözlerimi, Gandhi’ye izafe edilen bir sözle bitirmek isterim. Gandhi diyor 
ki: “Büyükbabam, bana, iki tip insan olduğunu söylemişti. Birinci grupta, 
çalışıp iş yapanlar; ikinci grupta, övgüleri toplayanlar. Büyükbabam, bana, ilk 
grupta yer almamı söyledi; çünkü, o grupta rekabet az olurmuş.” İnanıyorum 
ki, bu dönem (22. Dönem Parlamentosu) birinci grupta yer alan bir parlamento 
dönemi olacaktır.

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum.
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YOLSUZLUKLARIN ARAŞTIRILMASI, ŞEFFAFLIK, BİLGİ 
EDİNME* 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ankara Milletvekilimiz Sayın Salih Kapusuz ve 25 arkadaşı tarafından 
verilmiş olan bu araştırma önergesi, zannediyorum, üzerinde önemle 
durulması gereken bir önerge; çünkü, gerçekten, bugün, bu Parlamento 
çatısı altında temsil edilen iki partimiz ve tüm milletvekilleri olarak, seçim 
süresince en çok vurgu yaptığımız iki konu var; yoksulluk ve yolsuzluk. 
Aslında, hepimiz biliyor, kabul ediyor ve inanıyoruz ki, Türkiye’de insanımızın 
bir süreden beri yaşadığı sıkıntının, ekonomik zorlukların temelinde yatan 
olay yolsuzluktur. Dolayısıyla, böyle bir önergenin verilmiş olmasını fevkalade 
önemli buluyorum ve bu önergeyi veren arkadaşlara huzurunuzda teşekkür 
ediyorum; çünkü, böyle bir araştırmayı yapmak, bizim vicdan borcumuzdur. 
Böyle bir önergenin verilmiş olması, daha yasama yılının başlangıcında, özel 
bir anlam ifade ediyor; çünkü, bu yeni yasama döneminde, siyasetin itibarı, bu 
yönde yapacağımız çalışmalara bağlıdır. Parlamentonun itibarı, yolsuzluklar 
konusunda göstereceğimiz hassasiyete ve duyarlılığa bağlıdır. Bunlardan çok 
daha önemlisi, rejime, devlete ve demokrasiye güvenin özünde ve esasında, bu 
yönde atacağımız adımlar çok önem arz etmektedir. Toplumun geleceği de, bir 
anlamda, Türkiye’de bu yolsuzlukların önlenmesiyle doğrudan alakalı.

Gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, son zamanlarda, bizi, 
uluslararası platformlarda da en çok sıkıntıya sokan hususların başında 
Türkiye’deki yolsuzluğun boyutu gelmektedir. Bir vesileyle daha ifade etmeye 
çalıştım; Türkiye, maalesef, ilimde, teknikte, teknolojide dünya ülkeleri 
arasında ilk 10’a girmeyi başaramadı; bu, üzücü bir durum; ama, yolsuzluklar 
konusunda, bir istatistiğe bakarsanız, ilk 3 arasına girmeyi başardık. Bir başka 
açıdan değerlendirme yaptığımızda da ilk 10’a girmeyi başarmış olduk. Bu, 
Türkiye için fevkalade ayıptır ve yüz kızartıcı bir durumdur. Dolayısıyla, 22 nci 
Dönem Parlamentosu olarak ve onun içinden çıkan hükümet olarak, her şeyden 
evvel bu yolsuzluklar konusuna bir neşter vurmamız gerekiyor. Doğrusu, 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 7.1.2003
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belki, bu önergenin görüşüldüğü günlerde Türkiye’de bir neşter operasyonu 
da başlamıştır, SSK’daki ilaç yolsuzluğuyla alakalı olarak. Dolayısıyla, iyi bir 
başlangıç yaptığımızı düşünüyorum; bunun arkasının getirilmesi lazım.

Buradan, sizin huzurunuzda da bir şeyi çok açık olarak aziz milletimize 
ifade etmek isterim ki, bu ülkede kim yolsuzluğun üzerine gitmek istiyorsa, 
elinde yetki varsa, imkân varsa, bilgi varsa ve “geçtiğimiz dönemde de 
biz bu işleri yapacaktık; ama, siyaset bu işi tıkadı, siyaset bu işi engelledi” 
diyorsa, bilsinler ki, en rahat çalışma yapacakları dönem bu dönemdir. Bu 
Parlamentonun çatısı altında, hiç kimse, yolsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa 
asla müsaade etmez, etmeyecektir ve bu Parlamento bunun öncülüğünü 
yapacaktır. Bu anlamda, verilmiş önergeyi fevkalade önemli buluyorum ve 
kabul ediyoruz ve destekliyoruz.

Kaldı ki, Türkiye, bugün, eğer, bir kısım uluslararası kuruluşlarla en 
küçük meselesini bile pazarlık konusu yapıp, neyi nasıl yapacağını oraya 
danışmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kaldıysa, devletin iki yakası bir 
araya gelemiyorsa, bunun ekonomik yönden çok izahı yapılabilir; ama, şunu 
hepimizin bilmesi lazım ki, bunun iki tane temel sebebi vardır: Bunlardan 
bir tanesi devletteki yolsuzluktur; bir tanesi de devletteki israftır. Bu iki illet, 
devleti de milleti de toplum hayatını da çürütmektedir.

O sebeple, biz, hükümet olarak, bir yönüyle israfla mücadele yaparken, 
öbür taraftan da, hem Hükümet olarak, hem Parlamento olarak bu yolsuzluklar 
meselesini en öncelikli mesele kabul edip, bunun üzerine olabildiğince 
gitmemiz lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmamız lazım. 
Yasal değişiklik gerekiyorsa, bu Yasal değişiklikleri yapacağız. Hükümet 
programında bu konuya özel önem verdik. Burada araştırma önergesi vermek 
gerekiyorsa, bu önergeleri vereceğiz, verilmiştir; bunun gereğini yapacağız. 
Şüphesiz, hükümet olarak yolsuzlukla mücadele konusunda çalışma yaparken 
böyle bir komisyonun kurulması ve bu komisyonun çalışmaları sonucunda 
ortaya koyacağı ilkeler, esaslar, telkin ve tavsiyeler, bize ışık tutacaktır; bu 
yöndeki mücadelemize de güç verecektir. 

Bu konunun kolay olmadığını da bilmiş olmamız lazım gelir. Bu 
mesele, sadece bir yasal düzenleme değildir. Yolsuzluk dediğimiz olay, 
aysberg gibi bir olay; bunun, suyun üstünde olan kısmı var, suyun altında 
olan kısmı var, sistemden kaynaklanan kısmı var; insandan, yönetimden ve 
siyasetten kaynaklanan kısımları var. Bunların hepsini bir bütün içerisinde 
değerlendirmek ve sonuçta, iyi bir noktaya birlikte varmamız gerekiyor.

Şüphesiz, sistemden kaynaklanan kısımların olduğunu kabul etmemiz 
lazım, hepimiz kabul ediyoruz. Bu konuyla ilgili yazılmış pek çok kitapta, 
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raporda ve tartışmada varılan sonuç şudur ki, devlet, ekonomide bu kadar 
etkin olursa, bu kadar yetkili olursa, kredi mekanizmasının önemli bir 
kısmı hâlâ kamu bankalarından yönetiliyorsa, onun üzerinden Türkiye’de 
kredi dağıtılıyorsa, hazine arazilerinin en önemli kısmı devletin elindeyse, 
ekonomide bu kadar etkin ve yetkin bir role sahipse, burada yolsuzluğun 
olmaması mümkün değildir. Bunu bir mazeret olarak ileri sürmüyorum, 
bir tespit olarak ileri sürüyorum. Eğer bunun çaresi, devletin bu alanlardaki 
müdahalesini asgariye indirmek ise, toplumda bu anlamda bir mutabakatın 
olduğunu da kabul etmemiz lazım.

Bütün siyasî partilerin bu noktadaki seçim beyannamelerine 
baktığımızda, hemen herkesin mutabık olduğu bir husus var ki, o da, devlet 
ekonomiden elini çekmelidir; yani, eğer, işbaşına gelen iktidarlar, teşviklerle, 
tahsislerle, kredilerle ve bunları temin edecek tayinlerle uğraşıyorsa burada 
kirlilik kaçınılmaz olur. Onun için, köklü bir devlet reformuna, ekonomide 
bu anlamda çok ciddî yapısal değişikliklere ihtiyaç vardır. Yapı böyle devam 
ettiği sürece, maalesef, birtakım sıkıntılar olmaya devam edecektir; bunu 
ortadan kaldırmamız gerekiyor. Tabiatıyla, bunu yaparken üzerinde önemle 
durmamız gereken, bütün seçim beyannamelerinde açıkça ifade edilmiş 
olan ve bizim de hükümet programına inanarak koyduğumuz bir husus var, 
o da şeffaflıktır. devlet icraatlarında, devlet işlerinde, özellikle kredilerde, 
teşviklerde, tahsislerde, parayla ilgili olan kısımlarda, aslında, devletin 
tüm alanlarında olmakla birlikte, sır kavramı dışında, devlet yönetiminin, 
olabildiğince açık, şeffaf, vatandaşlar tarafından bilinen, izlenen bir yapıya 
kavuşturulması gerekir. Onun içindir ki, biz, hükümet programında, belki 
bu yolsuzlukların önlenebilmesi açısından şeffaflığa önem verdik; bunu, bir 
slogan olarak oraya yazmak yerine, bunun gereğini yapabilmek açısından, 
önümüzdeki bir birbuçuk ay içerisinde Başbakanlığa ve oradan da Meclise 
- İnşallah- getirmeyi düşündüğümüz bilgi edinme hakkı var. Eğer, vatandaş, 
Türkiye’de devletin nasıl yönetildiğini, ihalelerin nasıl yapıldığını, teşviklerin 
kimlere, nasıl, neden dolayı verildiğini öğrenebilirse ve bu benzeri konularda 
bilgiye ulaşma imkânını, hakkını, teminatını vatandaşlarımıza verebilirsek, bu 
alanda önemli bir adımı da atmış olacağız.

Geçtiğimiz parlamento döneminde bu çatı altında bulunan değerli 
arkadaşlarımız hatırlayacaklar ve bileceklerdir, maalesef, 21 inci Dönem 
Parlamentosu ve siyasetçileri olarak bizler çok iyi bir imtihan veremedik. 
Kamuoyunda uzunca süre yolsuzlukla birbirlerini suçlayanlar, sonra bir 
gecede aklama yoluna gittiler ve bunun sonucu olarak da siyaset, doğrusu, 
çok büyük ölçüde itibar kaybına uğradı. Dolayısıyla, bu yeni dönemde, bu 
neviden işlerden uzak olarak, vatandaşımızın önüne, yaptığımız her icraatla 
ilgili bilgi edinme imkânını getirebiliyorsak, yapılan bir kısım başvurulara 
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doğru cevap verebiliyorsak, ikna edici, yeterli cevaplar verebiliyorsak, belki, 
devlet icraatlarını bu anlamda da, hem Meclis denetimine hem de vatandaş 
denetimine açmış olacağız.

Geçtiğimiz dönemde, özellikle büyük yolsuzlukların olduğu iddia edilen 
Hazineyle ilgili, bankalarla ilgili bir kısım sorulara, her defasında “bunlar 
ticarî sırdır” denilmek suretiyle -birçok alanda istismar var; ama, herkes onu 
biliyor- en çok istismar edilen konuların başında, bu sır kavramı geliyor. Neyi 
soruyorsanız, hangi bankadan, kime ne kredi verdiniz; otomatik olarak size 
cevap geliyor: “Bu sırdır, ticarî sırdır açıklayamayız.” Bu sırrın da sırrını bu 
dönem çözmemiz gerekiyor. Ben o kanaati taşıyorum.

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durmamız gereken hususların başında, 
yolsuzlukların önlenebilmesi açısından, Siyasî Partiler Yasası özel önem arz 
ediyor. Siyasette kirliliğin başlangıcı, siyasetin finansmanından kaynaklanıyor. 
O sebeple, seçimlere giderken, yine, bütün partilerin -ister Meclis içinde 
ister Meclis dışında- üzerinde en fazla durduğu konulardan bir tanesi, bu 
Siyasî Partiler ve Seçim Yasalarının değişmesi gerektiği yolundaki iddialardır, 
görüşlerdir, kabullerdir. Dolayısıyla, biz, bu neviden değişiklikleri, genelde, bir 
eski alışkanlık olarak hep seçim zamanı yapmaya çalıştık, onun için de doğru 
dürüst bir çalışma yapamadık. Bu defa, doğru bir iş yapalım düşüncesiyle, 
58 inci Hükümet olarak -şahsen Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı olarak da- ilk 
yaptığımız işlerden bir tanesi, bu Siyasî Partiler Yasasının ele alınması olmuştur. 
Zannediyorum, kısa dönem içerisinde, siyasetin finansmanı dahil, bu noktada 
yapılan çalışmaların, çok şeffaf, çok açık, denetlenebilir, kamuoyu tarafından 
öğrenilebilir bir hâle getirilebilmesi bakımından, vakıfların, derneklerin ya da 
daha evvel yapılmış olan panellerin ortaya koyduğu görüşleri, düşünceleri de 
mezcederek toplumumuzun önüne, kısa dönemde, bu anlamda yolsuzlukları 
da önleyecek ve siyasetin finansmanı üzerindeki gölgeyi ortadan kaldıracak bir 
Siyasî Partiler Yasasını Parlamentonun huzuruna getireceğiz ve inanıyorum 
ki, bu meseleye yasal anlamda önemli bir neşteri de vurmuş olacağız. Bunu 
fevkalade önemli buluyorum.

Yine, üzerinde önemle durmamız gereken konuların başında, sır kavramı 
gelmektedir. Gerçekten, yolsuzlukların önlenebilmesi noktasında, bu sır 
kavramına bir açıklık getirilmesi gerekiyor.

Tabiatıyla, üzerinde durmamız gereken yolsuzlukların önlenebilmesi 
noktasında hep ifade etmeye çalıştık; eğer, bir ülkenin sorunlarının çözümü 
sadece yasa çıkarmakla mümkün olsa, dünyada hemen hemen sorunlu hiçbir 
ülke, hiçbir memleket kalmaz; en ileri ülkenin kanunlarını en azından tercüme 
edersiniz, getirirsiniz, yürürlüğe koyarsınız, olur biter. Belli ki, yasa çıkarmak 
bu işin başlangıcıdır; ama, yolsuzluk konusunda kamuoyunun duyarlılığı da 
özel önem arz ediyor. Özellikle, günümüz demokrasisi, temsilî demokrasi 
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olmanın ötesinde, bir anlamda katılımcı demokrasidir; devlet yönetimine, 
devlet icraatlarına ve tasarruflarına, sadece oy vermek suretiyle değil, onun 
da ötesinde, zaman zaman katılım imkânını getirmek ve bu mekanizmaları da 
harekete geçirmek gerekiyor. Belki de, bu anlamda, yolsuzluklar konusunda 
kamuoyunun duyarlılığı ve bu noktadaki bilincin gelişmiş olması, yolsuzlukların 
önlenebilmesi açısından özel bir önem arz edecektir diye düşünüyorum. Sivil 
toplum kuruluşlarının, bu konuda, yeni dönemde daha aktif olmalarını, 
doğrusu, hükümet olarak da bekliyoruz. Kimin elinde, yolsuzluk iddiasıyla ilgili 
bir bilgi, bir belge varsa, bana verebilirler, bize verebilirler, Parlamentomuza 
verebilirler, burada bulunan partilerimize verebilirler; inanıyorum ki, hangi 
makama verilirse verilsin, bu neviden yolsuzluk iddiaları en hassas şekilde 
incelenecek, araştırılacak ve sonucu da kamuoyuna açıklanacaktır. O sebeple, 
burada araştırma açılmasıyla ilgili olarak zikredilen önergenin gerekçeleri, 
hükümet olarak bizim de benimsediğimiz ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz 
ve duracağımız bir konu olarak gözükmektedir.

Yolsuzlukları araştırırken, biz, hükümet olarak bir şeye dikkat etmeye 
çalışıyoruz. Elbette, yolsuzlukların üzerine gidilecek, kim, ne konuda yolsuzluk 
yaptıysa, gelecek, bağımsız mahkemeler huzurunda bunun hesabını verecektir, 
vermelidir. Başta da söyledim, siyasetin itibarı buna bağlı; devletimizin, 
milletimizin geleceği bu noktada göstereceğimiz hassasiyete bağlı. Ancak, 
geçtiğimiz dönemde yapılan bir kısım yanlışlıkları da yapmamamız gerekir. O 
da şudur: Suçluluğu kesinleşinceye kadar hiç kimseyi, âdeta bir maç nakleder 
gibi, suçluluğu kesinleşmemiş bir mahkûmiyet kararına  bağlanmamış 
insanları, eğer üç gün sonra serbest bırakacaksanız, elinizde yeterli delil yoksa 
yargısız infaz yoluna da gidilmemelidir; buna da azami hassasiyeti göstermek 
lazım. Geçtiğimiz dönemde, maalesef, bunun çok kötü örneklerini bu toplum 
yaşadı, sonra sapla saman birbirine karıştı, arkasından da doğru dürüst bir 
netice çıkmadı. Evet, biz hükümet olarak, bu işlerin üzerine gideceğiz, bu 
noktada en ufak bir tereddütümüz yok, sonuna kadar bu işte kararlıyız; ama, 
bütün bunları yaparken de hukuk devleti ilkelerine uygun olarak yapacağız. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletiyse, ne yapıyorsa, ne yapacaksa, 
kimden ne hesap soracaksa, bir mahalle kabadayısı üslubu içerisinde değil, 
hukuk devletine yakışan, yaraşan bir üslup içerisinde, bir anlayış içerisinde, bir 
uygulama içerisinde bunları yapacaktır.

İnanıyorum ki, bu görüşmelerin sonucunda araştırma önergesi kabul 
edilecek ve bu alanda da bizlere önemli mesajlar verecek bir çalışmayı 
birlikte yapma imkânı bulacağız. Bu vesileyle, önergeyi kabullendiğimizi, 
benimsediğimizi ve yapılacak çalışmalara da daha şimdiden teşekkür etmek 
istediğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ULUSLARARASI TİCARİ 

İŞLEMLERDE RÜŞVET* 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

Bugün yasalaşmasına fırsat verdiğiniz bu tasarılarla, aslında çok önemli 
adımlar atmış oluyoruz. Belki de, bazıları bir tek kelime değişmesinden ibaret, 
bazıları bir tek cümleden ibaret, bazıları da birkaç paragraftık maddelerden 
ibaret düzenlemeler; ama, ne yazık ki, geriye dönük yasama çalışmaları 
içerisinde, toplum hayatı açısından, devlet hayatı açısından çok önemli olan 
ve şu yarım saatlik, bir saatlik zaman harcamakla yapmış olduğumuz bu 
düzenlemeler geçmişte yapılamadı. Türkiye bunun kıymetini bilecek ve takdir 
edecektir. Özellikle bu son yasalaştırdığımız tasarı, fevkalade önem arz ediyor.

Bakınız, bu seçimlere gelirken Türkiye’de en çok konuşulan konu yolsuzluk 
idi; hepimiz, burada bulunan partiler, iktidar-muhalefet, bu konunun üzerinde 
çok durduk, çok vurgu yaptık ve zannediyorum seçimler de bu mesele üzerinde 
cereyan etti.

Şimdi, Türkiye, belki, bilimde, sanatta, teknikte dünya ülkeleri içerisinde 
ilk 10’a girmedi, maalesef giremedi; ama, yolsuzluklar konusunda, uluslararası 
raporlara baktığımızda, yolsuzluğun, rüşvetin en çok olduğu ilk 10 ülke arasına 
girmeyi (tırnak içerisinde söylüyorum) başarabildi.

İşte, bütün dünyada, bu yolsuzluk, rüşvet dediğimiz olay, devlet hayatını 
kirleten, siyaseti kirleten ve haksız rekabete sebebiyet veren bir konu. Onun için 
de ülkeler, uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin 
önlenmesiyle ilgili bir sözleşme düzenledi 17 Aralık 1997 tarihinde ve bunu 30 
ülke imzaladı. Türkiye’de bu Sözleşmeye taraf, Türkiye de gerçekten böyle bir 
sözleşmenin yararına inandı ve kabul etti; ancak, bununla ilgili düzenlemeyi 
bugüne kadar bir türlü gerçekleştiremedi ve Türkiye’nin uluslararası 
platformlarda en çok ikaz edilen, tenkit edilen konularından bir tanesi.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 2.1.2003
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Son olarak, 12-13 Aralık 2002 tarihinde, yani bizim hükümetimiz göreve 
başladıktan sonra, Paris’te yapılan çalışma grubu toplantısında, bu konu tekrar 
gündeme geldi ve OECD ülkeleri arasında biz bu Uyum Kanunu çıkarmayan 
tek ülke olmak gibi bir ayıbı taşıyorduk.

Size çok teşekkür ediyorum. Bu Kanunu kabul etmekle, gerçekten, bu 
ayıptan Türkiye’yi kurtardınız, Türkiye de artık kamu görevlilerine rüşvet 
verilmesinin önlenmesi hususundaki sözleşmenin taahhütlerini yerine 
getirme durumunda olan bir ülke olma özelliğini taşımış oluyor; yasalaşan bu 
Tasarının böylesine de bir önemi var. Onun için sizlere katkılarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum.
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İSTANBULDA MEYDANA GELEN TERÖR

OLAYLARI*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şüphesiz, böylesine üzüntülü bir olay sebebiyle huzurunuza gelmek 
istemezdim; ama, bir hükümet görevini yapmak durumundayız ve sizleri 
bilgilendirmek, sizlerle birlikte, aziz milletimizin acısını bu kutsal çatı altında 
paylaşmak durumundayız. O sebeple huzurunuza geldim.

Evvela, Sayın Başkanın da oturumu açarken ifade ettiği gibi, bugün saat 
11.00 civarında, İstanbul’da iki patlama meydana gelmiştir. Bunlardan biri 
Taksim’de, İngiliz Başkonsolosluğunun olduğu yerdedir. Buraya gelirken 
aldığımız en son bilgilere göre, o bölgede 15 ölü var. İkinci patlama Levent’te 
meydana gelmiştir; orada da, 10 insanımız hayatını kaybetmiştir. Bu 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize ve yakınlarına baş sağlığı 
diliyoruz.

Ayrıca, yine, Sayın Başkanın açıkladığı gibi –bu rakam değişebiliyor- 
400 civarında yaralı, hastahanelere müracaat etmiş; şu an ameliyatta 12 kişi, 
servislerde yatan 13 kişi ve acil müşahede bölümünde de 32 kişi vardır, geri 
kalanların tedavileri ayakta yapılmıştır.

Taksim’deki patlamada 49 araç, Levent’teki patlamada da 25 araç tahrip 
olmuştur. Ayrıca, o civardaki binalarda da belli ölçüde hasarlar vardır. Tabii, 
bu, işin, vakalarla ilgili maddî kısmıdır.

Şu anda, İçişleri Bakanımız orada; devletin tüm istihbarat birimleri, 
güvenlik birimleri de oradadır; olayı bütün yönleriyle aydınlatabilmek adına, 
her zaman olduğu gibi, çaba göstermektedirler. Ümit ederiz ki, birinci olayda 
olduğu gibi, kısa sürede bunları aydınlatma, ortaya çıkarma imkânı olabilir.

Tabiî, hepimiz kabul ediyoruz, uzunca bir süre terörün sıkıntısını yaşamış, 
bunun acısını her zaman yüreğinde duymuş, duymakta olan bir millet olarak, 
biz, terörün, insanlığa karşı bir suç olduğunu hep ifade ettik; bunun bir vahşet 
olduğunu hep ifade ettik; ne adına, kim adına olursa olsun, bunların hiçbirinin 
tasvip edilemeyeceğini ve sayısı itibariyle de bu yoldan bir yere varılamayacağını 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 20.11.2003. 
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hep ifade ettik; ama, bu çığlığımızla, bu feryadımızla, çoğu zaman, uluslararası 
arenada yalnız kaldığımızı da, hep beraber gördük ve yaşadık. Dolayısıyla, 
Türkiye, çoğu zaman, terörle mücadelede tek başına hareket etmiş, hareket 
etmek durumunda olan ve bunun da büyük ölçüde üstesinden gelmiş, bunu 
başarmış bir ülkedir. Bunların da hepsinin üstesinden geleceğiz, milletçe 
geleceğiz. Şüphesiz, bu günler, birlik ve dayanışma günleridir. Zaten, terörün 
varmak istediği hedef de, bu yolla, toplumda, korku, heyecan, panik yaratmak 
ve bunun sonucu olarak da, o ülkede, bir huzursuzluk, bir istikrarsızlık, bir 
belirsizlik meydana getirmektir.

Dolayısıyla, şu an, anlaşılıyor ki, Türkiye’ye karşı, çok yönlü, o anlamda, 
bir terör eylemleri zinciri başlamış demektir. Bir hafta evvel yapılan bir olay var. 
Yine, Türkiye’nin belli bir bölgesinde, güvenlik kuvvetleriyle yapılan mücadele 
sonucu, orada, 12 kişi ölü olarak ele geçirilmiştir. Güneyden Türkiye’ye sızmak 
isteyenlerden, yine, bir terör örgütünün uzantısıyla ilgili olarak, 2’si ölü, 4’ü 
yaralı ele geçirilmiştir. Dolayısıyla, devlet olarak, aslında, çok yönlü bir çabanın, 
bir gayretin, bir mücadelenin içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız.

Elbette, bu olaylar üzücüdür. Bu olaylar olmasın diye, devlet, bütün 
gücüyle, bütün birimleriyle çalışıyor, çalışmaktadır; ancak, hepimizin kabul 
etmesi lazım gelir ki, terör konusunda köklü bir neticeye varabilmenin 
yolu, uluslararası işbirliğidir. Bu uluslararası işbirliği yapılmadığı sürece, 
bazı noktalarda, terör mücadelesi yapan ülkelerin zorlukla karşı karşıya 
olduğunu da bilmemiz lazım. Geçtiğimiz üzücü olay sebebiyle, Hükümet 
adına yaptığım açıklamada da ifade etmiştim; terör konusunda bir taziye 
yoğunluğu yaşanıyor; ama, maalesef, terörün tanımı konusunda uluslararası 
bir mutabakata vardığımızı söyleyemem. Sadece bu hükümet döneminde, 
katıldığım iki toplantıda, bunu her defasında ifade etmeye çalıştım. Eğer, 
bir ülkenin terörist dediğine, bir başkası başka bir anlam yüklüyorsa, onu 
himayeye mazhar görüyorsa, ona sığınma hakkı tanıyorsa, onu iade etmiyorsa, 
onunla ilgili olarak sizinle beraber bir işbirliği içerisine girmiyorsa, tabiatıyla, 
günümüz teknolojilerinden istifadeyle, seyrüsefer kolaylığından istifadeyle, 
başka türlü sebeplerden dolayı, pekâlâ, suçu işleyen kişi, bu vahşeti işleyen 
kişi yada kişiler, grup yada gruplar, bir süre sonra, bir başka ülkede rahatlıkla 
hareket edebilmektedir.

Onun için, söylemeye çalıştık ki; tabiatıyla, başka ülkeler bizimle işbirliği 
yapar ya da yapmaz, bundan dolayı kimseye kahredecek değiliz, bundan 
dolayı hiçbir sebeple bir yılgınlığa, bir ümitsizliğe maruz kalacak da değiliz. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, bu noktada yeteri kadar tecrübesi 
vardır, bilgi birikimi vardır; önünde sonunda, bunların hepsini ortaya çıkarır 
ve çıkaracaktır; vatandaşımızın bundan emin olması lazım, Yüce Meclisimizin 
bundan emin olması lazım. Tabiatıyla, bu noktada, bir bilgi değişimi içerisinde, 
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işbirliği içerisinde, tecrübelerimizi orta yere koyarak; ama, her şeyden evvel 
de, dayanışma içerisinde bu zorlukları aşacağız; ama, öbür taraftan da, bu 
üzücü olay sebebiyle, bir defa daha, Türkiye’nin tezinin haklılığı orta yere 
çıkıyor. Eğer, bu insanlık belasından bütün ülkeler kurtulmak istiyorsa, bunu 
bir başka ülkenin istikrarsızlığı için bir enstrüman olarak kullanmak yerine, 
önünde sonunda işbirliğine girmek mecburiyetindedirler. Aksi halde, bugün 
Türkiye’de ortaya çıkan vahşet, bir başka gün, bu terörü himaye edenlerin 
kendi ülkelerinde de meydana gelecektir. Ümit ediyorum ki, bunlar, bütün 
insanlığı, bütün ülkeleri uyarıcı bir hadise olarak insanlığın hafızasında yer alır. 
Biz, bunu bekliyoruz. Bunu muhataplarımıza hep ifade etmeye çalıştık. Bize 
taziyede bulunanlara da, anlaşılabilir bir şekilde bunu ifade etmeye çalıştık.

Tabiatıyla, tahkikatın selameti açısından, burada ifadede zorluk 
çektiğimiz bazı hususlar var. Arz ettiğim gibi, şu an devletin bütün birimleri, 
devlet güvenlik mahkemesi savcılığı ve tüm istihbarat birimleriyle bu olayın 
üzerindeyiz. Geçmiş olaylarla bazı benzerlikler var, belki bazı müşterek 
noktalar var, bize ulaşan bazı bilgiler var. Bu bilgilerin hepsini bir araya 
getirmek suretiyle -inanıyoruz- onlara güç vermemiz, destek vermemiz lazım. 
Emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, birinci olayda olduğu gibi, bunu da, 
inanıyoruz ki, kısa sürede orta yere çıkaracak ve bunların peşini, nerede olursa 
olsun, sürmeye devam edeceğiz.

Temennimiz odur ki, bir mübarek Ramazan gününde hem biz hem de 
hiçbir insan, hiçbir ülke böylesine üzüntülü, sıkıntılı olayla bir defa daha 
karşı karşıya kalmasın. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, 
milletimize başsağlığı diliyorum; ama, hayat devam ediyor, belki de olması 
gereken şey, olduğundan çok daha fazla, meseleyi, çerçevesi dışına çıkarmamak, 
onların ekmeğine yağ sürmemek, hayatın akışını normal olarak sürdürmektir. 
Milletimizin, bunu geçmişte başardığı gibi bugün de başaracağına, devletine 
güvenerek, Parlamentosuna güvenerek, hükümetine güvenerek bu sıkıntıları 
aşacağına inanıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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UĞUR MUMCU SUİKASTI, TERÖRLE MÜCADELE*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Merhum Uğur Mumcu’nun hunharca bir cinayete kurban gidişinin 
onuncu yıldönümünde, başta değerli ailesine, dostlarına ve bütün milletimize, 
tekrar, başsağlığı diliyor ve üzüntüsünü yürekten paylaşıyorum. Bu vesileyle, 
hem bu olayı hem de benzer olayları, bir defa daha nefretle kınıyoruz; çünkü, 
Türkiye, terörden, bu nevi hunharca cinayetlerden çok çekti. Terörün tasvip 
edilecek hiçbir yanı yok, arka çıkılacak bir yanı yok, anlayışla karşılanacak bir 
yanı da yoktur. Esasen, bu büyük millet, teröre hiçbir zaman prim vermedi, bu 
nevi hunharca cinayetleri hiçbir zaman anlayışla karşılamadı.

Toplum olarak terör konusunda yeteri kadar tecrübe kazandık; ancak, 
bunun karşılığı olarak büyük bedeller ödedik. Bu bedeli ödeyenlerin başında 
da merhum Uğur Mumcu geliyor; o da, bunu hayatıyla ödedi.

Elbette, terör vesilesiyle, bu memleketin birliğine, dirliğine, huzuruna 
kastetmek istediler; ancak, millet olarak bu tuzaklara düşmedik, bundan 
sonra da düşmeyeceğiz. Hükümet olarak ve Parlamento olarak bize düşen 
görev, bu nevi olaylar karşısında soğukkanlılığımızı olabildiğince koruyarak, 
hukuk devletinin kurallarını ve kurullarını işleterek, suçluları bulup, yakasına 
yapışmak, adalete teslim etmek ve gerekli cezayı da vermektir.

Geçtiğimiz dönemlerde, merhum Uğur Mumcu’yla ilgili olarak, bu 
çatının altında araştırma komisyonları kuruldu. O komisyonlardan birinin, 
zannediyorum başkanlığını yapan arkadaşlarımızdan birisi burada. Onun, 
zannediyorum, bu kürsüden anlatacağı çok şey de olabilir.

Ancak, mesele, geriye dönüp baktığımızda, bundan sonra bu olaylardan 
gerekli dersleri çıkarmak, hukuk devletinin kurallarını ve kurullarını işletmek 
ve bir defa daha bu neviden olaylar olmasın diye, gerekli tedbirleri almaktır. 
Ülkemizin nüfusu çok; ama, nüfusuyla mütenasip yeteri kadar aydını yoktur. 
Türkiye’nin temel problemi de zaten burada yatıyor. Mevcut olan aydınların 
da, bu şekilde, cinayetlere kurban gitmiş olması, üzüntümüzü bir kat daha 
artırmış oluyor. Teselli bulduğumuz tek nokta, bu olayın faillerinin önemli 
bir kısmının yakalanmış olmasıdır. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa hep 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 28.1.2003.
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birlikte yapalım; ister bu olayla ilgili ister başka olaylarla ilgili, yakalanmayanlar 
varsa, bunların üzerine gidilebilmesini, bunların da adaletin pençesine teslim 
edilmesini temenni ediyoruz; gayret gösteriyoruz.

Bu olayla ilgili olarak, 17 Ocak 2000 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilen 
bir operasyon sebebiyle, bu olaya bulaşmış, bu olayı organize eden, planlayan 
örgüte ulaşılmış, yakalanan elemanlardan elde edilen bilgilerden, örgütün 
bir kısım faillerine ulaşılabilmiş ve bunlarla ilgili de gerekli yargılama süreci 
başlamıştır. Hem üzüntümden hem de bu olayı nefretle kınadığımdan 
dolayı, ne bu örgütün ismini ne de sanıkların ismini burada telaffuz etmek 
istemiyorum.

İkincisi, Adalet Bakanı sıfatıyla, yargılama henüz sonuçlanmadığı için, 
yargıya bir başka tesir icra ediliyor anlamı çıkmasın diye, bunu da burada 
söylemek istemiyorum; ama, şunu söylemek isterim ki, adalet bu işin 
üstesinden gelmiştir, gelecektir; sevinç kaynağımız da budur. Bu noktada, 
Parlamentomuzun da, milletimizin de emin olması lazım. Bir kısım faillerle 
ilgili, idam cezasına kadar varan cezalar tertip edilmiştir. Ancak, bir kısım 
eksiklikler sebebiyle, dosya Yargıtay’da bozulmuş, dava, hâlen, Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde derdest olarak devam etmektedir. Bu vesileyle bir 
defa daha ifade etmek istiyorum ki, 58 inci Cumhuriyet Hükümeti olarak, bu 
konuda üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Bu noktada en büyük destekçimizin de Yüce Parlamento olduğuna 
olacağına inanıyor, üzüntümü bir defa daha ifade ederek, hepinize saygılar 
sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.
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ARAMA VE YAKALAMA KAYITLARI*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet 
Vedat Melik’in salıverilen tutuklu ve hükümlülerin emniyet ve jandarmadaki 
kayıtlarına ilişkin sorusuyla ilgili olarak huzurunuzdayım.

Ülkemizde, suç işleyerek aranıyor durumda olan ve yargı mercilerince 
çeşitli nedenlerle haklarında yakalama müzekkeresi çıkarılan kişilere ilişkin 
kayıtlar, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığınca tutulmakta olup, bu kayıtlar ülke çapında sorgulanarak, 
arananların yakalanması çalışmaları sürdürülmektedir. Soru önergesiyle bize 
tevcih edilen hususlarla ilgili olarak;

1- Yakalanarak adlî makamlara teslim edilen kişiler ile yargılama 
sonucunda haklarında beraat, takipsizlik ya da ceza verilen kişilere ilişkin 
kayıtlar, yargı mercilerince verilen kararlar doğrultusunda iptal ya da düşüm 
işlemine tabi tutulmakta ya da sistemde muhafaza edilmektedir. Bu nedenle, 
yargı mercilerince verilen kararlardan, kayıtları tutan güvenlik kuvvetlerinin 
haberdar edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış olup, konuyla ilgili 
olarak Bakanlığımızca 1984 yılından bu yana 6 adet genelge yayımlanmıştır. 
Söz konusu genelgelere rağmen uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar üzerine, 
son olarak. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığının ilgili birimleriyle yapılan 
koordinasyon sonucu yeni bir genelge çıkarılmış ve Bakanlığımızın ilgili 
birimlerine de duyurulmuştur.

Öte yandan, yargı mercilerince bildirilmesi ya da yapılan kişisel 
başvurularla anlaşılması üzerine, haklarında takipsizlik veya beraat kararı 
verilenlere ait olanlar ile dava zamanaşımına uğramış olan kayıtlar. Kaçakçılık, 
İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca iptal edilmektedir. 
Bu konuda kişilerin mağdur olmalarını önlemek amacıyla, İçişleri 
Bakanlığınca ilgili yönerge değiştirilerek, herkesin kendi kaydı hakkında bilgi 
edinebilmesine, böylece, varsa, bu şekildeki kayıtların kişisel başvuru yoluyla 
da silinebilmesine imkân sağlanmıştır.

* TBMM Genel Kurul konuşması, 13.1.2004
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2- Aranıyor durumda kayıtları bulunan ve yakalanarak yargı mercilerine 
veya askerlik şubelerine teslim edilen kişilerin kayıtlarında gerekli düşüm 
işlemlerinin yapılması, il güvenlik kuvvetlerince yapılan bildirimler 
doğrultusunda, ilgili Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Dairesinin POL-NET bilgisayar ağına alınmasını takiben yayımlandığı, 
28.2.2003 tarihli ve (3/54) sayılı emir uyarınca, bilgisayar üzerinden ya da 
mesaj yöntemi kullanılarak bir gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu 
uygulamadan sonra, kişilerin, tekrar ve haksız yakalanmalarının önüne çok 
büyük ölçüde geçilmiştir.

3- Aranıyor durumda olan kişilerin yakalanmaları hâlinde, yakalayan 
güvenlik kuvvetlerince yapılan araştırmayla, hâlen aranıyor durumda olup 
olmadığının tespiti gerekmektedir. 24 saat görev yapan güvenlik kuvvetleri bu 
araştırmayı her an yapabilmekte olup, adlî makamlar ve askeri birimlerden 
yapılması gereken işlem sorulmakta ve buna göre gerekli işlem yapılmaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu yerlerden alınan bilgiler doğrultusunda, 
yakalanan kişi, ya Cumhuriyet Savcılıklarına veya askerlik şubelerine teslim 
edilmekte ya da serbest bırakılmaktadır. Hafta sonlarında yakalanan kişilerle 
ilgili olarak da bu çerçevede işlem yapılmaktadır.

Bilgilerinize saygıyla sunarım.

Saygılar sunuyorum.
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ULUSLARARASI CEZA DİVANI*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kamuoyunun çok az bildiği; ama. son zamanlarda giderek önemi artan 
Uluslararası Ceza Mahkemesiyle ilgili olarak bugün Sayın Kuzu’nun konuyu 
gündeme getirmiş olmasını teşekkürle karşılıyorum.

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkan sıcak çatışmalarda, 
masum sivil topluluklara yönelik katliam, etnik temizlik, saldırı ve sürgün 
gibi uluslararası hukukun yasakladığı eylemlerin artması ve bu eylemlerin 
sorumlularının çoğunun cezasız kalması daimî bir uluslararası ceza divanının 
kurulması çalışmalarını hızlandırmış ve bu çalışmalar sonucunda 1998 yılında 
Roma’da, Birleşmiş Milletler çerçevesinde, Uluslararası Ceza Divanı Statüsü 
imzaya açılmıştır.

Uluslararası Ceza Divanı dört tür suçun, soykırım suçları, savaş suçları, 
insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçları faillerinin yargılanması amacıyla 
uluslararası bir ceza hukuku oluşturması yönünde atılan önemli bir adımdır. 
Görev alanının evrensel olması, geçici değil, sürekli bir mahkeme niteliği 
taşıması ve bu yönüyle Ruanda ve eski Yugoslavya mahkemelerinden farklı 
olarak Birleşmiş Milletler organı olmayıp, uluslararası bir anlaşmayla 
oluşturulan daimî bir tüzelkişiliğe sahip olması, kendisinden önceki benzeri 
mahkemelerden temel ayırıcı nitelikleri vardır.

Aslında daimî bir uluslararası ceza divanının kurulması için ilk 
teşebbüsler Milletler Cemiyeti çerçevesinde yapılmış olmasına rağmen, 1930’lu 
yılların sonuna doğru ortaya çıkan gelişmeler projenin sonuçlandırılmasını 
engellemiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Nürnberg ve Tokyo 
mahkemeleri uluslararası ceza hukukunun ilk içtihatlarını oluşturmuştur; 
uluslararası ceza divanı düşüncesini yeniden canlandırmıştır; ancak, projenin 
ivme kazanması, soğuk savaşın ertesinde ve özellikle eski Yugoslavya’da işlenen 
suçların uluslararası kamuoyunda meydana getirdiği derin acılar sonucu 
mümkün olabilmiştir ve 1990’lı yıllarda sürdürülen çalışmalar, Temmuz 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 19.2.2003
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1998’de Roma Konferansında uluslararası ceza divanının statüsünün imzaya 
açılmasıyla sonuçlanmıştır.

Uluslararası Ceza Divanı, divanı kuran Roma Statüsünde bahsedilen, 
uluslararası toplumu ilgilendiren çok ciddi suçları işleyenler hakkında yargı 
yetkisini kullanmak üzere daimî bir mahkeme sıfatıyla 1 Temmuz 2002 
tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir.

Uluslararası Ceza Divanının merkezi Hollanda’nın Lahey Şehrinde 
bulunmaktadır ve bu uluslararası kuruluş bir hukukî şahsiyete sahiptir. 
Uluslararası Ceza Divanı, ancak kendisini kuran, Roma Statüsüne taraf olan 
üye devletlerin sınırları dahilinde ve özel bir anlaşma olması şartıyla, başka 
üye devletlerde görev ve yetkiye sahiptir. Uluslararası Ceza Divanı, uluslararası 
toplumu müşterek olarak ilgilendiren çok ciddî suçlarla sınırlı olmak üzere 
yargı yetkisine sahiptir ve bunlar, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, savaş 
suçları, soykırım suçları ve saldırı suçlarıdır. Uluslararası Ceza Divanı, Roma 
Statüsünün yürürlüğe girmesinden, yani, 1 Temmuz 2002 tarihinden sonraki 
bir tarihte işlenen suçlar için yargı yetkisine sahiptir.

Uluslararası Ceza Divanı statüsüne taraf olan bir devlet, bir olayı Divan 
Savcısına soruşturması için götürebileceği gibi, Divan Savcısı resen de 
soruşturma açabilir. Bu amaçla, Divan Savcısı, devletlerden, Birleşmiş Milletler 
organlarından, uluslararası kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden ve diğer 
güvenilir kaynaklardan bilgi ve belge edinebilir, tanık dinleyebilir. Divan Savcısı, 
eğer, soruşturma başlatmak için makul düzeyde dayanak olduğu sonucuna 
varırsa, soruşturma izni talebiyle, Divanın duruşma öncesi işlerden sorumlu 
dairesine başvuruda bulunur ve başvurusunda topladığı maddî delilleri sıralar. 
Divanın bu dairesi, talebi ve delilleri inceledikten sonra, eğer, soruşturma 
başlatmak için makul bir dayanak olduğuna ve olayın, Divanın yargı yetkisine 
girdiğine karar verirse, soruşturma başlatması için Divan Savcısına yetki verir. 
Hemen, bu noktada belirtmek gerekir ki. terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı 
suçları, maalesef, Divanın yargı yetkisine dahil değildir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Şartının yedinci 
başlığı çerçevesinde aldığı bir kararla, Divandan soruşturma ve kovuşturma 
ertelemesini istediği durumlarda, on iki aylık bir süreyle soruşturma veya 
kovuşturma dondurulur. Divanın yargı yetkisi, ulusal mahkemelerin yargı 
yetkisini tamamlayıcı olduğundan, bir devlet soruşturma açmaya istekli 
olmadığı veya kovuşturmayı gerektiği gibi yürütme imkânı olmadığı zaman, 
ancak Divanın yargı yetkisi bulunmaktadır.

Terörizm suçlarının Uluslararası Ceza Divanının yargı yetkisine dahil 
edilmesi, ülkemiz, Hollanda ve Sri Lanka tarafından 1998 yılında teklif 
edilmiş olmasına rağmen, ABD’nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin karşı çıkması 
sonucu, bu teklif kabul edilmemiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye karşı 
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gerçekleştirilen terör saldırılarının yol açtığı tepkileri dikkate alan Türkiye, 
terör suçlarının Uluslararası Ceza Divanının yargı yetkisine alınması önerisini 
yeniden gündeme getirmiştir; ancak, Avrupa Birliği ülkeleri, bu teklife bir kez 
daha sıcak bakmamıştır. Türkiye, Uluslararası Ceza Divanını kuran statüyü 
imzalamayan tek Avrupa ülkesidir. 2002 yılı Kasım ayı itibariyle, bu Divanın 
yetkisini kabul eden devlet sayısı 139, onaylayan devlet sayısı da 89’dur.

Divanın kurulmasının kısa dönemdeki temel etkisi, caydırıcılık olacaktır. 
Eski Yugoslavya’da işlenen suçların zanlılarının teker teker yakalanıp 
yargılanıyor olmasından sonra, sürekli ve evrensel bir divanın varlığı, soykırım, 
savaş suçları ve insanlığa karşı suçları işleyenler için kuşkusuz ki, caydırıcı ve 
önleyici bir etki yapacaktır.

Lahey’de kurulmuş olan Uluslararası Ceza Divanının en önemli 
özelliklerinden birisi, tamamlayıcılık ilkesi çerçevesinde çalışmasıdır. Bu 
ilke çerçevesinde, Divanın statüsünde belirlenen suçlardan birisini işlemiş 
olan şahsın, kendi ülkesinde aynı suçtan yargılanması ve bu yargılama 
esnasında gerekli şartların yerine getirilmiş olması hâlinde, Divan tarafından 
yargılanması söz konusu değildir.

Ülkemiz, Divanın statüsüne taraf olmadığı gibi, Divanın kapsamına giren 
suçların büyük bir bölümü, yasalarımızda da yer almamaktadır. Ülkemiz, 
Soykırımın önlenmesi Sözleşmesine taraf olmakla birlikte, soykırım, bir suç 
olarak ihdas edilmemiş ve soykırım faillerinin hangi cezaya çarptırılacağı da 
yasayla belirlenmemiştir.

Ayrıca, Divanın statüsünde, 50’ye yakın savaş suçu belirlenmiş olup, Türk 
Ceza Kanununda ve Askeri Ceza Kanununda savaş suçlarına ilişkin ayrıntılı 
hükümler de bulunmamaktadır. Mevzuatımızda, insanlığa karşı suç kavramı 
da yoktur. Bu nedenle, Türk vatandaşları bakımından, tamamlayıcılık ilkesinin 
işletilmesi de mümkün değildir.

Uluslararası Ceza Divanına taraf olunması hususundan bağımsız olarak 
statüde yer alan suçlar bakımından mevzuatımızdaki eksikliklerin giderilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi, Türk vatandaşlarının, 
iç hukuk yolu tüketilmeden doğrudan Divanın önüne çıkarılmalarını 
önleyeceği gibi, Divan fikrinin arkasında yatan ilke ve değerleri paylaşan, 
hukukun üstünlüğüne inanan ve uluslararası hukuka saygılı olan ülkemiz 
açısından da tutarlı bir davranış olacaktır.

Uluslararası Ceza Divanına taraf olunması konusunda bundan 
bağımsız olarak statüde yer alan soykırım suçu insanlığa karşı suçlar, savaş 
suçları bakımından mevzuatımızdaki eksikliklerin giderilmesi özel önem 
taşımaktadır. Divanın yargı yetkisine giren suçların cezalandırılması açısından 
esas yetki, öncelikle devletin kendisinde bulunmakta, ilgili devletin suç işleyen 
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kişileri yargılamada isteksiz davranması ve bu kişileri yargılayamaması 
durumunda Divan yetkili hâle gelmektedir. Statünün temel unsurlarından 
olan tamamlayıcılık ilkesinden faydalanabilmemiz açısından, statüde yer alan 
suçların mevzuatımızda da düzenlenmesi, vatandaşlarımızın, iç hukuk yolu 
tüketilmeden Divan önüne çıkarılmaları ihtimalini ortadan kaldıracağı gibi, 
ülkemizin, Divanın çalışmalarının altında yatan ilke ve değerleri paylaştığı 
gerçeğinin de somut göstergesi olacaktır. Bu yönde bir düzenleme, ayrıca 
hukukun üstünlüğüne inanan ve uluslararası hukuka saygılı olan ülkemiz 
açısından tutarlı bir davranış olacaktır.

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum.
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CEZAEVİ GİRİŞ KURALLARI*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum; 
bu yasa vesilesiyle, katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi arz etmek 
istiyorum.

Evvela, bu Yasanın neden gündeme geldiğini kısaca ifade etmek isterim. 
Bu Yasa, bir tepkiden dolayı gündeme gelmiyor. Testi kırılmadan tedbir alma 
anlayışıyla bu Yasa gündeme gelmiştir; bunun altını evvela çizmek isterim. Bir 
ihtiyaçtır; cezaevlerinde bir defa daha eski sıkıntıları, eski acıları, ıstırapları 
yaşamak istemiyorsak, bu neviden düzenlemelere ihtiyaç vardı. Yasal 
yetersizliği, yetmezliği, boşluğu ortadan kaldırmak istiyoruz; bunun için bu 
Yasa gündeme getirilmiştir.

İkincisi, burada ifade edildiği gibi, biz, 58 inci Hükümet olarak ve onun 
Adalet Bakanı olarak, doğruların kabulünde hiçbir kompleksim yok, hükümet 
olarak da yok. Doğruyu kim söylerse söylesin, kimin zamanında gündeme 
getirilirse getirilsin, biz. o doğrunun takipçisi oluruz, o yasa tasarısının arkasında 
oluruz. Elbette, bu Yasanın, belli acıların, belli üzüntülerin ve sıkıntıların 
arkasından gündeme getirildiği doğrudur; ancak, belli düzenlemelerden sonra 
da, çok şükür, belli sıkıntılara rağmen, şu an, cezaevlerinde huzur ve düzen 
sağlanmıştır. Temenni ediyoruz ki, bu Yasayla birlikte, burada görev yapan 
infaz memurlarımız ve bizle, buraların sevk ve idaresinde daha yetkili ve daha 
etkili olma imkânına kavuşmuş olacağız.

Şüphesiz, ceza infaz kurumlarıyla ilgili kurallar belirlenirken, bunların 
maksadı, cezaevleri içerisinde düzeni sağlamak, oradaki insanların güvenliğini 
sağlamak ve orada hükümlü bulunan insanların cezaların infazından sonra 
topluma faydalı bir insan olarak katılmalarını temin etmek maksadıyla 
yapılmaktadır. Dikkat ederseniz, bu Yasanın 2 nci. 3 üncü. 4 üncü. 5 inci 
maddelerine baktığınızda, esas itibariyle, bu maksatlardan birini, ikisini, 
üçünü karşılamak üzere düzenleme yapılmıştır. En çok tartışılan konu. 6 ncı 
maddeyle alakalıdır 

Şüphesiz, burada, maksadı aşan değerlendirmeler yapıldı. Ben de 
avukatlık mesleğinden geliyorum. Bugün sahip olduğum imkânı bu meslekteki 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 5.2.2003.
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kazanımlarıma borçluyum. Bundan dolayı da, avukatlık mesleğini icra etmiş 
ve bugün bu noktaya gelmiş bir insan olarak, bu mesleğin mensuplarıyla ilgili 
bizim bir peşin hükmümüz olamaz; bu, mümkün değildir. Tümünü hesaba 
katarak bir değerlendirme yapmamız da mümkün değildir.

Onun için, burada, maksadı aşan beyanların bu Tasarıyla uzaktan 
yakından bir alakası da yoktur. Kaldı ki, bir şey daha ifade etmek isterim. 
Eğer bu düzenleme yapılmasaydı... Zaten, burada zikredilen bir protokol var. 
üçlü protokol; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. Bugün 
getirdiğimiz düzenlemelerden daha ağır bir kısım hükümleri ihtiva etmekte ve 
bunlar uygulanmakta. Halbuki, bu 6 ncı maddeyle ilgili düzenleme, muhalefetle 
birlikte -bizim getirdiğimiz tasarıya rağmen- ortaya çıkan bir düzenlemedir. 
Dolayısıyla, üçlü protokole nazaran da daha ileri bir uygulamayı getirmektedir. 
Bu protokol yargıya gitmiştir. 15 baro, bu uygulamanın savunma hakkını 
kısıtladığı, Anayasaya, yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay’a götürmüştür. 
Şimdi, biz, burada hukuk adına bir konuşma yapıyorsak... Anayasanın 138 inci 
maddesi de gayet açık, orada deniliyor ki, yargı kararları herkesi bağlar. Bu üçlü 
protokolle ilgili olarak Danıştay 10. Dairesi, 2000/776 Esas 2000/2531 sayılı 
Kararıyla “ceza ve tutukevlerindeki gözetim ve denetim görevinin en etkin 
biçimde yapılabilmesi ve avukatlık görevinin her türlü isnat ve iftiralardan 
da korunmasını sağlamak amacıyla getirilen düzenlemede hukuka aykırılık 
görülmemiştir” demiştir. Biz de zaten bunları düzenlemeye çalışıyoruz. 
Dolayısıyla, yaptığımız işte hukuka aykırı bir yan da yoktur. Vicdanen müsterih 
olabilmeniz açısından -şu an yasalaştı; inşallah, bunları kullanmaya ihtiyaç 
olmaz; orada huzur ve sükûn sağlanır; bir defa daha o acılı günleri yaşamak 
istemeyiz- bir şeyi ifade etmek istiyorum; acaba, biraz evvel kabul ettiğimiz 
yasa, bize mahsus bir yasa mı; 6 ncı maddeyle ilgili düzenlemeler sadece 
Türkiye’de mi var?... Şimdi, her cümlemize başlarken Avrupa Birliğine bir 
atıf yapıyoruz, bütün müktesebatımızı Avrupa Birliği normlarına uydurmaya 
çalışıyoruz. Bunun için de ne fedakârlıklara katlandığımız hep beraber 
ortadadır. Ben, komisyonda da ifade etmeye çalıştım. Bir tartışma açmak 
anlamında söylemiyorum; ama, vicdanen müsterih olasınız.

Şimdi, Avrupa Birliği ülkelerinde cezaevi giriş çıkışlarıyla ilgili 
uygulamadan birkaç metin okuyacağım. Mesela Almanya’da, tutuklu 
ve hükümlüleri ziyaret izni verilmiş olan avukatlar, güvenlik nedeniyle, 
dedektör ya da elle aranabilmekte; savunmaya ilişkin belgelerine bakılmakta; 
fakat, içeriği incelenmemektedir. Söz konusu belgeler, idarece verilen bir 
dosyaya konulmakta; çantaları içeriye sokulmamaktadır. Birçoğumuzun 
Almanya’da yakınları var; isterseniz, burada okuduğum bilgileri, bilvesile 
oradan da öğrenme imkânı olabilecek; ancak, Alman Ceza Kanununun 129 
uncu maddesi kapsamında, terör örgütleri veya mensuplarının avukatı olan 
kişilerin beraberinde bulunan belgeler, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü 
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Kanununun 148 inci maddesi gereğince, cezaevinde el konularak hâkime 
incelettirilebilmektedir. Ayrıca, avukatla ilgili olarak, tutukluyla yaptıkları 
görüşmeler izlenebilmekte, yaptıkları yazışmalar denetlenebilmektedir.

Diğer taraftan, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 inci 
maddesine göre, örgüt üyesi müvekkiliyle ilişkiye giren ya da gireceğinden haklı 
olarak şüphe edilen avukatlar, hâkim kararıyla davadan uzaklaştırılabilmektedir. 
Alman yüksek mahkemeleri, kararlarında, tutuklu müvekkillerini ziyaret 
etmek isteyen avukatların, cezaevi ziyaretçileri için öngörülmüş bulunan üst 
baş arama yükümlülüğüne katlanmak zorunda olduklarını belirterek, açmış 
oldukları davaları reddetmişlerdir.

İtalya’da, cezaevlerine giren avukatlar, duyarlı kapıdan geçerek bir metal 
dedektörle üst aramasına tabi tutulmakta; eğer, cezaevine yasaklanmış bir şey 
sokacağına dair bir şüphe varsa, savcının sözlü emriyle üzerleri de aranabilmekte; 
bu arama sırasında, savunmaya ilişkin belgeleri incelenmemektedir; ancak, 
bu belgeler, avukat tarafından, doğrudan tutukluya verilmemekte, bir zarfa 
konularak idareye verilmekte ve idare tarafından tutukluya verilmektedir. 
Avukatlar mafya veya terör örgütü mensuplarıyla açık görüş yapamamakta, 
aralarında ayrıca cam bulunmaktadır. Bizde yüz yüze görüşüyorlar.

Belçika’da cezaevlerine giren avukatlar, meslekî belgesini göstererek 
duyarlı bir kapıdan geçirilmekte ve çantaları açılarak içerisinde bulunan 
belgelere basitçe bakılmakta, şüphe üzerine üzerleri elle aranabilmekte; ancak, 
bu arama polis tarafından yapılmaktadır. Fransa’da, Amerika’da, Kanada’da, 
Hollanda’da, Danimarka’da, Finlandiya’da, Norveç’te benzer hükümler var.

Demek istediğim şey, bizim getirdiğimiz düzenleme, Avrupa Birliği 
uygulamalarından farklı bir uygulama değil; belki, bazı noktalarda ondan 
çok daha fazla bu konuda avukatlık mesleğine duyarlılık gösteren, savunma 
hakkının kısıtlanmaması noktasında bir çabanın, gayretin mahsulü olarak 
huzurunuza gelmiştir; bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.
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MEDENİ KANUN, AİLE HUKUKU*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

17 Şubat 1926 günü kabul edilen Türk Medenî Kanununun 77 nci 
Yıldönümü. 77 yıl önce, Türkiye, Türk Kanunu Medenisini kabul etmiş, 
böylece büyük Atatürk’ün Cumhuriyetle beraber yürürlüğe koymaya çalıştığı 
çağdaşlaşma ve modernleşme projesinde bir önemli adımı atmıştır.

Değerli milletvekilleri, medenî kanunlar, insan hayatını doğumdan ölüme, 
hatta doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar kapsayan kanunlardır. Bu süre 
içinde insan hayatıyla ilgili bütün hukukî ilişkiler, medenî kanunların konusunu 
oluşturmaktadır. Böylece, kişinin, hak sahibi olarak hukuk dünyasına gelmesi, 
nişanlanması, evlenmesi, çocuk sahibi olması, mal mülk edinmesi, mirasçı 
ve miras bırakan olması, hep medenî kanunların içinde düzenlenmektedir. 
İnsan hayatının her yönünün düzenlendiği medenî kanunlar, bu nitelikleri, 
bu kimlikleriyle hukuk birliği ve ulusal birlik üzerinde de birleştirici bir rol 
oynamaktadır.

Şüphesiz, kanunların da bir ömrü vardır, bir eskime durumu söz konusudur. 
Aradan geçen 77 yıllık zaman içerisinde, dünyada aile hukukunu, kadın-erkek 
eşitliğini, çocuk haklarını yakından ilgilendiren önemli gelişmeler olmuştur. 
Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 
kurulmasıyla kadın-erkek eşitliğinin her düzeyde sağlanması yolunda önemli 
sözleşmeler imzalanmıştır. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini temel alan bu sözleşmeler arasında, 1979 
yılında kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesiyle, 1989’da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, bu gelişmelerin 
somut birer hukukî belgesi olmuştur. İşte, uluslararası sözleşmelerde de 
ifadesini bulan tüm bu gelişmelerin, kadın-erkek eşitliği, çocuğun korunması, 
zayıfın korunması ilkeleri ışığında, Medenî Kanuna yansıtılması sonucunda 
hazırlanan yeni Türk Medenî Kanunu 1 Ocak 2002’den itibaren yürürlüğe 
girmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tarihî yıldönümünde, Türk 
Kanunu Medenisinin özellikleriyle ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum. 

* TBMM Genel Kurul konuşması, 18.2.2003.
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Her şeyden önce, yeni Türk Medenî Kanunu, sistematiği itibariyle önceki 
kanunun devamı niteliğindedir.

Yine bir başlangıç devamında, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku 
ve eşya hukuku gelmektedir.

Yeni Türk Medenî Kanunu, sistematiği itibariyle eskisinin benzeri olduğu 
gibi, esas itibariyle konuların sıralanışı da aynıdır. Tabiî, arada, farklı ya da eski 
Türk Kanunu Medenisinde bulunmayan yeni konular da vardır. Bunlar, gerek 
kişiler hukukunda, gerek aile hukukunda, gerek miras, gerek eşya hukukunda 
rastladığımız konular ve kurallardır. Mesela, mal rejimleriyle ilgili hükümler, 
hemen hemen tamamıyla değişmiştir. Diğerlerinde ise, kısmi değişikliklerle 
birlikte madde numaraları değişmiş; ama, temel ilkeler korunmuştur. 

Yeni Türk Medenî Kanunu, daha önce sözünü ettiğimiz uluslararası 
gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’de yetmişbeş yıl içerisinde meydana gelen 
değişiklikleri de bir anlamda yansıtmaktadır. Ayrıca, her vatandaşın kolayca 
anlayabileceği bir dille yazılmıştır.

Kişiler hukuku kitabı, Anayasamızda ve insan hakları belgelerinde, 
insan hakları kavramını ön plana çıkaran anlayışı yansıtmaktadır. Kişiler 
hukukunda, kişinin hakları, çağımızın anlayışına uygun olarak daha güçlü bir 
biçimde vurgulanmış: insanın kişiliği, eski Türk Kanunu Medenisinde olduğu 
gibi, sağ doğmak kaydıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren başlamaktadır. 
Aynı anlayış, insanlar tarafından oluşturulan tüzelkişiler için de geçerlidir.

Bu arada, dernekler ve vakıflar, eski Türk Kanunu Medenisine göre 
daha geniş bir düzenlemeye kavuşturulmuş, derneklerin kuruluşu, organları, 
derneklere üyelik, üst kuruluşlar olarak federasyonlar ve konfederasyonlar, 
yurt dışında çalışma, yabancıların Türkiye’de dernek kurması ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmiştir. Böylece, insanların çeşitli amaçları gerçekleştirmek 
için kurdukları dernekler ve vakıflar, yeni Türk Medenî Kanununda daha 
sağlam temellere oturtulmuştur.

Aile hukuku, yeni Türk Medenî Kanununun en çok değişikliğe uğrayan 
bölümüdür. Bu değişiklikler, kadın ve erkeğin eşit haklara kavuşturulması 
biçiminde özetlenebilir. Kadın-erkek eşitliği, konuşmamın başında da ifade 
ettiğim uluslararası sözleşmelerin bir yansıması olarak düzenlenmiştir. Böylece, 
yeni Türk Medenî Kanunu, her şeyden önce, eski Türk Kanunu Medenisinde 
“karı-koca” olarak adlandırılan ve evlilik dediğimiz birliği oluşturan insanların 
eşitliğine dayanmaktadır. O nedenle, yeni Türk Medenî Kanunu, onlardan, 
artık “karı-koca” olarak söz etmiyor “eşler” olarak söz ediyor. Eşler arasında 
hiçbir ayırım gözetmeksizin, her ikisi için eşit haklar, eşit yükümlülükler, eşit 
sorumluluklar getiriyor.
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Evlenme yaşıyla başlayan eşitlik, aile hukukunun her alanında devam 
etmektedir. Evlenecek çiftler, içlerinden herhangi birinin oturduğu yerdeki 
evlendirme memuruna başvurarak evlenme isteklerini bildirebileceklerdir. 
Evlendikten sonra da tamamıyla eşit haklara, eşit yükümlülüklere ve eşit 
sorumluluklara sahip olacaklardır. Her ikisinin evlilik birliğindeki rolleri 
aynıdır, aralarında herhangi bir üstünlük söz konusu değildir. Evlilik içinde 
yetkileri ve sorumlulukları aynıdır: çocukların yetiştirilmesinde, eğitiminde 
aynı görevlere sahiptirler, ailenin geçimini sağlamakta aynı sorumlulukları 
taşımaktadırlar. Şimdi, her iki eş aynı yetkiye sahiptir. Borçlardan da her iki eş 
birlikte sorumludurlar.

Bütün bunlar, yeni bir anlayış olarak, İkinci Dünya Savaşından sonra 
dünyanın her tarafında, özellikle Avrupa’da güçlü bir şekilde ifadesini bulan 
kadın-erkek eşitliğinin bir yansımasıdır. 2001 yılında Anayasanın 41 inci 
maddesinde yapılan değişiklikle ailenin eşler arasında eşitliğe dayandığı 
vurgulanmıştır. Bu düzenleme yapılmadan önce, Türk Medenî Kanunu 
Tasarısı, zaten, bu eşitlik ilkesine göre hazırlanmış idi.

Yeni Türk Medenî Kanununda kadın-erkek eşitliğini tam olarak 
gerçekleştirmek bakımından atılan en önemli adım ise, yasal mal rejimleridir. 
Eski Türk Kanunu Medenîsinde üç mal rejimi vardı; yasal mal rejimi olan mal 
ayrılığı, seçimlik rejimler olarak mal birliği ve mal ortaklığı, Yeni Türk Medenî 
Kanunu bunların sayısını dörde çıkarmıştır. Yasal mal rejimi olan edinilmiş 
mallara katılma rejimi.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, malların paylaşılması anlamında 
değil, hem ortaya konulan emeğin, evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte 
sağlama yolunda çaba olduğu hem de onun sonuçlarının her iki eşe ait olduğu 
anlamında bir felsefenin ifadesidir.

Bu arada, hem mal rejimlerinde hem miras hukukunda işletmelerin 
bütünlüğünü koruyan hükümlere yer verilmiştir. Tarım alanında miras yoluyla 
arazilerin bölünmesi, verimsiz, küçük işletmeleri ortaya çıkarmaktadır. Yeni 
kanunda, eski Türk Kanunu Medenisine oranla daha geniş düzenlemelerle, 
işletmelerin, bu arada, tarımsal işletmelerin bölünmesini, parçalanmasını 
önleyici hükümler getirilmiştir.

Aile hukukunda doğum itibariyle çocuklar arasında fark yaratılması 
artık sona ermiştir. Bu, hem Anayasanın hem Çocuk Hakları Sözleşmesinin 
gereğidir. O nedenle, eski Türk Kanunu Medenisinde yer alan nesebi sahih 
olan-nesebi sahih olmayan çocuklar ayırımı kaldırılmıştır. Evlilik dışında 
doğmuş olsa dahi, her şeyden önce çocuğun anayla olan soybağı bellidir; ama, 
ondan sonra da, evlenmeyle, tanımayla ya da hâkimin hükmüyle, bu çocuğun, 
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evlilik içerisinde doğmuş çocukla aynı haklara sahip olması için gerekli 
önlemler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Yeni Türk Medenî Kanununda, evlat edinme kolaylaştırılmış, evlat 
edinmede, özellikle çocuksuz ailelerin bu arzularını karşılayan düzenlemeler 
ayrıntılı bir şekilde yer almış, vesayet konusunda da yeni hükümler getirilmiştir.

Yukarıda sözü edildiği üzere, yeni Türk Medenî Kanununda aileyi 
koruyucu hükümler getirilmiştir; zaten aile hukukundaki bütün hükümlerde 
de bu düşünce vardır.

Aile hukukunun başarıyla uygulanması, Türkiye’de aile mahkemelerinin 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan Aile 
Mahkemeleri Kanunu Tasarısı kanunlaşarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Aile mahkemeleri, aile hukukundaki yeni düzenlemelerin uygulanmasında 
önemli bir göreve sahip olacaktır.

Bu anlayış, yeni Türk Medenî Kanununda ülkemizin geleneklerine uygun 
olarak şimdiye kadar mevcut yasal mirasçılar yanında, amca, dayı, hala ve 
teyzenin de belirli durumlarda yasal mirasçı olarak kabul edilmesini gerekli 
kılmıştır; fakat, miras bırakanın tasarruf olanağı genişletilmiştir. Bu anlamda, 
saklı pay ya da eski terimle mahfuz hisse miktarlarını azaltan hükümler 
genişletilmiştir. Ayrıca, sağ kalan eşin, miras nedeniyle mağdur olmaması için 
gerekli düzenlemeler yapılmış ve böylece bu konuda önemli adımlar atılmıştır.

Değerli milletvekilleri, yeni Türk Medenî Kanunu, Türkiye’de, 1926 
yılından itibaren gerçekleştirilen hukuk alanındaki yenileşmelerin ve 
çağdaşlaşmaların önemli adımıydı. Aradan geçen zaman içerisinde vaki 
eksiklikler, uygulamadan doğan aksaklıklar ve uluslararası sözleşmelerle kabul 
ettiğimiz hususlar bu kanunî düzenlemelere yansıtılmıştır. Şüphesiz, yürürlük 
tarihiyle ilgili bazı sıkıntılar vardır. Böylesine köklü düzenlemelerin söz konusu 
olduğu yasalar uygulama sırasında bazı eksiklikleri, bazı aksaklıkları da tabiî 
olarak çıkaracaktır. Bunları düzeltmek de, hiç şüphesiz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, hepimizin görevidir. Zaten, yalnız kürk Medenî Kanununda değil 
cumhuriyetle beraber Türkiye’de uygulamaya konulan Türk Ceza Kanunu 
başta olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu 
da dahil olmak üzere, temel yasalarda, bu yıl içerisinde, öyle zannediyorum 
ki, çok önemli değişimler yaşanacak ve güncelleştirmeler sağlanacaktır. Bu 
konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin katkısının çok önemli olduğunu bu 
vesileyle ifade etmek istiyorum.

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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AİLENİN KORUNMASI, AİLE MAHKEMELERİ*

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, Diyarbakır’da 
ve Malatya’da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor; 
ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize de başınız sağ olsun 
diyorum.

Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz, insanların üzüntülerini ve 
sevinçlerini paylaşacağı en tabiî, en vazgeçilmez, en sağlam, en alternatifsiz 
kurum, hiç şüphesiz ki ailedir. Belki bundan dolayı Anayasamızın isabetle 
belirlediği, 41 inci maddede ve 58 inci maddede, iki konuyla ilgili olarak 
“korunma” tabiri kullanılır. 41 inci maddenin başlığı “ailenin korunması”. 
58 inci maddenin başlığı da “gençliğin korunması”dır. Demek ki, bizim 
toplumumuz açısından da, ailenin korunması, gençliğin korunması fevkalade 
önem arz eder; ancak, aileyi korumak çeşitli tedbirlere bağlıdır. Elbette, esas 
olan, ihtilafların, varsa aile içi geçimsizliklerin, yine, aile içerisinde çözüme 
kavuşturulmasıdır; ama, hayatın akışı icabı, zaman zaman, bazı problemleri 
aile dışında da çözme mecburiyeti hâsıl olduğunda, işte, o zaman mahkemeler 
devreye girmekte ve bunun için de ihtisas mahkemelerine zaruret hâsıl 
olmaktadır.

Biraz evvel değerli oylarınızla kabul ettiğiniz aile mahkemeleri, 
toplumumuzdaki önemli bir ihtiyacı karşılamış olacaktır. 2001 yılı itibariyle, 
mahkemelerimize intikal eden ve şimdi kabul ettiğiniz mahkemelerin 
görev alanına giren davaların genel davalar içerisindeki nispeti yüzde 15’tir. 
Dolayısıyla, aile mahkemeleri, gerek boşanma gerek vasi tayini ve nafaka 
davalarıyla ilgili olmak üzere, yüzde 15 nispetindeki davalara bakmış olacaktır; 
bunu, bir rakam olarak ifade etmek istiyorum.

Tabiatıyla, ailenin, her toplum için önemi olmakla beraber, bizim 
toplumumuz bakımından ayrıca da bir özelliği var, önemi var; çünkü, aile, 
bir sosyal kurum, sosyolojik kurum, nesiller arası kültür aktarımını yapan, 
dayanışmayı sağlayan, birliğin ve beraberliğin tesisinde önemli rol oynayan 
bir kurum. Eğer. Türkiye’de demokratik standartları yükseltmek istiyorsak, 
* TBMM Genel Kurul konuşması, 9.1.2003.
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bunun önemli ayaklarından bir tanesinin de aile olduğunu, aile içi demokrasi 
olduğunu unutmamak lazım gelir.

Aileyi ihmal eden toplumların ne büyük bedeller ödediğini, bugün, 
hep beraber görüyoruz. Yapılan istatistiklere baktığımızda, özellikle Batı 
toplumları, geçtiğimiz yüzyıldaki bir kısım felsefi akımların tesiriyle ihmal 
ettikleri aile kurumunu, bugün, yeniden canlandırmak, tekrar sağlıklı bir 
yapıya kavuşturabilmek noktasında ciddî politikalar ortaya koymakta, aile 
bakanlıkları kurmakta, aile mahkemeleri kurmakta, bunu, öncelikli bir politika 
hâline getirmektedir.

Hatta, gerek Amerika’da gerekse gelişmiş Batı toplumlarında, bir partiyi 
diğerine tercih ettiren önemli sebeplerin başında sosyal politikalar öne 
çıkmakta, sosyal politikaların özünde de aile politikaları belirleyici bir rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla, aile politikaları bütün dünyada güncel bir konudur, 
aile kavramı da yükselen bir değerdir.

Çok şükür, bizim toplumumuz, her türlü eksikliğine rağmen, aile 
konusunda fevkalade duyarlıdır ve hassastır. O sebeple, bugün, aile 
mahkemelerinin bir başka açıdan ele alınmasını, aile ihtilaflarına bir başka 
açıdan yaklaşılmış olmasını da, bu anlamda fevkalade isabetli buluyoruz. 
Katkılarınızdan dolayı, bu anlamda, çok teşekkür ediyorum.

Benim bakımımdan ise, aile mahkemelerinin özel bir önemi var. 
Övünmek anlamında söylemiyorum; ama, bir tespit olarak ifade ediyorum 
ki, bugünkü hükümet, 58 inci Hükümet; bu 58 inci Hükümet içerisinde aile 
politikalarının Türkiye’nin gündemine gelmesi, benim görev aldığım zamana 
rastlar. Aile danışma merkezleri ilk defa benim tarafımdan kuruldu. Aile 
Araştırma Kurumunu ben kurdum. Aile Komisyonu, ilk defa, bu Mecliste, 
benim zamanımda kuruldu. İlk defa Aile Şûrasını ben topladım. Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında “müstakil aile politikaları” adı altında bir başlığın tespit 
edilmiş olması benim dönemime rastlar. Eksik olan aile mahkemeleriydi; 
bugün, çok değerli oylarınızla, bunu Türk Milletine armağan etmiş oldunuz.

Bu katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah, bu 
mahkemelere ihtiyaç kalmadan, toplumumuz, huzur içerisinde, barış 
içerisinde, aile içerisinde bu mutluluğu paylaşsın; sıkıntıları, sevinçleri orada 
halletmeye bakalım; ama, ihtiyaç hâsıl olduğunda da, bir farklı anlayışla 
konuya yaklaşmış olmak, tabiatıyla, milletimizin geleceği açısından da önem 
arz ediyor.

Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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TÜRKİYE’DE YARGI BAĞIMSIZLIĞI* 

Bilindiği üzere, adaletin önemi, bir çok dilde bulunan bir özdeyişle 
ifade edildiği gibi, bizde de “mülkün=devletin temeli” olarak nitelendirilmek 
suretiyle belirtilmiştir. Bu söz, salt adalete ilişkin özlem ve inancı yansıtan 
bir özdeyiş değil, yüzyılların sınav ve deneyinden geçmiş evrensel bir gerçeği 
anlatır.

Demokratik ülkelerde, bağımsız işleyen yargının varlığı ve yürütmenin 
haksız baskısına karşı korunması; hukuk kurallarına göre yönetilen, hukuk 
devleti ilkesine dayalı demokratik bir rejim için vazgeçilmez olarak kabul 
edilmektedir.

Çağdaş bir devlet olarak devletimizin değişmeyecek ilkelerini belirleyen 
Anayasanın 2 nci maddesinde, hukuk devleti ilkesi özellikle vurgulanmıştır.

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi devletin, yürütme ve yasama dahil 
bütün organlarının görevidir. Ancak bu ilkenin kuvvetler ayrılığı sistemindeki 
en büyük güvencesi yargıdır. Adaletin dağıtılması, bağımsız mahkemelerce 
gerçekleştirilir. Bağımsızlık. tarafsızlığın sağlanması açısından da bir garanti 
oluşturur. Bağımsız bir yargıdan en çok yarar sağlayacak olanlar ise, adalet 
arayan ve adalet umanlardır.

Çağımızda yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı o denli önemli sayılmaktadır 
ki, uluslararası metinlerde bunlar yargının nitelikleri olarak değil, kişinin hakkı 
olarak düzenlenmiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler “İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’’nde “Herkes haklarının, borçlarının veya kendisine karşı cezai 
mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, davanın bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme tarafından görülmesi hakkına sahiptir.” denilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesi de, adil yargılanma 
ilkesi çerçevesinde, kurumsal alanda, yargısal denetimi sağlayacak kurumların 
örgütlenmesine ve mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin temel 
esaslara değinmektedir.

Bu konuda resmen en çok atıfta bulunulan dokümanlar kuşkusuz, 
Birleşmiş Milletlerin 1985 yılında sapladığı ‘’Yargı Bağımsızlığının Temel 

* “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı” konulu bilimsel toplantıda yaptığı konuşma, İstanbul, 21.3.2003.
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İlkeleri” ile üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyinin 1994 yılında kabul ettiği 
“Hâkimlerin Rolü ve Bağımsızlığı” başlıklı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı 
ve nihayet Temmuz 1998 tarihli “Hâkimlerin Statüsü Avrupa Şartı” dır.

Tartışmasız herkesin kabul ettiği gibi, yargı bağımsızlığının sağlanması, 
mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığının korunmasıyla mümkündür. 
Genellikle mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlerin bağımsızlığı kavramıyla 
eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Nitekim Anayasanın 9 uncu maddesinde 
“yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” denildiği 
halde, 138 inci maddesinde “hâkimler görevlerinde bağımsızdır” ifadesi yer 
almaktadır.

Mahkemelerin başka amaçlar güden hiçbir yabancı müdahale olmaksızın, 
hukuka bağlı bir şekilde karar verebilmeleri, yargı erkinin temsilcileri 
durumundaki hâkimlerin bağımsızlıklarının sağlanmasına bağlıdır. Objektif  
anlamdaki bu bağımsızlık, hâkimlere sağlanan bir ayrıcalık olmayıp, 
kendilerinin görevlerini gereği gibi ve amaca uygun bir şekilde yapabilmesi 
için tanınmıştır.

Başka bir ifadeyle, hâkimlerin bağımsızlığı, kararlarını verirken hür 
olmaları, hiçbir dış baskı ve tesir altında bulunmamaları demektir. Baskı 
yapılması kadar, yapılabilmesi ihtimali de hâkimlerin bağımsızlığını zedeler.

Hiç şüphesiz, önüne gelen davada hâkim, çatışan menfaatler arasında 
“adalet” denilen dengeyi bulacaktır. Adalet dağıtma da denilen yargılamanın 
iyi işleyebilmesi, adalet terazisinin ne eksik ne fazla, “tam tartmasını” gerektirir. 
Tam tartmanın bir şartı, dış etkilerin bulunmaması, hâkimin yargılama dışı 
toplumsal nitelikte etkilere kapılmadan karar verebilmesi, diğer bir değişle 
hâkimlerin bağımsız olmasıdır.

Bilindiği üzere, hukukun asıl amacı adaletin sağlanmasıdır. Adaletin 
tarafsızca bireylere eşit olarak dağıtılması, devletin en önemli görevlerinden 
birisidir. Adaletin eşit olarak dağıtılması için hâkimlerin her türlü etkiden 
uzak bağımsız olması gerekir. Dolayısıyla “hukuk”un olduğu yerde yargı 
bağımsızlığı her zaman önde gelen konulardan birisi olacaktır.

Genellikle, yargı bağımsızlığının, birazdan bahsedeceğim bir takım hususların 
gerçekleştirilmesiyle güvence altına alınabileceği kabul edilmektedir.

Bunlar,

- Hâkimlerin tayin ve terfilerinin siyasî etkiden uzak olması,

- Hakimlerin yargı görevini yerine getirirken siyasî baskıya karşı 
korunmaları,

- Haksız olarak aylıklarından mahrum bırakılma ve görevden 
uzaklaştırılmaya karşı koruma, olarak özetlenebilir.
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Nitekim bu gerçekler nazara alınarak, Anayasanın 138 inci maddesinde, 
hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasaya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri öngörülerek, 
hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere veya hâkimlere emir ve talimat veremeyecekleri, genelge 
gönderemeyecekleri, tavsiye  ve  telkinde bulunamayacakları vurgulanmıştır.

Bu yasak, herkes için geçerlidir ve kanunlarımız bunu somutlaştırmıştır. 
Örneğin, Basın Kanununun 30 uncu maddesi, ceza kovuşturmalarına 
ilişkin talep, iddianame, belge ve evrakın, aleni duruşmada okunmasını ya 
da hazırlık soruşturmasının takipsizlik veya yargılamanın meni, tatili veya 
düşmesi kararı verilmesinden önce yayımlanmasını yasaklamaktadır. Ayrıca 
ceza kovuşturmasının başlamasıyla hüküm kesinleşinceye kadar hâkim ve 
mahkemenin karar ve işlemleri hakkında görüş yayımlanması da yasaktır. 
Yargı bağımsızlığını zedelememek için Anayasa ve kanunlarda belirtilen 
yasaklara uymak hepimizin görevidir.

Diğer taraftan, yargının görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, 
Anayasanın 139 uncu maddesinde, hâkimler ve savcıların azlonulamayacakları, 
kendileri istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye 
ayrılamayacakları, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle 
de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacakları 
belirtilerek, hâkim ve savcıların haksız olarak görevden uzaklaştırılmalarına 
karşı korunmaları sağlanmıştır.

Böylece Anayasa, hâkim ve savcılara diğer kamu görevlilerine nazaran 
daha farklı bir statü sağlamıştır. Bunun sonucu olarak, hâkim ve savcıların 
özlük hakları özel bir kanunla düzenlenmiştir. Yargının bağımsızlığını güvence 
altına almak amacıyla, Anayasa, hâkim ve savcıların ilk atamaları ve tayinleri 
ile ilgili konularda yetkiyi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna vermiştir.

Bu vesileyle kısaca Yüksek Kurulun yapısından da bahsetmek istiyorum.

Anayasanın 159 uncu maddesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, yedi üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.

Kurulun çoğunluğunu oluşturan diğer beş üye Yargıtay, Danıştay Genel 
Kurullarınca gösterilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek 
üyelerden oluşur.

Hâkim ve savcıların atanma, yükselme, nakil işlemlerinin nasıl yapıldığına 
AB ülkelerinden birkaç örnek vermek gerekirse; örneğin, İngiltere’de 
hâkimler hakkındaki işlemlerin bir kısım aynı zamanda temyiz görevini 
de gören Lordlar Kamarasının Başkanı ve hükümet üyesi olan Lord 
Chancellor tarafından yapılmaktadır. Hâkimler için bizdeki gibi bağımsız bir 
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kurul bulunan Fransa ve İtalya’da ise bu kurulun başkanı Cumhurbaşkanıdır. 
Adalet Bakanı da başkan vekili olarak kurulda yer alır. Almanya’da da kurullar 
bulunmaktadır. Bunların rolleri, atama yapılacak mahkemenin federal veya 
eyalet düzeyinde olmasına göre değişiklik arzetmektedir. Almanya, Adalet 
Bakanının bu kurullardaki rolünü, Bakanın Parlamentoya olan sorumluluğu 
yüzünden önemli bir demokratik unsur olarak telakki etmektedir.

Şüphesiz her ülkedeki anlayış, o ülkenin koşulları çerçevesinde, o 
ülkeye uygun bir çözüm getirir. Biz de Hükümet olarak konuya duyarlı 
bulunmaktayız. Nitekim, Hükümet Programında “Anayasa ve yasalardaki 
yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ile bağdaşmayan hükümler 
değişitirilecek, hâkimlerin tarafsızlığını ve hukuken siyasallaşmasını 
engelleyen önlemler alınacaktır’’ denilmiş ve konunun önemine binaen 
Acil Eylem Planında da “hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak 
düzenlemelerin” yapılması öngörülmüştür.

Bu bağlamda, Bakanlığımızda da çalışmalar başlamıştır. Mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas alınarak Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve ilgili kanunlarda 
değişiklik veya düzenleme yapmak üzere Bakanlığımızda kurulan komisyon 
çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’de hâkimlik bir kariyer mesleğidir. Mesleğe yeni başlayan genç bir 
hâkim çalışmasına göre hiyerarşik olarak daha yüksek bir mahkemeye atanabilir. 
Yüksek Mahkemelere atamalar, başarılı hâkimler arasından Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır. Hâkimler, diğer devlet görevlilerine 
oranla daha farklı bir statüye sahip olduğundan, ancak sıkı koşullarda görevleri 
sırasında meydana gelen zararlardan sorumlu tutulabilirler.

Bununla beraber, görevi ihmal veya kötüye kullanma veya disiplin 
suçlarının işlenmesi hâlinde, durumun gereklerine göre, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca soruşturma başlatılabilir.

Bilindiği üzere, kuvvetler ayrılığı kavramı, devlet gücünün değişik 
makamlar arasında yayılmasını ve bunların birbirini kontrol edip 
dengelemelerini gerektirir. Yasama ve yürütme organları arasındaki kuvvetler 
ayrımının göreceli hâle gelmiş olmasından bu yana, yargı erkinin rolü artmıştır.

Örneğin, hâkimler, geleneğe göre kanun yapmazlar, sadece mevcut 
kanunları yorumlar ve uygularlar. Bununla birlikte, Türk Medenî Kanunu’nun 
1 inci maddesine göre, kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve 
âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural 
koyacak idiyse ona göre karar vereceklerdir.

Buna karşın, yasama ve yargı arasında sıkı bir anayasal ayrım vardır. 
Anayasa’ nın 138 inci maddesi bu bağlamda şunu öngörmektedir: “Görülmekte 
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olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulmaz, görüşme yapılmaz veya herhangi bir beyanda bulunulmaz. ”

Yürütme ve yasama organının denetimi Türk hukukuna göre özel bir 
makama, Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. Anayasanın 148 inci maddesine 
göre Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin 
Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa 
değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Öte yandan yargı, iktidarın sınırlandırılmasında en büyük etkiye sahiptir. 
Çünkü, hukuk devleti olan her demokratik ülkede, idarenin eylem ve işlemleri 
yargı denetimine tabidir. Yargının bağımsız olmasının önemi de burada 
yatmaktadır. Hukuk devleti olmanın ölçüsü, iktidarı oluşturanlar üzerindeki 
bu denetimin büyüklüğüdür. Yargı denetimi için de bağımsız yargı zorunludur.

İşte buna gerçekten inanıyorsak, yargı görevinin hiçbir müdahale 
konusu olmadan tam olarak yapılmasını sağlamak durumundayız. Bu, aynı 
zamanda toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur; hepimizin 
görevidir. O nedenle yargı bağımsızlığına gölge düşmesini engellemek, bu 
çeşit davranışlardan kaçınmak herkesin görevidir. Adalet, hepimiz için oksijen 
kadar gerekli, vazgeçilmez, hayatî bir unsurdur. Bunun en iyi şartlarda, en iyi 
imkânlarla gerçekleşmesini sağlamak da bizim görevimizdir.

Bu düşüncelerle, bugünkü toplantıyı düzenleyen İstanbul Ticaret 
Üniversitesi yetkililerine, bu toplantıda konuşacak olan değerli bilim 
adamlarına ve değerli katılımcılara teşekkür ediyor, toplantının başarılı 
geçmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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YARGI REFORMU VE YARGININ SORUNLARI*

5 Nisan Avukatlar günü. Bugünü şimdiden kutluyorum. İstanbul Barosu 
125. yıl kutlama etkinlikleri haftası dolayısıyla birkaç gün sürecek bir 
etkinlikler dizisi düzenlemiştir. İstanbul Barosu’nu böyle bir etkinlikler dizisi 
düzenlemiş olmasından dolayı ayrıca kutluyorum. 

Bugün yargı reformu ve yargı sorunlarının tartışılacağı önemli bir 
sempozyumda bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere, reform yani eski dildeki anlamı ile “ıslahat” “düzeltme, 
iyileştirme, daha iyi duruma getirmek için değişikliklere gitme”yi ifade 
etmektedir. Buna göre, belirli bir konuda amaca ulaşabilmek için gerekli olan 
fakat bulunmayan kuralların konulması, bulunan, fakat amaca ulaşmaya 
elverişli ya da yeterli olmayan, artık ihtiyaçları karşılamayan düzenlemelerin 
tümüyle ya da kısmen kaldırılarak yerine yenilerinin konulması reform 
kavramı içinde yer alır.

Reform kelimesi iddialı bir kavram olarak algılanmakta ve hemen hemen 
her sahada bu anlamda kullanılmaktadır. Bir iki örnek vermek gerekirse; 
Toprak Reformu, Eğitim Reformu, Üniversite Reformu, İdarî Reform gibi.

Yargı Reformu deyince geniş bir yelpaze aklımıza gelmektedir. Bunu, 
adaletin gerçekleşmesini sağlayacak ve mevcut olmayan düzenlemelerin 
getirilmesi; mevcut olan, fakat adaletin gerçekleşmesini geciktiren, zorlaştıran, 
imkânsızlaştıran, zayıflatan kuralların yerine amaca uygun olanlarının 
konulması olarak düşünebiliriz. Ayrıca adaletin gerçekleşmesini geciktiren 
ve zayıflatan ya da engelleyen altyapı sorunlarının çözümü de bu kapsamda 
değerlendirebilir. Buna ilaveten bu mekanizmayı işler kılan insan unsurunun 
eğitimi de aynı kavram içinde yer almaktadır.

Voltaire “İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.’’ demiştir.  
Yüzyıllar öncesi Montesquieu’nun dediği gibi “Başvurulacak bir mahkemenin 
bulunduğu ve adaletin mutlaka gerçekleşeceği inancı toplumda en büyük 
güven duygusunu sağlar.”

* İstanbul Barosu’nun 125. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sempozyumda yaptığı konuşma, 
İstanbul, 1.4.2003
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Bu duygu sarsılmışsa, sarsılıyorsa, o zaman herkesin adalet dışında 
hakkını almaya kalkıştığı, bireysel ihkak-ı hak arayışından, her alanda süratle 
örgütlenen mafyalaşmaya ve adaleti dağıtanlara yapılan siyasal baskıya kadar 
uzayan bir çizgide buluştukları trajik sahnelerle karşılaşırız. Türkiye’nin bugün 
karşı karşıya bulunduğu sorunların en önemlilerinden birisinin yargı sorunları 
olduğuna inanıyorum. Yargının bu sorunlarının çözümlenmesi, sağlıklı 
bir yargılama sisteminin oluşması, objektif, yansız, hızlı ve etkin bir adalet 
işleyişinin gerçekleştirilmesi, ülke sorunlarının bir çoğunu kendiliğinden 
çözümlenmesi sonucunu doğuracaktır. Nitekim adalet mekanizmasının yavaş 
işlediği ve bu konuda acil önlemler alınması gereği “Beş Yıllık Kalkınma 
Planları”na da girmiştir. Yine, 59. Hükümet Programında da, adalet sisteminin 
çok yavaş işlediği, bu durumun adalete güven duygusunu zayıflattığından söz 
edilerek, tam ve zamanında adaletin tesisi için gereken her türlü düzenlemenin 
yapılacağı vurgulanmıştır.

Adaletin önemi “adalet mülkün (devletin) temelidir. “ deyişinde gizlidir. 
Yani, adalet mekanizmasının işleyişi ile devletin işleyişi arasında doğru 
orantı mevcuttur. Adaleti gerçekleştiren de yargılama işlemidir. Bu işlemi 
yapan organların bütünü anayasal tanım ile “Yargı” olarak ifade edilmektedir. 
Yargı reformu ancak yargının sorunları dikkate alınırsa bir anlam ifade eder. 
Bu bağlamda yukarıda belirttiğim gibi yargının sorunlarını gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması, personel ve fizikî altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi 
ve eğitim olarak üç ana başlık altında ele alabiliriz.

Adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilerek, 
hukuk devleti ilkesinin tüm kuralları ile gerçekleştirilmesinde ve Avrupa 
Birliği üyeliğinin gerektirdiği ekonomik, sosyal ve siyasal haklara ilişkin başta 
Anayasa hükümleri olmak üzere, mevzuatımızın yeniden düzenlenmesinde 
zorunluluk bulunmaktadır. Bu zorunluluğun bilincinde olarak Bakanlığımızda 
bu çerçevede yapılan mevzuat çalışmalarından, sisteme yeni bir basamak 
ilâve eden istinaftan başlayarak sırayla, usul ve esasa ilişkin temel kanun 
çalışmalarını da kapsayacak şekilde söz etmek istiyorum.

Bugün çeşitli ülkelerde yargılama faaliyeti ile görevlendirilmiş bulunan 
ilk derece mahkemeleri üzerinde itirazları inceleyen üst derece mahkemeleri 
vardır. Bu ikinci derecedeki mahkemeler bazı ülkelerde iki, bazı ülkelerde de 
üç derecede görev yapmaktadır. Bizdeki derece sistemi ikilidir. Bugün hemen 
hemen bütün ülkelerdeki yüksek mahkemeler, birer içtihat mahkemesi olarak 
görev yapmaktadır. Oysa bizim sistemimizde Yargıtay, adlî yargı ilk derece 
mahkemeleri ile kendi arasında süzgeç görevini yapacak bir ara mahkemesi 
bulunmadığı için fiilen her iki görevi, yani hem içtihat yaratmak, hem istinafı 
yürütmek durumunda bırakılmıştır.
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Yargıtay’ın içtihat mahkemesi olma niteliğinin korunması, yargılamanın 
güvenli ve hızla sonuçlandırılması bakımından adlî yargıda istinaf yolu 
incelemesini yapmak üzere bölge adliye mahkemelerinin kurulmasının 
bir ihtiyaç hâline geldiği görülmektedir. Bu amaçla, “Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanmıştır. Böylece üç dereceli sisteme geçiş 
sağlanacaktır. Ayrıca istinaf mahkemelerinin etkin bir şekilde faaliyette 
bulunabilmesi için, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda, İcra ve İflâs Kanununda, İş Mahkemeleri 
Kanununda değişiklikler yapılması yönünde tasarılar hazırlanmıştır. 
Söz konusu tasarıların tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 
bulunmaktadır.

Bu arada “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı”nda yargılama sürecini hızlandırmak bakımından 
getirilen “ön inceleme” sisteminden sadece belirterek geçmek istiyorum.

Ayrıca “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı”yla reform niteliğinde 
bazı yenilikler getirilmiştir.

-Kamu davasının açılmasının ertelenmesi sistemi.

-İddianamenin iadesi, reddi ve kabulü sistemi.

-Hükmün geri bırakılması ve denetimli serbestlik sistemi,

-Uzlaşma sistemi.

Bunlardan sadece birkaçıdır.

Bu yeniliklerden uzlaşmanın hedefi, suçun işlenmesinden sonra fail ve 
mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, hâkim veya cumhuriyet savcısının 
ya da onların atayacakları bir uzlaştırmacının girişimleriyle çözmek suretiyle 
hem adaleti sağlamak, hem de mağduru tatmin etmektir.

Hükümet Programında belirttiğimiz üzere amacımız şiddet, baskı ve 
suçtan arınmış, özgürlüklerin nimetlerinden yararlanan ve korkunun olmadığı 
bir barış toplumu hâline gelmektir. Bu bağlamda ihtilafları çıkmadan önlemek 
amacıyla “Koruyucu Hukuk” uygulamaları başlatılacak, ayrıca ihtilafların 
dostane yollarla çözümlenmesi anlayışı yerleştirilecektir.

Bu konu Acil Eylem Planında da yer almaktadır. Bu çerçevede 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununda 4667 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, avukatlara 
dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce 
kendilerine intikal eden iş ve davalarda, uzlaşmaya gitme olanağı sağlanmıştır. 
Ceza yargılaması bakımından getirilen uzlaşma müessesesinden biraz önce 
bahsetmiştim. Hukuk yargılaması bakımından ise yargıyı gereksiz yere tıkayan, 
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kişilerle idare arasındaki özel hukuk ilişkilerinden doğan ve konusu para olan 
ve adliye mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların kısa yoldan 
çözümlenmesini sağlamak amacıyla “Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerine Dair Kanun Tasarısı” üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca adalet hizmetlerini hızlandırmak, “tam ve zamanında’’ adaletin 
teminini sağlamak ve tebligat işlemlerindeki gecikmeleri önlemek amacıyla 
“Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 19.03.2003 
tarihinde 4829 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir.

Reform yönünden önemli tasarılardan birini de “Bazı Kanunlardaki 
Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı” 
oluşturmaktadır.

Değişen ve gelişen dünya ile birlikte Türkiye’nin ulaştığı ekonomik 
ve toplumsal düzey karşısında bugün yasalarımızdaki bazı suçlara ilişkin 
hükümler ve bu nedenle mahkemelerde kaybolan zaman anlamsız hâle 
gelmiştir.

Artık espri konusu olabilecek dava konusu yapılıp mahkemeye intikal 
ettirilen biraz sonra sizlere aktaracağım bazı fiillerden örnekler, yargıyı 
gereksiz işlemlerden kurtarmanın ne kadar zorunlu olduğunun en somut 
kanıtıdır.

-Karayollarına giren hayvan sahipleri hapis cezası istemiyle mahkemeye 
sevk edilebilmektedir.

-Damızlık hayvanlarını muayene heyetine getirmeyenlere mahkeme 
kararıyla hafif para cezası hükmolunabilmektedir.

-Zeytinliklerde bakım işlerini zamanında yapmayanlara da mahkemelerde 
hafif para cezası verilebilmektedir.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün bulunmaktadır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündeminde bulunan Tasarıyla, ceza hükümleri içeren özel 
kanunlardaki hürriyeti bağlayıcı ceza ve kamu para cezaları idarî para 
cezasına çevrilmekte, böylece mahkemelerin ve cumhuriyet savcılıklarının iş 
yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer yandan cumhuriyet savcılıklarının gözetim ve denetiminde suçları 
soruşturmak, suç kanıtlarını toplamak ve adlî makamlara teslim etmek, 
suçluları yakalamak gibi görevleri yerine getirmek üzere Adlî Polis, Adlî 
Jandarma ve Adlî Sahil Güvenlik’ten oluşan bir adlî kolluk gücü kurulması 
yönünde “Adlî Kolluk Kanunu Tasarısı” hazırlanarak ilgili kurumların 
görüşüne gönderilmiştir.
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Ayrıca, devletimizin tek resmî bilirkişi kurumu olan Adlî Tıp Kurumunun 
dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak ıslahı ve yeniden yapılandırılması 
suretiyle adalete daha iyi hizmet sunabilmesi için 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu 
Kanununda 19.2.2003 tarihli ve 4810 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. 

Yargı reformu konusunda temel kanunlar üzerinde Bakanlığımızca 
sürdürülen kanun çalışmalarına kısaca değinmekte yarar görüyorum.

Bakanlığımızca Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu gibi 
diğer temel kanunlarda da esaslı değişiklik yapılması, bu kanunların gelişen 
ihtiyaçlara göre güncelleştirilmesi yönündeki çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunlardan “Türk Ceza Kanunu Tasarısı” Başbakanlığa sunulmuş olup. 
diğerleri üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmaların kısa süre 
içinde bitirilmesini amaçlamaktayız.

Bu yöndeki hedeflerimiz hem Hükümet Programımızda hem de Acil 
Eylem Planında yer almaktadır. Bu kanunlarda oldukça kapsamlı ve çağın 
gereklerine uygun değişiklikler yapılacaktır. İlk olarak bu kanunlarda yer alan 
hak ve hürriyetler, evrensel düzeyde kabul edilmiş standartlara, uluslararası 
sözleşmelere ve AB ülkelerindeki seviyeye çıkarılacaktır. Mesela yeni Türk 
Ceza Kanunu Tasarısı ile dünyada meydana gelen siyasal, ekonomik ve sosyal 
değişiklikler dolayısıyla eskiyen değerler ve bakış açısı çağa uydurulacak, 
suçlunun topluma kazandırılması bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalar 
yerine kamu hizmetinde çalışma gibi alternatif yaptırımlar getirilecek, 
önemsiz bazı suçlar için ön ödeme yoluna gitme imkânları artırılacak, ceza 
kanunu ile korunan değerler bakımından yapılan önem sırası yeniden çağdaş 
bir şekilde düzenlenerek, haksızlıkların yapılmasının önüne geçilecektir. 
Aslında bu yönde çok yeni olarak zaten bazı değişiklikler yapılmıştır. Mesela 
Palermo Sözleşmesi olarak anılan 15 Aralık 2000 tarihli “Sınır Aşan Örgütlü 
Suçlarla Mücadele Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nde yer alan 
göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili çağdaş düzenlemeler, 9 Ağustos 
2002 tarihinde yürürlüğe giren 4771 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunumuza 
yeni 201 (a) ve (b) maddesi olarak eklenmiştir.

Gittikçe küçülen ve globalleşen günümüz dünyasında, bütün insan hakları 
gibi, “hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı” da üzerinde titizlikle 
durulan bir hak durumundadır. Artık dünya değişmeye başlamıştır ve adalet 
dağıtımı işi, bir ülkenin kendi iç işi olmaktan çıkmış ve başka devletlerin 
denetiminin mümkün olduğu bir konu hâline gelmiştir. Bugün, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne imza atmış bulunan ülke vatandaşları, kendi ülkelerindeki 
(millî) mahkemelerin “makul süre içinde yargılamayı bitirmemeleri” iddiasıyla 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir.
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Bu gelişme, dünün bağımsızlık anlayışına sığdırılması bir yana, 
düşünülebilmesi bile mümkün olmayan bir vakıadır; ancak bugün bu noktaya 
kadar gelinebilmiştir. Elbette ki, bu gelişme durmayacaktır.

Değişen sosyo-ekonomik koşullar, küreselleşme süreci, Türkiye’nin 
coğrafî ve stratejik konumu gibi faktörler, ekonomik birlik fikrinden siyasî 
bütünleşme hareketine kayan Avrupa Birliği oluşumu içinde yer almamızı 
gerektirmektedir. Bu açıdan, 10-11 Aralık 1999 Helsinki’de yapılan Avrupa 
Birliği toplantısında, Türkiye’nin aday ülke olarak kabulü, önemli bir dönüm 
noktası olmuş, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Helsinki zirvesinde elde edilen bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünmekteyim.

Bildiğiniz üzere, Anayasada 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 
ancak kanunla sınırlanabilmesini öngören yeni bir sistem benimsenmiştir. 
Böylece temel hak ve hürriyetler bakımından bir genişleme sağlanmıştır.

Bu çerçevede Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 
çerçevesinde yapılması gerekli tedbirlerle ilgili olarak uyum paketleri adı 
altında çeşitli kanunlarda değişiklik yapan bir çok kanun çıkarılmıştır. Bu 
arada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunda değişlik yapılarak 4771 sayılı Kanunla başlayan ve 4793 
sayılı Kanunla yeniden düzenlenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kesinleşmiş kararlarına karşı muhakemenin iadesi yoluna gidilebilme olanağı 
getirildiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak soykırım suçları, savaş suçları, 
insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçları, olmak üzere dört tür suçun faillerinin 
yargılanması amacıyla uluslararası bir ceza hukuku oluşturulması yönünde 
atılan önemli bir adım olan 1998 yılında Roma’da Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde Uluslararası Ceza Divanı (UCD) statüsü kabul edilmiştir.

Ülkemiz UCD Statüsüne taraf olmadığı gibi, UCD kapsamına giren suçların 
büyük bölümü yasalarımızda da yer almamaktadır. Ülkemiz, Soykırımın 
Önlenmesi Sözleşmesi’ne taraf olmakla birlikte, soykırım bir suç olarak 
ihdas edilmemiş ve soykırım faillerinin hangi cezaya çarptırılacağı yasayla 
belirlenmemiştir. Ayrıca, UCD Statüsü’ nde 50’ye yakın savaş suçu belirlenmiş 
olup, Türk Ceza Kanunu’nda ve Askerî Ceza Kanunu’nda savaş suçlarına ilişkin 
ayrıntılı hükümler bulunmamaktadır. Mevzuatımızda insanlığa karşı suç 
kavramı da yoktur. Bu nedenle, Türk vatandaşları bakımından tamamlayıcılık 
ilkesinin işletilmesi mümkün değildir.
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Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olunması hususunda bağımsız olarak, 
Statü‘de yer alan suçlar bakımından mevzuatımızdaki eksikliklerin giderilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi. Türk vatandaşlarının 
iç hukuk yolu tüketilmeden doğrudan UCD önüne çıkarılmalarını önleyeceği 
gibi, UCD fikrinin arkasında yatan ilke ve değerleri paylaşan, hukukun 
üstünlüğüne inanan ve uluslararası hukuka saygılı olan ülkemiz açısından 
tutarlı bir davranış da olacaktır.

Öte yandan, küreselleşen dünyada ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine 
yatırım yapmalarının doğal sonucu olarak uyuşmazlıkların çözümünde 
seçimlik bir yargı yolu olan tahkim etkinliğini giderek artırmaktadır.

Hepinizin hatırlayacağı üzere, yatırımlar açısından milletlerarası tahkim 
konusunda Türk Hukuk Sisteminde bu ikili anlaşmalar nedeniyle hukuken 
var olan bu yaklaşım, üst norm olarak bir kez de Anayasa’da (125 ve 155. 
maddelerinde) 1999 yılında kabul edilen 4446 sayılı Kanunla ifade edilmiştir. 
Bu konuda uyulması gereken ilkeler ise, 21.1.2000 tarihinde kabul edilen 
4501 sayılı Kanunda belirtilmekle birlikte, yabancılık unsuru taşıyan tüm 
uyuşmazlıklarda, 21.6.2001 tarihinde kabul edilen 4868 sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunun uygulanacağı, bu Kanunun 1. maddesinde vurgu1anmıştır.

Bakanlığımız, uluslararası tahkim kurumlarının uyuşmazlıkların 
çözümünde oynadığı rolü dikkate alarak, Türkiye’nin dünya coğrafyası 
üzerindeki konumunun öneminden de hareketle, İstanbul’da bir uluslararası 
tahkim merkezi kurulmasını sağlamak üzere “İstanbul Milletlerarası Tahkim 
Merkezi Kanun Tasarısı”nı hazırlamıştır. Aynı şekilde uluslararası alandaki 
gelişmelere uygun olarak ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
“Türkiye Hakem ve Bilirkişi Odaları Birliği Kanunu Tasarısı”da hazırlanmış 
bulunmaktadır. Her iki tasarı görüşe açılmış olup, değerlendirme çalışmaları 
devam etmektedir.

Bakanlığımızca yürütülen ve reform niteliğinde olan diğer yasa 
tasarılarından da kısaca söz etmek istiyorum.

Hükümet Programında ve Acil Eylem Planında da yer alan demokratik 
idarenin ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak, kamu hizmetlerinden yararlananların bilgi edinme hakkını 
toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasına ve bunun kullanmasına 
ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu Tasarısı” Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır.

Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde idarenin demokratikleşmesi ve 
şeffaflaşmasını gerçekleştirmek, kamu hizmetlerinden yararlananlara katılma, 
dinlenilme, bilgi edinme ve idareye başvurma haklarının tanınmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek, idarenin, halkı hukuk hakkında sürekli 
olarak bilgilendirmesini sağlamak, yönetim sürecine kamunun katılmasını 
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mümkün kılmak, hukukun işlerliğini güçlendirmek ve idari kararlar için 
resmî standartları belirlemek amacıyla, idari işlemlerin yapılmasında yetki 
ve sorumluluk belirsizliklerini giderecek, işlemlere açıklık kazandıracak 
ve denetim kolaylığı sağlayacak bir İdarî Usul Kanunu hazırlanması ihtiyaç 
hâline gelmiştir. Bu konu Hükümet Programında ve Acil Eylem Planında da 
yer almaktadır. Buna ilişkin bir tasarı hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, kamu hizmetinin gizliliğinin gerektirdiği istisnaî hâller hariç, 
demokratik ve şeffaf yönetimin sağlanması bakımından yürürlükteki 
kanunlarda geçen “sır” kavramının yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Hükümet Programında ve Acil Eylem Planında da gereksiz yere 
genişletilen “gizlilik kültürü” ile mücadele edileceği, kamunun bütün eylem 
ve işlemlerinde şeffaflığın asıl, gizliliğin istisna olacağı öngörüldüğünden, bu 
konuda, yürürlükteki mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmak üzere komisyon 
kurulması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

Bu kanunlar kadar önemli olan ve şimdiye kadar mevzuatımızda 
bulunmayan “Kişisel Verilerin Korunması” ile ilgili kanun çalışmaları da 
devam etmektedir.

Öte yandan, dünyada meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeye 
bağlı olarak elektronik ticaretin uygulamaya sokulması sonucu kullanıma açılan 
elektronik imzanın hukuk ve kurumsal anlamda hukukî yapısını düzenlemek 
amacıyla hazırlanan “Elektronik İmzanın Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı” Başbakanlığa sunulmuş bu1unmaktadır.

Yargılama ve adalet dağıtımı demokrasinin odak noktasını teşkil etmektedir. 
Böyle bir adalet dağıtımı ise kayıtsız ve koşulsuz yargı bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesinin varlığına bağlıdır. Demokrasiye, yargı bağımsızlığına ve yargıç 
güvencesine bu anlayışla yaklaşıyoruz. Bu anlayışın zorunlu bir gereği olarak 
da yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konusunda duyarlı bulunmaktayız. 
Nitekim, 58. Hükümet Programında “Anayasa ve yasalardaki yargı bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı ile bağdaşmayan hükümler değiştirilecek, hâkimlerin 
tarafsızlığını ve hukuken siyasallaşmasını engelleyen önlemler alınacaktır.” 
denilmiş ve konunun önemine binaen Acil Eylem Planında da “hâkimlerin 
bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak düzenlemelerin” yapılması 
öngörülmüştür. 59. Hükümet Programında da 58. Hükümet döneminde 
yapılan çalışmaların yol göstericiliğinde ilerleneceğinden söz edilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlığımızda çalışmalar başlamıştır. Mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas alınarak Hâkimler ile Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve ilgili kanunlarda 
değişiklik veya düzenleme yapmak üzere Bakanlığımızda kurulan komisyon 
çalışmalarına devam etmektedir.



169

Yargı Reformu ve Yargının Sorunları

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki biz, adalet mekanizmasının üç ana 
unsurundan biri olan savunmanın öneminin bilincinde olarak, Barolar ve 
Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği hâlinde avukatlık mesleğinin sorunlarının 
çözümü konusunda da yoğun ve samimi bir uğraş içinde olacağız.

Bildiğiniz gibi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda 2 Mayıs 2001 tarihinde 
4667 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle, çok önemli yeni düzenlemeler 
getirilmesine ve avukatların hak ve yetkilerinin önemli derecede artırılmasına 
rağmen, gerek uygulamada karşılaşılan sorunlar ve gerekse eksik kalan yeni 
yasal düzenlemeler için avukatlarla beraber gerekli çalışmaları yürüteceğiz.

Yargının bir başka sorunu da personel açığının giderilmesi ve fizikî              
alt yapının güçlendirilmesidir.

Adalet teşkilatının aslî görevi adalet hizmetinin vatandaşa götürülmesidir. 
Teşkilat Kanunumuz ile Bakanlığımızın üstlendiği görevlerin başında, 
mahkemeleri kurarak faaliyete geçirmek ve teşkilatlandırmak gelmektedir. 
Adaletin zamanında ve hızlı bir şekilde tesisi ve mahkemelerin görevlerini 
gerektiği gibi yapabilmesi, öncelikle yargının esaslı unsuru olan hâkim ve 
cumhuriyet savcısı ile adliye personelinin yeterli sayıda olmasına bağlıdır.

Bu çerçevede hâkim ve savcılarımızın yanı sıra memur, zabıt kâtibi, 
mübaşir, yazı işleri müdürü gibi yardımcı adalet personelini, hem sayı hem 
de nitelik bakımından adalet hizmetlerinin gerektirdiği seviyeye ulaştırmayı 
hedeflemekteyiz. Bu bağlamda kadro eksikliğimizi tamamlamak için, 
çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Adalet teşkilatının altyapı eksikliklerini gidermek için, adliye binalarının 
ve diğer fiziki mekanların, hizmetin gereklerine uygun olarak yeniden 
tasarlanması ve yeni adliye binaları yapılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Yargının hızlandırılması ve Adalet teşkilatı alt yapısının modernizasyonu 
için Bakanlığımızın yürütmekte olduğu bir diğer çalışma UYAP olarak 
anılan Ulusal Yargı Ağı Projesidir. Toplam 170 milyon EURO tutarındaki 
bu proje 2000 yılı sonunda başlamış olup 2004 yılı sonunda bitirilmesi 
planlanmaktadır. İki aşamalı olan proje, ilk aşamada Adalet Bakanlığının 
merkez teşkilatının elektronik ortamda kâğıtsız veri iletimini hedeflemekte 
olup, bu aşama tamamlanmak üzeredir. İkinci aşama ise tüm mahkemeleri, 
cumhuriyet başsavcılıklarını, icra dairelerini, infaz kurumlarını ve Adlî Tıp 
Kurumunu içermekte olup gerektiği ölçüde vatandaşların erişimine de İnternet 
aracılığı ile imkân tanıyacak, vatandaşlarımızın ve avukatların işlemlerini 
kolaylaştıracaktır. Bu proje mahkemelerin ve cumhuriyet savcılıklarının 
noterlik, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri ve emniyet gibi diğer 
kurumlarla entegrasyonuna ve vatandaşların işlemlerinin süratlenmesine 
hizmet edecektir.
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Öte yandan, günümüzde olağanüstü ilişkiler, hukuk alanında da 
branşlaşmayı zorunlu hâle getirmiştir. Bu bağlamda uzmanlık mahkemelerine 
önem vermekteyiz. Özel kanunlarla kurulmuş uzmanlık mahkemelerinden 
söz edecek olursak, bunlar çocuk mahkemeleri, iş mahkemeleri, kadastro 
mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, fikrî ve sınaî haklar hukuk ve ceza 
mahkemeleri, aile mahkemeleri olarak sayabiliriz.

Ayrıca ihtisas mahkemelerinin sayısı ve çeşitliliğini artırarak yargının hem 
süratli hem de daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlamayı planlamaktayız. 
Bu bağlamda ilk olarak ekonomik suçlar ve örgütlü suçlar gibi alanlarda 
ihtisaslaşmış yeni mahkemeler kurmayı düşünmekteyiz. Mevcut fikrî-sınaî 
haklar ihtisas mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin 
sayısını artırıp yaygınlaştıracağız. Hatta bunları yaparken hazırladığımız 
projelerle Avrupa Birliği fonlarından hibe şeklinde malî yardım almaktayız. 
Mesela Bakanlığımızın hazırladığı Fikrî-Sınaî Haklar İhtisas Mahkemesi 
Projesi sayesinde AB, 1 700 000 EURO’ yu bağış olarak ülkemize vermeye 
başlamıştır. Bu proje çerçevesinde ülkemizde mevcut 2 ihtisas mahkemesine 
ilave olarak 7 yerde daha ihtisas mahkemesi kurulması, 8 hâkimin yurtdışında 
bu konu ile ilgili 10 aylık diploma eğitimi alması, kurulacak mahkemelerin 
bilgisayar altyapısının tamamlanarak Türk Patent Enstitüsü, Gümrük 
Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı gibi ilgili kuruluşlarla bağlantısının elektronik 
ortamda sağlanması, konu ile ilgili Türkiye’nin ilk referans kütüphanesinin 
kurulması gerçekleştirilecektir. Hâlen devam eden bu proje 2004 yılında 
tamamlanacaktır.

Bu arada hepinizin bildiği gibi bir ihtisas mahkemesi olarak 4787 sayılı 
Kanunla Aile Mahkemelerinin kurulması öngörülmüştür. Bakanlık olarak bu 
mahkemelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü 
özellikle belirtmek istiyorum.

Yargının etkinliğini sağlayacak bir diğer unsur nitelikli personel 
yetiştirilmesidir. Yargısal sorunlar insan ilişkilerinden kaynaklanmakta ve 
sonuçta insanlar tarafından çözülmektedir. Yargıda hâkimler, savcılar, avukatlar 
ve kalem personeli görev üstlenmişlerdir. Bunların bilgileri, yetenekleri, 
hukuksal sorunları çözmedeki katkılarıyla ancak verimlilik sağlanabilir, adalet 
gerçekleşebilir. Her hizmette olduğu gibi yargı hizmetinde de insan unsuruna 
ilişkin sorunlar eğitimden geçmektedir. Hâkim ve savcıların eğitimi kadar 
avukatların eğitimi de önemlidir. Savunma mesleği, iddia-savunma-hüküm 
üçleminde, adaletin gerçekleşmesi, doğru kararın verilmesi için sorumluluk 
yüklü, onurlu ve önemli bir meslektir.

Bu nedenle, adaletin gerçekleştirilmesi, yeni bir hukuk düzeni kurulması 
ve yargıda yeni bir yapılanmaya gidilebilmesi bakımından hâkim, cumhuriyet 
savcısı, yargı ve ceza infaz personelinin eğitim durumlarının günün 
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ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye yükseltilmesi gerekli bulunmaktadır. Bu 
bağlamda hâkim ve savcılarımızın meslek öncesi eğitimlerinden sonra sürekli 
olarak hizmet içi eğitim görmeleri gerekmektedir. Aslında bugün de zaman 
zaman hâkimlerimiz ve savcılarımız için gerek Bakanlığımız, gerek Yargıtay ve 
Danıştay çeşitli seminer ve sempozyumlar düzenlemektedir. Ancak bu yeterli 
değildir. Hâkim ve savcıların daha önce hukuk fakültesinde veya iki yıllık 
meslek öncesi eğitim ve stajda edindikleri bilgiler, daha sonra önlerine çıkacak 
yeni konuların getirdiği sorunları çözmede yeterli olamamaktadır.

Çeşitli ülkelerde hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri için benzeri 
kuruluşlar vardır. Mesela, Federal Almanya ve Rusya Federasyonu. Şimdi biz de, 
Türkiye’de bir Adalet Akademisi kurmak istiyoruz. Bu konuda, Bakanlığımızca 
hazırlanan “Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı” Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu gündeminde bulunmaktadır.

Hâkim ve savcılarımızın karşı karşıya bulundukları ağır iş yükü, 
onların yeni gelişmeleri incelemeye vakit ayırmalarına engel olmaktadır. 
O nedenle biz, Türkiye Adalet Akademisi’nde hâkim ve savcılarımıza 
mevzuattaki değişiklikleri, içtihatlardaki yenilikleri ve bilimsel görüşlerdeki 
yeni düşünceleri, yeni akımları sunacak bir hizmet içi eğitim kurumunu 
öngörüyoruz.

Aslında bütün yaşam bir eğitim sürecidir. O nedenle, devamlı olarak 
hâkim ve savcılarımızın bilgilerini yenilemelerine fırsat vermek istiyoruz. 
Hâlen hâkim ve savcılarımıza meslek öncesi eğitim veren Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi, bu kurumun bir bölümünü oluşturacaktır.

Bazı ülkelerde hâkimler için verilen hizmet içi eğitimin yanında avukatlar 
bakımından da meslek içi eğitimin zorunlu olarak yapıldığını görüyoruz. 
Örneğin; Federal Almanya’da avukatlar için ayrı bir akademi olduğunu 
biliyoruz. Türkiye Barolar Birliği de ileride böyle bir kurum oluşturabilir ya 
da çeşitli barolarımız kendi mensupları için hizmet içi eğitim yapabilirler. 
Ama Türkiye Adalet Akademisi, isteyen avukatlarımıza, noterlerimize ve 
hukuk mesleğini icra eden diğer bütün insanlarımıza da programlarına 
katılma olanağını sunacaktır. Böylece genel olarak yargıda toplam kalitenin 
yükseleceğini düşünüyoruz.

Reform niteliğinde olduğu düşündüğüm söz konusu Kanun Tasarısının 
yasalaşmasının yargının, dolayısıyla ülkemizin yararına olduğuna yürekten 
inanıyorum.

Öte yandan Bakanlığımız, yargı mensuplarının oluşturulmakta olan 
yeni hukuk düzenine kolaylıkla uyumlarını sağlamak için meslekî bilgi ve 
deneyimlerini artırmak ve geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarına büyük 
önem vermektedir.
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Ülkemizin, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde yerine getirilmesi beklenen 
ölçütleri içeren Katılım Ortaklığı Belgesinde, topluluk hukuku ve uygulamaları 
konusunda eğitim programları geliştirilmesi de yer almaktadır. Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında, Avrupa 
Birliği mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 
programları hazırlanması taahhüdünde bulunulmuştur.

Bakanlığımız, hâkim-savcı ve hâkim-savcı adaylarını topluluk hukuku 
konusunda bilgilendirme çalışmalarına başlamıştır.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa Kamu İdaresi Enstitüsü 
(EIPA) arasında yürütülen temaslar sonucu, “Avrupa Birliğine Aday Ülke 
Yargıçlarının Topluluk Hukuku Konusunda Eğitici Olarak Eğitimi Projesi” 
ne dahil olunarak, toplam on hâkim ve iki akademisyen topluluk hukuku 
konusunda eğitici olarak yetiştirilmiştir. Eğiticiler, aynı zamanda Avrupa 
Birliği eğitimi verme formasyonu da kazanmıştır.

Bundan sonraki hedefimiz, bu eğitimin yaygınlaştırılarak yurt genelinde 
tüm yargıç ve savcılarımıza ulaştırılmasıdır.

Bakanlığımızca oldukça yoğun eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Burada 
zaman unsurunu göz önüne alarak bunların bazılarından kısaca söz etmek 
istiyorum.

Bakanlığımız ile yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte 
eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla eğitim çalışmaları yapmakta veya bu çalışmalara katılmaktadır. 
Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemizde görev yapan hâkim ve 
cumhuriyet savcılarımıza, Avrupa Birliği Uyum Yasalarının tanıtılması 
amacıyla sempozyumlar yapılmaktadır. Aynı zamanda, yurt içinde hâkim ve 
cumhuriyet savcılarının eğitimlerine yönelik seminerler düzenlenmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki bütün bunlar için, genel bütçeden Adalet 
Bakanlığına yeterli miktarda kaynak tahsis edilmesi ve bu malî kaynakların 
etkin kullanılması gerekmektedir. Bugüne kadar adalet hizmetleri için ayrılan 
kaynakların, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaya yetecek 
düzeyde olmadığı da yadsınamaz bir gerçektir.

Ülkemiz hukukunu evrensel hukuk ilkelerine uygun hâle getirmek, temel 
hak ve özgürlükler rejimini evrensel standartlara çıkarmak, ülkemizi gerçek 
anlamda bir hukuk devleti yapmak, hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak 
ve uluslararası camiada saygın bir yer kazandırmak önceliklerimiz arasında 
bulunmaktadır. Bunun için yargı sistemimizdeki sorunları bir an önce çözmeli, 
sistemin eksikliklerini vakit geçirmeden gidermeliyiz. Unutulmamalıdır ki 
adalet herkese ve her zaman gereklidir. Ülkemizin çağdaş bir devletin işleyişine 
tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahip olması için herkesin üzerine düşen görevi 
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yapması gerekmektedir. Yargının da çağdaş bir yapıya kavuşturulması, 
hazırlanan yasa tasarılarının yasalaşmasıyla mümkün olacaktır. Çağdaş bir 
yapıya ve hızlı bir işleyişe kavuşacak olan yargı, Türkiye’nin birçok temel 
sorununun çözümlenmesinde de yardımcı rol oynayacaktır.

Bu konuda gerek Hükümet gerek Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşen 
görevi yapmakta kararlıyız.

Bu düşüncelerle, bu sempozyumu düzenleyen İstanbul Barosu’na, bu 
sempozyumda konuşacak olan yüksek yargının değerli üyelerine, uygulamadan 
gelen değerli katılımcılara ve toplantıyı izleyenlere teşekkür ediyorum. 
Sempozyumun amacına uygun şekilde yargı reformuna ve sorunlarına katkı 
sağlayacağı inancıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ 
İLİŞKİLERİ*

Uluslararası arenada birbirleriyle yakın ilişki ve etkileşim içerisinde 
bulunan iki çok önemli kavram çağımızda ön plana çıkmaktadır: Bunlar 
’’Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşme’’dir. İlk planda tezat veya rakip gibi 
görünse de gerçekte bölgesel bütünleşmeler ekseni veya süreci, küreselleşme 
sürecine, bir ölçüde temel teşkil etmekte, küreselleşmeyi tamamlayıcı bir özellik 
arz etmektedir. Günümüzde ulusal devletleri bağlayan, onları çepeçevre saran 
uluslararası ve bölgesel kurallara uymadan yaşamak, bu süreçlerin dışında 
kalma yönünde bir politika izlemek, Çin gibi çok büyük ve farklı rejimden 
gelen devletlerin bile tercih etmediği bir seçenek hâline gelmiştir.

Avrupa Birliği, bu bölgesel bütünleşme hareketlerinin hem nitelik hem de 
nicelik itibarıyla en ileri safhaya ulaşan bir örneğidir.

İşte bu Avrupa Birliği, yaklaşık 45 yıldan bu yana Türkiye’nin küreselleşme 
hareketinde en önemli referans noktalarından birini oluşturmaktadır.

1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile ardından 1958 yılında 
o zamanki adıyla AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) şimdiki adıyla AT 
(Avrupa Topluluğu) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun (EURATOM) 
kurulmasıyla; Fransız yazar Victor Hugo’nun daha 19. Yüzyılda düşlediği ve 
“Amerika Birleşik Devletleri nasıl yeni bir dünyayı taçlandırıyorsa, bir gün 
gelecek Avrupa Birleşik Devletleri de eski dünyayı süsleyecektir” şeklinde 
ifade ettiği ideali gerçekleştirme yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulmasından yaklaşık 20 ay sonra, 
yani 31 Temmuz 1959 tarihinde (Yunanistan’ın başvurusunu takip eden 15. 
günde), Türkiye Roma Anlaşmasının 238. maddesine dayanarak bir ortaklık 
ilişkisine girmek için AET’ na başvurmuş, dört yıl süren görüşmelerden sonra 
12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin temel dayanağı 
olan Ankara Anlaşması imzalanmış ve bu Anlaşma 1 Aralık 1964 tarihinde 

* Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri” konulu 
uluslararası sempozyumda yaptığı konuşma, Ankara, 27.5.2003.
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yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin yeni kurulan bir Avrupa entegrasyonuna 
hemen başvurmasının nedeni, doğal olarak Batı toplumu içinde yerini almak, 
ekonomik ve sosyal bazı avantajlara sahip olmak ve Yunanistan’a verilen ticari 
tavizlerden yoksun kalmamak idi.*

Türkiye ile AET arasında bir ortaklık yaratan ve ana ilkeleri bakımından 
AET’nu kuran Roma Anlaşmasından esinlenen Ankara Anlaşması, 
topluluğa tam üyeliği öngörmekte idi. Gerçekten de Ankara Anlaşmasının 
giriş bölümünde “... Türkiye’nin Topluluğa katılması... ” yönünde bir 
başlık bulunmakta ve 28. maddede ise “Anlaşmanın işleyişi Topluluğu 
kuran Anlaşmadan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından 
üstlenebileceğini gösterdiğinde Âkit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa 
katılması olanağını incelerler” hükmü yer almaktadır. Anlaşmanın amacı, 
Türkiye’nin Topluluğa katılması olduğundan, Anlaşmanın süresi ve feshi 
konusunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Avrupa Birliğinin yargı 
organı olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanında görülen bir dava dolayısıyla 
Divan Hukuk sözcüsü, Ankara Anlaşmasının nihaî amacının Türkiye’yi, 
Topluluğa tam üyelik için hazırlamak olduğunun altını çizmiştir (Meryem 
Demirel Davası, 1987).

Yapı olarak bir ölçüde AET’ nu kuran Roma Anlaşmasına benzeyen Ankara 
Anlaşmasının amacına daha yakından bakılırsa, kısa dönemli bir ekonomik 
amaç ile uzun dönemli bir siyasal amacın mevcut olduğu görülmektedir. 
Ekonomik amaç, Türk ekonomisinin hızlı bir şekilde kalkındırılarak ekonomik 
ilişkileri güçlendirmek ve bu bağlamda gümrük birliğini tedrici olarak tesis 
etmek iken; siyasi amaç Türk halkı ile Avrupa Topluluğu içinde bir araya 
gelmiş halklar arasında daha sıkı bağlar kurmak ve nihayetinde Türkiye’nin 
Topluluğa tam üye olmasını kolaylaştırmaktır.

Anlaşma evrimsel yani aşamalı bir yapıya sahip bulunmakta ve bir 
aşamadan diğer aşamaya geçiş, otomatik nitelik arz etmemektedir. Ankara 
Anlaşmasının getirdiği Ortaklık ilişkisi hazırlık, geçiş ve son dönem olmak 
üzere üç dönemden oluşmuştur. 1 Aralık 1964 tarihinde başlayan hazırlık 
döneminde, geçiş dönemi ve son dönemde yükleneceği sorumlulukları 
yerine getirebilmesi amacıyla Topluluğun da yardımı ile Türk ekonomisinin 
güçlendirilmesi, Topluluğun tek taraflı olarak Türkiye’ye bazı ekonomik 
avantajlar tanıması ve malî yardımda bulunması hedeflenmiştir. Hazırlık 
döneminde Türkiye’nin üstlendiği herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk 
mevcut olmayıp, bu dönem Topluluk tarafından Türkiye’ye tek taraflı ödünler 
verildiği bir dönem olmuştur. Hazırlık döneminin süresinin temelde 5 
yıl olarak öngörülmesine rağmen, yine Anlaşmada mevcut olan uzatma 

* Türkiye’nin başvurusunda Yunanistan’ın tesiri zamanın Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ZORLU’nun şu 
sözlerinden anlaşılabilir: “Yunanistan kendini boş bir havuza atsa bile onu yalnız bırakmaya gelmez, 
tereddüt etmeden siz de atlayacaksınız.”
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imkânından yararlanılarak hazırlık dönemi 10 yıla uzatılmış ve 1 Ocak 1973’te 
Katma Protokol’un yürürlüğe girmesiyle hazırlık döneminden geçiş dönemine 
intikal edilmiştir. Bu arada Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna gerçekleştirdiği 
sanayi malları ihracatında AT’nun tek taraflı olarak 1 Eylül 1971 tarihinden bu 
yana  kural olarak sıfır gümrük uygulandığını, yani gümrük vergisi almadığını, 
bunun da Türk sanayisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu 
belirtmekte fayda vardır.

1 Ocak 1973 tarihinde başlayan geçiş döneminin ayrıntılı koşulları, 
usulleri, sıra ve takvimleri Katma Protokol ile belirlenmiştir. Katma Protokol 
bir uygulama anlaşmasıdır. Zira Ankara Anlaşmasının belirlediği genel 
çerçevenin içi Katma Protokol ile doldurulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir. 
Geçiş döneminde, hazırlık döneminin aksine Türkiye de sorumluluklar 
üstlenmiş, AT ile arasındaki gümrükleri azaltma, ortak dış tarifeye uyum 
sağlama gibi yükümlülüklerle karşı karşıya gelmiştir. Geçiş döneminin amacı, 
karşılıklı ve dengeli yükümlülükler temelinde gümrük birliğinin gelişen 
bir şekilde yerleşmesini sağlamak ve Türkiye’nin ekonomi politikalarını 
Topluluğun ekonomi politikalarına yaklaştırmaktır. Katma Protokolde taraflar 
arasında gümrük birliğinin kademeli biçimde gerçekleştirilmesi yanında, 
işgücünün, sermayenin ve hizmetlerin mobilize hâle getirilmesi (faktör 
mobilitesi) ve çeşitli politikaların yaklaştırılması imkânları da öngörülmüştür. 
Ancak, gümrük birliği tıpkı Roma Anlaşmasında olduğu gibi endüstriyel 
ürünleri kapsamış, tarımsal ürünler ise kapsam dışı bırakılmıştır. Katma 
Protokole göre, Türkiye Topluluğa karşı gümrüklerini ilke olarak 12 yılda 
(1986’ya kadar), bazı ürünlerde ise 22 yılda (1996’ya kadar) sıfırlayacak idi. 
Katma Protokol’de ayrıca ticarette miktar kısıtlamaları (kotalar) ve eş etkili 
tüm önlemler ilke olarak yasaklanmıştır (m.22). Türkiye 1976 tarihine kadar 
yerine getirdiği yükümlülüklerini, içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar 
ve Topluluktan istediği bazı ödünleri alamaması sebebiyle, 60. maddedeki 
imkânı kullanarak Protokolün uygulanmasını Ocak 1976 tarihinden itibaren 
ertelemiştir.

12 Eylül 1980 askerî müdahalesi ise Türkiye-AT ilişkilerinin 6 yıl 
süreyle donmasına yol açmıştır. Türkiye, 17 Ekim 1986 tarihinde Topluluk 
ile ilişkilerden sorumlu bir Devlet Bakanlığı ihdas etmiş, 14 Nisan 1987’de 
Avrupa Topluluklarına üyelik başvurusunda bulunmuş, 1988 yılından itibaren 
ertelediği gümrük vergisi indirimlerini yeniden uygulamaya geçirmiş ve 
1989 yılında birçok Bakanlık ve kamu kuruluşunda Avrupa Topluluğu ile 
ilgili birimler ihdas etmiştir. 18 Aralık 1989 tarihinde, Avrupa Toplulukları 
Komisyonu, Türkiye’nin tam üyelik başvurusu hakkındaki görüşünü (avis) 
açıklamıştır. Bu görüşte özetle Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme 
sürecinden (1993 yılından) önce yeni bir üye kabul edilemeyeceği ve 
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Türkiye’nin katılımından önce ekonomik, sosyal ve siyasî alanda güçlenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir.

6 Mart 1995 tarihinde Türkiye-AT Ortaklık Konseyinin 36. dönem 
toplantısı gerçekleştirilerek, Türkiye ile AT arasında gümrük birliğinin 
tamamlanması ve uygulanmasına ilişkin usul, esas ve süreleri saptayan 1/95 
sayılı karar alınmıştır. Ortaklık Konseyinin bu kararı sonrasında 31 Aralık 
1995 tarihinde, 1973’te başlayan 22 yıllık geçiş dönemi tamamlanmış ve sanayi 
ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan Türkiye-AT gümrük birliği 
1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 1996 tarihinde başlayan 
son dönem için, hazırlık (5-10 yıl) veya geçiş (12-22 yıl) döneminde olduğu 
gibi baştan kesin bir süre saptanmamış, sürenin belirlenmesi işi taraflara 
bırakılmıştır. Ancak bir daha vurgulamak gerekir ki Ankara Anlaşmasının 
28. maddesi gereği, Anlaşmanın ve özellikle son dönemin işleyişi sonunda, 
Akit taraflar Türkiye’nin AB’ne katılma olanağını incelemek yükümlülüğü 
altındadır.

Türkiye son dönem içerisinde 1/95 sayılı OKK’da belirtilen 
yükümlülüklerinin çok büyük bir kısmını yerine getirmiştir. Bu bağlamda 
Gümrük Kanunu başta olmak üzere, rekabet hukuku, tüketici hukuku, Devlet 
İhale Kanunu, bankacılık, sigortacılık, fikrî ve sınaî haklar, telekomünikasyon, 
anti-damping gibi pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmış ve mevzuat 
uyum çalışmaları hızlandırılmıştır.

Burada önemle vurgulamak gerekir ki, son döneme geçişi sağlayan 1/95 
sayılı OKK’nın (Ortaklık Konseyi Kararının) girişinde, Ankara Anlaşmasının 
tam üyelik hedefine işaret eden 28. maddesine atıfta bulunulmakta ve tam 
üyelik hedefi teyit edilmektedir.

12-13 Aralık 1997 tarihinde yapılan Lüksemburg Zirvesinde, Merkezi 
ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Kıbrıs Rum Kesiminin Birliğe katılma süreci 
başlatılırken, Türkiye’ye genişleme sürecinde yer verilmemiştir. 15-16 
Haziran 1998 tarihinde yapılan Cardiff Zirvesinde Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
Lüksemburg Zirvesi sonrasında gösterdiği sert tepkiyi bir ölçüde yumuşatmak 
için “Türkiye’nin Üyeliğe Hazırlanması İçin Bir Strateji Belgesi” hazırlamıştır. 
Türkiye-AT gümrük birliği tesisinden ve 15-16 Haziran 1998 tarihli Cardiff 
Zirvesinden sonra diğer aday ülkeler gibi Türkiye hakkında da 1998 yılından 
itibaren bugüne kadar yıllık bazda 5 İlerleme Raporu AB tarafından hazırlanmış 
ve Kopenhag, Madrid, Lüksemburg kriterleri çerçevesinde Türkiye’nin durumu 
irdelenmiştir.

Bilâhare 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin 
adaylığının açıkça kabul edilmesiyle ilişkiler yeni bir boyut kazanmıştır. 
Aslında, Ankara Antlaşmasının anılan 28. maddesi karşısında, Türkiye zaten 
aday olduğundan, bu açıklama hukuken malûmu ilân olmuştur. Helsinki 
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Zirvesinde Türkiye’nin diğer aday ülkelere uygulanan kriterler çerçevesinde 
eşit şartlarla aday ülke olduğunun ilân edilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin 
tam üyeliği için gerekli olan reformların geçekleştirilmesine yönelik olarak 
bir Katılım Öncesi Stratejisi geliştirileceği de ifade edilmiştir. Ayrıca katılım 
sürecinde Türkiye’nin de, aday ülkelere yönelik Topluluk programlarından 
yararlanacağı ve AB ile diğer aday ülkeler arasında yapılacak toplantılara 
katılacağı da belirtilmiştir. Ancak diğer aday devletlerin hemen hepsi ile şu 
an katı müzakerelerinin başlatılmasına hatta sonuçlandırılmasına rağmen, 
Kopenhag siyasî kriterlerinin (demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları 
ve azınlıklara saygıyı güvence altına alan istikrarlı kurumların varlığı) yerine 
getirilmesinden önce Türkiye ile katılma görüşmelerinin başlatılmayacağı da 
ilk kez bu zirvede resmen açıklanmıştır. Avrupa Birliği tarafından tek yanlı 
olarak, 8 Kasım 2000 tarihinde, Türkiye hakkında temel stratejileri saptayan 
Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) kabul edilmiştir. Türkiye’nin Birliğe tam 
üyeliği için yol haritası olarak adlandırılabilecek KOB’da Kopenhag kriterlerine 
uyum için yapılması gerekenler, AB müktesebatına uyum yükümlülüğünün 
kapsamı, AB’nin yapacağı malî yardımlar ile üyelik için gerekli kısa ve orta 
vadeli öncelikler yer almıştır. AB’nin hazırladığı Katılım Ortaklığı Belgesinin 
ardından da Türkiye kendi “Ulusal Programı”nı 24 Mart 2001 tarihinde 
kabul etmiştir. Ulusal Programda, AB müktesebatına uyum sağlanması için 
mevzuatımızda yapılacak değişiklik ve yenilikler, uyum için gerekli insan 
kaynağı ile malî kaynaklar, Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen önceliklerin 
yanı sıra Türkiye’nin uyum için gerekli gördüğü kendi öncelikleri ve bunların 
hangi sürede ve ne ölçüde yerine getirileceği gibi konular yer almıştır.

Helsinki Zirvesi sonrasında giderek hızlanan bir eğilim içerisinde 
bulunan Türkiye-AB ilişkileri, 11 Nisan 2000 tarihinde Lüksemburg’da yapılan 
Ortaklık Konseyi toplantısı ile önemli bir ivme kazanmıştır. 11 Nisan 2000 
tarihinde Ortaklık Konseyinin 39. toplantısında AB müktesebatına uyumda 
büyük önem taşıyan mevzuat tarama sürecine bir ön hazırlık niteliği taşıyan 
analitik incelemeyi gerçekleştirecek 8 alt komite kurulmuştur. Bu 8 alt komite, 
Topluluk müktesebatının 31 alanını da kapsamaktadır. Bu kapsamda Adalet 
Bakanlığı bu 8 alt komiteden; 2 nolu “İç Pazar” alt komitesinde “fikrî ve sınaî 
haklar”, “şirketler hukuku”, “kişisel verilerin korunması” ve “elektronik ticaret” 
konuları ile 8 nolu alt komite olan “Adalet ve İçişleri “ alt komitesi çalışmalarını 
ilgili diğer kuruluşlar ile birlikte yürütmekte olup, bu konulardaki Türk ve AB 
mevzuatını analitik açıdan inceleyen raporlar hazırlamaktadır.

Avrupa Birliğinin 14 Nisan 2003 tarihinde yeni Katılım Ortaklığı Belgesi’ni 
yayımlamasından sonra, Türkiye bu yeni KOB’u ve İlerleme Raporlarını 
dikkate alarak Ulusal Programını revize etme çalışmalarını sürdürmektedir. 
Muhtemelen önümüzdeki ay yani 2003 yılı Haziran ayında revize edilmiş yeni 
Ulusal Program kabul edilmiş olacaktır. Kopenhag siyasî kriterlerine uyumun, 
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AB’ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının ön şartı olduğu göz önünde 
bulundurularak, öncelikle demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün 
korunmasını teminat altına alan hukukî düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve 
kurumların istikrarlı işleyiş yönünde adımlar atılmakta olup, bu bağlamda 
şimdiye kadar pek çok mevzuat değişikliğinin yanı sıra 5 uyum paketi 
çıkarılmıştır. 6. uyum paketi ise Bakanlığımız tarafından Bakanlar Kuruluna 
gönderilmiş bulunmaktadır.

AB üyeliği ile demokratik, ekonomik, hukukî ve sosyal dönüşümlerin 
gerçekleştirildiği, ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha güçlü, etkili ve 
saygın yer edindiği bir döneme girileceği ümidi ile Türkiye’nin bu en önemli 
meselesinin görüşüldüğü sempozyuma gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkür 
eder, sempozyumu düzenleyen Başkent Üniversitesini ve Hukuk Fakültesini 
Sayın Rektörün şahsında tebrik eder ve hepinizi saygıyla selamlarım. 
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İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ADLÎ YARGI*

Yargıtay, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi ve 
Türkiye Barolar Birliği’nin, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adlî Yargı” 
konusunda düzenlemiş olduğu sempozyumun açılışında sizlere hitap etmekten 
duyduğum mutluluğu ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum.

Geçen yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren, uluslararası düzeyde 
önemli gelişmeler gösteren insan hakları konusu, günümüzde demokratik 
hukuk devleti anlayışının temel taşıdır. Bu anlayış çerçevesinde hukuk 
devletinin görevi, adil bir yönetim sergileyerek vatandaşlarının insan onuruna 
yaraşır bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır.

Dünyanın globalleşerek küçük bir köy hâlini aldığı günümüzde, 
insan hakları alanının, sadece devletlerin iç hukukuna bırakılmadığı da 
görülmektedir. Bugün, birçok devlet arasında, insan haklarının uluslararası 
düzeyde korunması yönünde çeşitli sözleşmeler imzalandığı ve bunlara 
uyulmaması durumunda taraf devletlerin yaptırımlara maruz bırakıldığı bir 
dönemi yaşamaktayız.

Demokrasi ve hukuk devleti gibi değerleri benimseyerek çağdaş dünyada 
hak ettiği konumu elde etmek için emin adımlarla ilerleyen devletimiz, 
1950 yılında Roma’da imzalanıp 1952 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin hemen iki yıl sonra 1954 yılında onaylayarak, insan 
hakları konusuna verdiği önemi çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. 
Geride kalan 50 yıl boyunca da. anayasal ve yasal düzeyde ciddi adımlar 
atılarak iç hukukumuzun Sözleşme’ye tam anlamıyla uyumunun sağlamasına 
çalışılmıştır.

İnsan hakları kavramı, yaşayan bir varlıktır. Bundan 10 yıl önce, temel bir 
hak olarak görülmeyen bir durum, bugün bu alanın hızla gelişmesi karşısında 
temel bir insan hakkı olarak görülebilmektedir. Bu nedenle, insan hakları 
alanındaki çalışmalarımız çağdaş standartlara uygun olarak devam edecektir.

Tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesi şu 
ifadeye yer vermektedir:“Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yetki alanları 
içinde bulunan herkese bu Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve 
özgürlükleri tanırlar” “İnsan haklarına saygı yükümlülüğü’’ başlığını taşıyan bu 
* Yargıtay, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi ve Türkiye Barolar Birliği’nce ortaklaşa 
düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşma, Ankara, 25.9.2003.
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madde hiç kuşkusuz ki taraf devletlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. 
Bu noktada devletin üzerine düşen, Sözleşmede belirtilen hakların ayrım 
yapılmaksızın herkese sağlanması ve korunması açısından gerekli tedbirleri 
almaktır.

Sözleşme, salt yazılı metin olarak ele alındığında, taraf devletlerin iç 
hukuklarından kaynaklanan nedenlerle farklı yorumlanabilmektedir. Bu da, 
insan hakları konusunda, uygulamada farklı anlayışların gelişmesine neden 
olabilmektedir. Bu noktada, Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş bulunan 
ve görevi, verdiği kararlarla Sözleşme’yi yorumlayarak, insan hakları alanında 
ortak bir standart oluşturmak olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
öneminin de vurgulanması gerekmektedir. Anglo-Sakson hukukunu 
benimsemiş olan ve içtihat hukuku üzerine kurulmuş olan Mahkeme, verdiği 
kararlarla, taraf devletlerdeki insan hakların uygulamalarının, Sözleşme 
çerçevesinde gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Bilindiği üzere, ülkemiz 1987 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkını tanımış ve 1990 yılında da Mahkeme’nin zorunlu 
yargı yetkisini kabul etmiştir. Bu şekilde, iç hukukumuzdaki tüm başvuru 
yollarını kullandıktan sonra, temel haklarının ihlâl edildiğini düşünen 
bireyler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilmektedir. 
Mahkeme, geçtiğimiz 13 yıl boyunca ülkemiz hakkında verdiği kararlarla, 
Sözleşme’nin çeşitli maddelerinin ihlâl edildiğine hükmetmiştir. Burada, devlet 
olarak üzerimize düşen, bu kararlara saygı duyarak, bir daha aynı konuda ihlâl 
oluşmaması için gerekli tedbirleri almaktır.

Bu kapsamda, devletimiz geçtiğimiz iki yıl içinde anayasal ve yasal 
alanlarda çok önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Özellikle 3 Ekim 2001 
tarihinde, o zamanki TBMM’de büyük bir uzlaşmayla kabul edilmiş Anayasa 
değişikliklerinde ve buna bağlı olarak “uyum paketleri’ adıyla anılan, 7 paket 
yasayla yapılan düzenlemelerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının 
izlerini görmek mümkündür.

Yasama, gerçekleştirdiği özverili çalışmalarla üzerine düşen görevi 
önemli ölçüde yerine getirmiştir. Yasal anlamda, bundan böyle Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne ve Mahkeme içtihatlarına çok önemli aykırılıkların 
oluşmayacağını ümit ediyorum.

Şimdi sıra, yürütme ve yargının, yapılan bu yasal değişiklikleri etkili bir 
biçimde uygulamaya yansıtmalarına gelmiştir. Sempozyumun konusu “İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adlî Yargı” olduğu için yürütmeyle ilgili kısma 
bu aşamada yer vermeyi gerekli görmüyorum.

Anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrasında; “usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde” olduğu hükme 
bağlamıştır. Bana göre, bu hüküm, Sözleşmenin iç hukukumuzda doğrudan 
uygulanabilmesi için yeterlidir. Mahkemelerimiz, bu anayasa hükmünü esas 
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alarak karar verebilmeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına 
kararlarında atıfta bulunabilmelidirler. Bunun sonucunda, ülkemizin 
İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki insan hakları sicilinin düzeleceğine 
inanmaktayım. Bu noktada, Alman hukukuna girmiş olan, Alman Yargıçlarının 
Prensibini sizlere hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu prensip kısaca “Yargıç, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı yorum yapamaz”dır. Sözleşme’ye 
taraf olan bir Batı Avrupa ülkesinde, yargılama sırasında Sözleşme’nin ne denli 
dikkate alındığına, bu prensip güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Adalet Bakanlığı, gerek uyum yasalarının etkin bir biçimde yaşama 
geçirilebilmesi gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkeme 
içtihatlarının iç hukukumuzda uygulanabilmesi amacına matuf olarak önemli 
çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğiyle 
ortaklaşa çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Bu projeler çerçevesinde, 
uyum yasaları ile ilgili olarak Türkiye’nin 6 bölgesinde düzenlenen ikişer 
günlük seminerlerle toplam 900 hâkim/savcımız bu yasalar konusunda 
bi1gilendirilmiştir.

Ayrıca, yine Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz 
proje kapsamında. 225 hâkim/savcımızın, insan hakları alanında eğitici 
olarak eğitilmelerine başlanmış ve şu ana kadar yapılan 4 seminerle 100 
hâkim/savcımız eğitime tâbi tutulmuştur. Düzenlenen seminerler, katılan 
hâkim/savcılarımızca çok yararlı olarak addedilmiş ve kendileriyle yapılan 
anketlere verdikleri cevaplarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkeme 
içtihatlarından görevleri sırasında yararlanacaklarını belirtmişlerdir. Geriye 
kalan 5 seminerle 225 hâkim/savcımızın eğitimleri tamamlanacak ve bu kişiler 
2004 yılının sonuna kadar, kendi görev bölgelerindeki diğer hâkim ve savcıların 
insan hakları konusunda eğitilmelerini sağlayacaklardır. Böylece ülkemizde 
görev yapan 9500 hâkim/savcımızın insan hakları eğitimi tamamlanmış 
olacaktır. Bu projenin, çok kısa bir zaman sonra olumlu sonuçlar vererek, yargı 
kararlarında insan haklarının öncelikle gözetileceğine olan inancım tamdır.

Diğer taraftan, Bakanlığım tarafından, Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Osman Doğru’ya hazırlatılan ve İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarının tercümesini içeren külliyat, çok kısa bir zaman 
içerisinde bütün hâkim ve savcılarımıza ulaştırılacak olup, bu kitaplardan yargı 
mensuplarımızca başvuru eseri olarak yararlanılacağını umut etmekteyim.

İnsan hakları alanında ülke olarak yapmış olduğumuz atılımlar hiç de 
küçümsenmeyecek boyutlardadır. Ancak 59. Hükümet olarak yapılanları 
hiçbir zaman yeterli görmemekteyiz. Amacımız, bu alanda, başka ülkeleri 
takip eden değil, o ülkelerce örnek alınan bir konuma gelmektir. Bu nedenle, 
sempozyumun çok yararlı sonuçlar doğuracağına olan inancımı vurgulayarak, 
sempozyumun düzenlenmesine katkıda bulunan kurumlara en derin 
şükranlarımı sunar, hepinizi saygıyla selamlarım.



 Barolar Birliği’nin 27. Olağan Genel Kurulunda konuşurken, 17.5.2003
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ÇAĞDAŞ VE SİVİL BİR ANAYASANIN GEREKLİLİĞİ*

Günümüzün modern devletinin hukuksal yapısı Anayasa temeli üzerine 
kuruludur. Anayasa, devletin niteliğini ve temel kurallarını, temel hak ve 
özgürlükler ile kamu yetkisini, bu yetkinin sınırlarını ve kullanma koşullarını 
düzenleyen emredici kurallar bütünüdür.

Anayasalar, toplumun içinde bulunduğu siyasî, sosyal, ekonomik, 
kültürel, hukukî koşullar içinde şekillenmektedir. Demokratik bir toplumdaki 
bu şekillenmede, demokratik yaşamın vazgeçilmez öğesi olan siyasî partilerin, 
sendikaların, derneklerin, bireyin sesini duyurmasında en etkili araç olan 
sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin büyük rolü bulunmaktadır. Bu 
aktörlerin katılımı, anayasaların içerdiği emredici kuralların, bir “toplumsal 
uzlaşma “ ile ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana Türkiye 1921, 1924, 1961 ve 
1982 yıllarında, içinde bulunduğu koşulların yansımalarını içeren anayasa 
deneyimleri yaşamıştır. Çok uzun sayılmayacak bir süre önce -82 yıl önce- 1921 
yılında, teokratik bir sistemden, egemenliğin ulusa ait olduğu demokratik bir 
sisteme geçen Türkiye, devlet şekli olarak cumhuriyeti benimsemiş ve Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devleti olma özelliklerinden hiçbir şekilde vazgeçemeyeceği hususunun 
da altını çizmiştir (1982 Anayasası 2 ve 4. maddeleri).

Yukarıda sözü edilen asgarî prensipler nüvesi etrafından birleşen 
Türkiye, sisteminde, bu prensiplerin hayata geçirilmesini sağlayıcı kurumlar 
ve kurallara da yer vermiştir. Bu çerçevede, kişinin temel hak ve ödevleri, 
sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, siyasî hak ve ödevler anayasal kurallarla 
düzenlenirken, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatı çağdaş 
kurum ve kurallarla, hazırlandıkları koşulların özellikleri ile birlikte, anayasa 
sistematiği içinde yerini almıştır.

Yukarıda sözü edilen asgarî prensipler nüvesi konusunda mutabık olan 
Türkiye, bu prensiplerin bugünün koşullarında en mükemmel biçimde 
hayata geçirmenin arayışlarını sürdürmektedir. Bu arayışlar zaman zaman 
Anayasa değişikliklerine yol açmıştır. Örneğin, 1982 Anayasasının (1987, 

* Adıyaman Baro’sunda yaptığı konuşma, Adıyaman, 1.10.2003.
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1993, 1995, 1999, 2001 ve 2002 yıllarında) sekiz kez, toplam 59 maddesi ve 
Başlangıç kısmı yeniden gözden geçirilmiştir. Mükemmeli arama çabaları 
sürmektedir. Bu çabaların hukukî dayanağı Anayasanın değiştirilmesi ile ilgili 
usul ve yöntemleri tanımlayan 175. maddesidir. Bu çerçevede siyasî partilerin, 
sendikaların, meslek birliklerinin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin 
ve konuyla ilgilenen tüm kesimlerin bu konudaki görüş ve önerilerinin tek 
bir potada birleşerek sağlanacak toplumsal uzlaşma ile yeni bir Anayasa 
hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira şimdiye kadar 1982 Anayasasında 
yapılan değişikliklerin büyük bir çoğunluğunun temel hak ve özgürlükler 
alanında yapıldığını dikkate alacak olursak, bu Anayasanın ilk hazırlandığında 
üzerine oturduğu temelin, temel hak ve özgürlükler ekseni üzerinde inşa 
edildiğini söylemek mümkün olmayacaktır. 1982 Anayasasının hazırlandığı 
dönemde “güvenlik” bu Anayasanın öncelikli konusu olmuştur. Hal böyle 
olunca Anayasanın, 1982 yılında taşıdığı ruhla, özgürlükler esas alınarak 
değiştirilen yaklaşık 1/3 maddesinin değiştirilme nedenleri arasında büyük bir 
farklılık bulunmaktadır. Bu durum, hangi görüşten olursa olsun, toplumun 
tüm kesimlerini rahatsız etmektedir.

Hükümetimiz çoğulcu demokrasinin bir gereği olarak, çağdaş örneklerinde 
olduğu gibi, sivil toplum örgütlerinin yönetime daha aktif katılımı ile “temsili 
demokrasinin ” “katılımcı demokrasiye” doğru gelişmesine katkıda bulunmak 
için, Anayasamızda sivil toplum örgütlerinin yönetime katılması yönünde 
çalışmalar yapacaktır.

Yeni Anayasada ve Anayasanın temel hak ve hürriyetler bölümünde, 
bilhassa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatları, Avrupa Birliğine üye devletlerdeki çağdaş müşterek standartlar 
temel alınacak; demokrasinin kuvvetler ve dengeler rejimi olduğu bilinci 
içerisinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler “kuvvetlerin 
denkliği” ilkesine dayandırılacak; referandum yöntemi yaygınlaştırılarak 
“temsili demokrasiden” “katılımcı demokrasi” anlayışına geçiş sağlanacak, 
idarenin hiçbir eylem ve işlemine yargı yolunu kapatmayan bir hukuk devleti 
anlayışı gerçek anlamda tesis edilecektir.

Bu bağlamda Anayasamızda yapmayı düşündüğümüz değişikliklerden 
biri de Anayasa Mahkemesi ile ilgilidir. Yürütme ve yargı erklerine Anayasa 
Mahkemesini oluşturan üyelerin seçiminde ve atanmasında belirleyici roller 
verilmiş olmasına rağmen, yasama organına bu imkân ve yetki verilmemiştir. 
Bu durum “kuvvetlerin denkliği “ilkesini zedeleyici olduğundan, TBMM’ne de 
Anayasa Mahkemesine üye gösterme yetkisi verilecektir.

Yargı erkine duyulan güven oranını artırmak, hâkimlerin hiçbir kişi ve 
kuruluşun etki ve tesiri altında kalmadan karar verebilmeleri durumunu 
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güçlendirmek için, Anayasamız ve yasalarımızdaki hâkimlik teminatı ve yargı 
bağımsızlığıyla bağdaşmayan düzenlemeler gözden geçirilerek, hukukun 
siyasallaştırılması ve kişiselleştirilmesi önlenecektir.

Kuşkusuz bundan sonra Hükümet Programımız ve Acil Eylem Planında 
belirtilenler dışında başka bazı anayasa değişiklikleri de söz konusu olabilecektir. 
Mesela, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği açısından uluslararası 
hukukun iç hukuka üstünlüğünün Anayasamıza dercedilmesi ve bunun için 
Anayasamızın 90 ıncı maddesinde yer alan “usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir” ibaresi yerine “usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş antlaşmalar kanunların üstünde yer alır” şeklinde bir 
ibareye yer verilmesi hususu ele alınıp, tartışılabilir. Yine Anayasamızın 90 
ıncı maddesinden sonra gelmek üzere “karşılıklılık koşuluyla uluslararası ya 
da uluslarüstü örgütlere katılmanın gerekli kılacağı egemenlik yetkilerinin 
devrine bu anayasa engel olmaz” şeklinde yeni bir hüküm getirilebilir. Bütün 
bu değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı ve 
nasıl kaleme alınacağı hiç kuşkunuz olmasın ki geniş bir katılımla ve şeffaf bir 
tartışma ortamında gerçekleştirilecektir.

Ancak bir olgu olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, AB’ne üye 
ülkeler, üye olmadan önce anayasalarında yer alan “egemenlik ulusundur” 
şeklindeki klasik yaklaşımı bir tarafa bırakmışlar ve egemenlik yetkilerinin 
bir bölümünün kullanımını Birliğe tanıyan yeni bir yaklaşımı benimseyerek, 
anayasalarını bu yönde değiştirmişlerdir. Birliğe üye devletlerin yaptıkları bu 
anayasa değişikliklerinde başlıca iki yöntem benimsendiği gözlemlenmektedir. 
Birincisi, “yetki ya da egemenlik devrine veya yetki kısıtlamasına” imkân veren 
düzenlemeler, ikincisi ise “Birlik hukukunun önceliğini belirten” hükümlerdir. 
Üye devletler egemenlik kısıtlamasına veya devrine giderken, bu kısıtlamanın 
karşılıklılık koşuluna tabi olduğunu genelde belirtmişlerdir. Birlik hukukunun 
önceliği konusunda ise, üye devletler, karşılıklılık koşuluyla uluslararası 
hukukun ve tabiî ki uluslarüstü bir örgütlenmenin öngördüğü hukukun, iç 
hukukları karşısında üstün olduğu yönündeki hükümlere anayasalarında yer 
vermişlerdir.

Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti de, AB’ne katılma durumunda anayasasını 
değiştirmek zorunda kalacaktır. Ülkemiz bu değişiklikleri en geç tam üyelik 
anma kadar gerçekleştirmek ve yürürlüğe koymak durumundadır.

Anayasamızda yakın zamanda olmasa bile değiştirilmesi gerekebilecek 
bir diğer husus 38 inci maddenin son fıkrasında belirtilen “vatandaş, suç 
sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez” hükmüdür. Zira bildiğiniz üzere 1 
Temmuz 2002 tarihinde Lahey’de faaliyete geçen Uluslararası Ceza Divanı’nın 
Statüsünü 139 devlet imzalamış, 92 devlet ise onaylayarak Ceza Divanının 
yetkisini kabul etmiştir. AB üyesi 15 devletin hepsi ve bizim dışımızdaki 
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12 AB adayı devlet de bunlar arasındadır. Türkiye’nin Uluslararası Ceza 
Divanı Statüsü’ne taraf olabilmesi için, “vatandaşın iade edilmediği ilkesini 
anayasasından ve mevzuatından çıkarması gerekmektedir.” Yine bu bağlamda 
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğuyla ilgili 105 inci maddenin ve milletvekili 
dokunulmazlığıyla ilgili 83 üncü maddenin, Uluslararası Ceza Divanı açısından 
yeniden gözden geçirilmesi gerekebilecektir.

Burada çok hızlı biçimde süre elverdiğince bazı hususları sizlerle 
paylaşmış bulunuyorum. Şüphesiz, yukarıda ifade ettiğim geniş katılımla, 
Anayasamız ayrıntılı biçimde gözden geçirilerek bir “toplum sözleşmesi” 
hâlinde hazırlanacaktır.

Bu tür panel, seminer ve sempozyumlar bu konularda yapılacak tartışmalar 
bakımından önem arz eden ortamlardır. Bu nedenle Adıyaman Barosunu 
kutluyor, beni de davet ettiği için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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HUKUK VE SİYASET*

Toplum sürekli gelişiyor, ihtiyaçları ve beklentileri aynı şekilde çeşitleniyor, 
hem Türkiye’nin, hem de kendisinin geleceği için çok daha gerçekçi, 
gerçekleşebilir ve başkalarına gıptayla bakmayacağı bir yaşama alanını talep 
ediyor.

Toplumun ve özellikle bireyin bu taleplerini gerçekleştirecek yegâne araç, 
-özellikle demokrasiler için söylüyorum- alternatifsiz tek araç siyasettir, siyaset 
kurumlarıdır.

Bana göre siyaset doğru yapılırsa, gerçekçi yapılırsa ve ülke gerçekleri 
ışığında, toplumun talepleri ve beklentilerine cevap verecek tarzda yapılırsa, 
o zaman siyaset sadece insanlara rahat ve özgür yaşama alanları sunmakla 
kalmayacak, özgür ve rahat yaşama alanının çağımızdaki alternatifsiz tek 
felsefesi demokrasinin de gelişip kurumsallaşmasına, halkın demokrasiyi 
benimsemesine ve yetki verdiği yönetenlerine güvenmesine de katkı 
sağlayacaktır.

21’inci Yüzyılda toplumun siyaset anlayışı, bu siyaset anlayışının 
yönetimden beklediği görevler ve bu görevleri yerine getirecek bir devletin 
öncelikle sahip olması gereken donanımlar, bana göre “Demokrasi ve Hukuk” 
kavramları içerisindedir ve bu kavramların bütün alanlarıyla hayata geçirilmesi 
ve iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması, belki de en fazla Türkiye ölçeğinde 
geçerlidir.

Türkiye ölçeğinde geçerli olma durumundan kastettiğim, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümlerin öncelikli şartının bu kavramların 
işlemesine bağlı olması; artı, insanlarımızın da en temel ihtiyaçları arasında 
artık daha fazla demokrasi ve iyi işleyen bir hukuk sistemini istemesidir.

Bu nedenle 21’inci Yüzyıla yönelik siyasî vizyon çizilirken, “Demokrasi 
ve Hukuk Devleti” ilkelerinin yeniden ele alınması ve Türkiye için uygulama 
yollarının açıkça belirtilmesi, bu yönde oluşacak ve ikna edilecek bir 
kamuoyunun varlığı açısından da şarttır.

* Adalet ve Kalkınma Partisi eğitim programı kapsamında yaptığı konuşma, Ankara, 18.11.2003.
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Tarihsel gelişme süreci içinde karmaşık görünümlü “düşünen yaratık” 
insan, toplum içinde yaşama zorunluluğu nedeniyle ekonomik, sosyal, politik 
ve kültürel ilişkilerin giderek artması ve yoğunlaşması yönünde etkili olmuştur. 
İnsan ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ilişkilerin oluşturduğu yapının 
zorunlu bir öğesi olup uzun süre bu yapının dışında kalamaz.

Birey, toplum yaşamında oluşan bu ilişkiler içinde özellikle ve kaçınılmaz 
bir biçimde siyaset ile çevrelenmiştir. Bu çevrelenme toplum yaşamının 
devamlı ve düzenli olabilmesi, sosyal yaşantı ve beraberliğin kesiksiz 
sürdürülebilmesi, toplumdaki ilişkileri düzenleyen ortak davranış kalıplarının 
belirlenmesi ve bireylerin bu ortak kalıplara uyum göstermeleriyle olanaklıdır. 
Kuşkusuz, bu uyum toplumda bir yapılaşma, örgütleşme ve kurumsallaşmaya 
yol açmaktadır. İnsanın, sosyal ve siyasal bir yaratık olarak toplum içinde 
oluşturduğu ilişkiler ağı yaşadığı ortamın bir işlevi olduğundan ekonomik, 
siyasal, sosyal ve kültürel çevre büyüyüp genişledikçe toplumsal yapılaşma, 
örgütleşme de güçlenir ve yaygınlaşır. 

İnsan, varlığını ve dinamizmini toplum içinde devam ettirirken 
toplumdaki hakların, özgürlüklerin, ortak faaliyetin temel koşulu olan iktidara 
zorunlu olarak bağlıdır. Her toplumda, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, 
gerektiğinde fizikî zorlayıcı gücü kullanılabilecek iktidarın, diğer bir deyişle 
yöneten-yönetilen ilişkisinin varlığı görülür. Toplumda iktidar, zümrelerin, 
grupların ve kişilerin yaşamasını sağlayan sosyal yaşamın oksijeni olarak kabul 
edildiğinde iktidarsız bir toplumun varolabileceği düşünülemez.

İktidarla bağlantılı bir kavram olan “siyaset” sözcüğü köken olarak doğu 
uygarlıklarında “devlet yönetimi” ile ilgili olarak kullanılmıştır.

Durum Batı uygarlıklarında da farklı değildir. Politika sözcüğü ile de ifade 
edilen bu kavram eski Yunan’da “politeia” sözcüğü ile vurgulanmıştır. Bunun 
anlamı ise devlet, siyasal rejim, yurttaşlık şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır.

Siyasetin tanımı yapılırken, bazı tanımlarda birey esas alınmış ve siyasetin, 
insanın içinde yaşadığı topluma, kendi  sosyal görüşleri doğrultusunda bir 
düzen verme süreci olduğu ifade edilmiştir.

Diğer bazı tanımlarda ise devlet esas alınmıştır. Bu bağlamda toplumun 
yarattığı maddî ve manevî değerlerin devlet otoritesine dayalı olarak dağıtılması 
süreci olarak tanımlandığı görülmektedir.

Duverger ise siyaset tanımında çıkış noktası olarak devleti değil, onu 
da içerecek şekilde çeşitli büyüklüklerdeki grupları esas almış ve siyasetin; 
toplumda örgütlü güç, yetki ve denetim kurumlarını içeren bir üst kavram 
olduğunu ifade etmiştir.
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Siyasete ilişkin olarak verilmiş bu tanımlarda iktidar, otorite, devlet ve 
güç gibi alt kavramlara başvurulduğunu görüyoruz. Gerçekten de siyasal 
eylemi, siyasal olmayandan ayıran en önemli unsur otorite kavramı olup, 
kavramın zora başvurmayı ve bu zorlamanın devlet tekelinde olması olgusunu 
içermesidir.

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında, siyaseti, toplumun tümünü 
ilgilendiren veya toplumu oluşturan birimler arasındaki ilişkileri son aşamada 
meşru zora dayanarak düzenleyen eylemler bütünü biçimde tanımlayabiliriz.

Siyaset oluşurken, coğrafî, iktisadi, demografik, teknik, ideolojik, hukukî 
ve devlet adamlarının kişiliğinden oluşan etkenlerin bütününün siyaset 
üzerinde etkinliği bulunmaktadır.

Toplum içinde gücü elinde bulunduran grubun bir ölçüde kurumsallaşması 
sonucu devlet oluşur. Toplumda hiyerarşi piramidinin tepesine oturmuş en 
güçlü, en yetkili olan devlet, tüzelkişi niteliğine sahiptir.

Devlet iktidarı bir otoriteye dayalı olduğu için siyasaldır. Bu iktidarın 
kime ait olduğu, kimler tarafından nasıl kullanılacağı, bu iktidarı sınırlayan 
kurumlar, iktidar organlarının birbirleriyle ve yönetilenlerle iktidar ilişkileri 
ülkenin siyasal yaşamını belirler. Bu yaşamın hukuksal çerçevesini anayasa 
çizer ve anayasa, siyasal iktidarın hukuksal statüsünü belirleyen belge 
görünümündedir. Bu nedenle siyaset, siyaset biliminin de konusunu oluşturur.

Siyaset bilimi ise siyaseti irdelerken bunu üç ana başlık altında yapmaktadır. 
Bunlar arasında: 

- Siyasal düşünce tarihini de içeren siyasal kurumlar,

- Gücün “kuvvetler ayrılığı” çerçevesinde dağılımının gerçekleştiği; 
hükümet, parlamento, yargı.

- Demokrasinin gerçekleşmesini sağlayan siyasal partiler, sivil toplum 
örgütleri.

- Gücün uluslararası alanda kullanımı açısından uluslararası ilişkiler.

Siyaset biliminin önemli ana başlıklarını oluşturmaktadır.

UNESCO 1948 yılında siyaset biliminin kapsamını şöyle sıralamıştır:

- Siyaset Kuramı

Siyaset Kuramı (Genel)

Siyasal Düşünce Tarihi

- Siyasal Kurumlar
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Anayasa

Devlet Organları

Yerel Yönetim ve “Bölge” İdareleri

Kamu Yönetimi

Devletin Ekonomik ve Sosyal Görevleri

Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar

- Partiler, Siyasal Gruplar, Kamuoyu

Siyasal Partiler

Siyasal Grup ve Dernekler

Vatandaşın Devlet ve Hükümet İşlerine Katılması (Seçimler)

Kamuoyu

- Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset 

Uluslararası Örgüt ve Yönetim 

Devletler Hukuku.

Siyasetin ifade ettiği gücün kullanılmasını gerçekleştiren yürütme, 
parlamento, bu gücü denetleyen yargı, bu güce yönelen siyasal partiler ve bu 
gücü şekillendirmeye çalışan sivil toplum örgütleri, hukuk kurallarının çizdiği 
belirli bir yasal çerçeve içinde hareket etmek zorundadırlar. Zira hukukun 
çizdiği bu yasal çerçeve, o siyasetin demokratik ortamda yürütülüyor olmasının 
dayanağını oluşturacaktır. 

Hukuk kavramı, tarihin belirli dönemlerinde ve değişik toplumlarına göre 
değişik anlamlar taşımıştır. Toplumların ekonomik ve yönetsel sistemleri ile 
beraber o dönemin kurumları da hukukun oluşmasında ve biçimlenmesinde 
önemli rollere sahip olmuştur. Bu nedenle hukukun oluşum sürecinde zaman 
zaman değişik unsurlara ağırlık verilmiştir. Ayrıca hukukçularında çeşitli 
tanımlar getirmeleri, hukuk kavramı üzerinde anlaşmazlık yaratmıştır. Hukuk 
ile ilgili olarak düşünce tarihinde çeşitli akımlar ortaya çıkmış ve bu akımlar 
değişik anlamlar geliştirmişlerdir.

Toplumu düzenleyen kurallardan en önemlisi ve etkili olanı hukuk 
kurallarıdır. Bu kuralların oluşturduğu düzene hukuk düzeni adı verilir. Hukuk 
öncelikle kargaşalığın karşısında bir düzen anlamına gelmektedir. Toplumu 
düzene sokan hukuk bir yandan uygar yaşamın dayanağı, diğer yandan da 
toplum içerisinde yaşamanın bir güvencesidir.
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Hukuku diğer sosyal düzenlerden ayıran en önemli özellik, devletin 
maddî gücüne dayanan bir güvenceye sahip olmasıdır.

Bu kadar çok yönlü bir kavram olan hukuk, daha önce belirtildiği 
gibi ülkeden ülkeye ve zamandan zamana değişmektedir. Çeşitli görüşler 
birbirinden çok farklı hukuk tanımları geliştirmişlerdir. Bu güne kadar 
hukukun kesin bir tanımının yapılamamasının başlıca nedeni hukukun çok 
yönlü olmasıdır. Böyle olmakla beraber çeşitli tanımlardan ortaya çıkan ortak 
nokta hukuk kurallarının toplumu düzenleyen kurallar arasında yer almasıdır. 
Hukuk genel olarak “toplumu düzenleyen ve kamu gücü ile desteklenen 
kuralların bütünüdür’’ şeklinde tanımlanabilir.

Yukarıda sözünü ettiğim gibi, devlet içinde siyasi iktidarın kullanılması 
birtakım prensiplere, temel kurallara uygun olmalıdır. Günümüz Batı 
demokrasilerinde bu kuralların çoğu hukukîdir. Bir başka söyleyişle, devlet 
faaliyetleri hukuk normları (anayasa ve yasalar) içinde yürütülmektedir. 
Hukuk devletinin temel ilkesi de budur.

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının günümüzde 
temsili demokrasi ile yönetilen devletlerin anayasalarında olduğu kadar, 
çeşitli milletlerarası belgelerde de yer aldığı görülmektedir. Örneğin, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) çerçevesinde 21 Kasım 1990’da 
kabul edilen “Paris Şartının Önsözü’nde” “Temsili ve çoğulcu karakteriyle 
demokrasi, seçmene karşı sorumluluğu, kamu görevlilerinin kanunlara 
uyma yükümlülüklerini ve tarafsız bir şekilde dağıtılan adaleti kapsar. Kimse 
kanunların üzerinde olamaz” denilmektedir.

“Hukuk Devleti” için pek çok tanım yapılmış, onun bir çok niteliği, öğesi 
sıralanmıştır. Ancak özellikle günümüzde “hukuk devleti” denince ilk akla 
gelen özellikler şöyle sıralanabilir :

a) Seçme ve seçilme özgürlüğü.

b) İfade ve örgütleme özgürlüğü

c) Yasalar önünde eşitlik

d) Mahkemelerin bağımsızlığı

e) Yasama, yürütme ve yargılama erklerinin ayrıldığı (kuvvetler ayrılığı)

f) Kişinin bedensel ve psikolojik bütünlüğünün dokunulmazlığı 
(işkence ve eziyet yasağı), gelir farklılıklarına rağmen, insanların kendilerini 
geliştirme koşullarının varlığı, farklılıklarının kabul edilmesi (azınlık hakları, 
çoğulculuk).

g) Çoğunluk kuralı
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Günümüz devletlerinde siyaset ve hukuk arasındaki ilişki, Montesquieu’dan 
beri siyasal iktidarın iki önemli boyutunu oluşturan siyaset (yasama, yürütme) 
ve hukukun (yargı) birbirinden ayrı olması gerektiği, aksi takdirde yönetimin 
keyfiliğe sapacağı ve özgürlüklerin korunamayacağı düşüncesine dayalı olarak 
gelişmiştir. Güçler ayrılığı olarak bilinen bu ilkenin temel amacı, yozlaştırıcı 
mutlak iktidarı sınırlandırmaktır. Burada asıl ayrılık, siyasal iktidarla yargı 
arasındadır. İktidarın keyfilikleri karşısında bireyleri koruma işlevi yargıya 
aittir. Yargının varlık nedeni, kanunların uygulanmasından dolayı ortaya çıkan 
anlaşmazlıkları gidermek ve bireyin haklarını devlet karşısında korumaktır. 
Yargının bu işlevini yerine getirebilmesi için, siyasal iktidardan bağımsız olması 
ve yargısal iktidarını kullanabileceği bir özerklik alanına sahip olması gerekir. 
Diğer yandan, bireyin hak ve özgürlüklerinin hukuksal düzlemde korunması 
adil ve tarafsız bir yargı sisteminin varlığına bağlıdır. Esasen yargı bağımsızlığı, 
tarafsız yargının gerekli, fakat yeterli olmayan bir şartıdır. Yargılamada 
tarafsızlık, yargıçların dünya görüşü, içinde bulundukları sosyo-ekonomik 
ve kültürel yapı gibi birçok değişkene bağlı olduğu için gerçekleştirilmesi çok 
daha zordur.

Teoride birbirinden bağımsız olması gereken siyaset ve yargı, gerçekte 
hiçbir zaman tam anlamıyla birbirinden ayrı olmamıştır. Aslında bu, 
Nietzsche’nin “güç istenci” (will to power) olarak ifade ettiği, iktidarın 
ayartıcılığı dikkate alındığında anlaşılabilir bir durumdur. Siyasal iktidar, 
bazen kendisine ayak bağı olan yargıyı denetlemek istemekte, yargısal iktidar 
da güç savaşında “ben de varım” diyerek siyasete direnme ve müdahale etme 
eğilimi taşımaktadır. Ancak, siyaset ve yargı arasında sürekli bir çatışmadan 
bahsetmek yanlış olur. Tersine, siyaseti ve yargıyı da içine alan sisteme hâkim 
olan iktidar seçkinleri, çoğu kez bu iki kurum arasında birbirini tamamlayıcı 
bir ilişki öngörürler.

Yargının siyasallaştığı iddiaları, hem yargıçların ne yaptıkları konusunda 
ampirik bir gözlemi, hem de ne yapmaları gerektiği konusunda normatif 
bir temenniyi yansıtmaktadır. Bu temenni, yargıçların kararlarını, mümkün 
olduğunca, siyasi görüşlerinin etkisinden uzaklaşarak vermeleri gerektiğini 
ifade eder. Yargının siyasallaşmasının iki ciddi sonucu vardır. Birincisi, 
siyasallaşan yargının güvenilirliğini kaybetme tehlikesi. İkincisi ise yargının 
siyasete müdahalesiyle ortaya çıkan “siyasetin yargısallaşması” sorunudur. 
Bu iki durumda da, güçler ayrılığı gereği kendisine biçilen “siyasal iktidarı 
denetleyerek özgürlükleri koruma” işlevini yerine getiremeyen bir yargının 
meşruluk krizi ortaya çıkacaktır.

Günümüzde ülke meseleleri çok kapsamlıdır. Ülke çıkarlarını korumak 
siyasetçinin birinci görevi olmakla beraber, en önemlisi de ahlaklı olması 
gerekmektedir. Yönetenlerin kişiliği, karakteri siyaseti etkileyen bir faktördür. 
Şu anda ülkemizin demokrasi önündeki en önemli engeli rüşvet, iltimas, 
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kayırmacılık, lobicilik, rant kollama ve yolsuzluk gibi ahlakî sorunlardır. 
Siyasal ahlakın bozulması; “Siyasal Yozlaşma” ve bu da “politik karar alma 
mekanizmasında rol alan seçmenler, politikacılar, bürokratlar, baskı ve 
çıkar gruplarının, özel çıkar sağlamak amacıyla toplumda mevcut hukukî, 
ahlakî ve kültürel normları ihlâl edici eylemlerde bulunmaları” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Eğer bu “Siyasal Yozlaşma” devlet içine yerleşirse, o zaman 
halkın demokrasiye olan güveni sarsılır, siyasi çürüme başlar ve sonuçta 
diktatörlük kaçınılmaz olur. Aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da geciktirir. 
Halkın yöneticilere olan güvenini dolayısıyla demokrasiye olan inancını 
kaybetmemesini sağlamak için başta biz siyasetçiler olmak üzere hepimiz 
elbirliği ile gayret etmeliyiz.

Şimdi herşeyden önce “Siyasal Yozlaşma”ya yol açan etmenleri belirlersek; 
bunlar, hızlı ekonomik değişim ve onun yarattığı dalgalanmalar, toplumda gelir 
ve güç dağılımındaki dengesizlikler, devlet yönetiminde gizlilik ve tabulardır. 
Her insan gibi toplumlar refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşamlarını sürdürmek 
isterler. Buda bir çok siyasetçinin temel amaçları arasında yer almaktadır. 
Günümüzde liberal ve kapitalist ekonomilerde refah düzeyinin yüksek olması 
bireylerin ancak ekonomik bakımdan gelişmesi ile mümkündür. Bu ekonomik 
gelişmenin de adaletli bir şekilde olması gerekmektedir. Türkiye’de devletin 
ekonomideki yerinin çok fazla olması nedeniyle bir çok kararlarda siyasetin 
çok etkili olması “Siyasal Yozlaşma”yı beraberinde getirmiştir.

Toplumda siyasal yozlaşmanın önlenmesi için birtakım olguların varlığı 
gerekmektedir. Bunlar şöylece sıralanabilir:

Devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması

-Yargı bağımsızlığının ve denetimin sağlanması,

-Devlet yönetiminde şeffaflık ve etkin denetim, 

Sivil toplumun güçlendirilmesi

Devletin demokrat ve hukuk devleti kriterlerine göre yapılandırılması, 
toplumdaki siyasal eğilimlerin dalgalanmasıyla devletin çatışmasını önleyecek 
en önemli güvencedir.

Bu yapı sadece devlet ve demokratik sistemin güvencesi değil, aynı 
zamanda devlete duyulan saygı ve güvenin de temelidir.

Bu nedenle bugünden işaretlerini alabildiğimiz üzere, önümüzdeki 
dönemde toplumun en yaygın talep alanlarını daha fazla demokrasi ve devlette 
hukuk devleti ilkesinin aksamadan devam ettirilmesi arzusu oluşturacaktır.

Çünkü toplumun ulaştığı bilinç, özgürlüklerin ve hukuk devleti 
kriterlerinin kurumsallaşmadığı ve yaşama alanı bulamadığı ortamda, diğer 
alanlardaki gelişimin de boğulacağı yolundadır ki, bu doğrudur.
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Bu nedenle çağdaş devletin en önemli nitelikleri arasında demokrasi ve 
hukuk anlayışı gelmektedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Türkiye’ye yeni ve çağdaş ufuklar çizen 
bir hizmet hareketinin mensupları olarak, bu yöndeki açılım ve üretimler de 
bizden beklenmektedir.

Çünkü Hükümetimizin getirdiği çağdaş vizyon ve hedefler sayesinde 
bugün toplum çok daha ileri ve çağdaş olan standartları istemeye başlamıştır.

Einstein’in dediği gibi, problemleri yaratan zihniyetlerin, mevcut 
problemleri çözmesi mümkün değildir.

Bu nedenle 21’inci Yüzyıla damgasını vuracak vizyon ve hedeflerin 
çizilmesi Hükümetimizden beklenmektedir. Çünkü, bunları gerçekleştirecek 
inanç, kararlılık, birikim ve tecrübe bizde vardır.

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Siyaset Akademisinin altyapısını oluşturan eğitim programımızın, ülkemizin 
21’inci Yüzyıldaki hedeflerine yeni katkılar sunmasını diliyorum.
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