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kitop Helsinki Yurttotlor Dernedi'nin Alkemizde demokrosive
yurttotltl, bilincini olutlurmo ve qelitlirme fooliyetlerine ydnelik qiitimleri
sonucundo ydylmlonm\tr. rjncelikle belirtmek qerekir ki, kilabh amdu
anqvosal kavrqmlar ve lemel hok ve rinirlikler olonrnda okodemik
nitelik Lostyon bir gahsma yopmok yo da hoklor lisletini Iikelici bieimde
qozden qeqirmek defiildir. BiEimsel ogtdon do bilimsel bir yoptt ortoyd
gtkormol omoElonmom!)tr. Bu kitobn omod da, ydnelmek islediEi
hedef kitle de Cok farkhdr.
Bu

Ilrkiye. yeLmi; ytldon beri tumhuriyet rejimi iqinde bulunon ve yohlo5th
elliy o yokn bir s}reden beri de "Eol, porlili demokrotik reiim"i
uyqulomoyo qol6an bir Alkedir. Bu yetmiS ytlltk ddnemin, obiektiI olorak
ktnhfi bh yana, sirekli enqellerle, "aro"latla kesinliye uQromt5 olmosl
demokroLik rejimin Iemellerini olulluron dQelerden biri olon sivil toplum
inisiyotifinin olu5mou konusundo Idrk siyosol rejiminin yetersiz ve "a/
qeli5mi5" kolmostno neden olmuSlur. Demokrdlik tejime ve onun iperiQini
dolduron sivil toplumo iliSkin bir gok Lavrom at bilinir yo do hig bilinmez
kov romlo r ol ma klon ku rLu Ia ma m6lr.

'holk"m ve
Demolrotik biIincin
ilincin yerleSmesinin dncelikle
dncelikle'holk"

"yurllat"!n

;cindeki "lemel" olmo konumunun bilincine varmosrylo
sol rejim iqindeki
vormoyvt
siyasol
icl
kuSkt
kuSkusutdur.
Dojoldrr
ki,
TArkiye'de
oluSocodt
ocofrt
de bu oluSum

'ullusundo qelismeler olmal,Io ve bu qelismeler
qeligmeler demol,rosi
doqrultisundo
demokrosi bilinci
bilinc. ve
kulLirin gerqekle5mesi
kultirin
oerceklesmesi iCin
icin gerekli
oerekli deneylm
denevim doQoraEna
dodorctdna kotktdo
koLktda
bulunmoktodr.
Llinizdeki bu kiLop do, esos olorok bu doQorafia bir seyler kotmok
omocn tostmoktodlL Demokrosi bilincine ve kiltirdne uld$moda knek
gdrevi g6rmek temel omog ve hedefi olutturmaktadr. Yuttot
bir
btr k6pr,
kopru gore\
olmok btl)ttnt)
bilinun1n lemelve lorkh parqot olmok, >iyosol ve toplumsol

,iiili,

L;i;;";hk
bi,;, ;i-;k..: i;;fi;;'J;;,i;;;:i,i;,";;^iil.i6Tii
"h";1, gerqek defierlerine uloSon kovromlor. Bu litap bu
iginde gl,illenen,
kavramlann olusumuno kdlkldd bulunma lulkusunu lastyor.

Kitsbn amoo bilimsel bir mokoleler dizisi yozmok olmoynco, kullonlon
yontemle,
intemler.oro7lor
oroetor ve
ve.ulostlmok
utot moK lstenen
istenen neoet
hedef Kt
kit.le
e oe
de .forkhlastyor
torK loStyot tobii
I,i. Bu forkhloSma ned?niyle kitdptd dipnollar yoktur. kilap i|inde
l,roll malor yap
vonlmomr
onlostlinomriv I phlil,cxini gidermek
oidprmpk omooylo
omo
ktsoltmalar
mamts,..onlastlma.mast.tehlikesini
tim kovromlor uzun odlon ile verilmittir. Bilimsel biEim kurollonno,
bilinsel onlotm yollonno uymo koyq& duyulmom$tff. Mokoleler
birbirinden boEmstz
bitbhinden
bodmsrz olarak kaleme alnmts,
alnmrs. onrak
oncak bir oflal,paydo
ortakoavdr
yyotuno
omoLtylo mumk
mumKun
n olduju
kodor oyKuser
olutLurmok omoctytQ
orutturmoK
otougu Kooor
riykAsel otr
bir onroum
onloLm
tm yoluna
gidilmistir. Boylelikle, gAndelik yosomdo rastlonon yo do rostlonobilecegi
dislnilen kurgusol veyo gergek olaylor gergevesinde konulor ele
ahnmayd Qohttlm6tr.

Bo

h Alkelerde drnekleri

gdr

len bu torzdoki kitoplor ilkemiz igin yenidir.

Bitde, hukuk deyince kendine rjzqd Lovromlon, ifodesi,hotto bieimsel
kurollon ile torkh bir onlotm tair aklo qelir. Bu nedenle, hukuk'
kitoplan,bu konulora yobono olonlor igin genellikle anlostlmov tor,
yobono kovromlorlo dolu, con s*n kiLoplordr. Oyso, Avrupo ve
ABD'nde hukuk kavramlonnrn uzmanlor horicindeki kisilere de
okLonlmoy omoctylo kaleme ahnan "hofif, basit ve ko[oy anloS r"
kitaplor s*qo yoytmlonmoklodrr. Bu kitaplar "hukuk"u, "hukuk
kovramlon"n bulunduklon iist roflordon ohp esos bulunmolon qereken
yete ulallu mayt do hedeflemektedir.

llinizdeki bu kilop do, bu latkh lar/n ilkemizdeki ilk rjrneklerinden bhi
olmo qobostnclodr. Hukuk'u uloylmot yerinden ohp, esas ono ihliyoct
olanloro, htsoca'yurttotloro' ulostrmo ortusundodr.
Tobii, ilk ornekte ne d,lgide bo5onh olunobilir, o do oyn bir sorun. Ancok,
tokdir edilecelli gibi. her rcmon "ilk"lere ihliya( vardr.
Bu kitopto, daha dnce de defiinildiSi qibi, IAm hok ve dzqirhklerin ele
alnarak likelilmesi hedeflenmiS dedildir. I'itabtn hedef kitlesi "birey"ler
clorok belirlendiji igin, bu gdtl kle bir selmeye gidilmis, sall "birey"
oqtstndan dnem ta5tdtfi dA5inAlen hok ve otq rliklere ofirrhk verilmiptir.

Aynco drgLitlenme ozqdrlAdA vb. l,ollekLit otqArlAkler de yine aynt
perspektille ele olnmis builonn solt birey aEistndon dnem tostyon
'yonleri
<)n plono gtkonlorak vurgulanmtsltr.

Yurttot kavromnn demokrotik onoyosol sistemlerdeki onlom ve
konumu ile, demokrdtik olmoyon sistemlerdehi onlom ve konumu
birbirinden pk larl,lrdu. Bu nedenle 'yurttds" olmow sodloyon
"demokrolik onoyosol sislem"in unswlart, kavramlan ile balomo|
doha sonra do biey" ve "yurllot" olorok sohip olmom!/ qereken lemel
hok ve dzgirldkler ile devdm etmek gerekirdi. Kitobn plon do bu tercih
dofi rul tusunda bel i rlenm i5ti r.
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Kitapta:
Dpmo olik Anaya\ol \itlem \p Iemel Un\urldn. Sbheyl BAIUM
Yercl\oneLimls ve Temel llkeleri . Atillo NAIBANT
Hal Aromo OtqulttQi . sih.eyl BAtt.JM ' i>tat IARHANI t
kisiCdvenlidi . Sibel INCEOCLU
brct \atamin Ci,,tiliqi sibel iNC t o(l U ' Yelim AIAMI R,
ode O/q luqu ve Orgitlenmc Oryurlnjd . O/on EROZDLN
Din \c lnonc O,,qh ludi . Ittu TARHANI I
rotonda5ltk Hokkt lurgut IARHANII
rkitc dP hadn Olmok . \c;im AIAMIR
Cevre Hokkt . Atillo NALBANT
iiirkiye'de Mafteci Olmak . Turgut TARHANLI

.

l

torafndan kaleme

.

alnmlttr.

,unu onemle vutqulomok qeteki ki, I'ilobn iqtiQinin olu5l urulmoundo,
konulann yozlm"ostndo yukatdaki iimlcr yer olm\lU oni qk kil.)bn
ovl omdnna ulo>movno yonelik bilimlenme:inde en onemli payt
orkctdoztmv Bchi\ A^ vc loto, ci N(05M,4N o oli lir. Behi\'in sevimli ve
prp,,t phsmolai ve fator'un kalk on olmo:oydt, bu kilap yine de ukrt
bi hLtluk kilobt qorL)n m nden urcklasamozdt.

olarok, kitabn once iCeridinin hozrlonmas, daha sonro bostmt ve
tmlonmov
ist onbul Hollando Borl'onsolosluAu nun moddi kolklon ;le
tot
'on
qe!' ckl4ebilmirLir; kendilerine teleklur etmeyi)erkli b;t bdev olarak
kobul ediyoruz.

DEMoKRATiT RrRvRsRl sisrrrut
VE TEMET UNSURTARI

DEMOKRATiK ANAYASAL 5i5TEM VE TEMEL UNsURLARI
Elinizdeki kiitiik kitap vatandat kavramr ve vatandatrn haklarr dolayrsryla
sizin haklannrz iizerinde krsa bilgiler vermeyi amaEhyor. O halde temelden
bailamak gerekir. Bu nedenle, bu ku(nk el kitabrnrn konulanna ilk iince,
Turkiye'de Anayasal sistem ve temel unsurlannr incelemekle batlayacaqrz.

zor gibi gelebilecek birEok kavram var bu alanda; Anayasa - Hukuk - Cumhuriyet - Devlet Organlan Demokrasi - gogul<uluk - Temel
Hak'ozgiirliik gibi.

Size

Devlet

Bu kavramlar timdilik kafllk gibi gtiriintir ama, bunlann ne anlama geldidini
de bilmek gerekiyor. Eiinkii, bu kavramlar bizim yagantrmrzr yakrndan
etkiliyor. Hatta giinliik yatamrmrzda kartrlaltrdrmrz birgok olay var ki,
ddyanagr, lemeli bu kavramlarda yatar.

Bu iilkede uymakla yiikiimlii olduqumuz yasalar Parlamento tarafrndan
yaprlyor, pekiyi nedir Parlamento? Nasrl bir siireG iCinde, bu yasalar
yaprlyor? Bizim bu siiregte nasrl bir roliimiiz var? Bilmek gerekir.
idare, aleyhimize kararlar aLyor; bu kararlara kar$r, ilk iince haklarrmrz
nelerdir? Orneqin, idare'nin, bizim gibi aleyhinde karar almrq oldugu diqer
kitilerle birletip ne yapabiliriz? Belki bir gaisteri ynriiyiigii? Bu bir demokrasi
ve dzgiirlijk (Toplantr ve Ciisteri yiiriiyiitii diizenleme hakkr) sorunu ve bu
hakkrn varhdrndan ve nasrl kullanrlacagrndan haberimiz olmasrnr gerektiriyor.
Belki karan alan kuruma itiraz.? Bu da bir hak arama sorunudur.
Hepsini yaptrk, idare aleyhimize karaflnr degiJtirmedi, bundan sonra ne
yapabiliriz? Daha ne hakkrinrz var? Bu da bir hak sorunu ve "hak arama
itzgndiigiiniin" ve idari yargr yolunun bilinmesini gerektiriyor. Hukuk Devleti
kavramrnrn irdelenmesini gerektiriyor. Ornekleri {ogaltmak miimkiin. Demek
ki, belirli kavramlan bilmek, en azrndan tizerinde biraz olsun diiJtinmek
gerekli. Hatta zorunlu. Tabi, itnce genelinden baglamak gerekir. Her geyin
temelinden baliamak.

Ahmet bey, Ielevizyonda hoberleri dinliyordu. Stro spor haberlerine gelmitti.
Kanu, ailu Cem'in tuttugu toktmtn son tronsferi ile ilgiliydi. Yqbanct tlke

votondott olon futbolcu. Tijrk vatondothdtna batvurmuttu ve ekronda do
baz spot otoriteleine, bu konudaki gijtiitle ni sotuyordu.

spiker,

Ahnet bey, konu ile ilgilendigini bildidi oglunu golrdt. Cem, Hukuk
toktltesinde ijgrcnci idi. Amo en bly1k tu*ulanndan bii de futbaldu itte. Cem
kotorok geldi, spor otoritelerinin "Ti;tk votondatt olarak oynoyobili mi,
oynayamaz mt" kanusundoki tafttsmosnt izlemeye botlodt. Akhno, geqen hofto
Fak1ltudeki ders geldi. Ne demitti hoco onficle? Hem de, tesodilf eseri, tom bu
kanuyu on lotmtttt; votondq ! k konusu nu.
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Biz, hepimiz, herleyin balnda, T.C. Devletinin vatandallanyrz- Bu nedenle,
vatandal olarak, dider bireylere ve Devlete karfr bazr haklanmrz oldudundan sdz
ediyoruz- Bu kLiEiik kitapta ilzerinde duracaqrmrz haklar da, genel olarak,
vatandaS olmak srtatryla sahip bulundu!umuz haklar. Nedir o halde vatandatllk?
Kimler T.C. vatandalr? Ne imkanlar sag|yor ya da ne yrjkiimltjlLikler getiriyor, bu
vatandaJIk bize?
Vatanda! (yurttal), hukuksal olarak "T.C- Devletine vatandathk ba!r denilen
hukuksal bir baU ile baql olan herkese" verilen addrr.
Vatanda'hk hukuksal bir baq dedik, Devlet ile kiti arasrnda. Bu ilifkide, rk, dil, din,
cinsiyet rol oynamryor, oynamamaI da. Yani sadece Tiirk rrkrndan olanlar
vatandattrr, ya da sadece mrjslLiman olanlar vatandaltrr, ya da erkek cinsiyetine
sahip olanlar vatandaltrr trirrinden badlar, "VatandatLk kavramrnr" belirleyen
unsurlar deqildir. Peki vatandat olma,)n, T-C. vatandatr olmanrn bize sagladrqr
haklar, imkanlar neler?
VatandaS olanla, olmayan kitiler, omegin Tiirkiye'yi ziyaret eden ya da belirli brr
nedenle Tiirkiye'de bulunan, yerle!mi5 yabancr{ar arasrnda, haklar agrsrndan farklar

D(

ku

ku
1)

D(

2)
ya

fat
do

Dolayrsryla, vatandat-vatandat oJmayan arasrnda bu yonden fark yok.

ltt,
olr
bii
be

T.C. vatandatrnrn en iinemli ayflcaft6r ve hakk ise, Devletin illeyitine egemen
olmak, sistemini belirlemek hakkrdrr. Krsaca, siyasal haklara sahip olmak.

tek

tabi ki var. Cerci, giinrimLizde yalama hakkr, kili dokunulmazhur, kiJi hilrriyeti ve
kiJi guvenligi, konut dokunulmazlqr gibi haklar, herkese tanrnan haklardandr.

T.C. Dev{etinin vatandallan olarak hepimiz, Devleti ve i!leyilini belirlemek
istediSimiz gibi yonlendirmeye fahtmak hakkrna sahip olmalryrz. itte, vatandatrn
en brlydk dyrh dIgr, d,,Fl'iqi bu. rBdkrnr,, siYASA| KAT|l vlA)

dar

"yi
olt
sd,

Cem, "votandothk, oyfl zamondo bir de, T rk futbolcu statdsAnde oynamo
hokknt do veriyor" diye espri yop . televizyondoki spor ototitelerinin, tuttuEu
tokmtn goruti dogrultusunda. "Tirk stotisinde oynoyobilir" gor tine
vamolonndan dolay da, epeyi keyiflenmitti dogrusu.

Vatandaf olarak, belirleme hakkrna sahip olduqumuz sistemin, hatta haklanmrzrn,
hrirriyetlerimizin temeli, temel dayanadr ise Anayasamrz-Anayasal sistemimiz
olarak kabul edilebilir. Ne anlama geliyor bu kavramlar?
tortttmov dd olmtt yLirimAt i. Ahmet bey, hongi
gozeteyi a?sa, hongi kdte yazontu akusa, oy konu ile korttloryordu;
Anoyoso'yt dedittimek, yeniden Anoyoso yopmok.
Son gunlerde, bir Anoyoso

Hotto gecenlerde, komtusu Arif qey'le konuturken de oynt kanu oQlmlt1. Arif
Bey, Helsinki Yurttotlor Derneginin "Yeni bir onoyoso" komponyost bo$lotttEtnt,
bu gititini destekledigini, haratetle anlatm6tt.
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iyisiCen'le konutmok" diye dit ndi. Yemekte, Arif Bey'le
konutmolo ndon da saz o|tt ve Cem'e "Nedir bu Anayasa'nn ve Anayaso
yopmann onemit anlot bakaltm" diye sotdu. Cem igin de iyi bir ftrsot olmuttu,
"bok, Hukuk Fokiltesi, timdiden yotunnt g6stermeye botlodt" diye geeirdi
i1inden. Ve onlotmoyo bo\lodt;
"En

bir kurallar sistemidir. Bu kurallar sisteminin en dnemli pargasr da hukuk
kuralafidrr. Demokratik Devlette, bu kurallar sist€minin, cizellikle Hukuk
Devlet,

kurallafl nrn

l)

cinemli cizellikleri var;

Bu hukuk kurallan

ile, Demokratik Devlet'te, sadece kililer degil, Devlet ve

Devet organian, Devlet

hizmetinde qaltanlar da baqlr. (Bakrntz HUKUK DEVLET|)

2) Demokratik Devlette, bu hukuk kurallannrn temelinde, kaynaqrnda Halk var,
yani sizer va15rnrz. Demokraside, bu hukuk kurallarr, vatanda{lann uymast itin

larkl bir griq tarafrndan yaprlmryor. Herkes iqin, yine Halk-Toplum tara{tndan
dogrudan dogruya ya da temsilcileri aracrlrdr ile yaprIr.
lte Demokradk Hukuk ile Demokratik olmayan Hukuk'u hatta Demokrasi ile
birbirinden ayrran en temel farklardan biri budur. Bu kurallar
biitijnu bitiminde olutan sistemin; Anayasal sistemimizin temel ve en iistiin
olmayan sistemleri

belgesiAnayasa'drr.
Anayasa

da, belirli kurallar brltiinildiir. Bu kurallar, Trirkiye'de oldu$u gibi yazrlr

metinde toplanmr! olabilecegi gibi, {arkI farkl metinlere. belgeler€
dadrtrmr! da olabilir. Bu nedenle,
Trlrkiye'de 1 876-1 909 -1 921 -1 924 -1 9 6 l
"yazfi Anayasalara" kars'Ik,'tazrlr
olmayan Anayasalar"dan da
ve 1982 Anayasalan uygulanmrt olan
sbzedilebilir.
yazrI Anayasalardrr.
tek bir

aAt|,, ANA\A'A
i

t,

?

Ornek olarak ingiltere'de, Anayasa kuralt sayrlabilecek kurallarrn pek Eo!u, clnemli
yasalara, bildirilere, fermanlara dagrlmr!. Bunlann dr5rnda. birer anayasa kuralrymrl

t5

gibi uyulan. yazrlr olmayan gelenekler de var.

Bu yrjzden, yazrI Anayasa yanrnda,

"yazrlr olmayan Anayasalara" drnek olarak ingiltere gdsleriliyor.

Bu kLrrallar tek bir melinde topianmr! ise, genel olarak, bu metnin gerek yaptitlt,
gerek dediitirilmesi, di!er kurallardan, dzellikle kanunlardan farkltdtr. Daha zor
kurallara badlanmrftrr. Ve farkh b'r organ tarafrndan, farkir usLrllerle yaprlabilir. Bu
nedenle, "Anayasa, kurallar sistemi ifinde, diger kurallardan, dzellikle de
kanunlardan, genel olarak iistundiir". Buna Anayasa'nrn Ustiinliiqii ilkesi adr
verilir.
Anayau'yr yapan organ

l{uru(u 14edil

+

llalk oylamajl

@
---r-.

TB1114

Yiiditme organr

hnunlar

Yijrijlmenin

lthmki:

Tiiriik
Yiinetrnelik
Sakanlar l(urulu

l(aral

lhnun Hiikmiinde hrarname

"Pekiyioglum" diye Cem'in sdzini kestiAhmet Bey, "bu onayosa. madem
di1et kurallotdon iistin, deEittirilmesi noel olocok? Yoni, po omento'muz yoso
yopor gibi Anoyosayt do degittiebili mi?" Cem "onu do onlotoytm bobo" diye
cevop verdi,

"Anayasa dedjdimiz bu rlsttln belge, hem igindeki konular yani iferigi, hem de
deoittirilme usulii ydnrjnden, di6er kurallardan, kanunlardan farkhdtr."

Anayaianrn degittirilmeii usuln:
Dolayrsryla, bir anayasa degilikli6inin, parlamentonun 2/0-299 arasrnda iiyesinin
(yani 3/5-2/3 riye) oyuyla kabul edilmesiyle 300'den fazla iiyenin oyuyla kabll
edilmesi arasrnda lok 6nemli bir fark var; her ikisinde de Cumhurbatkanl
degitikli6i kabul ettiqi takdirde, ilk seqenekte bu de!igikli!in HaJkoyuna sLrnLrlmasr
ve dodrudan halk tarafrndan kabul edilmesi zorunludur.

ikinci se(enekte ise, Halkoylamasr zorunlu deqildir. Cumhurbatkant gerekli
gdriirse. Halkoylamasrna sunabilir, gerekli gormezse anayasa dedi!ikli6i sadece
Meclis tarafrndan gerqekle{lirilmit olur-
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Anayasa'nln Deligtirilmesi Usulii: (Anayasa madde 175)
LTeklif

I

l.Kabll

:

l/l

ih

arasnda

270-299 ot)

+

a;h,;tD

!

t/

,/
Aed

&!rl
l0tut{Lu 0t-aMt{

I

l(abul

TBllll'ne geri

Ied

Iumhurbalkan

6terse

IB11ll'ne geri

Refrnid!m

+
2/l ih

l

l/]

kabul

(Fnl 100 ve ijstii
l

v

oJ)

+

kabul

+

(rnhurbalhnr irteIe

Rermi Cazete'de

rllentldum

yayrnlanarak

yij r'/iiEe

ih

(tani 100 ve

tirii

oy)

+

Cumhurbajkanristelle RermiGaz!le'de

referandum

glrme

yayrnlanarak

yiiriirlijge girme

sistemin temel belgesi ojan Anayasalar, ieerikleri Vdnrjnden de
"rranabiiner. Andvd5a, bclirli kurumldn, ilitkiler, du,,enleven bit melindjr.
O'negi1 lq82 Andvdsasrn,r bdLhgrmr,dd, bplirli l.Lrrumldn, belirli rll)kileri ve
\oluldr duze'rleypn bir Delgedt.. Nedir bu kurumldr, kurdlldrl
Anayasal
tar

Anayasa, Devl€tin temel organlannt, bunlann
yetkil€rini, birbirleriyle olan iligkilerini ve bunlann
temel

yaptstnt, irlevlerini ve
iai;rsrnda vatanda5larrn
hak ve itzgiirliiklerini diizenleyen kurallar biitiiniidUr.

genel olarak Anayasa, Devletin statrlsrjnU ve Temel Hak ve OzqUrl0kleri
belgedir. O
ha de, Anayasa'da 2 temel
unsur yer altyor. Anayasa, bu
ikiunsuru ve bunlann
D€mek ki,

drizenleyen bir

ililkjl€rini diizenliyor.

@---@-m

1/

Bu iki unsurun ililkileri qok dnemli. CLlnkii demokrasilerle, demokratik olmayan
sistemleri ayrran temei unsur bLlradadlr. Demokrasilerde, Toplum aglr basar,
aqrdrklr taraftrr, ttim sistemin itleyitinde egemendir.
Diqer bir soyleyille, demokratik sistemde, herteyin temeli, sahibi vataMa$rr, yan
siziiniz. Oevlet, hem sizin eserinizdir, h€m de sizin hizmetinizdedir. Demokratik
olmayan sistemlerde ise, "Devlet" kavraml aglr basar ve Toplum'dan, halktan
kopu-ktur. Demokrasiden uzaklaSrldrkga, Devlet kavramr, sahip olmasr geleken

nitelikten farkh

bir nitelik

Or
B€

Cu

Bu

ge

esl

Bu

kazanrr.

ge
cu
gd

Sistemin temeli durumuna gelir.
Bu nedenle, demokrasiler iein,
yandaki !emayr, !{r tekilde
tamamlamak zorunludur.
Ternd Hak ve

zgiirliikl€r [istesi

TURK|YE cuMHURiyETi DEVLET| vE TEMEL NiTELiKLERi
Gecen hofta, Saodet Hontm'don, 2. Botkon oldugu derneEin dtizenleyeceii
Cumhuriyet'in 70. yhfl kutlomo Senlidinde bir konuSmo yopmostn istemttllttli'

Soodet Hontm do, bu konutmo itin boyodt heyecanlontyordu Koloy degil' 70
yt! konutmost, hem de DerneEi temsilen Bunun icin, soodet Hantm, "ilk dnce,
Cumhuiiyet'in ne oldugundon botlamak getekn" diye ddt nda. "En iyisi dyle
yapmatt gink Cok kiti, Cumhuriyet deyince bit tontm veremiyot, Listelik
demokrasi ile karetnyor. Ay anlomo gelirmit gibi kullon tyor'"

Anayasasrnrn 1. maddesi; "Tiirkiye devleti bir cumhuriyettir" diyor'
Demek ki, T.c. Devletinin en onemli, ilk ve temel niteligi bir cumhuriyet olmasl
Ne demek Cumhuriyet ya da ne tiir Devletlere Cumhuriyet adr veriliyor?

l982

Cumhuriyet, klasik anlamt ile, ydneticilerin ve de cizellikle Devlet Balkanlnln,
halkrn biitilniinLl temsil etmek iizere, ya doqrudan doqruya ya da halk taraflndan
seeilmi: Meclislerin oyuyla ilbalna geldidi Devlet bitimidir' Cumhuriyet'in
kdr!r\rnda, Devlel Balkanrnrn segimle degil, sovd baqlt olarak i$ballna qeldigi
Monarfiler vardrr-
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bir
D(

cumhuriyet-demokrasi kavramr ile
Tiirkiy€,de siiteyman Demiret, ltatya,da Luigi
ilitkili olmakla birlikte, aynt anlama scatfma, Atmania'da Richard von Weizsacker,
ABD'de Bill clinton, sefimle gel€n, son Devl€t
gelmez. Nitekim, iE yapllarr ve
Batkanlanna ornektir'
demokratik
son
derece
iSleyi'leri
oldugu halde, srrf batlaflnda bir Kral
bulundubu iEin cumhuriyet
O\marl lr pd dlorruq.r od bi aorriri\Fn
sayrlmayan Devletler vardtr. ^
./o llr. CJ rhLr )FlridlFdpr_lrrkdlrl!irP
0lkelere drnek olarak ingiltere,
Kanununun Bazi Mevaddrnrn Tavzihan Tadi!ine
Dair Kanun"la blr ikte, Cumhuriyet'e qetllmqtir.
BelEika, ispanya gosterilebilir.

TC

t8

D(

ilk

orl
etl
ter

D(
de

--

n
r,

orneqin Osmanlt lmparatorluqu, esl(i Fransrz

B€lfika

-

KralIqr, gLlnam0zde ispanya lngiltere, Monartik Devletlere drnektir ve Devletin balrnda

Cumhurbatkanlafl deqil, Kralya da Kralige vardrr.
1t

k
n
n

ka[rlk da, Demokratik olmadrgr halde, ba!]anndal(i kili 5eeilerek i!baJrna
bu nedenle Cumhuriyet sayrlan Devletler de vardtr. Buna ornek olarak,
eskiDodu Avrupa Halk Cumhuriyetieri ve iran islam Cumhuriyeti gosterilebilirBuna

gelen ve

B- roklddd )u bdql,rllr kLrr,rlabirirj her de'nokrd\ ntn nutr,lt,,j , u'lrhu.yer olnJ\t
ge.elne,,. Ornek oldrak, InqillorF, Bcltrka irpanya vdr. BUnd (drl rk h(r
cumhuriyetin mutlaka demokratik olmasr gerekir l(i, 'ydneticilcrin se(imi'
gb(lernelil degil, ger!el brr req n olabil.in.

Devletln Temel

Nltellkleri

Refik Bey, her sabah yopttgt gibi, ite gitmeden dnce, kahvol strasnda, o
gozeteleri kontttnyordu yine. Bir hober dikkoLini tekti. Hoberde, "iginde

gunki

yotoddtmtz y lonn en onemli siyasol algulonndon birini)
demokrotloSmo-demokrosiye gecit aldugundon" soz ediliyorclu. " 1 974'le 1 990
orosndo, en az 30 Ulkenin, demakrotik olmoyon bi sistemden demokrosiye
ge.tigl, bdylece dAnyodoki demokrotik rejim soyts!nn hemen hemen iki koLnd
y kseldidi" onlohltyordu. Refik Bey, "tunu, bir orkadotloio konutahm,
tort$ohm" diye geeirdi i?inden. Sontu do "tomom" diye ddtindj. "Yonn
Ahmet Bey'ler eoya geliyorlor. Oqullon Cem de, goliba Hukuk'to agrenci, istelik
iyiynit de durumu. Hep bercber tofttttnz, bokalm, o ne clijtitnuyor?" Refik
Bey'in merak ettiEicle tuydu oshnda, "acaba biz, ilke olorak, bu ayntn n
neresindeyiz ? Demokrotik miyiz, dedil miyiz ? Nos demokratik olunuyardu? O
do anemliydi." Ertesi oktom, Cem fozlo nozlonmodan, bilqivermeye botlodt.
th, daho timdiden "hukuk clonsmanh!t" yopmoyo batlometL Bunun do key[i
yeterdidodtusu.

r.

n.

2. maddesi, "Ttirkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik vc sosyal
Devletidir" diyor. Devletin temel niteli6i bu. Demokratik bir Hukuk

n,

1982 Anayasasrnrn

ln
in
6i

br hukuk

Devletlolmak. Ne demek Demokratik Devlet?
Demokrasi,

halk iktidan anlamtna geliyor ve Demokrasinin temeli

eyillnde, kuruluSunda, yap stnda
T0PIUM (N4illet-Halk) etkilidir.

!u;

Devlctin

iJ

I

Devlet Abraham
untu ral] mrna.lorc,
illemesine dernokrasi Lincoif,Lln
hatkrn, hatk iEin, ha k taralindan
etkide bu unur. Demokratik Devlet'in
vdnerimi.jir
oqaflannt olutturur,
temelibu.
Dolay sryla,

demokrasi'de TOPLUM-DEVLET birbirinden ba!rmsrz kavramlar de{il;

demokraside Devlet kavramr

tamamen TOPLUM'a baqIdrr.

Demokratik Devlette Cumhurbatkanrnr, Baqbakan'r

halk yani siz segeccksiniz
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Siyasal partiler aracrlrgr ile, hem devlet organlafinr olulturacak, hem de sistem n
iileyilinde katkrda bulunacaksrnrz. Serbest seqimler aracrlrdr ile TBMM'ni

seqeceksiniz. Halkoylamasr ile anayasanrzr degi;tirebileceksiniz. Sendika ar,
dernekler gibi baskr Cruplan ile, yoneticileri, siyasal iktidan etkileyecek, dilekle
hakkrnrzl kullanacaksrnrz.

Krsaca, tLim siyasal sistemin i!leyi!ini siz saqlayacaksrnrz yani Halk Toplum
saqlayacak. i;te, trlm bu yontemlere SiYASAL KATILMA adr veriliyor. Ve
Demokratik Devlet, siyasal katrlmanrn en yoqun, en demokratik oldugu Dev€t
bigimi.
SlYAsAL KATILMA, belli bir hukuksal
yaprnrn varlrqrnr gerektirir. Bu
hukuksal yapr, Temel Hak ve
Ozgiirhjkler rejimidir. Sistemin tabanr

Siyasal partiler

TEMEL HAK VE OZCURLUKLER

Bask gruplan

olmalrdrr-

De

dei
oln

MU
"d<

olu

DE

Segim

Ternel

llak ve ozgii ijkler tiltesi

Temel Hak ve Ozgiirliikler
Bu Laban olmall ki, t0m bu i!leyil, gergekten demokratik olsLrn, gdstermelik degil,
gerEek bigimde Halk tarafrndan ydnlendirilebilsin.

Bu Temel hak ve Ozgiir|-ikler rejimi. Anayasaya da 'Temel haklar ve Odevler"
batlrir altrnda yansrmrstrr.

1982 Anayasasr, "Temel haklar ve Odevler"
listesine yer vermektedir.

bat|gr ile, iKiNcl KlslM'da,

haklar

ikinci bo[]mtnde, "Kisinin Hakiall ve odevleri", LlErjncLj bdlijmde,
"Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Odevler", ve dcjrdLincrl briliimde, "Siyasi haklat ve
BLr krsmrn

Odevler" dilzenlenmiltir.

De

t-r-

in
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r,

ce

m

et

Demokrasinin Cumhuriyetle ilgisi burada da ortaya qrkryor. Yukardaki
deoe endirmeyi bir kez daha tekrarlarsak; her Demokrasinin mutlaka Cumhuriyet
olmasr gerekmez- 6rnek olarak ingillere, ispanya var. Ancak, her Cumhuriyetin
n-lldld dp.no<.du\ olm,r\t qerekir ki. \i\leme ddn:q,1\tnt vur",n. )onetiUlerin
"dogrudan seqilmesi" ya da "seqimi gertekleltirecek Parlamento'nun
olugurulmas " gdstermelik deqil, gereek olsun.

DEMOKNA'iNiN TEMEL KO'ULLARI
Cen bu naktoda soz

ni

bir an kesti. Ve etrafndokilerin

y zleine

baktt bir si)re,

onloyp onlomodtklon gdzle nden akumok ister gibi. T,m1ndeki merakh ve
ilgiliifodeyi gd nce rohatladt. Ve devom etti.
"Boktn, size

timdi demokrosinin temel kotullannt biroz dnlotoytm" dedi.

Denokroside, temel kotullor tunlor. Bi ncisi, denin s6yledidim gibi, holkn
iktidog kattlmast." Refik Bey, o oroda tomomlodt; "siyasal kot mo yoni".

ptti

tpm fiennrtn devam
fva. ikrtri\t \obuhuluk. U\un, u\u de HLtkukun
ustinli)Ed yoni Hukuk Devleti. qence, laik devlet onloye! da, bunlara dohil
etnek gereki." diye ekledi.

gil,

Denokrctik Devlette Siyasol

[-l

er"

dar

Kohlmo yijntemlei
Tr)PLIII,l lHAII{

rT[llrrlf

sEtil4
hak[r l- --- T
l
Bli€randum +
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D*'plhr parlarenro yeral
\,p\ i
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Anayasa

agma

llahkeme!i

(ljy, Ik)

VV
Cumhurbalkanr

Eaibakan-

bey'in kony Sobohdt Hantm, bu orodo Cem'in sdziinii kesti. "Yovrum"
"anlot bokoym. Siyosal kot mo yollon diyorsun, bioz agrklor mtstn
bunlo ? Ben ytllardL bir tek seeimlere gider, oyumu kullontnm. Batko bi tey
Refik

det1i,

bilneyiz. Nedi bu yollor ? Sobahat Hontm biroz do totlrmqtt. Demek ki,
otl olon, atlonemli olon kendisi idi. Tek tek biteylea
votandotlordt. Ve Devlet, hep onlonn hizmetinde olmaltyd!. "Bu Cem, neler
biliyor ?" diye dntiindn. "Annesi, bobast Cok tonshlar doErusu bijyle bi evloda
sohip olduklon iein. Cem onlatmqyo devam elti.
de

demokroside

)1

Demokrotik Devletin lemelinde birey var; yani siz varstnz. Ancak bieyin
Devlete her zomon, s)rekli kotktdo bulunmog, etki yopmost gerckli, oksi
takdirde sistemin itleyitinde ttkontkhk-bozulma siizkonusu olabiliyor.

Bu)

kullondm, yeteL bundan sonrast Devlet bLiyakle nin
itil" demek, demokrotik Devletin votondottnn yapmamost gercken bit dovton4.

y6n

alm

lsviq
"Ben segimletde oyumu

votondatn Devletin i\leyitine kotlmoy (yoni siyosal kottlma) ydntemled tok
deiitik, 9ok getitlidir. ve bu yollar ne kodar Cokso, yo do ne kqdot Cok
kullontyorsanz Devlel o denli demakrolik itler. Tam [ersine ne kadot oz
kullontrson!2, i$leyiti o kodor demokrosi anlaytttndon uzoklotr.

TLlrl
sad,

ma(

Dil.
stnr

segme ve segilme Hdkkr

TLlrkiye, alaqr yukafl t0m ladda! demokrasilerde gdr0ldUgr.l bilimi ile "temsili"
bir rejim uyguluyor. Yani halk, belli siireler iein, temsilcilerini seciyor ve onlar,
Devleti yonetiyorlar. Temsili Demokrasi bu- Ve temsili demokraside, halkrn en
dnemli ve temei katrlma yolu; setimler.

tefi
etk

bu
ola
ola
ma

Hal

DemoArq/il bir.tiem/e J€atl € ve.f€!/ZM€
hqAl.t L/crdr, Oz Jelu e ,6^ 7t J€gCt4 €
hakktna"

Jqhiliz,..

CunLjmLizde, halk olarak, temsiJcilerinizi segiyorsunuz ancak, daha sonra deqilik
ydntemierle, ya temsilcileriniz yerine, dogrudan kendiniz karar alabilirsiniz, ya da
en azrndan seqti6iniz teinsilcilerinizi etkileyebilir, kararlaflna etkide bulunmaya
ta|!abilirsiniz.

Selilen temsilciler, sadece seqildikleri bdlgeyi, ya da kendilerini seqenleri delil,
tam milleti temsil ederler ve "tLim milletin temsilcisi" olarak kabul edilirler.
(Anayasa, madde 80)
R

Dt

(p

efe r o n d u m ( H o I k oy I o m o e)

VatandalJan, temsilcileri aracrlqr ile deqil, dogrudan doqruya yasalafln yaptmtna

katan en onemli yontem; referandum adr

ydntemidir.

Q<

ile de bilinen HALKOYLAMASI

N
e,
D

t-

ydntem sayesinde, HALK (Ioplum), siyasal
a rnak imkan na sahip olmaktadrr.
8u

iktidan dodrudan kullanmak- karar

sv!rc, bu ydntemin en tok kullanlldrqr iilkedir. italya Fransa gibi 0lkelerde
ydniemin degigik tiirleri, Anayasalarnda yeralmtltrr ve kLlllanrlmaktadlr.

lLl

de, bu

'ldl.olldmd't ydnleml yPr almamrl antal, loB2 Anavas"st,
A\A\A\A DLCi5lhliCi alanrnda relerandum'd ycr vermrllir' fAndvd\d

A,d\.1\dld rndd

,ade.e

ndoda 7s) Bd\rnr , A\AYASA

DLLiSlhllii

Hokkl
at olarak, siyasal rejim tjzerindeki etl(iniz. sadece temsilcilerinizi seemekle
rnrrl deg l, ayn! zamanda, seqtidiniz
terns cilerinizi deqiIik yollarla
Anayasa, madde 74:
Dilekee

Vatandag

Itte,
b! yo lardan biri, 9ok eski bir tarihi
olan ve Trirk anayasa annda, son
olarak da 1982 Anayasasl'nrn 74.
maddesinde yeralan "Di ekqe

€tkileme hakkrna da sahipsiniz.

Hakkr"drr.

(aEttculuk ilketi
Dernokrat
(p

L

Devlel

"Va[anda{lar, kendileriyle veya kamLl ile
ilgili dilek ve !ikayetleri hakkrnda, yetkili

makamlara

ve TBMM'ne Yazl

ile

ba!vurma hakkrna sahiptir- Kendileriyle
ilgili batvurmalann sonucu, dilekle
sahiplerine yazrI olarak bildirilir."

n en onemli, lemel unsurlanndan biri de togulculuk

lralzm) ilkesidir.

Nedlr qogulcLrluk?

gereken
!09!lculuk, toplumsal yalamrn her yoniinde uygulanmasl
var.
boyutu
iki
fark|
anlayrlrnrn
Demokraside, !odulculuk

bir

kavram.
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Codul(uluk ilkesi
Kurumsal eoqulc!/uk
Temsili dcnrokrasi an ayrtr
Cereevesinde, Devlet yap6rnda, genel
oya dayalt degitik organlann (yasama
ydrltme yargr) bulunmas drr.
Devlet gnciinrjn, bu deqitik organlar
taraf rndan kullanrlma\r.J r

unr
ldeolojik qoqulculuk
TopJum yatamrnda, degi!ik

gdratlerin,

ma

fa*ll ideolojilerin birarada

bulunrnasr, herbirinin rahat]lkla
drl$rincelerini aerklayabilmesi,
kendiledni ifade edebilmeleri ilkesidir.
eoguJc!Juqun dayanacaqr; dulrjnce
ozgUr ri0ii daha genel olarak da,
Temel Hak ve ozqarlLikler reiimidtr
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1)
2)
3)

4)

s)

ge

Yasama.Y*kisi YiiriirmeYetkiri

Y3lL!g!

[)zerk Yiinetim

Par

organr

Yargr 0rganr

hrcl YOn,tirlet

dii

Yalama

0rganr
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Yiiriitme

(

[umhurbatkan]+

(B;

hmerer)

Bakanlar

Avrupa lnsan Haklan Komisyonu,nun Demokrasi ve eogulculuk TanrmI
-toplumun

siy

dayanaklaandan bi.ini olugturur.

dil

"Diliinceleri agklama ozgiirhigii, demokratik bir

temel

de
Hatla ddlunceleri asrklama dlgurkiErj, sadece oladan kaerlanan, zararsz ya
da dnemsiz gdrunen bilgiler ya da drl}tlncelerin dctklanmast alrsrnddn deqil,
tam tersing aynca Devlet'e ve toplumun belirli bir bdl0mii;e karft gel;n,
onlan_ loke eden ve rahatstz eden diijiincelerin agrklanmast agrsrndin Ai
gegerlidir.

kar

Bd

sa)

en dnemli unsurlannt olulturan
logulcululg hoSgdrii ve aerk[k dii!iincesi bunu gerektirir
Nitekim, demokratik toplumun

Pa

ba
(HANDYS|DE, 7.12.1 976-.SUNDAyTVIES, 26.4.1979-LtNCENS, 8.7.1 986)
Ozel .

olarak

da, ideolojik todulculuk

PARTiLERIN qokluquna dayanrr.

kavramr, her feyden

SIYASAL

Or
sis

ko

se(

Siyosol Partilet

Anayasa, madde

"Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatrn vazgegilnrez

ala

-r,F
un5!rlandrr."

Top0m-Devlet kavramlarnl birbirine baglayan "segim ilitkisi" yanrsrra en rinemli,
ternel kurum; siyasal
madd€

partiler olarak kabul ediJebilir. (Siyasi Partiler Kanunu,

l)
Siyaral Partiler

(iirlk)

PIRIAHFNTO

(,!!im yolu

iq

r.
slYAsAL PART|'yi

l)

U ke

tanrmlayan unsurlar

:

!aprnda, surekli bir orgut (Siyasi Partiler Kanunu, madde 36)

Belibir deolojive program
Ca[lma ve propaqandalan ile, halkrn desteqini sadlamal( qabasr
4)AMAC; siyasal iktidan elde etmek, Parlamento'da qogunludu sablamak ve
2)
3)

Hrjkimeti olu5tLrrmal(.

eogulculuk TOPLUM'u (tabi ki, her parti kendine oy veren seqmenleri
o mak uzere) iktidara talrmak.

5) iltEV;

Afcak, partllere lye olma hakkrna Eok 5rnrrlamalar getirili.se, yani
getidlerek, !ok say da meslek grubu ya da kiJinin Partilere Liye olmasr
Pairilerin, bu itlevi; yani Toplum Devlet arasrnda iiifki kurma i{levi

birEok yasak
engellenirse,
de tehlikeye
diiler. Ornegin, Tiirkiye'deki mevzuat, bu yonden bireok yasaklamalar getirmiftir.
(BaI n z PART|
PART

UYEL|Ci)

YASAKLAMALARI

Sla5a partiler, Toplum-Devlet kavramlannr birbirine baglayan
dlyoruz; bu nedenle, hem Anayasa, hem de Siyas; Par ler
dernokasinin vazge!ilmez

unsurlan olarak kabui ediyor.

bir tlkenin demokratik ve eogulcu
partlnin o masr qereklidir acaba?

Ancak
l(a(

temel kurumlar
Kanunu, onlan

olduqunun kabul edilebilmesi iqin, en az

yok. Bu konuda, ne Anayasa, ne de Siyasi Partiler KanLrnu belli bir
ollrj ongdrmrlyorlar.

Boye bir say
Jayr, be

Parti

li bir

iay6r, bir an amda, sosyolojik

blr olay, bir anlamda da Secim sistemleri ile

bailantrlrdrr.

SAL

iki partili sistemin nedeni uygulanan ik; turlu Eoqunluk
gok pafti var, ancak, bunlar iki bllytk grupta, 5ag
koali5yon-sol koalisyon biqiminde birletmi{ler ve bunun nedeni de uygulanan
)e\ I y, er dir

nez

Anayasa

Ornegn ingiltere'de

iJternidlr. Fransa'da

tarihli karan, Anayasanrn 68- madde5inde yer
paltierin demokratik siyasal hayatin vazqecilmez unsualar1 olduqu

lvlahkemesinin 1.8.1984

aan, siydsal

)5

ydniindeki hrlkmij ile, birden gok, ba$ka bir anlattmla enaz iki siyasal
kastedildiginin anla!rlmae gerektigi ydniindedir.

partini0

Nr
Hr

Demek ki "ideolojik go!ulculuk" parti sayrsr ile ilgili bir kavram degil. "DrllLincenn,
gdrr]tlerin fokluqu ve bu degitik gdr0fleri, dii:iinceleri savunan siyasal padilerio
qokluqu" anlamrna geliyor.

Ancak Tijrkiye de, partiler aersrndan eogulculuk srntrlandrnlmtlttr; bazt

partile

n

yasaklanmasr ile.

?i

Anayasa'nrn 69- maddesine gdre, "siyasi partiler, Anayasa'daki srnrrlamalar
Erkamazlar; trkanlar Anayasa Mahkemesi tarafrndan kapatrlrr.

r:,
dtltna

Siyasal partilerle ilgili yasaklar:

.
.
.

{lj

Demokratik Cumhuriyete,
Devletin ulkesi ve milletiyle bdliinmeTliEine (Uniter Devlete)
Laik Devlet ilkesine kargr grkamazlar.

Almanya Cumhuriyeti, parti yasaklamalanna yer veren diqer bir ijlkedir;
madde 21).

(Anayasa,

Boskt 6tuplan: Sendikolor - Dernekler
Toplumda golulculugu saqlayan en dnemli unsurlardan bir diqeri de;

bask

gruplarrdrr.
i!LLV:

'1) Baskr

gruplafl, halkrn, deqilik ekonomik, meslekiya da siyasal gdrUtledni
aCrklayabilmeleri, toplumun tiimrine duyurabilmelerini sa{|yor (Anayasa,
madde 33). Siyasal faaliyet yasaqr; 1982 Anayasast, baskt gruplaflntn bu en
dnemli i$levine yasak getirmittir.

2)

drgiit[i gruplar, ijyelerinin kendi istekleri, gorUlle doqrultusunda,
Parlamentoru ve Hiikiimeti etkilemelerini saqhyor.
BLr

ltTtlLER t

PARUIT$iT0.llul{ij rT
(Ir d. iF$l iktidai

+ [tntRttI

Orgr.ltlij Cruplar (Baskr gruplan)
Hukuk Devleti
Demokrasinin temel unsurlanndan biri de, Toplumun kendi hukukunu kendisinin
yaratmasrve bu hukuka hem halkrn (ki!ilerin), hem de Devletin uymasrdrr.

Bu baqlrlrk ayr| zamanda, TC Devletinin temel niteliklerinden birine yol a(ryot
Hukuk Devleti.
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a

n

n

Ned r

Hrkuk Dcvleti/

Hukrk DevleLi, blr takrm

nitclikleri u,,erind. loplay,rn Dev ct anlilnllna qcliyor

in,
rin

lliJ -[rqqnrul
rin
dogr

f

ir

>

lajir ]r
krr,rr

rr

+

*lqo,l

>

irlrutnte
llcmleri

na

fu*toD
1)H!kuk'!, hLrkuk krrralannr, fophrrrlLrn l(('lldisi,

vrtandrtlar (yil doqrodan

doqrula )ii ala s€(liijl iern\i.ler ,Inc q ie)),rrilacak
2)D€vletin kendisi, bu Hukrk'la huku( kur.rilar lc badir oldcal(,
5a,

bu kuriilara

Lryacak.

l)Dcvetif vc (illcr n, h!kuk k!ral ,r na ir'gLrn cl,rvrannra:t, sadoce k.rrrli
vicdanlar n,l ya da ljevl-"1in iyi niyctine l)raktlnr.lytp, "yargt organlan"
tar,rIr]dan (ieneilerccek.

rskr

Y^!Ar1r

@nirrurmnl
+
Drn

liav iCrre faIkenre eri

]

I

ln;y,rra llahlrneri

Laik Devlet

Arayanyil gorc, Dcnrokralik devlclin ternel nilclikleriIdcn
kol!llinndin"hr d. n k o nr.rk TorLrr uluijLrdur

Kilifin, (e(liql
uyg! alab lmc5

dinc inJnmasr ve ollLn kurallallnr
g!,,,cnces, ancak L,r k Devl€lle n[]r-ukitrl

biri, "on\u7 ornaz

belli

srnrrl.rr iqinde

SINIRtAR:

l) Dir ve me,/hep ayr nr yaratmal(,
2) Dinc da_yal b r d.\,let duTe i kurnrak,
l) Siyiirl,

ntn

kiiisel grkar ya da rrriluz saglanrak,

4) Dince kutsal sayrlan qeyleri istismar etnrck, yasaklann. kar!t
ge rnernek zoruflLr.lur. (Anayas., madde 24)

,ol)
Do

alr

),

a,

"(oi!

cuJLJk

ilke\inli" yrsama qcEirilcbilmesi laik cl('vlette

sdz koIusu

olab ifor.

)1

Nedir Laik Devlet ya da Laik Devletin dzellikleri nelerdir?
1) Laik Devlet, kililer arasrnda higbir ayrnm yapmadan, tiim haklar gibi din
vicdan dzgLlrhj0LlnLi de, ibadet cizgLidilqrinLl de tam anlamt ile koruyan

ve

Devlett;r.

2) Laik Devlet, dinin etkisive egemenliqi altrnda kalmayan -Dinin ve din
kLrrallaflnrn etki alanrndan uzak olan- Devlettir.

3) Laik Devlet, dinin, kiSinin maneviyalamtnt aJarak, kdtLlye kulian,lmasrnr,

YaJa

Turl

somaraimesini yasaklayan Devleltir.

4) Laik Devlette, hukuk kurallannrn kaynadr Toplumun (Milletin halkrn) kendisid
onun iradesidir, din kurallan degil.

r,

TBM
sister

Qilnl

DEVLETiN TEMEL ORGANI.ARI
Nuri Bey'in kEt Ash, o gAn okuldan eve dSndtig nde, "bugun ogretmen bize bf
bdev verdi" dedi. "Devlet'in temel orgonlonntn ki, bunlot yosama, yAr|tne ve
yotgt otgonlon imit, nostl oluttuklonnL yetkilerini, ilitkile ni onlaton k'so bir
Qol\mo yapocogtz, bunlat eak dnemliymit, tlim votondotlonn, bu kovrdmlot
ze rinde bilg i le ri ol may gerekimit. "
Annesi Merol hontm, mutfdkton, "omqn, bana bitey sotmo, o kodot itin gijcun
oroyndo, bobondon, o4obeyinden yordtm al" diye seslendi. "Sono yordtm

hatto istersen, atagt komtumuz Zuhal oblanlordo ansiklopecliler
onlora do bak."
ederler,

cle

va\

gin ieinde. edl'mastn! tomomladi. Ama, doErusu oEabeyi ve anun
orkadott olon Cem ogobeyin de Cok yodtmlon dokunmuttu.

Belir

iizer
belli
yap.

Ash birkaq

Terr
topl

Hele Cem ogabey, iniversitede kullandtgt Anoyoso Hukuku kilaplann getimit,

mi.ir

hatto kendisine bir de Anoyaso metni hediye etmitti. "Senin alsun, bokorsn
ileride de gerekebilh" diyerek. Asll (idevini teslim etmeden, son bir kez doho 1ltcl
gdzle boktt. Dodrusu fena da olmomtttt hani. Cem ogabeyin tovsiyesine uyorok,
ilk dnce genel bi deEerlendirme yapme k6aco, doho sanro do, Devlet'in temel
kutumlannttek tek ele olmtttt.

kanl
uyg

Devletin gJcrj, egemenlikten kaynaklanan tijm yetkileri, ile temelyetki bigiminde,
kendini gdsterir; yasama yetkisi-yllrlltme yetkisi-yargtlama yetkisi. Bu yetkiler,
genel olarak Liq ayn organ tarafrndan kullantltr; yasama yiiriitme ve yargt
organlari. (Bakrnrz, KURUMSAL EOCULCULUK)

Ya(

SeCi

,,Be

gid,

Ne(

Onemli olan, bu rjE giiciin, ozellikle ilk ikisinin (yasama-yijrtjtme), Demokratlk

19t

Devletlerde, halktan, halkoyundan kaynaklanmalafi, halktan griEler;ni almalafld

yap

Yargr da, diger ikisini denetleyen, bagrmsrz bir griEtLlr.

r.

1)

|

4r-

F'l-q
L-Iurutme

Urga

Jrlas

_j
8a[,nlz

Yarama

0rganr

T0rklye Bilyuk

Millet Me(li5i (TBMM)

Tlrk N4ileti adtna "yasama yetkisini" kullanan tek organdlr. Ve Anayasal
n teme organlafindan biridir. Neden?

TBMN{,
siitem

Cijnk!, halk tenrsil ediyor, halkrn sesini,

tlltl(

reqimle4

;-

TBI,rii 450 r,ilhrver<iri

e, sand ga gidecek,

belli bir sLlre iCin, sizin adrnrza kararlar almak
iizer€, Meclisi olulturmak Llzere 450 milletvil(ili seEeceksiniz. Ondan sonra, bu
beli sure i(inde, b! kitiler sizin ternsilcileriniz olacaklar, sizin adtntza yasalar
Be

rl

kenel

goru{leriniyansrtryor.

irli donem lerd

yapacak ar,

kararlar alacaklar.

n nedeni !u ; (Temsili Demokrasi) Ttim toplumun, bu kararlan
almalar, biiyiil( meydanlarda toplanarak yasalar yapmalarr, bugtln iqin
mtimkLjn deqil. Atina ve Roma demokrasilerinden kalan ve isviEre'nin bazl, kLl!Llk
kntonlarnda (Caris Unterwald-Appenzell) uygulanan Doqrudan Demokrasi'yi
uygulamak mkanr, guniimtizde yok.
Temrici se(menlz
topianarak

ct

k,
I

I

{nLa. obi
hallolara\. l, m\il, ile rni.,i \p(li\tprr\onrJ. \,.rod, dkl.tnnrl br.lmivo'.
\aod opToarJ.ilprda brlnpn-Fl, (Bdlrn../. \l\A\Al (Alll MAYO\Tt\,1LtRl)
telim ddneni

f,
,r
ik

'Be

r

donemlerde, rnilletvekillerini, temsilcilerinizi seEmek

q deceks

niz" dedik.

N€dir bu

donemler?

Anayarasr'n n 77. maddesine gore ; "TBMM
yap r." Ancak, bu 5!re hiq deqifmez, sabit bir s[re
1982

iein,

sandrga

iqin, genel seeimler 5 yrlda bir
deqildiri

l) lviecls, kendisi sLlreyi k saltabilir; 5 yrl dolmadan TBMM, kendi seqimlerinin

29

I

vt

yenilenmesine karar verebil;r. (Anayasa, madde 77)
2) Cumhurbatkanr da, belli kogullarrn gerEeklelmesi durumunda, TBMM
secimlerini yenileyebilir. (Anayasa, madde 1 16)
3) isTiSNA: savat nedeniyle, segimlerin yaprlmasrna imkan olmazsa, TBMM,
segimleri 1 yrl qeriye brrakabilir (Anayasa, madde 78)

6n,n/abir kplanh gplA

6tzi, ,tadcze

\Jr

yt
Segir

lems
Euna

but

ve

legin

4,L Gr'ltiL ef€B4e 4 etiv€
(
Aarar (€rd'P"

Gent
yttnij

d'

I'

{

ti
Kimler milletvekili selilebilir?

30 yasrnr dolduran her TC yurttatr milletvekili segilebilir. Ancak,
milletvekili seeilebilmek igin bazr engeller vardrr;
Seqilmeye kesin enqel kolullar:
En az ilkokul mezunu olmayanlar, krsrtlrlar, askerlik hizmetini yapmamq

olanlar, kamu hizmetinden yasak|lar, toplam bir yrl ya da daha fazla
hapis cezasrna garptrfilmr! olanlar, belirli suelardan dtiir mahkum
olmu$ olanlar, milletvekili segilemezler.
secilmeye gefici engel ko!ullar:
Hakimler ve savcrlar, yiiksek yargr organlan 0yeleri, iiniversite, fakijlte
benzeri kurumlardaki 6!retim elemanlarr, memurlar, kamu gdrevlile ve
silahh Kuwetler mensuplan, gdrevlerinden gekilmeden aday olamaz ve
milletvekili segilemezler.

TBMM'ne Segimler nasrl yaprIr?
1982 Anayasasrnrn 67. maddesi, "segimlerin serbest, etit, gizli, tek
dereceli, genel oy esaslanna" g6re yaprlacagrnr belirlemektedir. (BakrnE,
SECME VE SECILME HAKKI)

SeEimlerin serbest olmasr, segmenin higbir baskr altrnda kalmadan, serbest, dzgiir
iradesi ile oyunu kullanmasr anlamrna qelir.

SeEimlerin elit olmasr, segimde, her secmenin, ekonomik, sosyal kolullafl
olursa olsun, tek oy hakkrnrn bulunmasr anlamrna gelir.

ne

Segimin gizli olmasr, serbestligin vazgetilmez, onsuz olmaz kotuludur. Oyun,
kimsenin dnrlnde olmadan, gizli ve seemenle vicdanrnr balbaSa brrakacak kapar

l0

T
hir verde kLrlanrlmasr

ilkesidir.

erin tek dereceli olmasr demek, seqmenlerin hiqbir aracr olmadan,
te- il lF..i oog,r dd1 \e' ebrl'np'eri dcmel lir.
Buna karln, eqer, 5eqmenler ilk olarak 2. seEmen olarak adlandlrllan, slnlrll saylda
klyiie(m€kle yilkiimlu vc bu 2- setmenler, temsilcileri segme yetkisine sahip ise.
b; tur seeime "ikl clerece i seEim" adr verilir- (Ornek olarak; ABD'de Batkan'rn
5egim

5e(m)
cenel oy; vatandallann, seEmen olabilme hakkrnr, servet, eqilim,
ybnunden b r kayrtlamaya tabi tutmamaya ycinelik seEim ilkesidir.

Selimlerin Denetimi

cinsiyet, lrk

:

seqim Kurulu'nun, il ve ilEe segim
K!rularnrn denetimi altrnda yaprIr. (Anayasa, madde 79)-(Segimlerin
Temel HukLimleri ve Seqmen KLitukleri hakkrnda KanLln, madde 9 27)
SeEmler, yargr organlannin, Y0ksek

TBMI\,4'in Cdrevleri

.
.

ve Yetkileri TBMM;

Kanunlar yapar, deqi5tirir ve kaldlrtr, (madde 88)
Bakanlar Kurulu uyelerine qLlvenoyu verir ve
denetler,(madde I 10)
cumhurbaskan nr seqer, (madde 102)
Bakanlar Kuruluna, yasa ile
yetkisi verir. (madde

gorevleri slraslnda

"Kanun HLikmLjnde Kararname" gtkartma

91)

But(e ve k€sin hesap kanun tasanlannt kabul eder, (madde 162-164)
Para basrlmas na karar verir, (madde 87)
savat ilanrna karar verir, (madde 87)
Tijrkiye devletinin imzaladrqr uluslararast antla!malann onaylanmasrnl
uygun bu mak (madde 90)
Cenel ve ozel af ilanrna karar vermek, (madde 87)
Ny'ahkemelerce verilen olLim cezalannr onaylamak,

(madde 8/)
Blr TBMM r.lyesinin yasama dokunulmazlrblnln diitmesine karar
vermek, (madde 83)
Kendi i(ttzriqunii hazrrlamalt (madde 95)
olaganristii hal ve Srkryonetim ilan karannr onaylamak, slireyi
uzatmak ya da kaldrrmak, (madd'e 121-122)
Anayasa'y degiltirmek. (madde I /5)

9ur

Kanunlann Yoptlmost
TBMM "yasama yetkisini" kullanarak, kanunlafl yapar;
TEKLIF

ne

UN,
palr

Bakanlar

K!rulu

(Tasai adr

ie)

Milletvekilleri
(Teklii adr ile)

CORUit]LME VE KABUL, TBMM tarafrndan
(TBMM rlye tam sayrsrnrn en az 1/3'0 ile yani en az I 50 0ye ile

.

toplanmas zorunludur)

31

.
.

(Toplantrya katrlan iiyelerin salt Eodunluqu ;le karar altntr, drnegin
Meclis 300 r.iye ile toplanmrlsa, bu 300 iiyeden en az l51'nin oyu iie
karar aLnabilir ya da kanun kabul edilebilir)
iSl|SNA: An(.rl', Ve(li\'rn (ok a/ s,ry;dd dye ilF kdrdr dlrrdrnr
engellemek iEin, Anayasa bir kural getirmi!: iirnegin Meclis, az kiliile
toplanmrssa, diyelim ki en alt 5rnrr olan 150 Uye ile, bu durumda,
anayasa, salt lodunlukla karar alnmastnt kabLtl etmemi!. "Karar yeter
sayrsr, hiebir lekilde iiye tamsaytstnrn 1/4'ijnLin bir fazlasrndan az
olamaz". Yani, 150 Llye ile toplanma durumunda, salt Eogunluk (76
oy) yete.li olmamaktadrr. qrinkii, karar i!in, en az 114 + 1 oy yarl
1 14 oy gereklidir.

YAYJNLANMA

Cumhurbaqkanr taraf rndan
(15 giin sijre iginde)
Resmi Cazete'de yayrmlatr.

Kanunu TBMM'ye geri gonderebilir
(Brit9e kanunlan haric)
TBMM bir kez daha gdriitLjr, aynen
kabul ederse, kanun
cumhurba!kanrnca yayrmlanrr.

TBMM'NiN DENETiM YOLLARI
TBMM, Batbakan ve Bakanlar Kurulu rjzerinde, "Denetim yetkisini"
kullanrr.
Soru-Meclis Araltrrmasr Cenel Cdrii$me (Anayasa, madde 98)
CENSORU: En ijnemli Bakanlan denetleme yollanndan biridir. "En az 20

milletvekili tarafrndan verilir." Sonucunda, "rlye tammsaytstntn salt
lodunlugunun oyu ile (yani 226 oyla) Bakanlat Kurulu'nun tamamt ya
da Bakan di.lliirLll r. (Anayasa, madde 99)
MECLiS SORU5TURMASI: Bu denetleme yolunun sonunda, ceza
yaptrnmr vardtr. Dolaytstyla, cezai bir denetleme aractdtr. Mecis
sorulturmasr/ bir Bakan ya da Baqbakan hakkrnda altltrsa ve TBN,4Ny'
suClamalara hak verirse, ilgili kifi, yargtlanmak iizere, "Yiice Divan"a
gdnderilir.

ismail Ozda!lar, bu yolla yargrlandr, mahkum oldu. Halen

Cengiz

Altrnkaya ve Safa Ciray yargrlanryorlar.

Yairiitme Organr
Cumhurbatkanr ve Bakanlar Kurulu
1982 Anayasasrna gcire, "ytrttme yetkisi ve gdrevi, Cumhurbalkanr ve Bakanar
Kurulu tarafrndan yerine getirilir."
Yasama organr gibi, yuftitme organrnrn iki kanadr da, yani hem Cumhurbalkant,

hem de Bakanlar Kurulu halk tarafrndan belirlenir. Ancak, TBMM'ni

t2

halk,

dogrud

CumhL
tarafrn(
gdsteril

-n

do!rudaf llenelscEiJr cr arnc

lqtyld belirlerken, yLirLltmcyi "dolaylt" olarak beljder

le
f)r

le

doldyl olarak Parlamenio iarafrndan dedil, do$rudan hall<
!i Lilkclcr de vaid|, bunlara ornek olarak; ABD, Fransa

Cumhurbalkan'rn
ndan jea id
qorter ebiir
lrraf

al

lr

Cumhutbatkont

tz

C!mh!rb.lkanr, Dcvletin bnlrdr!. l-Lirl(iye Cumhuriyetini ve milletin
brligfi temsl cder, An,,lya5.lntn uygulanmastnt ve Devlet organla nrn
lyumlu (a 5ma5rnr qoleLir.

6
'ti

K m er Curnh!rbalkanr setileiiilir?
"Cumh!rbatl(rllr le(ilebiimeh i!in, 40 yaltnt doldunnus ve yaksek
69refim yapJn I olnrak zorunluclLrl.
. B r k ti, ancak bir (ez sc(ilebi ir.
. Cumhurbdlran,
ya ,Veclis Liyeleii arasrndan, ya da TBMM drttndan
seElr. Arca(, drlnrd.tn bir ki!inin seqilebilmesi iCin, Mecli5 ,ye
tdnsayr5 rrn en al l/5'jnin (yani 90 Llyenin) onerrneji qercl(lidir.

Cunlh!rbalkanrnrn s€!lmi.

I

.

LIL

rb lJ,

TBN,ll\4

.
0
It
a

a
5

tl
a

BNiV trr r'r''danrprriyur.
dolt ovlamadd sc!imin bilmesi zorunludLlr. Aksi takdirde,
te(iinletl yenicniyor. Bu kural, se(imin cok trzla uzamastnt

En tazla

i!in gctiri nri5iir.
Bu oyirmalann ilk ikisincle, sc!il-.lli mek iqln, ,ye tamsayrstntn
2i 3'!nrl (yrni 300 oy) .rlmak zorunludLrr. son il(i oylarnada ise, Liye
tamsay nnrn snlL coqunlug!nun oyunu (yani 226 oy) almak yeterlidir.
(An.yas., rniidde 102)
engellenrek

CumhubasGn nrn Ciirev ve Yetkieri
l9B2 Anayasa5r, C!mhurba!kantna,

"Devictin ba! olmak stfattyla,
ve mi letin birli0ini ternsil etmc; bu amaEla
Anaya5a'nIl uyq!lanmasrn, devlet organlarlntn dLizenli ve uyumlu
[a rlnrr5rnr qdzctm-a" gorev]erini yLrklemijLir_ Bu qdrevleri yerine
let rebi mck i(ir !Jerek i olan ve Cumhurba!kanr'nrn kulJanabi eccqi tam
Tirkiye Cumhuriyetihi

v€t(ier, Annyas.'ntn I 04. madde5inde dLlzcnlenmittir.
Bolbokon ve Bokanlat

.

i(inci

(anadtnr olutturan Bakanlar Kurulu,
olutur"
Balbakan olnrak, sc(imlerde en yLil(scl( oyu alan partinin Cenel
Bir!kirr, Curnhurbalkan iarafndan TBMM iiyeleri arastndan atantr.
Yrrr!tmc orq.rnrnin

"Batba (an ve Bak,rnlar'dan

'
lar

nt,
tk,

.
.

I

(Do iryrs yla, Batbakan'
Meclis Llyesi
Bakan ar; TBVTM uyeicri arastndan ya

olnras zorLnlLdUr.)
da Mcclis dttrndan atanabilir.
Balba(ir'r atandtktan sonra, Bnkan itrrnt scler ve h.rztrladtqt Bakanldr
KLrrulu li5Lesini, Cumhurbaskanrna sunar. Ve Cumhurba!kanr'ntn
atima5 ile, Bakanlar l(!rulu qdrevc ballar.

3l

Bakanlar Kurulu'nun Cdrev ve Yetkileri

tiim ig ve dtt siyasetini
siyasetin yrirrjtulmesinden
sorumludur. Bu sorumluluk siasal bir sorumluluk olup, ikiyijn[idiir.
Bakanlar Kurulu, genel olarak, i]lkenin

kurumdur. Bakanlar Kurulu,

bu

Siyaral lorumluluk

TDI'lll iiniindeki
siyalall sorumluluk
(bk.

Dflirrlrl t0
!tl!ull{
I0tl-ARD
-aRt)

jrtijgij polirikadan memrun
oetinkrde odap lkar Halk, Bakan rr Kurulunun yii
olnaila, bir drha kl srimhrde 0 Bakanlar Kurulunu otu$urar riFral panie 0t llllrq
onu rtlmez. Bu bir rijr, hak ijnijndeki 'tiyasal !0rumluluk"rlr)

Yargr Organt
Devletin siyasal nitelikli olmayan tek otgan\ t'yatgt organtdtr". Aynr zamanda, diger
iki organdan farkl olara( do!rudan ya da dolayltolarak halk tarafrndan setiJmez.
Yargr, Devletin en dnemli organlanndan biri. Faaliyeti de Demokratik Toplum (in
Eok dnemli, frlnkii yargr, hem kililerin hem de Devletin hukuk ku.allaa idnde
kalmalannr saglryor. Hem ki:ilerin, hem de Devletin davranr;larrnrn, eylemle nn
hukuk kurallarrna uygunlugunu sallryor. 1982 anayasasrna qdre, "yarqt yetk !i,
Tiirk milleti adrna karar veren baqrmsrz mahkemeler tarafrndan kullantlr."

laire
Itlahkemeleri

l'lahkemeleri
L
I

l'lahkeneleri

Biilge ldare
l'lahkemeleri

I

YARGITAY

DAlfllrAY

Askeri

Sudan
Askeri

llahkemeler
A5I{ERi

Yiir{irr(

IDARE

t'1Allt{EtlESi
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I
A!l(ERi
YTRGIIAY

Devht
Gir'venlik
14ahkemehri

I
YARGITAY

-i

Anoyoto Mohkemesi

iiiten
blavr
I'

oevetn leme kururnlar ndan biri oarak, yargr organlan arasrnda
br kte, Anayasa Mahkemesinin ayn ve Eok cjnemli bir yeri vardtr.
Ned€n?

bnemli

yer almakla

q!nku, Anayasa Mahkemesi, hem genel olarak, yasama organrntn yapttgL
iiemeri (yatalar, bazr kararlar, Anayasa dedi$iklikleri) denetle.; hem de,

demokrasnln

gereqi oan "qodulculuk ilkesinin" srnrrlannr belirler. BLrnu nasrl
partilerin kapatrlmasr yolu ile (Bakrnrz, PART| YASAKLAMALARI,

gerf€klegir r? Slyaral

madde 69)

Anaya5a,

Anayaia N4ahkemesinin

Cor€v ve Yetkileri

lvlahkernesi'nln dl0er yarg organlanndan
AYN1, gene olarak, di(er mahkemeler gibi, ki!ileri
Anaya5a

yarg

fark| 6nemli bir ozelliq;

var.
ya da olaylart dedil, kurallarr

larnaktad r.

i, diqer

hTISNA:

nez.

Anaya5a

Mahkemesi, sadece

iki durumda, kurallan deqii, ki5i ya da kurumlart

yarqrar.

partileri kapatma davalannda,
olarak, cumhurbalkan , Bajbakan ya da Bakanlar
yargrlarken (Aflayasa madde 1 00-1 05-148)

Jm iein

l)

iqinde
nlerinin
yetkisi,

2)Yrice D van

5

yasal

8u gergevede,

bazr kura ann, iElemlerin Anayasa'ya uygun

gibi kifileri

olup olmadrqtnt

denetemektedir.
tlanqi

k!ra ann?

Mahkemesi, esas olarak, yasama organrnrn yaptrbt itlemlerin
lygun oup olmadrklannr denetler. Bu i!lemler !unlar ; KanLrnlar,
TBMM (trjzuqri, Anayasa deqitiklikleri, "TBMM'nin bir ayenin yasama
dokunu mazlLgrn n ka d n masr" karan ve yine "TBMM'nin bir 0yenin tiyeliginin
dljliltuilmesi" karar. Ancak istisnai olarak, yijrtjtme organ nrn bir i!lemi olan
^(anun hukmLlnde kararnamelerin" Anayasa'ya uygunlulunu da
denethmekted r. Mahkemenln denetim yetkisi, bu kurallarla stntrltdtr. Eatka
lura ar denetemek, Anayasa'ya uygun olup olmadrklannt karar vermek yetkisi
AnayaJa

Anaydsa'ya

yoktur.

Deneteyip Anayasa'ya

aykrrr bulursa ne yapabiliyor?

N4ahkemesi, denetledi6i kurallan Anayasa'ya aykrrr bulduqu takdirde,
iptaletme yetkisine sahiptlr. Ve iptal kararlannrn Resmi Cazete'de yayrmlandrqi
Anayasa

h.ihte, o

Anaya5a

metln (kural) yLirur ukten kalkar.

[y'ahkemesi nas I harekete qegiyor ya da

lmler balvIrrma hakk na sahip?

bir iflemin Anayasa'ya uygunlulu denetimini, doqrucan
doqruya, kend6i baiatma imkanrna sahip deqil, yani mahkemenin, kendisinin,
Mahkeme,
^bu

herhangi

kura an denet

eyecedim" deme imkanr yoktur.

t5

O halde ne olacak?
Bu durumda, mutlaka birinin Mahkeme'ye batvurmasr gerekiyor. Yani bir kiii
"bu kural denetle" diye batvurmasr zorunludur. Pekiyi, herkes, b{r bay
yapabiliyor mu? Anayasa Mahkemesi'ne iki tane batvuru yolu vardrr.
Anoyosa Mohkemesi'ne batv tu yollan
lptal davasr yolu:
Bu yolu, tek tek bireylerin kullanmasr Anayasa'ya gore mrlmkun d
Bu yolla balvurLlda bulunabilecek kililer srnrrlr;

1) Cumhurba;kanr
2) TBMM iiye tamsayrsrnrn en az I /5'i kadar iye (yani 90
3) iktidar partisi Meclis grubu
4) Ana muhalefet partisi Meclis grubu

I

,}t

v
k
k

h
r.iye)

itiraz yolu :
Bu yol, di6er yol gibi, belirli kijilerle srnrrh deqil. Tiim vatandatlar,
yolu kullanma imkanrna sahip. Ancak, Eok dnemli bir koJul var: "Ki
ancak bir mahkemede yargrlanrrken ya da bir uyulmaz|k nedeniyle

o

davada kendilerine uygulanacak kural icin A
Mahkemesi'ne balvurabiliorlar. (Ornegin bir kiti, Ceza Mahkemesi'

surerken,

it

yargrlanrrken, Ceza Kanunu'nun, kendisine uygulanan maddesi
bagvuruda bulunabilir o kadar, baika maddeler iein degil.)

r)\d

'r!

d
tt

|\!

.b

1.,d

,.d

Almanya'da temel hdk ve ozgurldklerinden biri DevleL tdralrndan ihl
edilen bireylerin dogrudan Anayasa l\y'ahkemesine batvuru olana
var. Bu yola "anayasa tikayeti" adr veriliyor.

it

I

d

h

Bu balvuru yolu, temel hak ve dzgiirl klerin korunmasr iEin en etkil
yollardan biri olmakla birlikte, ne 1961, ne de 1982 Anayasalan bu yol
yer vermemiltir.

t'h

HAKLARIN ULUsLABARASI KORUNMASI
Yorgt orgontno ilitkin bol m yozdtkton sonra, Aslt okulo ga rmeden 6nce,
ddevi evdekilere gdsterdi. Herkes, hele onnesi Mercl honm Cok beEenmitti.
"Ktzm, vallohi ben bunlan bilmiyordum, pes doErusu" dedi. "Sonro ver de, blt
de ben okuyoym." iginden de, "benim gi)zel ktzm nelet de ddrenmit" diye
keyiflenmedi dedil dodrusu. Yalntz Cem adabeyi, "ddevi vermeden bi de ben
okuyoytm" demitti. Nitekim oEleden sanro, eve udrcdt.

o
h

o

tr
Aslt okumast igin odevini vetdi ve merokla beklemeye boSlodt. Cem ogabeyide
Cok

g zelbulmuttu doirusu (idevi, ancak "Asltagtm, hemen yorq argonndon
bi bol m doho o|mon getek" dedi. "o zoman, tilm sistem

sonro,

tamomlonme olocak." Ash tom onloyomaynco, "otu yontmo" dedi. "Bok
timdi sono onlotoytm";
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"Ttirkiye'deki yorq orgonlon, yani mohkemeler, kitilet oroyndokiyo do Devlet
ile kitilet arayndaki onlotmozhkloro, uyuSmozhkloro goz m getiriyot. Onlarl
tok g1zel onlotm\sn. Hatto Anoyoso Mohkemesi ve Dontttoy, kitileri ve
kitilerin temel hok ve 6z9iidiklerini karumak igin cle denetim yoptyolor. Bi

yosa yo do yirtitme itlemi, haklon ihlal mi etti, onu iptolediyor, yA rlikten
koldnyorlor. Onlon do boyoit onlot r vetmitsin. Ancok, orttk inson hoklort

iC hukuku oton bi yoptst vor. Yani bh ilke, kendi
votondotlonntn hoklonnt ihlol ederse, diEer llkeler "bize ne, bizim
votondotmtz degil yo" dememeliler. Bu nedenle son yllorda, bu onloyq ve bu
onloytston koynoklonon uluslororast hukuk Cok gelitti. Arttk inson hoklon, bi
hukuk holine geldi. Ve ulusol hukuklofl otdn, onlann [izerinde, hotto onlor] do
denetleyen bir hukuk doh oldu.

kavromnn, salt

Bunun iCin, ijzellikle demokratik Devletler, birgok onloSmolor yoptyorlor. Tirkiye
de, bu anlasmolordon Coguna taruf oldu, imzoladt. Ama bu anlatmolardon
tonesivor ki, gereekten gok onemli; inson Haklan Avrupo S62letmesi.

bi

"Neden Cok dnemli ?" diyeceksin. Cok dnemli CAnki, bi kere taraf olon
lkelerin hepsini badhyor ve TUrkiye de torcf bu Sijzletme'ye. lkinci olotok do,
bu Sozletme, bozt hoklara yer ve yor, nitekim burcdaki hoklonn CoEu, bizim
Anayasamtzdo da yet ohyor. Amo bir Devlet, bu hoklardon biini ihlal eden
dovron\ta mt bulundu, )rneEin bir yoso ekonp, bi hokkt ihlol mi etti. O
zomon, bu Sozletme soyesinde, hokkt ihlol edilen bireyin, hokkn aramo
olonoq tocle\e ulusol hukuklo snth kolmryor. btnegrn o yoso scnin bi holktnl
ihlol etti, gittin bizim mohkemelerden biine, hiEbir tey elde edemedin. Yeine
g6te, yo Dontttoy'a ya da Anayaso Mahkemesi'ne g6t tddn o yasayL "yok"
dedileL "o yasa hokktnt lilan ihlol etmiyor". Ne oldu, yopocoklonn bitti mi?
Hokkn, sono giire ihlol edilmeye devom edecek mi?

bi

HoyL itte o zomon bu Sijzletme devreye giiyor. Devlet, hic "yohu, bu yasoyl
benim Don\tdy'm ya da Anoyosa Mahkeme'm aykn bulmodL size ne"
diyemiyar. Bu Sdzletme ile kutulon Mohkeme, senin iC yasonL itlemini inceleyip
"bu yoso ve bu uyguloman, ger?ekten bu kitinin hokkm ihldletmit, dizelt
bunu" diyebiliyot.
"DLitinebiliyor musun

Ash, senin ig

hukukunun tstinde uluslorarast bit hukuk

ve Mahkeme. Bu gok dnemli. Bu yAzden, tom yorgt orgonnn arkosno, kfa da
olso b6yle bir biiljm oe ki, bir uluslororost hukuk ve bu mohkemeye bowuru

imkont oldugu do anlot en. Hem de, T tkiye'nin ig hukukunu da bogloyan bir
uluslororost hukuk. Tom yorq orgonlonnn yonlno do, uluslororast yotgt organt
olarok ekle. Bu sodece bizi deEil ho, ttim ijye iilkeleri bodhyot ve otoEt yukan
tim Avrupo demokrosileri bu Sdzletmeye torof."

"Hatto sdno, son olorak bir tey daha s6yleyeyim. Hep Bott ilkelerinin ve onlonn
kurduklon uluslororost kurumlonn eifte stondord uyquladdndan $ikoyet ecleriz,
pek hokstz say moytz yo, o do oyfl sorun. Bize botko, kendileine botko diye
tikoyet ederiz. itte, bu inson Hoklon Avrupo S'zletmesi ve Mqhkeme farkh,

3/

Clnk siydsal degil, hukuksal bi yap kurmut ve het dn|ne gelene etit nuonek
ediq. Kag kez lngiltere, Almonyo, Fronsa gibi Alkelei yorElod ve "bu

&rnr

fied

.

dovrantntz ya da bu yoso, tu hakk! ihlol etmit" diye korct vetdi. Hi1bii de,
"sona ne, sen kontmo, bizde de mohkemeler voL onlot eok uygun buldulot'
diyemediler. Ve ihloli ottodon koldtma yoluna gittiler.
Ash, Cem oEobeyin dnlqthklonnL con kubq ile dinlemitti. "Pekiyi, CQn
dgobey" dedi, "Anoyosa Mohkemesinden sonra, bu onlatttklonnt ekleyeyim,
geryekten Cok dnemli, ?ok tetekk|t ede m sono. Yolnz, bu Sdzletmelerin ve
inson Hoklon Avrupo S6zletmesi'nin ti)miin1 de onlatoym ml yokso, belili6t
y'n,nU mA ?" Cem, "gerek yok" diye cevop verdi. Sodece, Uluslororost
sijzletmelein 6ze ikle inson hoklonno ilitkin onlonn, bu niteliginden gok kM
s6z edersin, esqs it hukukta yarq mokamlonna gittin, istediEini elde edenedin,
bu Uluslototoe Mahkemeye yoni nson Hoklon Avrupo Mohkemesi'ne nos
batvurcbilisin? Onu dnlot."
Haklannrz Devlet ya da bir kiti tarafrndan ihlal edildi ve bundan zarar
Tirkiye'de
hukukta, hakklnrzr aramak igin, trim imkanlafl kulland nl,
mahkemelere bafvurdunuz. Ancak yine de, hakkrnrzrn ihlal edilmeii
engelleyemediniz, hakkrnrzr alamadrnrz. Ttim olanaklannrz kayboldu MU?
yaprlacak higbir tey, higbir yol kalmadr mr?

i!

Tilrkiye'de arayamadrdrnrz hakknlzr, Avrupa hukuk sisteminde aravabilir misi
insan Hdklafl Avrupa Sd/lelmesi, buna i]ye olan iilkelerin tiim yurttatlan idn,
b6yle bir olanak yaratmrltrc

Avrupa inran tlaklan Komliyonu'na doErudan tlkayet hakku

kabu

grke

alma

Han(
Kom
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dqrnr

&1ang

,trorki
24.1.
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Avrupa lnsan Haklafl Komisyonu'na sdzlelme'de ongdriilen haklaflnrn
edildiqini ileri siiren ki:iler batvurabilirler. Bu balvuruyu, kili tek
yapabilecegi gibi, aynr durumda olan ki:iler birden {azla ise, bunlar bi
grup halinde de bagvuruda bulunabilirler.
Bunun yanrsrra, haklan ihlal edilen bir kili deqil de bir drgijt, drneqin bir
bir dernek ise, bu da Komisyon'a doqrudan tikayette bulunabilir.
Hangi Devletlere kartt bafvumda bulunulabilir?
Aleyhinde batvuruda bulunaca6rnrz Devletin, sdzlelmeri imzalamrl ve
Komisyon'un bu yetkisini kabul etmis olmasr gerekir. Tiirkiye, bu
28.1 .1987 ldrihinden itibaren tanrmrltrr.

*i

)a'

Kimler (hangj kililer) Komisyon'a likayette bulunabilir?
Bu konuda, SozleJme sadece "kitiler" demektedir. Dolaysryla, bir nlke aleyhindt
baSvuruda bulunan kilinin, o iilkenin vatandagr olmasr zorunlu de!ildir. Ornelin,
yabancr bir iilkede bulunan bir Ttirk vatandal, o iilke aleyhinde Komkyon?
gidebilecegi 9ibi, Tiirkiye'deki bir yabancr da, Tiirkiye hakkrnda balvurudi
bulunabilir.
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Bunun yanrsrra Siizlelme, batka stntrlar da
medeni hal, ne belli bir ya{rn Llzerinde olma

getirmemiltir. Ne oturdudu yer, ne
gibi unsurlar, stnrrlama neAeni olarak
kabul edilmemiJtir. Aynca, ba5vuruda bulunabilecek drgiitler arasrnda, ticari
lirketler, dini kurulutlar, siyasal partiler ve kitle drgijtleri gibi kuruluglar da yer
almaktadtr.
Hangi haklar konusunda Komisyon'a ba$Vurulabilir?

Komisyon'a balvurabilmek iEin mutlaka Sozle$me,de tanrnmrs olan haklannrzdan
birinin ihlal edilmi{ olmasr gereklidir. Bu haklar, Sdzje!me,nin ilk metninde
sayrlmr! olanlarla stntrlt olmayrp, daha sonra degiiik tarihlerde yaprlmtt olan
Protokoller'de yar alan haklar hakkrnda da Sikayette bulunabilirsiniz. Bunlar
dJrndak' haklar konusunda yaprlacak batvurular, Komisyon tarafrndan geri

(evrilmektedir.
Hangitarihten sonra meydana gelen ihlaller hakkrnda ba$vuruda bulunulabilir?
Trirkiye aleyhinde, ancak Komisyon'a batvuru hakktnt tanrdtdt tarih olan

28.1.198/ tarihinden sonra neden olduqu jhlaller hakkrnda baSvuruda
bulunulabili.. Bundan dnceki olaylara ililkin ba$vurulan Komisyon kabul
etmemektedir.
Batvurunun kolullan nelerdir?
1) Devlet taraflndan haklan ihlal edilen

kilinin ilk dnce, Tiirkive,deki mahkemeler
onunde hakkrnr drdmdst ve bu konuda tum basvuru imkanla nt denemesi

zorunhrdur

2) Balvurduqu mahkemelerden aldtgt son olumsuz karardan sonra,

en geq ,,altt

ay" iginde Komisyon'a balvurmak gereklidir.
YENEL

YiiNETiMLEB VE TEMEL iLKELER|

0r, iYi o//tt'

YoAtn,

4emokrq /;A

fere/ Yone/'m,,.

Je.!-eAle!eceJt

/

"L^

e

l,
a

Cece

a

duyuyordu. Az it miydi? Nercdeyse

olmuttu. Cem, biaz ruhotlamlt olorak yotodna uzondt. Kendinden gurur
bdtin onoyosol sistemi bir Ctrprdo
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anlattvermitti. "Eh dedi iginden, galibo bu iti ijErendim! Afttk bi dErctin iyqi
bile olabiliim". Amo tam uykuya dalocqkken, birden anayasol sistenin en
onemli oEelerinden yercly6netimlete hic dedinmedigini farketti. Bu kafo
kanttkhgt ile uykuyo doldt. Atttk diitlerin ozg,r d nyosno gimitti. Cem,
qozlAklerinin atkoyndan hofifte qiiliimseyerek, "yerel yijnetim" bothkh kitqbnn
aircncilerine imzohyordu:

.n{
YEREL YONETiM

.{

l. Yerel yiinetim nedlr?

,

'1

,.. k

Yerel ydnetimler (mahalli idare), belirli bir coorafi alanda (kent, kdy, il,

€

belde)

yaJayan yerel toplulubun bireylerine, birarada yatamalan nedeniyle kendilerinien

tok ilgilendiren alanlarda hizmet etmek amacryla kurulan ve karar organlar 0
yorenin topluluqu ta.afrndan segilen bir hukuksal varllktr. Yerel ydnetimer,
yerinden ydnetim ilkesinin bir sonucudur.
Yerinden ycine$m,.ama! ydnijnden iki trlrli.i olabilir:

1)Ydnetsel yerinden ydnetim ki, ijlkemizde gegerli olan yerinden ydnetim
tilrri budur. Yonetsel yerinden ycjnetimde, yerinden ydnetim kuruulan
ancak yasama organrnrn srnrrlannr tizdigi gerqevede ydnetsel yetkiler0
sahiptirler. Nitekim bizde de, yerel ydnetim organlannrn kendi anayasaall
bulunmaz. Ancak parlamentonun grkardrbr yasalar CerGevesinde etkin ikte
bulunabilirler.

,
.t([11

1.

)

T0rl
Met

tem

v6n
mal
Anc

yetl
2) Siyasal yerinden yonetimde ise, yerinden ydnetim organlanna ydnetsel
yetkilerle birlikte, siyasal yetkiler de tanrnrmrttrr: Yasa yapmak gibi. BLr tijr
yerinden ydnetim drnekleri ABD ve Almanya gibi federal devletler ve ltalya,
ispanya gibi Bdlgeli Devletlerdir. Tijrkiye, siyasal yerinden ydnetim ilkesine
yonetsel yaprsrnda yer vermemi:tir.
1982 Anayasa!, yerel ydnetimleri ile, belediye veya kdy halkrnrn ortak
yerel gereksinimlerini karqrlamak rjzere, yetkili organlafl halk tarafrndan
segilen nitelikte kamu trlzel kilileri olarak tanrmlanmrttrr. (1982
Anayasasr, madde 127.)
Ulkemizde, yerel ydnetim kurulutlan, ijlkenin ydnetim sisteminin britiinlijqij
ieinde yer almakla ve gdrev alanlafl, drgrltlenme ilkeleri gibi konular rilkenin
yasama organr tarafrndan belirlenmektedir. Buna karylrk yerel ydnetm
kurulutlan, yiirrltiilmesi kendilerine brakrlmrl kamu hizmetlerin yerine getimek
igin karar alma, vergi salma gibi yetkilere sahip olduklan igin ya,netsel dzerkile
sahiptirler.

mal

Yeft

9e9,

i9in,

:Olar

*Nl

birir
iilke

lftrrn

{rfgr

,Anc
lrnet
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Bir de hizmet yerinden ydnetimi rlkesi vardrr ki, bu yalnrzca belirli hizmeterin
yiirijtiilmesinin belirli dzerk kamu kurulutlanna verilmesidir. Universiteler, Su
idaresi, Karayollan gibi.
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ll, Devlet (merkezi yatnetim) ile Ycrel Yainetimler Ararrndaki
Farklar Nelerdir?

.
.
.

Devletin temel hukuksal beigesi anayasadrr. Anayasada, Devletin drgrltleniti,
Devlet-yurtta! ilitkileri dr]zenlenir. Ancak anayasanrn tanrdrgr kurulullar
olmasrna karln yerel yonetimlerin yetki ve gdrevleri, temel ilkelerini anayasa
koymakla birlikte esasta parlamentonun qrkardrqr yasalarla belirlenir.
Devlet ulusal diizeyde sorunlafln edzimLi iein vardrr. Oysa yerel ydnetimler,
ancak belirli bir yOre itin ve srnrrll hizmetleri gdrr]rler.
Devlet, egemenlidin manhki bir sonucu olarak ulusal planda tam ve mutlak
yetkilerle donatrlmrttrr. ama yerel ydnetimler, demokrasinin vazgeEilmez
kurulu$lan olmakla birlikte srnrrlarnr parlamentonun gizdigi !ergevede

etkinlikte gdsterebilen kurulu!lardrr.

lll. Yerel Ydnetimler iizerinde geferli olan iki temel ilke ise, Yerindcn
yiinetim ve Yiinetrel denetim ilkeleridil

l.

Yerinden Y6netim ilkesi
ydnetim yaprsr, merkezden ydnetim ile

yerinden yonetim ilkelerjne dayantr.
Merkezden ydnetim, bir 0lkede varolan ydnetim aygrtrnrn merkez bd[]mLlnun
temelidir ve bu ilkeye g6re, iilkenin biittin merkezi organlan (Bakan / Vali /
Kaymakam ve bir dlerjde de Muhtar) belirli bir altllk ristlijk ilitkisi iqinde ijlke
ydnetimine katkrda bulunurlar. Bu ilkeye gdre, merkezi ydnetimin baltnda olan
makam biitijn diger memurlafln iistridLlr ve ilke olarak kararlafl o makam alr.
Ancak ydnetim aygrtr bu ilkeyi katr bieimde yaJama geEirmeyi gLjelettirdiqinden,
yetki devr; ve yetki geni$liqi ilkeleri aracrll!ryla en Llst makam yetkilerini alt
makamlara devredebilmektedir.
TLirk

Yerel ydnetim aygrtrnda ise, bu ilkenin zrddr olan yerinden ydnetim ilkesi
geeerlidir. Bu ilkeye gdre, belirli bir ycjre halkrnrn ortak gereksinimlerini kartrlamak
iein, merkezi yonetim dr;rnda ayn bir bLitlesi, ayrl bir tijzel kitilidi, ayn mallan
olan 6zerk bir kamu makamrna bu geresinimleri karJrlama gorevinin verilir.
2. Yonetsel Denelim

idari vesoyel) itkpsi
Belirli bir ydre halkrnrn ortak yerel gerek5inimleri iqin kurulan yerel ydnetim
birimleri, merkezi ydnetimden br.lsbLltiin bagrmsrz krlnamaz; qiinkrl, aksi durumda,
ijlke i(inde hem hizmetlerin etgijdr.lmlii yrirrltiiimesi saglanamaz, hem de yonetim
karmatasrna yol agrlabilir. Bu nedenle, merkezi ydnetim organlanna yerel ydnetm
organlafl nr belirli kolullar !erlevesinde denetlemek yetkisi tanrnmr:trr.
Ancak bu denetim, bir altlrk iist[]k ilitkisinin kuruldudu anlamrna gelmediqi gibi,
merkezi ydnetim organrna, yeael ydnetim organrnrn yerine geeerek karar verme
yetkisini de tanrmaz. Bu yetkileri aracr|qryla Devlet, yerel ydnetim organlannrn
anayasaya, yasalara ve kurallara uygun davranmasrnt denetler.
1982 Anayasasrna gdre, merkezi ydnetim, yerel ydnetimler rizerinde;
. yerel hizmetlerin bLltLlnlLl6Ll ilkesine gdre yiiriitiilmesi,
. kamu gdrevlerinde bidiqin saqlanmasr,
. toplum yarannrn korunmasrve
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yerel gereksinimlerin istenen biqimde karJrlanmasr ama(lanyla, ydnetsel
denetim yeLkisi kullanabilmektedir.
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lV. Turk idare Yaprsrnrn Yerel Ydnetim Birimleri Nelerdir?

(

bul
TLlrk idare Yaprsr esas olarak 3 t0r yerel y6netim
ve Kdy. Ama bu birimlerin yanrnda mahalJe

birimi ongcirmektedir. il, Beled ye
qibi, ara birimlerden sozetmek

milmkundilr.
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Tur.l idare yaprsrndr il, il Cenel Ybnetrmi adr verilen merkezi idarenin bir birimiile,
ll O/pl lddre\i ddI bir yerFl ybnclir.r org,inr ldrd[rnddn vdncl.Ir. An,al nekezi
idarenin bir birimi olan il Cenel idaresinin en biiyrlk miilki amiri olan Vai, aynr
zamanda il ozel idaresinin de yLlrLltme organrdrr. Bu nedenle kamuoyunda
genellikle il'in bir yerel ycjnetim karakteri de oldudu gdzardr edilir.

il Ozel idaresi bir yerel ydnetim birimidir. il Ozel idaresine bu oze ig
kazandlran lemel nokta,, bu idarenin temel karar organr olan il Cenel Meclisnin
halk tarafrndan seEilmesidir. Elbette bu idarenin batr ve yariltme organr oaf
Valinin, merkezi idare tarafrndan atanan, il'de Devleti, h0k0meti ve ayn ayri h€r
bakanIgr temsil eden merkez; idarenin bir gorevlisi olmasr bu birimin yer€l
yonetim dzelligini azaitmaktadrr.
Ama

il Ozel idaresi Orqanlannrn Cdrevleri
Vali, il ozel idaresinln bafr v€ yrirritme organrdrr. il cenel Meclisinin ve il
Encrjmeninin aldrdr kararlan uyqular-
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Daim

llcenel Meclisi, il dzel idaresinin genel karar organrdrr. il ozel idaresinin biitqesini
kabul etmek, i5 programlannr inceleyip karar baglamalt Vali taraftndan sunulan
Ilhk etkinlik raporunu gdrii{iip oylamak g;bi temel yetkileri bulunmaktadlr. Ancak
ll Cenel Meclisinde siyasal sorunlar goniltjlemez veya siyasal temennilerde
bulunulamaz.

il Daimi Encumeni ise, ll Cenel Kurulundan sonra ikinci karar organtdtr. il Cenel
Meclisinin seetiqi 5 r.lyeden olugur ve il Cenel Meclisinin toplantrda bulunmadldr
zamanlarda, genel meclis adrna bazr kararlar alabilir.Aynca bLltle uygulamasrnl,
Vali'nin aylrk harcamalannr denetler, ihale itlemlerini yapar, gerekli konularda
yasaklayrcr <inlem ve kararlar alabilir ve bu karar ve dnlemlere aykrn davrananlara
ceza verebilir.
Belediye

Yijnetimi

Belediye Organlafl ve Cdrevleri
trlrr
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Kural olarak mLlfusu 2000'i gegen yerlerde kurulan bir yerel ydnetim birimi olarak
belediyelet 2000'i gegen saytlara vararak biitiin Tiirkjyete yayrlmrl durumdadtr,

Ulkemizde, il, ilqe ve beldelerde belediye yonetiminden . bafka, bir de 198,4
yrIndan bu yana bLlyijk metropollerde belediyeler arasrnda etgrldrimij saqlamak
igin BilyLjklehir Belediyeleri de kurulmultur.

Belediye, Trirk yerel ydnetim sistminin ana halkalanndan bir;si olarak iie organave
oldukla genit yetkilere sahiptir.

Belediyelerin GFnFI qi,,gileriyle Cdrevler

i

Belediye Kanunu, genel hatlanyla Belediyeye verilen 96revleri tek tek saymrttr.
Buna gdre Belediye yerel ydnetiminin gdrevleri, en genel gizgile.iyle tdyh
srralanabilir:
1) SaqIk ve temizlik

illeri (genelin beslendidi/ietiqi/yattrgr kalktrgr yerlerin sallk
ve temizligi park, sokak gibi herkesin kullanrmrna ait mekanlann temizligi
hayvan kesiminin sadltkltltgt Olii defnetme illeri her trirlu gaJrlanrn salli
kontrollerini yapmak ve bunlara EalSma izni vermek tuvalet yapmak- her tilrlii
bannalrn ve hayvanrn saglk denetimini yapmak- meydan, pazar yeri gibi
alanlan dLlzenlemek- gamaltrhane agmak gibi iller ...)

2) Crlvenlik i;leri (Patlayrcr, yanrcr vb. maddeleri bulunduranlan denetleyerek, bu
tip nesneleri tehlikesiz hale getirmek- yangtnlara kartr iinlem almak gibi itler...)
3) Sosyal grjvenlik i:leri (yoksullan, dilencileri, yetim-dksdz gibi yardrma gerek
duyanlara her trlrli.l yardrmr vermek ucuz belediye konutlan yapmak gib

ijler...)

4) Denetim illeri (Cenelin gilvenlik, sagIlt huzuruna ve dinlenmesine iii$kif
ye(leti, pazar, kabristan, gaz depolafl, komr]r depolan, fabrikalar vb yerleri
denetlemek)

5) imar i!leri (imar planlannt hazrrlamak, ruhsat vermek, ruhsatsE yaptlaJmajaft
kartr gerekli onlemleri almak her tLlrlii tehlikeli yapr veya yapt eklentisini etkisiz
, duruma getirici onlemleri almak gibi i!ler...)
6) KiiltLlr iSleri (kiitijphane aemak gibi itler...)

7)Ceneli ilgilendiren ticari itler (ftnn, mezat salonlan, otel, eglence
kapIca itletmesi glbi itler...).

I
yerleri,

BIJYUKSEHiR BELEDiYEsi

1984 yrhndan bu yana, belediye stnlrla iqinde birden tok ilfe bulunan tehirlerde,
yerel hizmetlerin daha iyi gdriilebilmesi amacryla briyijkjehir betediyesi adI bir
yerel yonetim ijst birliUi Bakanlar Kurulu karanyla kurulabilmektedir.
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Btlytikfehir Belediyelerinin kurulmasr, ilEe belediyelerinin ortadan kalkmasr
Biyrjklehir Belediyesi ile llce Belediyeleri arasrnda
dngdrulen
br(imde
bir
payld\rmr 5o,,konusu olmaltddrr.
vetki
)d\ddd
anlamrna gelmemekte; yalntzca,

BriyLlktehir Belediyesinin organlan, Belediyelerde

oldu!u gibi

3

tanedir:

BLiyrjk{ehir Belediye Balkanr, Biiyriktehir Belediye M€ctisi ve BLiyljk$ehir Belediye
Enc!meni.

Btytikjehir Belediyesi Organlan ve OlutumLr
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imar/Fen/llukuk/Hesap/Yaa iphri

Peronel Birimi Bagkanlarr

Btiyrlklehir Belediyelerinin Cdrevleri
Biiyrjklehir Beledjyelerinin gdrevlerini drjzenleyen yasa, biiyilktehir Belediyelerinin
gdrevlerini tek tek saymrttrr. Bunun drtrnda belediyelere ait gdrevlerin tijmil ilge
belediyelerinin gdrev alanr igindedir.
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Tijrkiye'nin en eski ve en kijqrjk idari birimi olan kdy, Kdy Kanununa gore uE
agrdan tanrmlanabilir:
. Nrifusu ikibinden az olan bir yerleJim birimidir.
. Cami, okul, otlalt yaylalt baltalrk gibi orta mallan bulunur ve toplu ve daqrnrk
evlerde oturan insanlar, bao ve bahee ve tarlalanyla birlikte bir kdyij
olullurur lar.
. Kdy, tatrnabilir veya ta5rnamaz mallara sahip olan ve yasanrn kendisine verdiqi
illeriyapan bir idari birim olarak baJhbajrna bir varlrktrr (ttizel ki$i).
Kdyiln Diqer Gdrevlileri

ydnetiminde, yukardaki 96revlilerin drJrnda, kdy imamr, kdy korucusu ve kdy
katibi olmak ilzere ii9 giirevli daha bulunur.
Koy

korucusu, kdyde kolluk hizmetleriniyijriitiir, kdy iEinde herkesin rrzrnr/ canrnr
ma|nr korur; muhtann emri altrndadrr. 1985 ylrnda, Kcjy Kanununda yaprlan
deqiliklikle'gegici koy korucusu'sistemi getirilmiJtir. Buna gdre, kdylijnLln canrna
ve ma|na saldrnlann artmasr durumunda, Bakanlar Kurulunun saptadrgr illerde
valinin 6ne.isi ve ifi!leri Bakanlrgrnrn onayr ile geeici kdy koruculafl
gorevlendirilebilir.
Kdy

ve

kdyiin mali giicij yerindeyse, kiiyle ilgili yazr iJlerini yiiriitmek iqin Kdy katibi
bulunabilir.

Eq€r
de

K6y imamr, kdy derneli ve miiftlisiinun dnerisi tlzerine, kaymakam veya vali
tarafrndan atanrr. Koy kanununa gore, kdy imamlarrna verilecek 0cret veya ayni
yardrm koy br]ttesinden kartrlanrrdr- Ancak Diyanet igleri BalkanlUr KuruluS ve
Crirevleri Hakkrndaki Kanunu, esasta bir yerel ydnetim hizmeti ola.ak drizenlenen
kdy imamlaflnrn yaptrqr hizmetleri, Devlet gdrevleri arastna almt5 ve Balbakanlrga
badI bir kurulu! olan Diyanet i$leri Batkanlrgr'na baglamUtrr.
Maholle Yiinetimi
Mahalle ycjnetimi, drgritlenme yoniinden Kdy ybnetimini benzeyen yan yerel,
yaa-merkezi nitel;kte bir birimdir. Celeneksel olarak kent ve kasabalar mahallelere

aynlmrltrr ve bu mahalle ilindeki drgiitlenme Koy ydnetimine benzemekle
birlikte, mahalle ydnetiminin bir trlzel ki$iligi bulunmamakta ve bu nedenle de,
Kdy ydnetimi gibi badrmsrz bir var|k olarak nitelemek gr.iC gdriinmektedir.

ydnetiminin batlrca gdrevi, mahallede oturanlann durumlannr belirten
bazr belgelerin dijzenlerek verilmesidir. Nitekim Ntlfus Kanununu, Askerlik
Mahalle

Kanunu gibi yasalar Mahalle Muhtarlarrna bu yetkileri tanrmaktadrr.

yonetiminin organlan ise, Muhtar ve lhtiyar Heyeti'dir. Her iki organ da
mahallede oturan secmenler tarafrndan segilir. Bu ydnden yerel ydnetim
birimlerine benzemektedir.
Mahalle

4/

HAK ARAMn OzcUnIUdU

HAK ARAMA ozGURLUdiJ

Hak arama ozgiirlLlq0 temel haklanmtzdan birisidir. Aynr zamanda, Hukuk
Devleti'nin ve Hukukun iistiinliigiinrln en temel kotullaflndan ve giivencelerinden
de biridir.
Hukuk Devleti, "Devletin ve kitilerin eylem ve itlemlerinin hukukla ba!ll olmasr ve
bu baghhgrn yargr organlanntn denetimi ile glivence altrna altnmast" olgusuna

dayanr.
Hak arama dzgi]rliig de, kitilerin, haklannt korumak iein, yasama mecl;sine ve
dzellikle "yargr mercilerine balvuru" haklannt igerir.

Anayasa, Madde 36: Herkes, meiru vasrta ve yollardan faydalanmak suretiyle,
yargr mercileri iiniinde davacr veya davah olarak iddia ve savunma hakkrna
sahiptir.

Vatandatlarrn hak arama 6zgilrliidiinii kullanma yollan:
idare'ye kar$r

Di6er kitilere kartr

YARCIYOLU

YARCIYOLU

.

ldare Mahkem€lerive
Danr$tay

.

.

Hukuk Mahkemeleri
Ceza Mahkemeleri

Yasama organrna kartt

.
.

Dilek9e hakkr (Anayasa Madde 74)
Tiirkiye'de haklarrnr yasama organrna karir koftrmak iEin Anayasa Mahkemesi'ne
dolrudan bagvuru yolu kililer igin tanrnmamrttrr. Ancalf bir mahkemede
yargrlanrrken ya da bir uyulmazllk nedeniyle bir dava sLlrerken, o davada
kendilerine uygulanacak kural iEin Anayasa Mahkemesi'ne ba5vurabilirler. Ve
Mahkeme, kural Anayasata ayktn bulursa, iptal edip yilrijrljkten kaldrrabilir.
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idarc'ye Karyt Menfoot ve Hdklonntzr Korumok i?in
Nereye ve Nds Bdwutu6unuz?
Diyelim ki ldare'nin yani devlet qerEevesi igindeki herhangi bir kurulul
islemiyle kar{r kartrya kaldrnrz: memursunuz, bir balka yere atandrnrz; polis
cezasr kesti; dUkkanrnrza ruhsat verilmedi; araziniz kamulaJtrnldr; ddrenci
srnavdan geqer not alamadrnlz... Bu trlr bir i:lemin menfaatinizi ihlal
inanryo.sanrz, amacrnrz bu illemi hukuk aleminden kaldrrmak olmall; bu
yolu ilgili ldare'ye kargr bir dava almak. Ancak dava yoluna gitmeden i
idare'ye batvurarak i:lemin kaldrnlmasr, geri aInmasr, degiltirilmesi ya da y€n
i!lem yaprlmasr igin istemde bulunabilirsrnrz.

ltr|lllil

ldare'ye kar5r aErlan davalar sURELiclir. AMAN SUREYI Mel
dijter bir daha dava konusu olamaz...

Yoksa hakkrnrz

Dava aemadan once idare'yi bir kez daha yoklamak;stiyorsanrz illemi

ya da

yapmaktan kagrnan makamrn

bir iistilne

ba'vuracaksrnz;

kaymakamlrksa valili6e, valilikse iGi$leri Bakanlrqrna, herhangi bir mijdii
bagh oldugu bakanlrda. Belediye gibi ilst makamr olmayan yaprlarda yine
yere yani o belediyeye balvurmallsrnrz. Bu ba:vurular dava aqma sLiresi
yani idari iJlemin size teblig edilmesini izleyen giinden itibaren 60 gijn I
olmalr. Bu baIVUru illemeye batlamrJ olan idari dava agma siiresini durdu
Altmrt grin itinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiS sayrlrr.
reddedilmesi veya reddedilmit sayrlmasr halinde dava aema suresi
ijlemeye batlar ve bagvurma tarihine kadar gegmig sr.ire de hesaba
Ama, i5lemlere karir, bir bagvuruya gerek olmadan dogrudan dava
agabilirsiniz.

iddrc'ye Kdryr Nercde ve Ne Tiir Dovo Agoqrntz?
Diyelim ki idare'nin yani devlet Eergevesi iEindeki herhangi bir kurulutun
illemiyle kar$r karSrya kaldrnrz memursunuz, bir disiplin
qarptrflldrnrz; frnncrsrnrz, polis sa!lrk kotullan kdttl iddasryla ekmekl
hakkrnda yoketme kararr alrp frrrnrnrzr ilE gr.in sr.ireyle kapattr; balkonu

:

kapattrrdrnrz, belediyeciler gelip yapr izniniz olmadrqrndan yrkrlaca
bildirdi... Bu liir bir i!lemin menfaalinizi ihldl etti6ine inanryor\dnrl am
bu iglemi hukuk aleminden kaldrrmak olmalr; bunun da yolu ilgili ldare'ye
bir dava aqmak.

idai itlemin Hukuk Aleminden Tomomiyle Kolkmovnr
istiyorsanz iptal Dovost Acmdhsrnrz
iptdl ddva\r, huluk aleminden kaldrmak istediginiz idari i5lem dlevhine, o
yapan idare hasrm gdsterilerelt en cjnemlisi 60 gLin iqinde, kural olarak i
yapan idari merciin bulundugu yerdeki idare mahkemesinde alrlrr. Talrn
mallara ilitkin davalarda yetkili mahkeme tatrnmazlarrn bulundu$u
mahkemesidir; bazr durumlarda Danrltay da ilk derece mahkemesi olarak
yapar. Aslnda Danrttay il idare mahkemelerinin baktrgr davalar igin tem
merciidir. Davaya dosya iizerinden ikinci kez bakrp hukLrka uygun karar ved
verilmediUini inceler.
Bir
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Dava agmakia birlikte idare'nin yapmrt oldudu i:lem yi]riimeye devam
eder; dava, itlemi otomatik olarak durdurmaz. illemi, ancak lvlahkeme'nin
vereceui YURUTMENIN DURDURULMASI karan durdurabilir. Eder menfaatinizi
ihlal eden illemi durdurmak istiyorsanrz, dava dilekqenizde yiiriilmeyi durdurma
kteminde bulundLrdunuzu mutlaka belirtmelisiniz; Mahkeme bu karan
kerdiliqinden vermez. Mahkeme'nin bir iflem aleyhinde "yrjrrjtmenin
durdurulmasr" karafl vermesi iein iki !arttn bir arada ger(ekle!mesi lartttr :
i) dava konusu jtlem acrkea hukuka aykrfl olmaIdrr;
2) bu illem yiizi.lnden telafisi gii! hatta imkansrz bir zarar olu!makta olmahdrr.
Bu
Bu

karar aleyhine 7 giin iqinde Bdlge idare Mahkemesi'ne itirazda bulunabilirsiniz.
yargr merciinin bu hususta verecedi karar artrk kesindir.

idoti i$lem yd do Eylem Nedeniyle Hokknrz ihtol Edilmi$se, Yoni Zoto Nzt
Ettimek isliyotsantz Tom yorgt Dovo! Agmohsntz
ldare bir illemiyle sizi zarara udratttysa, diyelimki sizi bir memuru olarak ba;ka
yere atadrysa; binanrz hakkrnda yrkrm karan verip uyguladrysa; kanunda sayrlmt!
hartalrk ya da dzijrlerden birinden duqar olmakla birlikte sizi askere almrJlarsa ve
sz bu nedenlerle maddi ya da manevi zararlara ugramrjsantz afacaqtntz davada
izleyeceoiniz usul aynen iptal davastnda oldugu gibi, illemi yapan ldareyi hasrm
gdstererek, en dnemlisi 60 grln ieinde, kural olarak illemi yapan idari merciin
bulunduqu yerdeki idare mahkemesinde dava aqarak zaraflnrzrn tazmin edilmesini
Bit

Tozmin

lstemek

olmal.

zan ntz ldare'nin bir

EYLEMinden kaynaklanmaktaysa, yani Belediye'nin bir
kdtii bakrm ytizunden siz ya da bir yakrnrntz zarara
uqnmrtsa izleyeceqiniz usul fark|. Once MUTLAM ldare'ye batvurarak ugradrqrnlz
zaDnn tazminini talep etmelisiniz. idare'ye olayr dqrendikten sonra bir ytl ya da her
halde mutlaka beq yrl iginde ba$vurmalstnrz; yoka dava hakkrntz diiterl ldare ya bu
istemjnizi trlmriyle kabul edip tLjm zararlannrzr karlrlayacak (in5allah! Ben hig
rattlamadrm, bdyle bir mucize ger,cekl€lirse ne olur beni de haberdar edin!); ya
kFmen kabul krsmen reddedecek; ya da trimriyle red yoluna gidecek. Bu da ya aerk
afrk cevap vermesi, ya da balvurunuz rjzerinden 60 grln gegmesine karftn hiq sesi
rcdasr erkmamasr yklinde gerqekleSir ki, buna da ztmni red denilir ve isteminiz
reddoiunmut sayrlrr. ldare'den agrk ya da kapah olarak aldrqrnrz cevap kar:tstnda
yapacagrnE iS altmr! gLjn iEinde dava agmak. Tam yargr davalannda yetkili mahkeme,
zann doouran idari uyufmaz|gr qcjzllmlemeye yetkili; zarar, bayndrrllk ve ulaqtrrma
Ana,

aracr

ll
ti
z

sjze tarptrysa/ hastenedeki

gbi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doqmu! ise, hizmetin
gdrijldiidi veya eylemin yaprldrdl yer; di6e. hallerde davacrnrn ikametgahtnln
bulundugu yer mahkemesidir. Tabii ilk derece mahkemesinin bu karanndan da
memnun olmazsanz List derece mahkemesiolarak Danr{tay'a ba{vuru yolunuz aEtktr.

z
c
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Kiti cUVENLi6i
USTUN ARANMASI,

YAKALAMA, GOZLEMALTI, TUTUKLAMA

honm, otuz yottndo, etinden yeni botanmtt. Doho bir ko| oy eweline
kodar kocoyyla yotadtgt izici olaylonn yorgunlugu, botonmaylo birlikte,
hayattndo ilk kez yalntz bottno kolmantn stktnttsna don|Sm t.
Ahtkonhklonndan kurtulobilmek iCin eektidi stktnttlqr, olgunludun bu ilk
odtmlonnda, gen?liiini fotk ettidi on yok olmut. yatomo ve 6zgi)rltidine ektca
boglonmE Ayte Hantm ve bobo evine ddnmemit. yolntzltEn ve kodtnltdtntn
kotkulonno aldtrmadon, boboannesinden kolma kAeAk doireye gelmit.
AySe

hoyotl yeniden kurobilmek iEin it oromoyo
hozrda birkog gorisme de yopmtt. Cok olumlu gelitmeler vor
hoyottnda, geleceEine umutlo baktyor.

Ayte hantm, tu stnlardo Calryorck
boSlomtS, holi

Het inson gibi, dedikodu yopmayt sever Ayte Honm. Ya do dedikodu
demeyelim, bosko insonlonn deneyimlerini kulolno kiipe yapmoy sever os . lki
sokok otagtda oturon Semiho ile stk srk g6rAStL bilgi olryveritinde bulunurlor.
Semiho zeki kE. Bekar. Ayte Hontm dul. Birbirlerine onlotocqk Cok teylerivor.

sohbet sontuendo, oncok bioz gec bi vokit, Ayte Hontm
yol
evine d6niiyordu.
boyunco ker4i yerindeydi, omo evinin bulunduEu sokada
yqklatttgnda her zamonki koronhk korkusu ieini bosmoyo botlodt. Hoftolardtr
sokak tttklannt tomir edememitlerdi
rlj.
O gece, yine toth

bi

bir

Kinlin

?

0u( um.

Ayle Hanrm evine yaklattrgrnda, sokagrn sonunda iki karartr oldugunu gdrdtr.
Once iirktii, sonra, biraz daha dikkatli bakdr, iki polisdi kargrdan gelenler.
Rahatladr. Polislerin varhgrnrn getirdi6i grjvenle apartman kaprsrna ydneldi. Tam
anahtannr kaprnrn kilidine takdrgrnda "kimlidiniz" sesiyle irkildi.
Ayle hanrm, "aman gu polislerle kargrla5mam iyi oldu, yandan mr biri Erkar,
asansdrde mi krstrrrrlar panidini hiq deqilse bu qiin ya$amayacaqrm" diye

5/

diittniirken, birden Jiipheli durumuna diijmeye igerlemitti. "Ama onlar
gi;revlerini yapryorlar, bu kadar da rahatsrzloa katlanmak lazrm" di
gantasrnda kimliuini aramaya batladr. iGinde bir huzursuzluk vardr Ayte Han
Eski bir avukat olan annesinin sdzlerini hatrrladr "bu zamanda kimin ne
belli olmaz kErm, sen rinilormah da olsa senden kimligini isteyen birine,
sormay ihmal etme".

Polis soruldugundd kimlidini gdstemek zorundqdr (Polk
Selohiyetled Konunu modde

vazife

l7/2).

Ayle Hanrm da annesine olan sonsuz giiveninden mi yoksa

korkusundan

bilinmez polislerin kimliklerini gdrtir giirmez de kendi kimligini uzatt.

Honm'n kimligi yonndq olmasaydL veya kimliqini her hangi
resmi belgeyle ispotloyomosoydt, gercek kimligi ortaya gkncoyd
polisin yimidijrt soati gegmemek zere korckolda g6zlem oltnda
yetkisi olurdu, ayncq, polis, AWe Hanmln n fus kaydn elde edeulnek
pormok izini veyo fotogrofm do olobilitdi (Polis Vdzife ve S
Konunu madde l7/4,5).
Edet Ayte

Polisler Ayle Hanrm'rn kimligini uzun uzun inceledikten sonra, medeni hali
ilinden baSlayrp, neden gecenin bu saatinde yanhz bagrna, iistelik kadrn
sokaklarda dolattrgr, aynca tu Semiha denilen kadrnr nereden tanrdrqr gibi
hayatrna varan sorular sormaya ba$ladrldr- Ayte Hanrm ashnda, ismi, tbhreti,
meskeni, ikametgahr veya dogdugu yer gibi sorular drlndaki Cfilrk ceza
madde 528) sorulara cevap vermek zorunda degildi, tiinkii ttncelikle
allnmasr iein ne ile suglandrbrnrn kendisine soylenmesi gerekiyordu, iistelik
srrasrnda susma hakkr da vardr (Ceza Muhakemeleri Usul0 Kanunu madde l
Buna ragmen, AySe hanrm, iyiniyetli davranarak, polislerin ttim sorulanna
vermitti. Elinden neden boiandrgrna varana kadar anlatmadrgr pek bir Fy
kalmamrtdr. Tam "neyse, herhalde lilphelerinden kurtulmutlardrr, ben de gi
biraz uyurum" diye diitirndrken, polislerden biri "iistiinU ve (antanr
lazm" diyerek kendisine y6neldiqinde Ay$e hanrm'rn da artrk sabn tatmrtt!
itiraz etti.
As

)n omnmos do kurql olorck hokim komn ile yaptlt,

istisno
gecikmede tehlike vo6o polis torafindqn ist qrundbili (Anyasa nndde

Polisin ancak somut olaylara dayanarak kilinin miisadereye tabi bir eSyayr
unsuru talryan silah, dinamit, break ve tehlikeli egyayr) yanrnda bulund
kutkusu ortaya grkarsa veya cana, mala.-. tecavtiz, sabotaj, adam kagtrmak,
almal! ya da Anayasada yer alan temel hak ve hiirriyetleri, Devletin illk€si

milletiyle bdlLlnmez butrln[]giinri, Cumhuriyeti tehlikeye dttijrmeye
tiddet eylemlerine giriFcegini gdsteren kesin belirtilerin olmae halinde bir
iizerini arama yetkisi doqardr (Polis Vazife ve selahiyetleri Kanunu md 9),
buna benzer hie bir olay yoktu ortada, gece yalnrz ba5rna yiiriiyen bir
olmaktan balka somut hig bir tey yoktu demek daha yerinde olur belkl
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de.

lat da
liyerek
ntm'rn.
oldugu

arama srrasrnda polisin ahlaki aErdan rencide edici taur ieinde de olmamasr
gerekirdi, bir kadrnrn rizerini bir kadrn polisin aramast gerekirdi, bu aErdan da Ayle
Hanrm

Ayte Hontm eder, toplon\ veya gijstei yitiy tlei yap on yer veyo yokn
gevresinde, ijzel hukuk zel kitilei ile kamu kurumu nitelidindeki meslek
kutulutlanntn ya da sendikalonn genel kutul toplant dnntn yop dty yerde
veyq yokn gevresinde, tren, otob s, vopur, u1ok gibitoplu tottmo oroelon
veyo hovoolanL iskele, liman, gdr, istasyon, otogar, obbjs turminolleri gibi
holktn topluco bulundulu veyo spor g1sterileri veyo yantmolon gibi biyiik
hdlk toplulukla nn birikebilecedi bir yerde; (bozt tottlot oltundo) Aniversite,

kimlik

te

durumdan son derece rahatsrz olmuttu.

ve

lan ml

bolmuz fok lte veyo badh kurumlannn i1inde veya bunlqrn yokn
tgi

ghit Ctkry ye erinde; yine bozt tartlora bogh olorok umumo oek
yerlerde, dgrenci yuttlonndq, tehrin giit ve gtkqlanndo veyo ond
coddelerinde seyreden bh oracn icinde bulunsoydt polis dtumo yopobilitdi
(Polis Vozife ve Selohiyetle Kanunu modde 9).
gevresinde,

bi

kodar

lutma
zk

tein

yetlei

hali ve
haliyle
ibi dzel

rreti, i5i
Kanunu

fadenin
k sorgu
e 135).
a cevap

Ayte Hanrm'rn LlstLlnijn aranmasrna razr olmamast rlzerine, polisler kararla nt
anrnda vermiJlerdi, onu karakola giitijrriyorlardt. Polis'in Ayte hanrml yakalayrp
gdtiirebilmesi igin gecikmede safun(a olmast ve suglulu!u hakkrnda kuwetli
belirti olmar, kagmasrndan tuphe ediliyor ya da delilleri yok edecek gibi
gdriinmesi gerekiyordu, baJka bir anlatrmla yakalama konusunda gecikildigi
takdirde kiginin kagmasr ya da delilleri yok etme5i gibi bir tehlikenin dogmasr
sdz konusu olmalrydr (Ceza Muhakemeleri UsulLi Kanunu madde"l27l1). Oysa
Ayte Hanrm sadece kanuni hakkrnr kullanarak iistilnrin aranmasrna karlt gtkmtStt,
hi9 bir sug gLiphesiyoktu 9610niirde.
Polisler eger Ayte Honrmln stin oramo hokk olmoddt halde otusoydt,
g6rcvlerini kdt ye kullanorok istiinii orodtklon getekgesiyle, AySe honrm
polisleden dovoct olobilitdi (Tirk Cezo Konunu modde 183).

ley de
le gidip

Ayte Honmln ijntndeki segenekler Konutun Aronmoe bothEi ol\ndoki
Memduh bey'in seEeneklei ile aynrdr. yd hokh olduEu igin polise karyt

amamlz

mqt ve

koyocoktr, ya do hokstz yere yakaldndtdt i1in sonradon polislete kary llrk
Cezo Konununun 228''i veyo 240'i moddelerine q6rc q'rcvi k1tijye
kullonmokton doloy sug duyurusundo bulunocoktit. Hoksi yere
yokolond$ndan doloyt tqzminat dovot oemo hokkr dohi vordr (Konun
Dty Yokalanan veyo Tutuklanan Kimselere Tozminot Verilmesi Hokkndo
Kanun modde 1/1).

olotok

202).
ayl (suC

lurdu!u
rk, rehin

Ayte hdnm, eder evinde veya herhongi bir konutto bulunuyot olsoydt ve
kendisinin yakolanobilmesi icin evin igine giilmek zotundd olunsoydt ort*
onma kosullon do gece iolocaktL (Bdktntz Konutun oronmos bothgj
Memduh Beyin durumu)

ilkesi ve
ycinelik
ir kilinin
)). Oysa
rir kadrn

'tistelik

Hanrm, polisin haksrz yere kendini yakaladtgtnr bildigi iGin, polis otosuna
binmek konusunda direndiyse de, polis tarafrndan itilerek ve iistelik elleri

AyJe

59

badlanarak arabaya bindirildi. Oysa polisin hakl yakalamalarda dahi
baglama, zincire vurma gibi yetkileri yoktur, ancak qok iizel
yakalanan ki$inin kagmasr veya saldrrda bulunmasrntn iinlenmesi igin
tedbire batvurulur, diler bir deyigle "aInan tedbirin orantrl olmasr gerckit
Vazite ve Selahiyetleri Kanunu mddde 1l). Ellibet kiloluk Ayte
otosunda lalkrn diifiinLlyordu: "bunlar herhalde parmaklannr
kadar hastalar, benim saldrnmdan bu kadar korktuklanna gdre",..
Ayte Honmln gerc,inden fozlo sert tedbirler olon polisler h
kary gdrevi k6tiye kullanmoktan doloyt Tiitk Cezo Konununun
moddesine gdrc dovdct olmo hakkt vordtr.
Sonuqta Ayle Hanrm t0m bu diigUncelere dalmrt ne yapabilecegini
karakolun kaprsrnda kendjne geldi, g62lemaltlna ahndrdrnrn ve

ciddiyetinin farkndaydr, polis onu 24 saat karakolda tutabilirdi.
-(u anda6

rhhren.

Fqtli 'heght{ herh^oJ'
c.n^feIIn /arh!iniz.

ti'

,t

Yokolamo yeine en yoktn sulh hokimine gdndeilmesi igin gereklisiite
Ayte Honmln yirmid6tt soat iginde sulh hakimi dnine gtkonlnast

0g veyo doha fozto kitinin bir sugun icrosno ittioki ile toplu olorok
suglorda gdzlemoltt sircsi Cumhuriyet Sovcgnn yazlt emti ile dijtt
kodor uzqyobili, bu sircnin yetmemesi holinde ise yine
savasnn tolebi ile fakot bu sefet sulh hakiminin de karon ile birlikte
tekiz giine kodor uzot obilir (Cezo Muhokemeleri Usul Konunu
128). Eder Ayte Hontm, hokkndo tutuklamo karun olon ve
tutukloma m[)zekkeresi di)zenlenmit kiti olsoyd], en ge? yimidiitt
icinde hokim dniine etkonlmat gerekidi. Devlet Ci.ivenlik
g6rev alanna gircn suglordo bu sArc krhtekiz sqot, sug iki veyq fozlo
toplu olorok itlennit ise onbet giindit. Ayte Honm edet
ilon edilen bdlgelerde yokolanmrs olsoydL bu sircler doksonaltt
toplu su?larda otuz giin olotok uygulanrd (Cezo Muhakenelei
Konunu deditiuiqine ilitkin l8.l 1,1992 totih, 3842 soytlt yoso, nodde
EEet Ayte Hanm stktydnetim bdlgesinde yokolansoydt gdzlemoltt
onbet gun olurdu, bu s re srkty6netim komutont totofndon otuz
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kodar ttkonlobilirdi (Stktyijnetim Konunu moddel 5/5).

Kiti belirtilen bu gdzlemaltt siiteleinden fazlo tutulurso, gdrevini kdt ye
kultonorck kitiyi tohsi h ffiyetinden mohrum ettiEi getekeesine doyontlorok
ilgli polislu hokkndo su. duyurusundo bulunulobilir (Tirk Cezo Kanunun
nodde 181).

EInXnfr tatkiy"'ni, de tarof olduiu insan Hoklqrt Awupa

Sbzletmesi'nde de
yokolonontn 'derhol' hokim 6niine qtkanlmasndan sijzediln (modde 5/3 ).

Inson Hoklan Avrupo sdzle\mesi orgonlonndon olon Komisyon ve
Mohkeme kororlonno boktlddndd, kisinin oncak dijrt giine kador
gbzlemaltndo tutulmosnn inson Haklan Avrupo s'zletmesihe uygun
bldugu sonucu etkmoktodn Yukando belirtilen, olagontist| hol ve
sdrclet |HAS ne
Stktydnetim ddnemteri hori| dort g nden fozlo
'ngorilmi|
dohi IHAS' ne oyktfl
cl6nemlerc 629 g6zoltt sL)relerin
aykndr. Ola1on

st

oldbilmesi mtmk ndir. Bundon dolay moldur olan
votandottntn, bu konunlon kary bheysel botvuru hokk! votdtt.

her

Tark

her ifadesi alnan kiliye yaprlmast gereken iSlemlerden, kimlik tespiti,
Ayte Hanrm igin de yaprldr (Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunu madde 135/1)
Adr, soyadr, dodum yeri, tarihi gibi sorulara AySe hanlm cevap verdi.
Karakolda

Kimtikle ilgili soruloro kiti doEru cevop vetmek zorundodtt (Tark Cezo
Konunu madde 528). Eder Ayte Hontmln kimligi tespit edilemeseydi
parmdk izi ohnobitidi. (Polis Vozife ve selohiyetleri Kanunu modde 5/c)

Ayle Hanrm bir tLirlLl anlayamryordu; gecenin ikisinde herkes gibi yataglnda
gerinecedine, buralarda i5i neydi? Karakola getirilit sebebini hala Cdzememitti.
Oysa, polis, kimlik tespitinden sonra hangi suela itham edildigini scjylemeye
mecburdu (Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunu madde 135/2), aksitakdirde bu hir
tazminat davasr konusu olabilirdi (466 sayrI Kanun Dll Yakalanan.. veya
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkrnda Kanun madde 1/2) Ustelik
polisin isnad edilen suEU soyledikten sonra, suq hakkrnda konulmak zorunda
olmacjrqrnr da Ay:e Hanrma soylemesi gerekiyordu (Ceza Muhakemeleri Usulii
Kanunu madde l35/4), Ayfe hantm, ne polis, ne savcl, ne de hakim kartrsrndaki
sorgusunda, kimligi drlrndaki sorulara cevap vermek zorunda dedildir ve buna
susma hakkr denmektedir aynca yakrnlaflna da haber verilmesi Anayasa geregiydi.
yakolondn kitinin durumu, sorutturmonn kapsom ve konusunun detgo
grkmosrnrn sohncolortnn gerektitciigi kesin zorunluluk dryrndo yoknlanna
derhol bildiili (Anayasa modde 19/6).
Ayle Hanrm birden, bir ara gLlndemden diilmeyen Ceza Muhakemeleri Usulii
Kanunu dedijikliklerini hatrrladr, "gazetelerde bununla ilgili bayagl da yazr !rkmrttl
hani" diye 56yle bir belledjni yokladr, dikkatli olmadr$r igin "ne kadar hayflansam
az" diye sdylend; ieinden. Bjraz_ daha haftzasrnr zorladl, sonra, "tamam" dedi,
"karakollar artrk Seffaf olacaktr. Oyle deniyordu... en dnemli yeniliklerden biri de

(,1

sorgu srrasrnda avukat bulundLrrma hakkr idi".... Ve polise ddndi.l,

"avukat

istiyorum" dedi.
Polis, isnad edilen

sue anlotttkton sonro avukot toyin hokk! olduEunu,

tayin edemeyecekse boro torohndon toyin edilecek bir ovukot
isteyebilecegini, istefie ovukotn sorgudo veyo ifodede hozt
bulunobilecegini yokolonono bildirmek zotundodf (Cezo Muhokemelei
UsulA Kanunu modde 135/3)

Cudhunyet, 21 Koen

iizlinc de.

Slor:rD alanhr kiiciik bir

>()ktnv. (laaltr

siircicrinde iiclii

br

1992

rTrnlik

'

rvnm nt

j-eb^rrr
luruir. ' ,/e llkh ulJrrrJ.rr llr tl.!L ,l
..rrl rr''./,
rLrLl1.rr Ku1('e-i
hrklk sirlini Inrkbrc r!n

yor

ti*liH

L',{L,FJIL. tl

}\U]

ffift fr ,ii 1{

\ri( l ll :i LkJ

mu *nnnn

hukuk sidenri laialnts

siDirlcnerek Needc;cikro'
P

$$'t

ki

n**

d
b

a,L

kr,iir\\11,1

(.umhuiyeL, 20 Koent I 992

y.
ifadesini alan polis bjr yandan baronun verdiqi avukat listesini Ay!e Hanrm'in eline
tututtururken, baqrndan savarcasrna, mrnldanarak, "gupheden kurtulmak ldn
somut deJillerin toplanmasrnr talep edebileceqini, susma hakkr olduqunu" sdyled
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g(
b(
k€

gi

AyJe llanrm biraz rahatlamr|, loyle bir avukat listesine gdz gezdirip te efori
dolru uzanmr5dr ki, geldioinden beri yan masada dosya kanttrrmaka me$ul
polis "dur bakaIm scni muayeneye gonderiyoruz, eski kocan galiba teror
orgutleriyle ilitkiliymit, biz de gece kocanla bulu!up bulutmadrqrnr tespit etmel
iein, seni muayene etlirip sperm kontrolil yaptrncaz, itiraz etmeden iladenin

Yc

airnmasrna musade etseydin bunlar olmayacaktr" dedi.

da

ylo tiiphelinin yo do ii1 nc, tahslonn
viicutlonndo delil elde etmek omoctyla muayene yoplabilir, oncak istin
oronmot srostndo sdylediginiz gibi gecikmesinde soknco olmasL somut
delillein sugun vorhgn gdstermesi gibi tartlonn geryekletmesi holinde polis
ki tiy i m uoyeney e go n dere bi li r.
Kurol olorak, hokim korc

kat

,t

Hanrm'sonunda beni savunacak birileri gelecelt buradan kurtulacagrm' diye
telefona uzanrrken, birden dondu, battna gelenler iyice canlnl slkmaya
yine de kolay kolay kendini brrakmaya niyetli deqildi. Semiha'nln
ama
batlamrtlr,
gegenlerde anlattrgr hikayeyi hatrrladr, bir arkadafrnrn eski kocasl yine bdyle bir
sultan yargrlanryormu$ da kansr tahitlikten gekinme hakkrm var deyip
mahkemeye qitmemi$. Son bir umut "eh, heralde hukukta da bir mantlk vardlr,
mahkemede iahitlikten qekinme hakkr olduguna gdre, bunda da olmasr grekir"
diye drj;iiniip, "benim lahitlikten Cekinme hakkrm var, siz beni eski kocam
hakkrnda delil toplamak iEin muayeneye gdnderemezsin;z" diye itiraz etti, itiraz
etmekte son derece haklrydr da.
Ayge

bir hevesle

)
992

batka kimselerin de tohitlikten eekinme hokh vordrr,
bunlar elkoymo boshlr oltndo soy moktadr (Cezo Muhokemeleri Usuli
Sadece eSlerin degil

Kanunu madde 47).

giiliimsedi, "senin de bu suea iStirak edip etmedidin belirsiz" dedi. i$e bu
kilit ciimleydi. eLinkLj artrk herhangi bir suq degil teror sueu sdzkonusuydu ve
Ayle hanrm'rn daha once sdzettigimiz bir eok hakkr arhk yoktLt.. ornegin en
onemlilerinden biri ve Ay$e hanrm'rn da bel bagladrdr haklardan avukat
Poli5

bulundurma hakkt...
Devlet Civenlik Mohkemesinin g6rcv olonno giren suglorda,

kitinin

ifode

ohnrken ovukat bulundumo hokkt yoktur.(Cezo Muhokemeleri Usulil
Konunu deditikliEine ilitkin 21422 soyth konun md 3l). Oysa, "herkes...
konun dntinde etittir. Devlet otgonlon ve idote mokomlort bjt,n
etitlik ilkesine uygun olotok hareket etmek
itlemlerinde Konun
madde I 0/1,3)
zorundodlr" (Anoyaso'nijnde

eline

itin
y'edi.

rfona
""59u

I

teror

Aradan onbeJgiin geemitti, Ay$e Hanrm Devlet Ci]venlik Mahkemesi'nde
yarqrlanacak toplu olarak i;lenmi$ bir suqa ittirak ettiqi ve teror sullusu olmasr
gerekeesiyle bu kadar uzun zaman gcjzlemalttnda tutulabilmitti, onbet giin
boyunca qelitli defalar hakaret edilmit ve ddvtilmtlttti, tek kurtuluJu kalmlttr
kendisine yLlklenen suqlarr kabul etmek. fimdi hakim bntlne Erkanlmak ijzere
gotrjrijlijyordu.

"Kimseye itkence ve eziyet yop dmdz; kimse insdn hoysiyetiyle
badddtmayon bir cezdya veyo muomeleye tobi tutulomoz" (Anoyoso
moddeT/3)

tmek

lenin

diitiindrj AySe hanrm, hemen bir doktora gdrtlniip viicudundaki
darp izlerini tespit ettirmesi gerektiqinin farkrndaydt, ltjnkij polislerin kendisine
Yol boyunca
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yaptrklan bu muameleden dolayr Turk Ceza Kanununun 243tnc0 maddesine
dayanarak davacr olrnakla kalmayacak, Tijrkiye'nin de taraf oldudu uluslararas
andlaEmalar gerqevesrnde kurulan diqer uluslararasr kurulu$iara da fikayet
edecekti.

(ut htriy€L :Z AnLl laa2

Poliste igkence yaygm
OrelliLlc pohin su!landrgr

SIRASBOUR(; (Reul.r/

{FI'r - \\tunJ K,,n{riI

n
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KlrrLt( ii)Llenn,r
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Tnrkiyi li ziy rede;i srra$nda
.dindiklen eoTlemldc d,vxnd,

s bclirrildi. R.pordr aynca,
cL/dellerinJe i)1. €yan,idiF-

insan

suqlamalann (nrcmli bir

bdlitrnri 9ok slslkh inccl..melc-

dclillerc dar-andrnlmadrsr vur
gularrdr Avnc! dahaaz orand!
olmakh birliktc laDdrnnanrn
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olrDrkla hirlikte landannrrin
d! i{kenc. yaptrg1 bLlir.ildi.
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!dnclI

Drri|lcri \eil(ililcn, Turkilc'
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sili s.jzlctmclcrc imza koyduguru anrmsatarat |ju degulcndir-
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17 iilkcdcn olu$n Avnpj

Kon\L) i lo40 ]rInd! tlcmoLr,L-

\c brrrt\!l.Triirliill.n t^r
m!k amtic,vla kirut.l!
si

'

inza

koydugumuz icin bazr LuhhiiF
lcrin alhna srmi$ bulunuyoruz.
Yani Tnrki),e dcki yars mekanimasrnr bir anlamd,t diinvanrng6zeLimine rm$durumd.
yrz. Yi!rnrlanlD melindc btc

TU

ilk olarak "ilkencenin ve Cayriinsani ya da

tur

fikayet edebilirdi. ikinci olarak, Turkiye'de tLim kanun yoliaanr tukettikten sofra,
yani ilgili polislere karlr aqabilecedi batiln davalafl a(rpta hi9 sonuC alamadrktan
ya da latmin edici sonuC alamadrktnn ronra "lllence ve Diger Zalirnane;
Cayriinsani veya KLI!Llltricii MLramele veya Cezaya ..Kartr Birlelmil Milletler
Sozle!me5i" qerEeveside kurulan "ltkencenin Onlenmesi Kornitesi"ne
balvurabilirdi- tJCancd ve en etkili olaral, da inran Hallan Avrupa Sozletmes'n n
L maddesi'sine dayanarak, yine butLin kanun yollaflnr t0kettikten sonra "insan
Haklan Avrupa Komisyonu"na basvurabilirdi.

Ay
Ay

KuEriltLlcLl Ceza veya Muamelenin
Onlenmesine Dair Avrupa SdzleJmesi" Cerqevesinde kurulan "Avrupa Komitesi"ne
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B

o

b!

desine
alaraSt

iikayet

f

nlibn

)eylnl

[frfiEfi

inson Hoklor] Avrupo Komisyonu'no baSvurutoco!t zoman, dilekgenin
inceleme veyo tavsiye
merciine bosvurulmomry olmost gerektiiinden (inson Hoklan Awupa
Sdzletmesi modde 27/I -b), itkencenin anlenmesi Komitesi'ne veya Awupa
Komitesi'ne batvurulmamtt olunmohdi-

kobul iqin, oyn konuda milletleturost diger bt

Ayte Hanrm sonunda yakalandtgr yere en yakrn sulh hakimi
Ayte hanrm'rn

dniine Erkmrttr, hakim
ya tutuklanmasrna ya da serbest btraktlmasrna karar verecekti.

futuklono kiti 6zgi iid1ne yonelik en o1tr tedbidi, CnnkA heniz suelu
olup olmoddt tespit edilememittir, bu nedenle tutukldma koron sodece
hakim verebil (Anayoso mqdde 19/3; Ceza Muhokemeleri lJsul Konunu,

modde 106/l). Kurol, sontdrn tutuklanmamostdr, tutukldma bir
istisnadtr, Hokim tutuklomo korannt vermeye higbi zomon mecbur
degildir, tutuklama korun olnmosn gerektien tattlann vor olmay halincle,
hakim kendi tokdiine gijre tutukloytp tutuklamomoyo koror verecekti.

b.li.
vap -

in bu
iargrn

nildi.

Bitkin olmasrna raqmen Ayte Hanrm elinden geldiqjnce ifadesinin geqerstz
oduqunu, beyantntn dzgtir irades;ne dayanmadrqrnt, kdtLl muamele ve ilkence
sonucu kendisine yiiklenen suelan kabul ettigini anlatmaya ga|lyordu. Fakat hakim,
malesef sadece polisd€ki ifadesine dayanarak, sugluluqu hakkrnda ciddi bel;rti
bulunduqunu dLifLlnLlp, itledigi iddia edilen sugun kanunda ongori]len cezasrnrn
tist s nrnnrn da yedi ytldan eok oldugunu gdzcjniine alarak tutuklama kararr verdi.

beiti bulunon kitiler oncok, (o) kaEmo tAphesi
uyondtrocok oldylonn olmost ve/veyo (b) delillerin korutt ocodm gdsteren
hol ve dovronrylor iginde olunmas! holinde tutuklanr. Ancok Ayte hontm'n
tutuklonmosndo oldudu gibi, su1un cezost yedi ytldqn fazlo ise veyo sonqn
ikometgafu veyo meskeni bulunmuyor ya da kim olduEunu ispot
edemiyorsa s6zettigimiz delilleri karcttmd ve ko1mo t\phesi vor say tl
(Cezo Muhokemele Usuli Konunu maddel04).
Sugluludu hokkndo kuwetli

Tutukloma karonntn gerek|eleri yaztldt tutuklama kdrcn samut oloylor
gosterilerek getek?eli olorok yoz mok zorundodr (Anoyoso modde 141/3;
Cezo Muhokemeleri UsulA Kanunu madde 32)

elenin
esi"ne
sonra,

drktan

Tutuklama mLjzekkeresi denilen, sanrqrn kimligini, isnat edilen sueunu, neden
tltuklandrdrnr gdsteren, karan veren hakimin isminin, imzasrnrn miihLirLjnrin
bulundugu, belli bir kolluk makamrna verilmi! emiri ieeren bir belgenin 6rnegi de
Ayle hanrm'a verildi (Ceza Muhakemeleri UsulLj Kanunu, madde 106). Ayrrca
Ayte Hanrm'rn bu karara itiraz hakkt olduqu da kendisine bildirildi.

mane;

illetler
esi"ne
esi'nin

"inran

Tutuklama

m

zekketesi denilen bu belgede belitilen bilgilerin olmomoy 466

soytlt Konun Dttt yokqlamq ve Tutuklondn Kimselere Tazminat Veilmesi
Hokktnda Konunun 1/2 md'sine gdte, tozminat sebebidir. Tutuklomo
mizekkeresinin tebliginde tutuklomo katonno itiroz hokkt oldudu bikiiilmek
zorundodtr (Cezo Muhakemeleri Usulii Konunu, modde 1 06/4).
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Ardrndan, Ayle Hanrm durumu anne ve babasrna bildirmek istedi$ini soylediyse
de, hakim, kendi karanyla zaten bunu yapacaqrnr AyIe Hanrm'a sdyledi.

I

t,

Tutuklonon santk, hokim dnane ?kanhnco, durum yoktnlonno bu hokim
tonfndon veilen bir kororlo hemen bilditilit. Yaknlonna veya esash olokost
olon diEer kitilere tutuklonon kirinin hober vetmesine oncok tutuklono
goyesini ihlo! eLmemek tor ile misoode edilir (Anoyoso, madde 19/6,
Cezo Muhokemeleri Usulti Konunu, nadde 107).

a

d
a

k
U

Artrk Ayfe hanrm'rn yapabilecegi lek ley kalmritr, o da tutuklama karanna kaqr
yetkili itiraz merciine balvLrrmak ve lutuklama karartntn kaldtrtlmasrnl isLemekti.
Bu merciler Cezo Muhokemeleri Usulu Konunu madde 299; Stktydnetin
Konunun madde I8/b; 353 soytlt Askei Mahkemelerin Kurulu; ve
Yory ama Usul| Kanunu modde 74; 2815 soytlt Devlet CUvenlil'
Mohkemelerinin Kutulut ve YarElomo Usulleri Hokktndo Konun modde
I3/2-3'de soytlmqttr.

N

sa

al

dt

itiraz mercii, inceleme sonunda, tutuklulugun devamrna ya da kaldrfllmasrna karar
verebilecedi gibi, tutuklamanrn nedenini de degiStirebilirdi, lakat verilen karar ne
olursa olsun artrk bu kesin karar olacaktr ve Ay$e Hanrm bu karara kartr bundan
sonra tekrar itiraz edemezdi. Ayflca, bu iliraz hal(kr drfrnda da, Ayte Hanrmln
tutuklLrluk halinin devamrnrn gerekip gerekmeyeceqi en ge9 otLrzar giinluk s0reer
iCinde Cumhuriyet Savcrsrnrn talebi ile hal(im tarafrndan incelenecekt.
Cumhuriyet Savcrsr bu talebi yapmasa da Ayte Hanrm otuzar gLinltjk sureel
iqerisinde tutukluluk durumunun incelenmesini isteyebilirdi.

Ayle Hanrm Semiha'nrn evinden donLltilnden itibaren ballayan bu

y.
y.
9i

A)

kr

m

E

seriivenin

sonunda artrk tutukluydu. Cezaevi aracrnrn iginde tutukevine doqru yol a|yordu

ve bir yandan "!imdi o tek tip

elbiseler iginde g!inlerce

hiq

kimseyh

gdrLlstrlrLilmeden, brjtrin uqrallanmdan uzak otLrracabrm, belki de beni
eltiqim bir i!le zorla ea|!hracaklar" diye dilqrlni-iyordu.

nefrct

Ayte Hanrm krsmen haklrydt. Kurum igindeki atolye ve ityerlerinde galttrfl mak
kotuluyla, (a|lmaya mecbur tutulabilirdi (Ceza lnfaz Yasasr, madde'l7), fakat
di6er konularda yanr|yordu, birincisi hrikLimlLilerde. farkl oiarak ancak kendi5i
'139).
isterse o tek tip elbiselerden giyerdi, mecbur degildi (infaz T0zii{ti madde

A)
ka

lkinci olarak, tutukevinin dLlzen ve emniyetini bozmamak ve tutuklanmasrndak
gaye ile uygun oimak kaydryla, kendlsi masraflaflnr karlriayarak resim yapmal!
yazt yazmak gibi ulra5larrrnr sLirdllrebilirdi (Ceza Muhakemeleri Usulij Kanlnun
madde i 16).
Ugr.incrl olarak da, gotLlruldLidu kapaI cezaevinde srnrrlandirrlmil da ol$
ziyaretqileriyle gdrii!me hakkr vardr. onbe! giinde bir yaktn akrabalannr, vekilni,
avukatrnr vs. gdrebilirdi. Ayle Hanrm eqer aqrk ya da yan aerk bir kurumda olsaydr
,l52)
haftada bir de gorulme imkanrna sahip olacakU (infaz Tiizrid0 madde
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br
ol
N
A)

te
H;
al,

M

diyse

giin ve saatler durnda da Cumhuriyet Savcrsrnrn yaal izniyle
gd(ilme yapabilirdi. Sadece zamanr degil bu gdriitmelerin yaprh! Jekline de bir
tak m srnrrlamalar getirilmilti.
Ayrca belirlenecek

kim

lna

orne$in, Ayqe Hanrm yakrnlanyla, ancak, konululanlann hazrr bulunan personelin
dinleyebilecedj bir ortamda g<irLiSme yapabilecekti. Bu tiir stntrlamalan bir dlGijde

9/6;

anlamak

kosr

milmkijn olabilse de, avukat ile yaptlacak gdrilJmelerin kesin olarak
bir ortamda yapmak Jartttr, bu savunma hakkrnrn bir

ki[isenin duyamayacaqr
unsuntdur,
karSr

iti.
?tim
ve

nlik
dde

karar

?r

ne

rndan

"Herkes, melru vasrta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg! mercileri
dnrinde davacr ve davalt olarak iddia ve savunmo hqkkno sahipti"
(Anoyoso nodde 36/l)

Nitekim, akrabalardan farkl olarak, normalde, avukatla olan gdrijtmeler,
savunma hakkrnrn dogal sonucu olarak kimsenin duyamayacaqr bir g6.u!
alanrnda yaprlmak zorundadrr (lnfaz Tiiziigii madde 155). Fakat Ayte Hanrm igin
durum hig de bdyle olamayacaktr. Bu tiir davalan alan avukatlann da iJbirligi
yapan birer potansiyel suclu olarak gdrrjlmesinden mi biljnmez, terdr sugundan
yargrlananlafln avukatlanyla dahi, cezaevi gorevlilerinin nezaretinde
gor0lebilmelerine izin verilmektidir (Terorle MLicadele Kanunu madde 10/b).

lm'tn
0reler
)cekti.
Lireler

venin
yordu
nseyle

nefret

nlmak
fakat
endisi
3e).
rndaki
pmak,

Ayle Hanrm drJ di.lnyayla ili!kilerinde de srnrrlanacaktr. Ornedin mektuplaflnln
kurum miidUrltigrlnce incelenmesi ve kurum disiplin kurumunca ahkonulmasr
numkLindLl (inlaz Tiizugu, mddde 144).

Suglululu
lll!fift(Anoyosa

hiikmen sabit oluncoyo kodor, kimse suElu saylomoz.
modde 38/4), Buno mosumluk ko nesi yo do suqsuzluk koinesi
denmektedir. Bu ilke tutuklunun da Anayasal hoklordon yararlanacqdlnr
g6sterir, lnfoz Ttiz di)'nin mektupldtt dhkoymqya yajnelik 144. moddesi,
hoberleSmenin gizliligine ilitkin Andyasa'nn 22. moddesinin
hokim g vencesini zedelemektedi, bu t'zlk h kmt)yle 'ngijrdigi)
mektubun
ohkonulmoy bn idori EIen gibi olElanmdktodr. Her yufttottn olt
mohkemeler orocrltEtylo Anoyosal yarytyt itletme hokkt olduiu
unutulmamohdn

Ayle Hanrm'rn kafasrna takrlan diger bir sorun jse, eger tutuklama karanna itirazr
kabul edilmezse ne kadar tutuklu kalacaEr idi. Cerci bu tutukluluk siiresi, su€lu

bulunup hrikilm giydiSi takdirde cezasrndan drlslllecekti, fakat Ayte Hanrm sutlu
olmadrgrndan o kadar emindi ki doqal olarak bunu akhna bile getirmiyordu.

tunu n

LOlSa

3kilini,
tsaydr
152).

Ne kadar tutuklu kalrr sorusuna gegmeden dnce Sunu da belirtmek gereklidir;
Ayle Hanrm delilleri karatma trlphesi ortadan kalkmr$a, hakimin takdiri ile
teminatla sa|verilebilirdi ( Ceza Muhakemeleri LJsu[] Kanunu, madde 1-l 7). Ay$e
Hanrm'rn drltrindiigii soruya ise cevap vermek gok g gtLir. Eqer DCM'nin gorev
alanrna giren bir sugtan yargrlanmryor olsaydr, 1a.11.1992 tarihinde yaptlan Ceza
Muhakemeleri LJsull.1 Kanunu degitikljgi sayesinde, ancak belli bir srlre tutuklu
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kalacakdr. Orneqin tutuklanmasrnrn uzerinden altr ay gegmesine ragmen
Cumhuriyet Savcrsr tarafindan kamu davasr aqrlmayrnca serbest brrakllacaktl
kainu davasr bu siire ilinde aerhp, lutuklama tarihinden itibaren iki sene
geqrnesine radmen sonuglanmayrnca da serbest blrakrlacaktr (Ceza Muhakemel€ri
Usul0 Kanunu madde 1 10/l ).
hirriyeti bo1loytc! cezolor ile 6lum cezotnt
gerektiren suglorda, lutuklamo sebebine, delillerin durumuno ve somln
tahsi holine boklorok, iki sene gecmit olso do tutukluluk halinin devomnc
katut veilebilir, veyo kefoletle sohverilebilir (Cezo Muhokemeleri Usuli
Konunu, madde 1 1A/4.
Alt stnn yedisene ve doha fozlo

Makul siirede yargrlanma hakklnrn giivencesi olan bu duzeniemelerden ne
hikmetse Devlel Ciivenlik Mahkemesi'nin gdrev alanrna giren sutlardan
yargrlananlar yararlanamryordu.
Cezo l\4uhokemeleti l|sult) Kanunu clelisikliline ilitkin bu konundo,
Ay$e Honm gibi Devlet Giivenlik Mohkemesialontno gircn suclordon
yorElonanl mokul slrede yorg onmo hokktndon istisno tutulmuttut,
fokot bu hok inson Hoklon Avrupo sdzletmesi'nde de yer alan haklotddnrln
(inson Hoklon Avrupo sdzlermesi modde 6/1), Ayte Honm gereEinden
lo/lo lL,lul,lu koh vp dovo\t sonuclonmolto in\on Hol.ton AtLtpo
Komisyonu'no batvurmo hokktno sohiptit.

EIMA

ikibuquk yrl geqmitti. Ayte Hanrm delil yetersizliqinden serbest brrakrimrltr
Cezaevinden !rkar qrkmaz ilk i!i heyecanla evine gitmekdi. Kapryr aqtr,
"Semiha'dan donance yrkanm" diye brraktrqr kahve lincanr hala masan n
uzerindeydi. O ginu hatlrlad,, iki po)isin ilguzarlrdr, ya da loyle demeliydi onlara
bu kadar geni5 yetkiyi verenlerin ilgiizar|Ur. Ya sonrasr? Adalet mekanizmasrnrn
geq, belki de hie ijleyememesi... $ikayetei oldu0u polislerin yargrlanmasr hala
sLlr0yordu ve serbesttiler.

Hangisiydi sebep olan ya da hangisi dncelikli sorun? Ayge Hanrm da bilmiyordu,
emin olduqu tek ley geqirdigi onbet gan + ikibuquk yrldr.
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Memduh Bey, herg1n oldugu gibi bugiin de itinden evine geldiEinde,
televizyonu o1tp, konoldon kanalo otloyorak prcgromloto bokotken, aEtrlatmtt
gdzlerini duvor sootine doEtu kolddL uzun uzun gerindl. "uyku vokti "... tdyle
bt ettuftno bokndt. Kosede bh iki ftsttk buldu. Bi tek de rakt kalm6 titenin
dibinde, hsttklonn lizerine onu do yuvarlodt.Memduh Bey'in detdi uykusuzluk.
"Yine sobqh oldu, ne zomon kolktcoz do ite gidicez" kaygtstylo doEtulup
yotadtno, uykuyo gitti. Tam yatadtnda bizAhi)tken kulodtna gelen ttkrtlarlo
g6z'n o|tt. Alt kot medivenlerinde oponmo koployon topuklu mokosen
sesleri ve giderek yokloton g tdltj, Memduh Bey'in doire koptentn ontinde
durdu. Evi zil sesiyle gnlodt.
Memduh Bey Lirkekqe kaprya dogru segirttj. Zjnciri yuvasrna takrp, kapryr yavaJca
bakrii kaytan bryrkh bir anadolu delikanhsr kar1l5rndaydr. Arkasrnda

araladr. Sert

karanIkta iyice selemedi6i ijniformah
-

di0erleri duruyordu.

"Polis...! Hakkrnrzda ihbar var. Evinizde arama yapa.a6tz"

.

"Kahretsin" dedi Memduh Bey, "piyangoya bak". Kanrndaki alkol hrzla buharlattr,
ayrldr. Sabaha karqr kaprsrnrn qalnmasrna aIqrk olmayan herkez gibi srk srk hatrrlar
o halini

Memduh Bey...

Tam kaprsrnrn

zincirini aqarken birden durdu. BelleUinde bilmeden yapmrl

olabileceqi bir hata aradr. Ardrndan gecenlerde okudu$u (Dikkat Haklaflmrz) el
kltabrnda yazrl! uyanlan habrladr. Titrek bir sesle ka15rsrndakilerden kimliklerini

gdstermelerini rica etti.
Polis,soruldugu ndd ki mlidi ni gdstermek zotu ndod r.
Ve eger

evini arayacaklarsa, yanlannda aramayla ilgili bir hakim karannrn olmasr

qerektidini hatrrlattr.

/1

6zel hoyatrn giztitidi ve konut dokunulmozhgt kitinin Anqyqso
tannmts temel haklanndondq bu nedenle orumodo kutol hoki,
olmotdr (Anoyosa modde 20/2 - 2l Ceza Muhokemelei Usun
modde 97).
Polis memurlan kimliklerini uzattrlar. Ancak bndeki memur evin aranmasl
anda arama emrine gerek olmadr0rnr, qiinko kendisi hakknda ihbar
soyledi. Aynca evine girip grkan Eok sayrda insan oldugundan, ijstelik
yakmadan evin iginde sabahlara kadar dolandrgrndan ve sonug olarak
suC itlendigine dair ciddi tupheler uyandrran mahalle vkinlerinin
bahsetti. Memduh Bey, "insanrn geleninin gideninin gok olmasr ve
gekmek sug mu oldu acaba, lu komlularla da biraz iyi gecinmek I
ettik" diye diltiine dursun, biz onun de$erlendirebilecegi segeneklere bh

Oncelikle, Memduh Bey'in dniindeki segeneklere girmeden, polisin bu
yetkisinin srnr annr krsaca bir gdzden gecirelim. Hakim karan olmaksErn
aramalarda, polisin kitinin evine girerek arama yapabilmesi igin, geciktiui

dnlenemez

bir tehlikenin

meydana geleceqini gdsteren

belirtilerin

gerekmektedir. Cecikmesinde sakrnca olan hallerde, hakim karan
kanunla yetkili krhnan merciin emri ile arama yaprlabilir (Anayasa madde
21). Batka bir anlatmla polis hakim karan almak i(in ulra;rrken suglulu
tilphelenilen kitinin kaqmasr veya delilleri ortadan kaldrrmasr gibi
sonuglann dogacagrnr gdsteren sebeple.in ve somut olaylann ortaya
olmasr gerekmektedir. Atamaya karar verme yetkisi, Anayasal hak ve
ile kamu dLlzenini korumak amacryla Vali ve Kaymakama da tanrnm$f
Vazife ve Selahiyetleri Kanunu madde 9./2) Eger Memduh bey sr
edilen bir bdlgede oturuyor olsaydr srkrydnetim komutanr da._ evinde
yaprlmasrnr emredebilecekti (Srkryiinetim Kanunu madde 3).. Ustelil bh
evinde gece arama yaprlabilmesi iein de aynr lartlar gerekmektedir Cllnkfj
olarak giindiiz arama yaprIr,gece yaprlabilmesi igin yukanda belirtilen du
ortaya !rkmrt olmasr gerekmektedir. Sadece birtakrm ihbarlarn
birilerin girip grkmasr gibi nedenler gecikmesinde tehlike bulunan bir du
oldugunu gdsteremez.

bi tut

irliyot olsaydt b) Lutuklu veyo
olup da kagmq olsoydt; c) $orth sohverilmiS bir mohkum olsoydr
yetde gece aromo yoptlobilirdi. Aynco o) mohkumlonn toplonddl
su? sonucu elde edilen etyontn saklonmastno hizmet eden bh ye n
olsaydt b) gece her kese ogtk bi yerin sohibi olsoydt; c) gizli kunot
bir yein yo do genelev gibi polisce bilinen yerlein sohibi olsoydt bu
gece polisin giretek orcma yopmosnt engelleyemezdi (Cezo
Usulu Konunu, madde 96.)
Eger Memduh Bey, o) o ondo

Bu tartlar altrnda Memduh Bey'in dniinde iki seeenek vardr: Birincisi, polisin
drtr davrandrqrnr dij!iinerek evine girmesini iinlemek igin karl koyabilirdi,
hakim tarafrndan verilen bir arama karan olsaydr, Memduh bey'in karyr
hakkr olamazdr, ancak bu karara kargr iist yargrlama makamlannda
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1n

edebilirdi. Fakat,

bu

durumda, kilinin karlrkoymadan dolayr hiq

ceza

gdrmeyecegini kesin olarak sdylemek zordur, burada hakimin takdir yetkisi vardtr,
ya Tdrk Ceza Kanunu madde 258' de gosterilen 'gdrevli memura kartrkoyma
suEu/nun cezasrnrn ddrtte birini verecektir ya da hig ceza vermeyecektir O rk

lu
Jnu
rfrk

vde

Ceza Kanunu madde 258/4). Ancak bu, memurun "gcirevi kdtiiye kullanmak"tan
ya da zot kullanarak iEeriye girmi{5e, "gorevini kcjtijye kullanarak konut
dokunulmazl!rnr bozmak"tan ceza gcirmesine engel dedildi (Tiirk Ceza Kanunu
nadde 228, md 194).

Qflf,ffi

Im.

eotisin orumo yekkisini doEuran somut otaylon tom olorok
kestiremiyorsontz ve polisin sug itlendigi t phesini giiglendirecek bi
konumdo bulunuyorsontz, kotrtkoymok oleyhinize sonuclonobili,'giirevli
memurc dienme' su?anu itleyebilirsiniz, i)stelik polis yosol bir aramo

Jaki

yaptyotso, gdrevini yopmae engellendigi ilin zor kullonobilileceli gibi siloh
do kullonobilit (Polis Vozife ve Selohiyetlei Kanunu ,modde l6/H).
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lkinci segenek ise Memduh Bey'in, savcrya veya polis memurunun amirlerine
mijracaat etmesi, bir sonue alamamasr durumunda ise hukuka ayktn da olsa
aramaya izin ve.dikten sonra savcrlga ilgili polis memurlan hakktnda Tiirk Ceza
Kanunu madde 240'a gore suE duyurusunda bulunmaktr.
gelince, o ilk dnce birinci seeeneqi deqerlendirmeye kalkrqrp, hakim
bdyle basit nedenlerle kimsenin evine girip arama yapmastna izin
vermeyecegini sdylediyse de polisler pek kendisini dinler gdrrlnmedi, Memduh
Bey'i kenara itip iteri girdiler. Bu durum karirsrnda biraz da Llrkdliqr] iein kaba
kuwet kullanarak iJi bijyiitmemeye karar veren Memduh Bey, "madem yetkileri
olmadrgr halde evimi aramalannr kabullenmek zorunda kaldtm, hig degilse arama
hukuka Uygun olarak yaprlsrn" diye dri:Llnerek, polislere ddniip "komtulardan iki
Ny'emduh Bey'e

emri olmadan

ts

I,
n

kiliyiarama srrasrnda hazrr bulundurmanrz gerekmiyor mu?" dedi.

e

Meskende otumo yoptlrken hokim veyo sovct hoztr bulunmuyorso ihtiyor
heyetinden veya komtulordon iki kiti bulundurulut (Ceza Muhakemeleri
Usulu Konunu modde 97/2).
15a

ier
ya

Polisler, "bu da (Dikkat Haklarrmrz) elkitabtnr okuyanlardan" diye dritUnerek
kom5ulann kaprlarrnr galdrlar ve Memduh Bey'in jki komSusunu yanlaflna alarak
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evde odalan dolatmaya ve elyalan kanltrrmaya batladrlar. Bu srada Memduh
hemen telefona sanhp iince polis memurlanntn amirini sonra savcryl,
durdurmalarr igin aradr, fakat sonug alamaynca avukahnr bulup hemen
rica etti. Bu arada polis memurlan avukaln gelmesini beklemek
olmadrgrndan aramaya goktan baJlamrltr. Memduh Bey de elinden geleni
diijiinerek ne aradrklaflnr anlayabilmek iein polislerin petine takrldr ve
bidikte evi dolalmaya koyuldu. Polisler ayak altrnda dolallmastndan pek
deqildi ama Memduh Bey'in de arama srrasrnda hazrr bulunma hakh vardr.

EEer Memduh bey evde olmosoyd onun yerine temsikii
qkrobolanndon bii yo do kom5usu hazr bulundurulacoktt
Muhokemelei Usulij Konunu, modde 97/2).

Biitiin evi dola$p, Memduh Bey'in dzel eJyalan da dahil olmak iizere her
aradrktan sonra, polislerden biri gahlma masasrnrn yanrna yaklaJb ve
Bey'in evraklannr incelemeye bagladr. Her zamanki gibi haksrzlDa kar'r
gorev edinen l\4emduh bey, dogal olarak buna da itiraz etti: "benim
almadan nasrl olur da evraklanmr kanstrflrsrnlz memur bey? ilk iince izin i
gerekir".
Ne polisin ne de savctnn kitinin nzasm olmddon evroklannt
okumak yetkisi yoktur qncok hakimin b6yle bh yetkisi votd[
Muhokemeleri Usu! Konunu, nodde 102/l).

,

Bunun iizerine polis, "rpantz olmadrgrnr mr soylemek istiyoruunuz" diye 50
bir yandan da evraklafl bir zarfrn icine yerle'tiriyordu. Memduh Bey hayf
yok demek icin agznr agar afmaz; daha hayn bile sdyleyemeden, polis
anlatrldr ben de bunlann hepsine el koyup hakime gotiiriiyorum" dedi,
memuru zarfr miihiirlemek iein mtihurrinii ararken Memduh Bey ka(
masasrnrn ijzerinde duran ebesinden gelen mektubun orada olmadr$rnt
"bir dakika memur bey ebemden gelen mektubu almaya hakkrnE yok
tanrklrktan eekinme hakkr olduguna g6re mektuplafl da incelemeye ah
liitfen onu geri verin" dedi.

bu mektuplor ebesi ile Memduh bey orasnda yoz m$
olmoyp do atofudo belirtilenle e arosndo. yozlmry ohsydt, yine\
elkoyma yetkisi olmoyocoktt: o) Memduh bey'in n$onhsr; b)
bosondQt eski konsu d Avey veya geryek ono - boba,
EEer

biy

kbobo, eocuklan, torunlon, evlqthdt..,.; d ovukot!; d) doktotu
Muhokemeleri Usuli) Konunu, modde 47-48),

Polls memuru, "madem kanunlafl bu kadar iyi bildioini drl$dniiyorsun,
eben de suca ittirak veya yatakhk etme liiphesi altrndaysa ne olacak
siiyle bakalm" deyince, Memduh Bey bir an duraladr ve garesiz "o
buyrun ahn" demek zorunda kaldr (Ceza Muhakemeleri UsulU Kanunu,
89). Polis zarfr mijhiirledikten sonra, loyle bir kiltiiphaneye de 962 gezdi
bir iki kitabr da trlpheli gormii! olmah ki yasaklanmrt kitap olduklafl g
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Memduh Bey'in bunlann alrnmasrnr engellemek igin yapabilecedi pek bir
tey yoktu Memduh Bey razr olmasa da polisin mahkemede delil olabilecek
elyalar ve bulundurulmasr yasak, sLrg etyasr olup da mtlsadere edilebilecek
e;yalara zorla elkoyma yetkisi vardr (ceza Muhakemeleri Usull.i Kanunu, madde

)trqrnr

86t1).

aldr.

nlarla

olnut

Edet Memduh

teyo

Muhokemeleri Usulii Konunu, modde 63).
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Bey, sul tiphesi olttnda olon kiSi olmoytp botkovno ait sue
unsuru tattyoq drnedin CohnI bir etyayt evinde bulunduran kiti olsoydt yine
bu etyoy vermek zorundo olurdu ve yine oy kutollor uygulomdt (Cezq
0stelik zorla elkoymadan dodan bir takrm masraflar soz konusu oldugu takdirde
bunlar da kendisine yiikletilebilecegi gibi, altr ayt gegmemek r.lzere hapis dahi
olunabilirdi (Ceza Muhakemeleri Usulij Kanunu, madde 8//1), ama yine de bu
duruma da itiraz etti, nedeni kesinlikle herteye karqr Erkrp polisin sinirini bozmak
degildi, iistelik bu kadar itirazdan sonra memuru bu kitaplafln yasakll kitaplar
olmadrgrna inandrrmasrnrn oldukla zor oldulunu da gayet iyi biliyordu. , fakat
bildiqi baJka bir qey daha vardr, nza gdstermediqi takdirde, polis bu elkoyma
Itlemini ijq gi.ln iEinde hakime onaylatmak zorundaydr.
Kurql olotok hokim koron ile bh etyoya elkonobili, oncok gecikmesinde
soknca olon hollede savo ve polisin bu yetkisi dogor. Memduh Bey'in
evinin oronmostnda sovcnn dahi bulunmosL nza olmodtdt tokdirde tC Ain
itinde elkoyma itlemini, elkonulan yerdeki sulh hokimine onoylotmo kurahnl
deqiltiemezdi. Edet Memduh Bey veya okrobolonndon biri evde
bulunmasoyd yine iic g n iginde bu itlemin hakime onaylat most getekirdi
(Ceza Muhokemeleri Usulti Konunu, modde 90).
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Memduh Bey, maalesef pek fazla olmasa da, sahip oldu!u haklartnt
kullandrktan sonra geriye bekleyebileceqi tek !ey kalmtttr; biltlin bLl arama
ve elkoyma i;lemlerini belgeleyecek bir ka!rdr elde etmek. Memduh Bey'in
istegi iizerine Polis de hemen aramanrn sebebini, sugun iEeri!ini gdsteren bir
belge ve elkonulan etyalann bir listesinin yazrldtgt bir kaqrdr hazlrlaylp verdi
ve Memduh Bey'in kitaplaflnr ve evraklannr yanrna alarak evi terketti. (Eber
$ipheli hi9 bir eqya bulunamasaydr ve hi! bir 5eye elkonulmasaydr, bu
seferde Memduh Bey'in !iipheli hi9 bir ley bulunamadrglnl gosteren bir
belge hazrrlanmasrnr isteme hakkr olurdLt Ceza Muhakemeleri UsulLi
Kanunu, madde 99).
Memduh Bey polislerin ardrndan olanlan tekrar gdzden geeirdi, polisler evden
trkar grkmaz heyecanla iEeri giren, nedense hep de ge! kalan. avukatlyla cla
konutarak, bLltlln bu olanlar karJrsrnda ne yapabilecegini tartt. oniinde bir kag
olanak vardr. Birincisi polis memurlannrn kefi davranarak gdrevlerini kdtuye
kullandrklarr gerekgesiyle savcrhqa suq duyurusunda bulunmak; ikincisi ise
eylkonulan etyalaflnr geri alabilmek icin bulundugu yerin sulh hakimine
balvurarak elkonulan etyalar! hakknda karar verilmesini istemek (Ceza
Muhakemeleri Usulij Kanunu, madde 90/2).
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Elkonulan etyalar hakknda hokime bo5vuruldufiundo, hokin
elkoymo itlemini hqkh bulmayacak ve Eyolon Memduh BE'e i
yo da polisin itlemini onaylayocoktL bu son durumdo otttk
kdroro lcir;t o yorq gevresindeki osliye mohkemesi
hokimine itioz etmekten batko gare kolmtyotdu.

Memduh Bey'in etyolqnnq dogrudan hakim koran ile

veren hokimin hangi mohkeme hakimi

olduguna

Muhokemeleri Usufi Konunu 299. moddede gdsteilen yetkili
botvurma hokh yine olocoktt.

Memduh Bey, hayatrnrn bu en uzun ve en heyecani gecesi biterken,
ilim batvurabilecegim biltiin olanaklan delerlendirmek olmal" dii
sonunda yatagrna uzanabildi.

Aradan bir kag hafta getmiiti- O metum gecenln gerginligini
unutmaya ballamrjtr Memduh Bey. Fakat artrk daha tijpheci daha d
insan haline gelmijti. zaman zaman kapldrgr izleniyor olma korkusundan
pek bir problemi de kaldrgr sdylenemezdi. Tam bu korkulaflnrn yersi
inanmaya ba:ladrgr srralarda, Memduh Bey'in dikkatini bir tey eekti, son
yaptrgr bir kag telefon konutmas'nr diiliindii, yakrn dostlulu olan iki
da uzun zamandrr mektup yazmadrklan igin sitem etmilti bu konulma
ikisi de rsrarla mektup yazdrklannr, nasrl eline gecmedigine Cok hayret
sdyliiyorlardr. Bir kag saat dnce tatilden donen kansrnrn da, N,iemduh
yazdrgr mektubu alamadrgrnr sdylemesi, iinceleri'postada kaybolmu;'
soylediklerini diiliindiigii arkadatlannr botuna susladrgrnr farkettirdi.
Bey'e gore bu mektuplar kaybolmuyor balkasrnrn eline gegiyordu,
de bu balkasr, isim veya adres benzerliginden dolayr yanfillkla m
gittigi birisi deuildi. Mektuplanna ne olduuunu iigrenmek i(in aceleyle
gkrp postaneye gitti.
Postanedeki ilgili memuru bulup mektuplannrn aklbetini sorduqunda lre
Bey tahmin ettigi cevabr da aldr. Mektuplanna elkonulmuttu. l!4emduh
an yapabileceqi tek tey vardr; mektuplannrn izini takip etmek. Nitekim
Bey ilk if olarak en yakrn karakola giderek mektuplaflna neden elkonul
onlara ne oldugunu ii5renmeye galttr. Polisler mektuplarrna savcl
elkoyuldulunu ve dogal olarak savoya teslim ettiklerini sdylediler-

Hobe etme dzg, ignniin geregi olarok, mektup, telgrof gibi
elkonulan etyqlor igin kural olorok elkoymo korc hokim veft (
nodde 22), Cecikmesinde sqkncq olon hollerde , hakim torohndon
iginde onqylanmas koSuluylo savann do bu karut olno yetkki
polisin bdyle
korot dlmo yetkisi hi? bir tekilde yoktut
Muhokemelei Usulii Kanunu, modde 92).

bi

Memduh Be, mektuplannr geri alabilmek umuduyla hemen karakoldan
kim oldugunu cjgrenip savcrhUrn yolunu tuttu. savcr Saim Bey'i yerinde
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hemen ba'rna gelenlerini anlatb. Savcr Saim Bey dosyalan kan$rrdrk[an sonra
"evet mektuplannrz bana ula5mr5 ve bir krsmrnr hakime gdndermilim bile, zaten
benim sizin mektuplannrzr okuma agma gibi bir yetkim yok biliyorsunuz"(Ceza
Muhakemeleri UsulLj KanLrnu, madde 92). "Peki dtekilerine ne oldu" diye sordu
l\lemduh Bey hararetle, savcr onlar bende duruyor deyince de, "nasrl olLlr?
karakoldan aldrgrm bilgiye gcire en son size gdnderilen mektubun dahi
e konulmasrnrn iizerinden bet gLin geEmij, sizin ya bLr mektuplafl derhal hakime
gdndermeniz ya da bu elkoyma karannr riE giin ieinde hakime onaylatmanrz
gerekirdi (Ceza Muhakemeleri Usulil Kanunu, madde 92), ikisini de
yapmadrgrnrza gore artrk karannrz hrjk msLlz, sizde ki mektuplarr liitfen bana geri
verin" dedi. Savcr Saim Bey, Memduh Bey'in haklr oldudunu bildidi iein,
mektuplann geri iadesine karar verdi. Memduh Bey mektuplaflna kavulmasrnrn
sevinci iEinde odadan grkarken, bir yandan da hakimde durmakta olan
mektuplannr nasrl alacadrnr diitilnriyordu, birincisi hakim bu itlemi onaylamrSsa
onun karanna bir i.lst mercide itiraz etmekten batka segeneUi yoktu, ikincisi de
hakimdeki mektuplar arasrnda kaflsrnrn mektubu da vardr, kaflsrnrn tanrklktan
tekilme hakkrnrn oldugunu sdyleyerek mektubunun agtlmamastnt isteyebilirdi.
I

)

I

t
i

Tonkltktan gekilme hokkt olon ve doloytsyla mektuplanntn okunqmoyacogt,
elkonulamoyacad dider kitileri claho 6nce soyntSttk, o soytlan kitilerden
birisinin de sozettiiimiz hokimdeki mektuplardan birini yozon kiti olmdst
halinde yine Memduh Bey itiraz edebilirdi (Cezo Muhokemeleri Usuli
Konunu, modde 47-48).
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Memduh Bey durdu saatine baktr "kahretsin, saat be{e geliyor, h€rfey yaflna kaldr"
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MEDYA YOLUYLA

hangi ilslupla konu{masr gerektiqini
i!inden tekrarlayarak evinin yolunu tuttu.

karSrsrna gtkinca

Ki'iliK

IIAKKINA sALDIRI

Filiz ve erkek orkodott Adnon, akSam soatleinde cleniz kenonnda oturmut, bir
yandan sohbet etmekte bir yondon do boton gi;netle dodan rcmontik ortamtn
todt gtkormaktayd ar. Etrcfto botko kimsecikler yoktu. Ancok, anstztn bir poli5
orobost yonlannd yanattt ve iki orkada\tan kimliklerini tolep etti. Aksi gibi Filiz
kimligini evde unutmuttu ve bu nedenle kendisinden korckolo gelmesi
isteniyotdu. Gijzel oktomlonntn onlomstz bir tekilde bijlAnmesine i)zilen Filiz,
gorcsiz, karokoldo Adnanln evden getirccegi kimligi beklemeye batladt. Bir arc
biko. llatn patloddtnt hissetmesine rqgmen, oloytn stLlnde dumodt ve ktsa
bi sijre sanrd Adnon\n getididi kimligln incelenmesi sonucundo serbest
btrak dt. Bijylesine bir oloyt ilk defa yotayon Filiz, hayli morali bozuk tekilde
evine ddndii, oncok, kendisini Cok doho koti bit s rprizin bekledigini ertesi g n
gozeteleri kantttnrken anlodt. Bir gozetenin ikinci soyfaslndo karakolda cekilmi,
resmi ve altnda "hdyat kodn Filiz, deniz kenonndo bi mdtterisi ile yakolandt"
teklinde bir yoz! yer olmokLaydt.

Hangi hakla kendisine bdylesine bir suglamada bulunulabilirdi.
oturmu{ sohbet ediyorlardr, hem polis bile bu ydnde bir

lln

filiz donakalmrstr.

)ca

Atr Listrl arkadalryla
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dra{trrma yapmamrltr. Oylcysc nasrl olur da bir gazete hiqbir dayanaqL olmakrz

boyle bir tey yaz.bilirdi? Ajlesi ve yakn arkadasla bunun blr yaan haber
olduiiunu ar)larlardr; peki ya Llniversite qevresi, spor yaptrqr kulupteki arkadatlar,
konlllrlnn...? Daha uq hafta once yaz arerr eaIim.rk i(in bir ilyerine batvurmugu;
ya kcndisinl bu haber Lizerine ile aJmazla15a ne olacakt ?

Nitckim Fili,,'in l(orktLrqu biitrin herley b.rtina g.id!. in\ani,1r kendisine Jd
leviriyor, yaplrqr ij gdrulmesindc bu habcrden denr vurulrrak nazikce
reddediliyor, Llye oldugu spor ku[]bii kcndi5ine ay|lmasr iqin baskr yapLyordu
Fili/'in hayah altLlst olmutl!. Yala{lrqr manevi baskr nedeniyle ycmcden i(rneden

t-

kesilmi!, aiiesi onLr bir doklora gotLjrmck lorunda kalrrt{tr.

s

Ancak bu boylc devam edemezdi. Filiz, kendisini korumak igin birtcyler yaprnal
gerektiqini biliyordu- Eilin!Ii bi. yu.tta! oldudu iqiJr b.rzr bnemlj kanr.rnlan hE
elinin altrnda buluDdur!rdu. ilk isi bunlan kaIltrrmak oldU. Anaynsa'da bu konLrdd
bazr gcnel hilkilmlere rastladr. Orneqin herkesin dzel hayattna ve aile hayiltni
saygr gdsterilmcsirii isteyebileceqi (An,)yasn madde.20), bajkalarrnrn tdhretlerrrin
62el ve ailc hayallannrn korunmasr amacryla basrn hilrriyetinin stnrrlanabileced
(Anayasa madde.2BllV; madde 26) gibi hLlkUmlcr mevcuttu. Afcak en ijnem j
l(ililik hakkrnrn ihlaL edilmesi haInde dizctmc v. cevnp hakkrnrn tanrna(aqr
beJirtilnrektevdi

s,

yi

ye

hi

ka
Fil
Erl

Ed

D zeltme ve cevap hokki, oncok kltilerin hoysiyet ve tetet'leine
dakunulmoe veyo kendileriylc ilgili ger,ege oykrt yoynlor yop nlst
hollerinde lontnn ve konunlo dAzenlenit.

Madem kendlsi hakkrndaki h;ber ydnlttrj o zaman onun da dr:izeltme hakL
do(jmLrf olma|ydr. Bu dururnda yaprlmasr gereken ilk it bu hakknn han!
kanunda drlzenlendigini ve !artlannrn neler oldu!unu belirlemekti. Eqer bul]i,
odrenebilirse o q.zeteden, yayrnlanan haberin yanlrl olduqu yonrinde yenlb'

NU

ba

g6
Fili

yet
on
zot

yazrnrn yayrnlanmasrnr isteyebilirdi...
Erti

FiIz hemef, Hrrkuk Fakriltesincle okuyan arkadaS Ertan'a balvurdu ve konuyrrorj
danr$ti. Ert.n, kigilik hakkr lh!alinin gazete yoluyla yaprlmrs olmasr ned€niyle, Biif
KanunLr'nn bakmdyr onerdi. Ancak bia ,rn duraksadt. Bu hakktn dogumu r(ri
0ncelikle Filiz'in frret ve haysiyeline yaptlan mLtdahalenin hLrkuka aykr olnril

7B

ola

bul
Het

ugr

ztn

ler
arl,
itLl;

gerekiyordu. Oyle ya, basrnrn gdrevi kamuoyunu olulturmakt ve bu amaEla
bazen ki!ilik haklarlnrn ihlal edilmesi kaernrlmazdr. Eger Filiz hakkrnda yayrnlanan
haber agrsrndan da aynr tey sciylenebileceks€ bu mLidahale hukuka uygun
sayrlacak ve Filiz'in pek bir!ansr kalmryacaktr. Ancak Ertan hemen ekledil

veilen bir hoberin hukuka aykrt olmomast i?in: Gercek olmast, bu haber
hokkndo toplumsol ilginin var olmoe, hobein giincel olmost ve bu hoberin
verilmesinde kamu yoronntn bulunmae gercki. Bu nedenle gerQek olmoyon
hobe er kodor, yersiz elettiriler, omaco uygun olmoyon tarzdo haber
yan mol do hukuka oyktn olabifu.

)

,

Filiz hakkrnda yaprlan yayrn gereek olmadrgrndan tartrlmasrz hukuka aykrnydr,

doUmuttu. iki arkadat krsa bir araltrrmadan sonra
Barn Kanunu'nda ilgili maddeyi buldular (madde, 19). Bu maddeye gdre yayrn
yoluyla bir kiiinin leref ve haysiyetine dokunulmasr veya ona gerqeqe aykrn
hareketler, diitiinceler ve sozler izafe edilmesi halinde ilgili ki{i, yay,n tarihinden
itibaren 0C ay itinde cevap veya drjzeltme hakkrnr kullanabilirdi. Ertan hemen
Filiz'e, bu konLrda izlenecek yolu bir Jema eizerek anlatmaya balladr:
dolayrsryla dLlzeltme hakkr

strt
:ikCe

rdu.
)den

masl

h"p
lUda
attna

dnin,
3ceqi

:mlisi
acaql

nne
nost

hakkr

hangi
bLlnu

ni bir

Haberin yayrnlanmasrndan itibaren 3 ay isinde, ilgili soreli yayrnrn (dergi,
gazete vs.) sorumlu mUdiir(ine cevap veya diizeltme yazrsrnr gtindereceksin.
Sorumlu miidiir 3 giin iginde bu yazryr inceleyecek; eqer giinderdigin yazrnrn
yayrnlanmasrna karar verirse, bu iiS giiniin sonunda trkacak olan ilk niishada
yaztyt higbit degitiklik yapmaksrzrn yayrnlayacaktrr. Aynca bu yazryr, senin
hakhnda !rkan haberin yayrnlandrdr sayfada, aynr biiyukliikte ve aynr
karakterde harfle yayrnlamasr zorunlulugu vardrr.
Filiz

dayanamadr ve sdziin0 kesti. "Ya benim yolladrgrm yazryr basmazsa ne olur?"
onun heyecanlanmasrnr anlayrJla kar!rlayarak devam etti:

Eftan

Eber senin yolladrqrn yazryr 3 giinliik inceleme siiresini takip eden ilk
nishada yayrnlamazsa bu tarihten itibaren 30 giin itinde Mahkemeye
bayurabilirsin. Mahkeme diizeltme veya cevap yazrnr inceler ve seni haklr
gorirse yazrnrn yayrnlanmasrna karar verir.

derin bir nefes aldr ve en azrndan arl(adallarrnrn goziinde srfrra inen itibaflnr
olay burada bitmeli miydi? Yaladrdr
orca tatsrz olayrn Ljzerinde brraktrdr etki, ite girememesi, doktorlara gitmek
zorunda kalmasr... Bu ytiki.ln hepsini kendisi mi ta!rmalydr?
Filiz

yeniden kazanabilecegine sevindi. Ancak

adeta dLlllincelerini okumu$tu- Bir anda ona Medeni Kanun'un tanrdror
ve Filiz'in kafasrndaki sorulara teker teker yanrt
b!lmu!tu.
Ertan

'u ona
Bastn

r

iEin,
olmast

olanaklan anlatmaya baqlamrl

Her

leyden 6nce kitiliqine ka15r gerqekle5en hukuka aykrn saldrn dolayrsryla
tazmin ettirme olanaqrn var (Medeni Kanun madde 24/a

Liradrqrn maddi zaran
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ve Bor(l.r Kanun! nadde 4l vd). Orncijin doktorn gitnlcl( iqirr halradlijln parir,
i5c girernenlonderr doliy Lrtiradr!JrJr kazang <aybr gib kalemLer \enln madtJi
zarrirnr oluSlrrrur. Ayn( a arl(ada!ldnnrrr senden uzakl,rlmasL, ktilubun sen I
u/rr ndc( bn!k15r !ibi, irrr o ayrrr yarittLlir ic ve LlzirntLlrrlin te.tfisl (in bir miklir
m.rnevi lirzminat d,r talelt edebilirsirr
davalan y.ryrn trrihirrden ilibarert 1 yrl iCinde aqlnan (Jerekir (Bol!lar l(anunL,
nr.(Jde 60).
BLI

\1)itn.t

1\1.tN

l)d.si l lltL4.)4,4{rr1/.J ltlj

Bakkal, Qakkal, manav.. Hepsi toplandr..
Polisler geldi. Kadrn hem anlalryor, hem
aqlryor. O srrada Qi$liCamii nden galiba ii'
nemli bir cenazeden crkan loio rnuhabi e
ri, kadrn'n f oto<jrallann' gekliler.
Cat, qal. Qal... Qegitli Pozlar...
lgie erlesi gin gazetelerden birlnde ka'

Efendim, bu kadrnr, bir gain dnce

drnr gdrilnce hamen lanid'm.
Ne yazryordu. b'lir misiniz:

$i9li mcydanrnda gitrdiim. Ynziin

dekl benler unutulur gibi deqil... Ozellikle de ilgilendim. qiinki kaldrrF
ma oturmug, htngnr hnnqnr aajlr'
yordu. Kalabalga dert yanryordu.
Giiltepe de oturuyormu$. Gecekonduda... $igliye bileziaini satmak i'
Ain gelmiS. Fakat 7 yagrndaki 9ocu'

''Kocam beni satmak iain SiSIi

Hani olay yerinde olmasam, d y€cegrm

Gilsin de gecekonduda anlatsrn

1

sah

!r

sarr,l

karl

6/ I /).

tiliz anl.rtilanlan kdfasrnda t6yle bir toparladr: Diizeltme ve cevap hnkkl, nradd ve
iianevi taTminat dav,r5rl Seref vc ha,v\iyetin-" kilrs qri5ilen sadrntn clkletn
gidermel( icirr sahip olduqu bu olirnaklnr kendisini latlrrin etrrlilti l]r drl cince o
a,rzeteye gld p drlzeltJn-o yarrs n venfck isliyordLr. Anc.k bu sef.r de trtan br
tiirlLl susmak bilnliyordu... 5imdi de onJ, qelitli olnsrIkl.rra gcjre salrip olabiLeceli
digcr hukuki olanaklar 5 ralanraya ba!lalll 5tr:

t- Eger tesadiifen bir gazeteci arkadalrn olsa ve sana gazetenin senln
hakkrnda btiyle bir yayrn yapacaqlnt dnceden haber verseydi, hem€n
mahkemeye balvurup o yayrnrn cinlenrnesi itin de dava atabilirdin. 0
zaman mahkcme, gerekli tedbirleri alarak

o

haberin qlkrnasrnr

engelleyebilirdi (Medeni Kanunun, madde 24la; Hukuk

baltan
Usulii

Muhakemeleri Kanunun, madde 101).

2. Eger

o qazetc senin hakkrnda gtnlul( bir haber yerine bir yazr dizill

hazrrlasaydl. o zaman $eref vc haysiyetine siirekli olarak hukuka ayktrt

saldrn ger(eklefecekti. Bu durumda devanl eden bu
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ct

BL

ka

Fili
ola

Bti

Fiti.

Ttr

kiti le birlikle, 5ortlmlu mudtlr ve qa/('lenirr

sorlrmludur (Basrn l(anLlnu, nrnddc

gimdi

derdini...

0u, birdenbire pasajda kaybolmu5...

Yr/ryr y.rzan

rneydan-

na gelirdi.'

B{
k€

bir

5aldlrlnrn

durdurulmasr igin dava atma hakkrna sahip olacaktrn (Medeni Kanun,
madde 24/a\.
Diyelim ki sen gok iinlii birisisin ve gazete senin hakkrnda bir yazr dizisi
yayrnlamaya ba$ladr. Biiyiik olasrhkla daha fazla insan o gazeteyi okumak
ifin satrn alacak ve gazete, senin hakkrnda yaptrgr hukuka ayk''"r'. yay'r].
yijziinden bir de karh grkacaktr. Bu nedenle yasa, sana, bu kazancrn devrini
kteme hakkr tanrmrgtrr (Medeni Kanun, madde 24la). Bdylelikle gazete,
senin srrtrndan kazandrdr parayr sana vermek zorunda kalacaktr.

3.

davalardan ilk ikisi iEin bir siire srnrrlaman yok. Saldrn tehlikesi veya saldrnnrn
devam ettigi sLirece dava aEabilirsin. Kazan! devrini ise 1 yrl ieinde talep
etmen gerekir.
Bu

kendisi

BL

davalan da yine yazryr yazan kiSiyle birlikte, sorumlu mLidLir ve gazete sahibine

kary
Fl

agabilirsin.

z artrk dayanamryordu, yavatqa kapryr araladr ve kitaplann tizerine egilmi!
konu!maya devam eden Ertan'ryanhz brraktr. Son duydu!u 5u soruydu:

olarak

Bityle Bir Saldrn
F z'ln

Televizyon Yoluyla Olursa Ne Olur?

gitti6inden habersiz, Ertan,yine temalannr qizmeye ba!lamrltr bile;

Trirkiye Radyo

-

Televizyon Kurumu yoluyla yaprlan saldrnlar:

C4.>
TRT Konunu modde 27 uyannca, TRT yaynlanndo bir kitinin hoysiyet ve
terefine dakunulmds! veya kenclisi hakktnda gergede aykn hususloro yer
vetilmesi holinde o kitinin ddzeltme ve cevop hokkt dodaL Bu durumdo,

ilgili, yayn loihinden itibaren 7

gin

icinde TRT Cenel Midarligiine

dtzeltme veyo cevap metnini yallomoltdtr.

81

Cenel MLldii k bu yoztyt 3 gin ieinde incelemelidi; yaynlamo
altnmog holinde metin oynen yoytnlonn. EEet ydymlomomo koftn
bu koror 2 g n iginde ilgilik$iye bildnilir.

ilgili bu red karunno kotst 2 g n i1inde dovo ocabilir
incelemesi sonucu yayn hokkndo konr verilir.

ve

Bunun dtstndo TRT'ye kory da moddi ve monevi tozminot

mdmkiind

L

dovosl

Hotto oloyn tortlonno gore yukondo on on

6nleme ve kozong devri dovoloflna do batvuruldbilir.

tozel Televizyon ve Radyo Kanallafl Yoluyla Yaprlan Saldrnlar

8ugline kadar TRT drynda kurulan dzel televizyon ve radyo kanallan
yasal bir diizenleme TBMM'nde kabul edilemediqi iEin bu kanallar
yaprlacak kitilik hakkr ihlallerinde genel hiikijmlere ba;vurmak qerekecektir.
dnce anlatrlan maddi ve manevi tazminat davasr, onleme ve durduma
kazane devri davasr zaten hep bu genel hLlkrimlerden dogmaktaydr
Kanun madde 24/a; Borclat KanunLrn madde 4l vd.). Bir tek cevap ve
hakkr ctzel yasalarda dLizenlenmekteydi (Basrn Kanunu ve TRT Kanun!). lS

noktada yeni kurulan radyo ve televizyonlar ilin genel hrjkrjmlerden
cevap ve dilzeltme hakkrnrn dogup dogmadrgr onemlidir. Kulkusuz
kanala batvurup drlzeltme veya cevap yaamt^ yaynlamalannr isteyebjliriz.
bunu yapmazlarsa elimizde balka bir hukuki olanak var mrdrr? Vardrd

Mahkemeye bagvurarak ozel televizyon veya radyo kanallart
ki$iliqimize hukuka aykrr bir saldrnnrn yaprldrdrnrn tespitini ve bu
karannrn yayrnlanmasrnr isteyebiliriz (Medeni Kanun madde24/a),
zaman ve nerede yayrnlanacagrna Mahkeme kaaar verecektir.

l(

Yeni bir yasal diizenleme getirilene kadar maalesef cevap ve diizeltme
bu hrjkijm yoluyla, dolay| olarak kullanmak zorundayz....

"Umaflm anlattrklanm lok zor anlatrlmryordur, Filizl", "Filiz'|" Eftan bi
tek batrna olduqunu anladr. Oysa sorunu o ka(

baSrnr kaldrrdr ve odada

kolaylattrrdrqrna inanryordu k,..-

Ancak bir hafta sonra Filiz hakkrndaki asrlsrz haberi yayrnlayan gazetede,
dLizeltme yazrsrnr gcirijnce, Ertan biraz oisun yardrmcr olabildilini
sevindi. Cazetenin ikinci safasrnda aynr puntolarla !u yazl yer almaktaydri
Cozetenizin 22 Adustos 1993 torih nAshoendo yoynlonon rcsninve
yer olon "hoyot kadtnt Filiz, deniz kenonndo bi miitteisi ile ydkdlondt'
teklindeki yoznz hiebir tekilde doEruyu yonsttmomakLodr. Hober
oslstzdtr ve benimle hi|bir ilitki5i yoktur. O oktam kimligimi evde unutrut
olmom doloytyyla karokolo davet edilmi,, orkodatmn kimlidimi getineti
azerine de hemen serbest btraklm6hm.
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irnor tizcUnlUdU
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6zcURrudU

Siyasilerjmiz bir ddnem srkqa "Konulan Trlrkiye"den bahsettiler. Peki bi7
"Konutan Tiirkiye"nin ne anlama geldigini biliyor muyuz?

totJusA\v

tut#lF

oF Y^tlo\uz

KoNJs KoNWsl

Bu

slogan aslnda drigrlnmek ve diil0ndrjklerini cezalandrrma korkusu olmakstztn

dile

getirmeyi ilade etmektedir. Bunu hukuk dilindeki kargrlqr ifade itzgiirliigiidiir.

ifade

629rirliidiinrln 9 temel boyutu vardrr.

1. bilgi ve
2. edinilen
3.

Bunlar:

dii!iincelere ulalabilme

dii!0nce ve kanaatlerden dolayr krnamama

dLilrinceleri tek balrna veya toplu olarak, yasal her
yayabilmedir.

tiirlij yoldan

serbestge

iteriqiyle, ifade dzgOrliigii, srnrrlafl ve kullanrm bieimleri son derece geni! bir
olarak o.taya grkmaktadrr. Cerfekten, ifade dzgUrliiqlinin kullanrm yollannl
tek tek srralayabilmek m0mktin degildir. Ki!i, bir toplantrda konulma yapmaktan
arabasrnrn antenine siyah kurdela ba$lamaya aklnrza gelen/gelmeyen binlerce
yoldan dLigiincelerini agrklayabilir.
8u

hak

itzgiirliigiintin bazr 6zel kullanrm bieimleri baormslz hak kategorileri olarak
dLjzenlenmiJtir. Bunlar, basrn 629rirliiSij ile toplantr ve gosteri yiirr.lyliirj
dLizenleme hakkrdrr. Aynca dilekce hakkr da, bir boyutuyla, ifade dzgiirl dUniin
bir uzanhsr olarak kabul edilebilir- A,tadrda genel olarak ifade ozgii tqii yantnda,
bu ijzel kullanrm bigimlerine jlitkin a(rklamalarda da bulunulacakttr. Ancak, bastn
dzgijrkiq , hem hacminin geniSligi, hem de somut bireyden gok biiyrlk yayrn
kurulu;larrnr ilgilendiren yonUnijn a!rr basmasr nedeniyle inceleme kapsamrna
aInmamrl!r.
lfade

85

Dilek hetgUtl n)eydona qeleD hofik kctzolanndo l)itlak insdntn oltnesinden,
yorolonnotnddn son clet.ce raholstTdt. Her otabtse bindi4intle, isrcr uzun htet
ktsa ol\un hcr yoh etkttndo yuregi binler.c ket agttno l\eliyot, het trolik kltaJt

hdbcrini okududundo "bu lketle insan hayoLt bu kaddt m dedersiz?" diye
duttinrneden edetniyotdu. Dileqin \an zomotllardoki .n bilyik is1e4i hem
toholstzhElit dile gelitnek henl de kendisitlitl tazum alorck gardAEti deniryolu
IottmacltEtno onent veriltnestni aDermek Lizet e ditAncelerini ko muayun0
o?klo|Jak . Ancok, geen ytllardo bir devlet bjydidndn "denityallon koni)nt\l
rcjitnlere doho uygundur" gibisinden bitteyler sayledigini hoyol neyol
hatiltyardu. CcrCibu saylenen lofn iler tulor larot yaklu om(i bLtrost do
l drkiye'ydi. Sxndi bu dLitdn.elerhi sdyledi cliye katnirlizm ptupogotidostyll
\uqlonmoy, qohtlt devlet doresindeki isinden olup bir de hdpse dli:tneyi hic
istene 1di doEt usu. Ancak, hctgLin insonlot alir, sokat kalt*en boylesine susklt
otu tmayt do ken disi ne yed it e ntyord u.

I

!

T

t

v
Dilek "en iyisi bunu birilerine danrtayLm" diye duJundri. Ak|na hemen liseden
srnrf arl(adal Canan geldi. Canan limdi avukathk yapmaktaydr. Dilek, birqrjn I
Crkllr Canan'rn bLrrosuna ugradr. K/sa bir holbetden sonra derdini Canan'a ad
Canan, iik i! olarak Dilebe, dilluncelerini atrklamasrnrn en do!al hakkr olduqunr
sdyledi. Bu hak hem Anayasa'da hem de TLlrkiye'nin taral olduqu uluslaraftJ

e
n

5t

c

I

sdzlelmelerde tanrnmrItr.

cr

Anayaso madde 26: Herkes dLitince ve kanaolledni sbz, yozt, resin veya
botko yollarla tek bottno veyo taplu olarok oqtklomo ve yoymo hokkna
sohiptir. Bu hLirriyet resmi makantlofln midoholesi olmokstztn haber vey|
fikir almok ya do vetmek serbestiiiini de kopsar.

m

e$

n(

inson Hoklon Avrupo Sazletmesi nodde 10: Herkesin ilode ozgi)rlugi
vordr. Bu hok gardt alutlutmo ve komu otaritelerinin mijdoholet
almakyztn ve tlkeleroray stntr gdzetilmeksizin dAtince ve hobe ei
edinmeyi de ieeri.

K.

oF, D,raN .,ren bo)lp b,r 'dkl. olJLrtun r oi'i)or4u. O-.'r'l' oldn Du 'rd
'y,
hangi srnrlar iqinde kullanabileceqini bilmekli. Canan, sanki Dileqlr) aklndar
ge(enleri okuyormLr{fasrna sdzlerine devam etti. Tabii ki, bu hakkrn da bir

b;

srnrrlan vardr-

Azc 0 RLjc 0 N UN stNt RLART :
Hangi y(intem, tnaksot ve clUtAnceyle alufio olsun Tiitkiye Cumhuiyell
Devletinin dlkesi ve milletiyle balintnez billinlA4ini bozmoy hedd
olon yaztlt ve sazlLi ptapogando yopmok (Terarle Mi)codele konunu
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di
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madde 8)...

Bazt rcsmi bilgilei a?klonok (TArk Cezo Konunu,

modde

132,

136,137)...
Akenin givenli1ini sorsacok mokoleler yoytnlomok (Tirk Cezo Konunun
nodde 155)...
Bo$kolan sul itlemeye kttkll],ok (Tifu Ceza Kanunun modde 311).

,,\

et
ip

.
tet

Sut soytlan fiili ovmek ve halkt yosoloto uymomayo ve snilofl bitbiine
korl kin ve diitmonhEa tahrik etmek (T rk Cezo Konunun modde 331,
312)...
Cumhurbotkantno, Ttitkla)ge, Cumhuriyete, Ttitkiye BdyLik Mi et
Meclisi'ne, hiktimetin monevi kitilidine, bokonlklar, silohh giiglere ve
emniyet kuwetle ne ve odliyeye hokoret etmek (Tirk Cezo Konunu,
modde 158, I 59)...
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.
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SUCTUR

DileL "peki ya komllnizm propagandasr?" diye sormadan edemedi. Canan
grllurnsedi. Komiinizm propagandasrnr suq sayan yasa maddesi, tpkr teriat
propagandasrnr sLrC sayan yasa maddesi gibi yiirrlrlijkten kaldrfl lmrttr.

tetr.

Dilek biraz olsun rahatlamrttr. Hif olmazsa, karayolu yerine demiryolu
yaprlmasrnr istedi diye onu komLlnizm propagandasr yapmakla itham
edemeyeceklerdi. Ama ya bu sdyleyecekleri bakanlrktakilerin hofuna gitmezse
ne olacaktr? Ne de olsa o bir devlet memuruydu. Srrf br yLjzden kendisini
siirmelerini hiE istemezdi.

rrasl

canan

len

nit

yo
na
yo

gi)
lesi

rdan
bazt

yeti
.def

32,

bir Danrttay karan

bu bir devlet dairesinde mLldLlr olan birisinin hakkrnda verilmi{ bir karar. Bu
miidrlr birgok kiliye gonderdi6i yrlbatr kartrnda gelecek yrllarda sdmiiriisi.lz ve
etitlikci bir diizene ula$rlmasr diledi qibisinden bir leyler yazmr$. Adamcabrr bu
nedenle gdrevden a|p bagka bir yere atamr5lar. O da bu atama karanna karsr dava
almrt. Danrttay da bu karan verm;t. Karann hepsini dedil sadece gu sonuq
paragraf rnr okusan yeterli."
"Bak

Karann

rakkr

hig merak etmemesini soyledi. Dilegi salt dLllincelerini agrkladr diye

gorevden allp batka bir yere atamalan mrlmkiln degildi. Sonra
karrp Dilede gctsterdi. Bir yandan da anlatryordu:
E

sonuq paragrafr 5dyleydi:

"Davacrnrn yukanda dzetlenen giiriit ve diitiincelerinin, intan Haklan
Avrupa siizlelmesinin 10/2. maddesinde yer verilen srnrrlamalan alan,
batka bir anlatrmla, iilkenin milli gnvenlidini, toprak btitiinltiUiinii, kamu
diizenini, genel saglgr veya genel ahlakr, ba;kalarrnrn t6hret veya
haklannr ihlal eden ya da gizli bilgileri agrda vuran bir yiinii bulunmadrqr
cihetle, adr gelenin bahsi gegen tebrik kartryla demokratik bir toplumun
bireyi olarak uluslararasr siizletmelerle kendisine tanrnan hakkr
kullandrqr, dolayrsryla bu eylemin dava konusu i$leme hukuki sebep
olulturamayacagr atrktrr."
"Yani?"

dedi Dilek.

d0t0ncelerini aqrkladrn, ifade ozgLl.liigiinri kullandtn diye seni tayin
delil. B<;yle bir ley yapmaya kalkarlarsa bir dava aqrp illemi
ettirirsin olur biter."

"Yani, srrf

etmeleri mr]mkiln
ptal
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Dilek, Cctndn'don oldEt bilgiler Azerine, gorAslerinidile geliren gAzelbir mokale
koleme oldt. Sonro bu mokoleyle b)tun biyilk gazetelerin tott6ma katele ne ve
lum kdte ydzorlonno gdderdi. Bi gozete DileEin yozient bostt, birkot kdte
yozon do sijlunlornda buno yer verdi. Dilek, londtgt, lonmadBt bireok kitiden
de olumlu tepkiler ald!. Demek ki, loplumun en ozndan belli blr bal md trcfil,
onortisinden rohotstzdt. lyi de ttut'ik kazalan hola devom ediyor, insonlor oliyor
ya do sokot kohyordu. Dilek bu itin petini btokmomoyo korothydt. Simdiden
dutunceleri poylotan birqok kitiyle temos kurmuttu bile. Bu
kendisiyle
gtubun ddtLinceletini doho etkili kanallordan duyurmaya devom elmesi
holinde biteylerin degitecedine inontyordu. DAtAncelerini aCtklomak iCin batka
hongi yallon kullonobileceEini sormok Llzere yine Conon'a gitmeye koror verdi.

oy

Canan'rn DileUe onerebilecegi

iki somut yol daha vardr. Birincisi

demokr

u\rayar
toplu

davrann
Lryansrn

Eylrll'Lln

TOPLAI

Canan s
katilrmlr
iliskin ha

kamu

rnakamlafinr harekete gegirmek uzere dilekCe hakkr'nr kLrllanmak, ikincisi daha
etkili bir lekilde gdru$lerini duyurabilmek uzere bir gosteri drizenlemek.
DiLEKgE HAKKI
Canan dnerdigi yollafl aErklamaya baSladr. Dilekqe hakkr ashnda bLiyiik dlqLide hal(
arama 6z9Llrluqrine ilifkin bir hak gdriinLimundeydi. Ancak, bunun ifade
ozgrlrlri6rjne iJiikin bir boyutu da vardr. Kiti, dilekqe yoluyla da dil!ancelerinr
aelklayabilir, ilstelik l(amu makamlannr bu duliinceler dogrultusunda lavrr almaya
da te5vik edebilirdi.

: Votondo;lor, kendileiyle veyo komu ile ilgili dilek ve
yetkili mokomlara ve Ttrkiye BAyAk l\,4illel L4eclisine
hokknda,
tikoyetleri
yoztylo botvurmo hokkno sohiptir.
Anoyosa modde 74

Dilek tan

istedi. Ci
dnerdi. t

Dolayrsryla, bu konudaki dilekgeleri ilqili makamlara ileterek Dilek ve arkadallan
bir giritimde bulunabilirlerdi. Tabii verilen dilekqelerin qoklugu veya tek bir
dilektenin allrna toplanacak imzalafln bolludu o dilekgenin etki5ini arhracaktr.
"Ancak" dedi Canan "seni uyarma|yrm. Sen bir devlet memurLrsuD. Devlet
memurlannrn ve oqrencilerin toplu dilekqe vermeleri yasaklanmrltrr. Cerqi bu antl

88

toplanttsl
B6ylelikl€
etkileyeb

Dilek bu
"Elbette

dedi.

Sor

uygun yz

demokratik yasak hiE de 5rk uygulanmamaktadtr. Bu nedenle soru:tumaya
ugrayan memur fazla degildir. Ama sen yine de dikkatli ol. Eqer amirlerinin senin
toplu dilekgeye katrlacagrndan haberdar olacaklartnt ve sana ho$giiriilil
davranmayacaklaflnr driliinriyorsan dilekteyi tek ba!tna ver". Dilek Canan'tn
uyaisrnr ister istemez dikkate alacaktr, ama bundan hiE holnut kalmamrttt. "BLi 12
Eyltil'rin yasaklt kafasr nerelere kadar bulalmr{, hayret!" diye drlJrindd.
TOPLANTI VE GO5TERi YURUYU'U

etti. Dedigine giire, astl etkili gorii! agtklama bigimi genit
kahllml ve ses getirecek bir toplantr veya gdsteri ydrijyr]Jri diizenlemekti. Buna
ilitkin hak anayasada ve uluslararasr sozlegmelerde tantnmrltt.
Canan sdzlerine devam

I

IU

Anoyoso modde 34:

toplon

ve

He

es, dnceden izin almodon, silohstz ve soldnstz
zenleme hokktno sohipti.

goste yiirjyi)ti d

inson Hoklon Avtupo S'zletmesi, maddel
toplonmo hakkno sahipti.

l:

Herkes

bontt bi

bigimde

ak

le
ni
ya

)
tam olarak ne yaprlacagtnl anlamamtttt. Canan'dan biraz somutlattrrmastnt
somut dnerilerini srraladr. Oncelikle bir toplanb diizenlemelerini
6nerdi. Bu bir aerk hava toplantrsr yani miting olabilecegi gibj, bir kapal yer
toplantrr da olabilirdi. Bunun ardtndan da bir yi]rilyiil yaptlmasrnr iineriyordu.
Boylelikle, basrnda yeralabilirler, kendileri gibi diitiinen/dtlijnmeyen insanlan
Dilek

rstedi. Canan

etkileyebilirlerdi.
elt

)ir
tr.

et

lti

bu toplantr ve yrlrLlyijllerin bir kurala bagI olup olmadtgtnt sordu. Canan
bu konuda bir yasa var, adt da Toplantr ve Gdsteri Y0fl.iyiitleri Yasasr"
dedi. Sonra ekledi, "bazr istisnalar drtrnda tLlm toplantr ve gdsteriler bLr yasaya
Dilek

"Ebette

uygun yaprlmahdrr.
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Taplon ve Cdsteri Yir y tleri

Yosost kopsomtno gimeyen toplontrlat
(Taplontt ve Costeri YLlrjyiitlei Yosae, madde 4 ve 5):
siyasi pattilerin, kamu kurumu nitelidindeki meslek kutulu:lonnn,

.

.
.
.
.

sendikolann, vokflonn, demeklein, ticori ottokltklonn ve diEer tiizel
kitilerin azel konunlonno ve kenditiz klerine gore yopocoklon kopohyet
toplont on,
Kanunlaflna uymok, kendl kural ve snrlan icinde kalmak tarttyla k1nun
veyo gelenek ve goreneklerc gore yoptlocok loplanlt, Iaren, tenlik,
korS omo ve ulurlomolar,
Spor fooliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik omoelorlo yoplon
toplonttlar,
Cumhurbirtkon!, batbokan ve bakonldnn Devlel ve Hi)kiinet itlel
hokkndoki toplan ve konusmolon ile T rkiye B yiik Millet Mechsi
iiyelerinin holk ile yopacdklan sahbet nitelidindeki gijtitmeler,
SeCim zomantndo yoplacak propogonda taplonttlan

Di{ek, bu yasaya gdre bir toplantr veya yLirLiyllE dLizenleyebilmek ;!in ne yaprnaaf
gerektiqini sordu. Canan anlatmaya balladr: "Once, en az yedi kitiden olu8n br

"Pet

miyi
okur

Dilei

hakk

tartli
karSr

yapa

dilzenleme kurulu olulturup aranrzdan birini de ba!kan setmelisiniz".

Yine

"icit
{artl

DAzENLEME KURULU UYELER1NDE ARANAN SARTLAR:

.
.
.
.
.

21 yottnt doldurmut almok.
Medeni hoklqn kullanma ehliyetine sahip olmak,
Toplantnn dAzenleneceEiyerde sirckli ikomeQAht olmok,
Hoklonndo sorutturmo ve kovutturmo yoptlobilmesi izne

topli
baEI

kimseletden olmomak,
Yosdmo veyo diplomatik dokunulmqzl4t bulunmomok.

"Bu dLlzenleme kurulu, toplantrnJn veya yilrLiyLilLin yaprlabiJmesi iEin, ef ij
yetmiliki saat 6ncesinden toplantr veya gosteri yrlrliyil{alnrin yaprlacaqr }erii

yasal

valilidine veya kaymakamll6rna bildirimde bulunmairdrr" diye ekledi Canan.

ve

Bi LDi Ri M DE BU LUNM AS/ GERE(EN HUSUJI,4R:

. toplontlnn veyo y tiiy t'n omocL
. toplonttnn veya yArAyA$n yop dcodt yer, gtin, basloye ve bitit s1othi,
. y r ydte botlamak igin loplanma yeri, izlenecek yol ve dog mo yei,
. dizenleme kurulu Ayelerjn)n oqtk kimlikleri, meslekleri, ikometgdhlln e
.

varsa aolttmo yerlei,

bildirimittn

dAzenleme kurulu Ayelerinin imzolamae gerekmektedi.

"Peki, bu toplantryr veya yiirLlyufu diiedidimiz hcrhangi bir yerde veya

veC

l!

"Yap)

ertele

yok
ba5vr
tane
daval

dtlJrj r
anlar:

herhan!

bir cadde Lizerinde yapabili mtyiz?" diye sordu Dilel(- "Hayrr" diye yanthd
Canan, "valiligin veya kaymakamlrgrn daha dnceden belirleyip ilan ettii
yerlerden veya yollardan birini kullanmak zorundasrnrz".
Taplontt ve C6steri yirLlyitleri Kanunu, modde 6: Sehir ve kosabolotdow
qerekli qdrilen diIet yerlerde hongi meyclan ve aetk yerlerde veyo yolkda
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bazt
yetki
veya
halle
geler

"Derr

sciz dr

toplant! veyo yarijyat yap obilece1i ve bu toplon ve yttuy t i?in toplonmo
ve dag ma yerleri ile izlenecek yol ve yijnler vqli ve koymakomlorco
katurlottdorok ohs mq orogloia onceden duyurulut.

"Peki, bu toplantryr veya yLlrrlyiiJii dilediqimiz herhangi bi. saatte yapabilir
miyiz?" diye sordu Dilek. Yine "hayrr" dedi Canan. Sonra ilgili yasa hiikm nii
okumaya baJladr.
Toplont! ve Cdstei Y tiiyi.)tleri Kanunu, modde 7: Toplontt ve y .iydtlere
ve bu amoglt toplanmoltna gunet dogmodon dnce bqtlondmoz. AClk
ye erdeki toplonttlor ile yAity tlet g iineSin bot\ndon bir soat 6nceye,
kapoh yerletdeki toplontlor soat 23.00'e kador s rcbili.
Dilegin gittikte canr srkrllyordu. "O yasak, bu yasak, madem dyle ne diye size bu
hakkr verdik diyorlar ki?" diye sinirli sinirli konuttu. Sonra, "diyelim biitiin bu
!artlan yerine getirip kurallara uygun bir bildirimde bulunduk, arttk higbir engelle
kartrlalmadan toplantrmrzr veya yLl rtiyii$ iim tlzii
yapabiliriz de!il mi?" diye sordu.

CtmhDiyeI, 26 Hoztron 1o9A

bir tekilde "hayrr" diye yanftladr Canan.
"ifilleri Bakanrnrn, valinin veya kaymakamrn, bazt
tartlann gerfeklefmesi kojuluna baqh olarak,
toplantr veya yiiriiyutleri bazr hallerde otuz giinii,
bazr hallerde iki ayr ge!meyecek tekilde erteleme
yetkisi var. Aynca bu saydrklanm bazr toplantt
veya yiiriiytigleri yasaklayabilecekleri gibi, bazt
hallerde, ii! ayr gegmeyecek bir stire i(in
gelecekte yaprlacak tiim toplantr ve yiiriiyii:leri de
yasaklayabilirler."(Bu diizenlemeler igin Toplantt
ve Ctisteri Yiiriiyii!leri Kanunu'nun'l 4,1 5,1 6,1 7,14

Yine sert

tz
in

ve 19.

maddelerine bakrnrz.)

yahu!" dedi Dilek. "iyi de bu yasaklama veya
e*eleme karanna kar5r bagvurabilecelimiz bir yer
yok mu?". "idare mahkemelerine veya Danrltay'a
balvurabilirsin tabii" dedi Canan. "Ancak, arada bir
tane yijriltmeyi durdurma karan alamamtSsan ve
davaLann en azrndan iki-il! sene siirdiidLinii
dii5rlniirsen, bu yolun hiE de etkili olamayacagrnr
"Yapma

anlarsrn-"

n9r
adl

tiqi

"Demokratik dijzene bak senl" dedi Dilek. Bagka bir
562 demedi...

Ankara ValiliEi

Qocuklara

santranQ
yasagt

HAXAN AYGUN
ANXARA - Hilkiimetin
"ekoronik LBloe"a aldtlt

eankaya Belediyesi'ni en eol
gagrtan yasaklama ise 5 18 yat
9mk ve genglik gruplafl ea$dda "s mnc drmuve" d0zenle
meye kalk$rnca geldi. Cecen ay

sonq.ta yapllman pldldan et
ranc t!.nuvaena iic g0n kala valiliiin yaas seldi, Gelen y@da.

cmanesi ve pazar giiden gerceklegtirilecek sahanc tumuvastnn
ac*havada yaprkrEsln,D toplant' v€ Gdsleri Yoruyngleri Yasasrl
na aykn oldu& ifade edilelek,
kapah bir yer onsrildi. Belediye
ydn eticilerine ise t endi kendileri

.e, "5 }! Dd.ki cocukl.r eslyili
.s$l bozsok?", 'Anken Yrlili.
Ei devleli 5 yrrndsli roclklin

trDr kommrF
Co

bele-

ki tur€l ve srortif feliy€deri de valiliklerce ensel'
diyelerin

.ularn

nasd

dd

€ali?" so

sormak do91t-
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DiN vE

innrg ozcUnlUGU

E

DiN vE iNANg OzcURrUdU
Sizin de kafanrz, dzellikle "inang" ba{lamrnda, ie'nde yaFdrdrntz topluma VC
siyasal yaprya ili;kin sorularla dolu mu? Celin, Cumhuriyet'in ba5lannda brr
konuda dzellikle anayasalarda ne hrjkLlmler getirilmij bir gdzden geEireliml
Tetkilott Esosiye Kanunu

20 kdnunusoni 1337 (1921)
Modde I: Hakimiyet bilo koyd tort mi etindi.

Tiirkiye BAy k Millet Meclisinin Hukuku Hakimiyet ve Hijkijmroninin
Mimessili Hakikisi OlduEuna Dair Heyeti Umumiye Korart
1 kasm 1922
Tetkilott Esosiye Konunun Boz Mevaddnn Tovzihan Todiline Dai Konun
Cumhuriyeti ilan eden 29 ekin 1 339 (1923) tarihli ve 364 sayh Konun
Modde 1 : Hakimiyet, bila koydd tort MilletindiL
Madde 2: Ttirkiye Devletinin dini, Dini islom.lr.
Tetkilott Esosiye Konunu

20 nisan 1 340 (1924)
Modde I : Hokimiyet bilakaydijtoft Milletindir.
Madde 2: T tkiye Devletinin dini, Dini lstomdr.
Tetkilatt Esosiye Kanununun Bozt Moddelerini Muaddil Konun
1A

nison 1928, no. 1222

Kanununun Bazr Maddeierinin Deqittirilmesine dair Kanun
1937,
no.
3l 15
iubat

T€!kilatr Esasiye
5

ki, ulusai egemenlik ilkesini benimseyen yeni TLlrkiye devleti ta battan
ortaya koymu{; Ljmmet yerini millete brrakmrt. lktidafln
tamamiyle ulusa dayandrrrldr!r gdriilen ve devlet dini hakktnda hiqbir hilkmrin
y€nlmadrqr 1921 Anayasasr'ntn, giiniin ko!ullan geregi, iktidannrn kaynaqrnr
Aah'tan alan saltanatr da hukuki bir varlrk olarak bir siire daha tlnrmak
zorunl!ludunu duymu!. Nitekim 1 kasrm 1922'de saltanat kaldr ldr. Cerek
Cumhuriyet'in i,an edildiqi Kanunda gerek 1924 Anayasasfnda devlet dinine
l$]n hrikiimler mevcuq ama anlaltlan d6nem bunlan qerektirmekteydi (demek
D€mek

ideolojik seEimini

k, hergeye ra$men,

toplumsal ko$uliarla 5ryasal yaprlanma ve buna ilitl,n kurallar

arasnda rrkr bir neden-sonu( bagr varl). l92B'te yaptlan bir dediliklikle, devlet
dininrn islam oldugu kuralr, TBMM'nrn !eriatr tenfiz yilkLlmjrj[iqLjnijn kaldrnlmtt,

ve reisicumhurun ainsel yemin biCrmleri dedr{ti;lmi5. Anayasaya
iiklik kuraI konulmamakla birlikte, devletin laik bir demokrasiye ydnelmiq
buLrnmasr bu dedifikliqin gerekgesi olarak gdsterilmit. Cereklede
!u gdril5ler
belftilmekteydi: "Muassrr meden;yet hukuku ammesinde, millet haklmiyetinin

meblsafin
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tecelisine medar en rn!lekanril devlet !eklinin l;ik ve demokralik cumlrLrriyet
olduqu musellemattandll . (...) Esasen devlct bir lahsiyeti mirneviyc oldLrguna
qore bizatih bir !fefhumLr mucerrcttir. D nin madcli sah !l,rra tahmil ettigi
mrjkelletiyetlori, farllafl amelen ifasrna imkan da mutasawer deljildir. Bdyle
nriimkiin olmayanr istihsal pesinde israr n bir zarl britrjn zarllarclibi /arar[ t)irzarl
te$kil edeceijinde ltphe yoktur."

so
isla

5 tub.rt 193/ tarih i

Anaya5a degitikllqinin, en azrndnn hLrkuksa olar:rk, br
donam noktasr oldugu goriilmekte : Lnik nitelemesi anayasal bir ilke lrali e qe m I
v€ gerek 1961'deki gerek l9B2'deki ko$ullann tLlm fark!rlrarn.r knrtrn bu ilke

korunmut. fiirkiye

Cumhur yeti'nin
cdilegelmektc. Peki nedir acaba bu laiklik?

tcmel la!]aandan oldrtju

kabu

Laiklik, siyasal iktiddr ile din arasrndaki iliSkilcrin belirli bir biqimlenmc tekli olarak
qozLlkmektedir. Laik devlette ikl lemel unsurun gerqekletmesi zorunlLrdtrr:

a) Devletin lernel yapsr belirli bir dinin iDan! 5istenline ve goriitlerine
bieimlendirilmenreiidir.

qbre

b) Dinsel gorutler arasrnda ayrrrn yap lrnarrasr vc kitiso inall( sist.nrleri oaral
devletin giivencesi altrnda bulundrrulmasr gerekir. Lnik bir sistenrde hcr dn,
goru:lerini yaymak ibadetini dzll0rce yapm.k, orgLltlenrnck h.rkkrna sahp
olduqu gibi; devlet bu haklann qeqerliliqini saqlamal vc bu hakarr karl
saldrnlan engellemelidir.

soR

r

grink
de{i5

Bu noklada 5izlere bazr sorulanm var:Afaqrdaki yanrtlardaki bilgilcr r!i'nda,
1993 yrI itibariyle sizce TLirklye Cumhuriycti'nln yukanda la kliqe iliSkin olaral
belirlenen esaslara ne denli uygun bir tulumu mevcuL? Tabii ki bU sorular btr
alandaki sorunlar b.rkim ndan tirketici degil; sadec. birl(a( ornekl

I

I

SORU: l982 Anaynsasr'nrn "Din ve vicdaD hiirriycti"nin diilcnlendigi 24 un(u
maddesinin Lj!Lln(ri frktursr gcre0ince "krmse ... din inan! vc kana.rilerln
.rqrklamaya zotlanamaz" ise neden nafus cilzdanrmrza do!:lduguntuz gLrndell
itibaren ana'babamrzrn dinine bakrp nrutlaki bir din yaftdsryal)rstrny{)rlar?
Bu sorun lu srralar Anayasa Mahkemesi'nin yine gUndeminde. Henir
yayrnlanmamrt ve oyEoklu0uyla verilmi$ karar gercgince kanrn bLl

bakrmdan Anayasa'ya uygun. Yanr, nrlfLrs memLrr afl ha a fufur
cilzdanlanna otomatikman dini inancrmrzr Vazacak. Sizin iradeni/n nr
htjkmLl varmri ki?

SORU: Dinsel inan!lannrza ve ibadet dzqLirlijqrinaze karf bir tak!m Iilerde
bulunuisa, dcvletin bu konuda herhangr bir lavfl goriiiLir ntU?
-l0rk Ceza Kanunu'nu. 175, 176 ve 1/7 t1.i maddeleri
"Dirr Hrirryetnr
Kartr Crirrmler"i drizenlemekle. Dini i! erin yahut lbadet ve al'nlr
yaprlmasrna engel olanlar ve ihlal edenler; din erdcn birini tahkir makndrli
bu dlnlerce kutsal sayrlan mabctleri, mezarlan, brina benzer yerleri ve bu
yerlerdeki etyayr ykan, bozan ve zarar verenler; ibadethanelcrde mevrtl
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sijslemeleri ve eserleri tahrip edenier Eelitli para cezalanyla cezalandlnlrrlar.
ibadethaneleri her ne suretle olursa olsun kirletenler ise tig aydan bir yrla
kadar hapis cezasrna EarpLrfl lmakta!

Cumhur,yeti vatanda[lan arasrnda yaygrn oldugu kabul edilen din
klam. M0slijman olmayan azrnIklara iliSkin bu konuda ne diizenleme var?
Lozan Anla'masr'nrn 38 inci maddesi Tilrl(iye'de oturan herkesin, her
inancrn, her dinin, her mezhebin kendi inanq sistemine gdre serbestee
yerine getirilmesinin dzgrlr olduqunu saptamakta. Bu anlalmanrn 40., 39.,
42. ve 37 nci maddeieri de dinsel eSitlik aersrndan ibadet, drgLitlenme,
mabet tesis etme gibi haklannr tanrmakta- Bu drizenlemeler genel ilkelerle
uygulanmasrna karSrn yer yer kabrt Llzerinde de kalabilmekte; drnegin
Mijsliiman olmayan azrnIklann Eocuklan da anayasal bir zorunluluk olan
"din killtijrii ve ahlak egitimi"nden payrnr almakta. Bu da Tlrk olmakla
Ny'tjsliiman olmanrn ayfl leyler olduounu kabul edemeyen "milliyetci" bir
zihniyetin hak ve dzgrlrliikleri hiee sayan sonucu.
50RU: T0rkiye

soRU: Bir kamu kurumunda, diyelim ki Kara Yollan Cenel Miidiirl0!ii'de, cuma
giinlerine ait mesai saatleri sabah 8.30-12.00, ciqleden sonra 14.00-18.30 olarak

deqittirilmesiyle laiklik ilkesi arasrnda ne ilitkivar?

l

l
I
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J

t

Danrltay B inci Dairesi'ne gdre, bu dLjzenleme, teskilat mensuplannrn
manevi ihtiyaElannrn karqrlanmasr, diqer bir ifadeyle "Cuma Namazr
ibadetini ifaya imkan vermesini saqlamak" amacryla yaprldrgrndan Anayasal
laiklik ilkesine aykrndrr. oysa ki, Yol-i5 Federasyonuyla akdedilmit bulunan
bir toplu-i5 sdzlelmesi Lryaflnca yaprlmr! olan bahis konusu illem dolayrsryla
herkese, yani islamiyetin kurallarrnr yerine getirmek niyet ve arzusu
tafrmayanlara da namaz krlmaya zorlamak gibi eylemler mevcut olsaydr
laiklik ilkesi ihlal edilmil olur; gereken hukuki iJlemler uygulanabilirdi.
Toplumdaki ee!itli gruplann bafl5 iEinde yanyana yalayabilmesi igin,
herhangi bir inancrn inananlannrn inanglannrn geredini yerine getirebilme
dzgLlrlii6ri oldugu kadar aynr inancr paylalmayanlann glinlljk ya$amlarnr
silrdiirmek hakkr bulundudunun kabul €dilmesi larttrr. Soyle ki, bunun tipik
bir uygulamasr lslam inancrnrn bir parEasr olan ramazan ayrnda oruE
tutulmasr ritLjelinde gdrLllebilmelidir. Bu ay boyunca inananlar inanglannrn
geregini yerine getlrmek Ljzere orLr! tutarken, bu inanca sahip olmayanlar
ya da inancrn ritielini yerine getirmek arzusu taSrmayanlar gLinlLik
ya$amlannr srlrdLlrebilmek araelaflndan mahrum brrakrlmamaldrr. Oysa bu
olmasr gerekenin aksine uygulamalann grinlllk yatamda artarak yeraldrdr,
hatta devletin bir dider erki eliyle bu kez "cuma gijnlerine ait mesai
saatlerinin dljzenlenmesi" itlemindekinin tam aksi ydnde kdrijklendiqi
g6riilmektedir; 1987 yfi ramazan aytna ilitkin bir incelemede sunulan veriler
arasrnda, devlet bakanlklan dr{rndaki ondort bakanIUrn yedisinin
yemekhanesinin anrlan ay boyunca kapalr tutulduqu da yeralmaktadrr. Laik
devlette hiE kimse inancrnr Lrygulamaktan aIkonulamamalr, dte yandan
inanmayanlara da bu konuda hi! bir dayatma uygulamamalrdrr. Bu
(erlevede herkes istediqi tekilde giyinerek istediUi yere gidebilmeli;
baldrtiisilyle riniversitede ders izlemeye gelen bir krz oUrenci, yine Danrltay
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8 inci

Dairesi'nin bir karaflnda ifade elti6inin aksine "Yukscl( ogrenim
gormek Llzere okula geldigi srrada dahi baSorlLlsun! (lkartmamakta
direnecek olqude lalk devlet ilkelerine kartr bir tutum iEinde'

!
i

gdrLllmemelidir.

!
)

SORU: Madem 1982 Anayasasr'nrn "Din ve vicdan hurriyeti"nin dilz€nlendigi 24
Lincri maddesinin aqanci ikrasr "kimse ... dini inanq ve kanaallerini a(lk/amaya
zorlanarnaz; dini inane ve kanaatlerinden dolayr ktnanamaz ve suClanamaz"
ilkesini dijzenliyor, nasll oluyor da aynr maddenin dordiinca Itl(rasryla "dln k!lturi
ve ahlak oqretimi" derser zorun/u dersler arasLna katllmaslyla bu derskri

izlemey-.n, dersten rahalsrz olan

ve

batarrsrz kalanlarrn il(uncti

e

ftkmda

SORU:
h

Tabii ki Anayasanrn aynr nraddesl ieindeki iki hUkum qelitiyori dahasr ilgili
inancr yilliinden bir yaptrrrmla karqrlaqmrl ve odrelimde balartsLz say ml
oluyor!ll

i(
b

dLizenlenmiS haklart ihlal edilmiyor?

1924 ylnda olulLurLrim0!, hem 1961 ve hem 1982

zt

cr
Ie

SORU: Divanet i5leri Batkan[6r nedir?

Anayasasnda

dLlzenlenmit olan, islam dininin inanClan, ibadet ve ahlak esaslar ie
illeri y0rutmek, din konusunda toplumu aydrnlatmal( ve ibadel yerlern
g

ydnetmekle gorevli .kurum- Tllrkiye Cumhuriyeti'nin ydnetim

yap/lr

qertevesinde merkezi ldare i!inde yeralrr.

SORUr Peki, laik oldu6u iddla edilen bir tllkede idari yapr iqincle bir din kurullluni
nasrl yer verilebiliyor?

Cumhuriyelin kurucularrnrn, bu kuruma ba!llca lki itlev yukemig oldukan
gozJemlenebilmekte : bir kamu hizmeti sunmak ve bu hizmeti sag ayan
personeli gdzetim altrnda tutmak sLrretiyle laik ddzeni korurnal
HrlstiyanIkta bulunan kilise orgutunun aksine jslamiyetle ruhban slfilnln
olmayrlr, devletin dini bir kamu hlzmeti olnrak kabul ederek gereqiniyerine
getirmesini meSru krIcr en cjnemli gerekgelerden biri olagelmi!tr. Evel
idare Hukuku ilkelerine gore, ortada Latminsiz ve uzu| streli toplumtlbr

gereksinlmin bulundu!u, bu gereksinimin giderilenremesinden d!
toplumda husursuzlul( dodmasr hLrsusLrnda gaElr:l bir olasrIgrn varolduiu
durumlarda deviet bahis konusu alanr, bia kamu hizmeti olarak, gbrevler
arasrnda iistlenebilir. Burada scizkonu!u olan herhangi bir batkasr gbi dil]
hususunda da kollektif bir gereksinimin talmini- Ancak bu gbrevi ustlenecet
drgtt!jn tarafsrz olmasr, irnanla dedil salt teknik gerekslnimle uqratrnaJ
gerekir. Oysa, Diyanct illeri Ba!kanll0rn1n Kurulus ve Corevlerl Hakknda
i965 tarihli ve 633 sayLl Kanun'un I inci maddesiyle verllmii gorever
arasrnda "ah!ak esaslafl ile ilgi!i ifleri yilriltmek" de yeralmakta. Daha5,
devlet Lllkenin kendine ozgLr kolullan baglamrndaki laiklrk anlaylna dah
ters da!€n brr ycinlenre balvurmakta; Diyanet iSleri Balkarhdr el)'le
Tilrkiye'deki Mrjsliimanlara. kendi inancr doqrultusunda bir Muslumaf dr
empoze etmek gibi bir iflevi yLil(lenmekle. Propaganda itlevinln develin
herhangi bir dini benimseyip savunmasrna olanak vetmeyen akik kel
!erqevesinde anayasaya aykrrr olduqu alil(ar. Diyanet illeri Batkanhir'nn
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gerek drgilt, gerek personel, gerek mali kaynaklar bakrmrndan ulafmr!
oldugu durum, devlet eliyle strdLjrljlen siyasantn, n;telikleri arasrnda oldugu
iddia edilen laiklikle asla baddatamayacak dlElide hukukdrlrll6rnrn aerk
gdstergesi. Cumhuriyetin kuruculannrn laik rejimi korumaya ydnelik olarak
yaprlandrrmrt olduklan kurum laik olmayan bir d0zene gegi5i hazrrlayrcr
kolullan sadJayan bir basamak haline getirilmiJ durumda. Krsacasr, kendine
dzgii kotullan dahi oJsa diyanet itleri laik bir devlette ancal( kollektif
gereksinimleri karlrlamaya yonelik teknik bir kamu hizmeti olarak kabul
edilebilmesi dolayrsryla devlet i!inde drgiitlendirilebjlir.

leri

rda
lgili

mt!

1da

lgili
rrini
prsr

bu bir kamu hizmeti ise e!itlik ilkesine ne denli uyulmakta?
Hangi usul ile ve kim tarafrndan gdrrlliirse g6rlllsiin biit0n kamu hizmetleri
ilin gegerli olan ortak ilkelerin bu hususta da uyguJanmast gerektiSii diqer
bir ifadeyle silreklilik ve uyarlanma ilkeleri yantstra elitlioe de uyulmasrnrn
zorunlu olduqu kulkusuz. Kamu hizmetinin konusu din olduqunda ortaya
grkan meselelerden ilki, ijlkenin tllm nLi{usunu kapsayacak bir hizmet yerine
tek bir dine ydnelinmit olmasrdrr; ancak bu husus konumuz bablamrnda
yanrtlanmasr nispeten en kolayr, zira hem islam niifusun bliyrik
logunludunca benimsenmiS, hem de dioer dinlere ilijkin hizmetler daha
dnceden belirtildi6i r.jzere Lozan Andlatmasr hiikLimleri gereqince cemaatlen
tarafrndan kar:rlanmakta. turl mesele islam dini iqinde farklt inanttlara sahip
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Diyanet i!lerj kurLrmu efitlik

badlamrnda en srk ve yolun eleftirilere bu yLjzden uqramakta. Srireq iEinde
devletEe benimsetilmeye galt!tlan inancrn SLinni mezhebi doqrultusunda
olduqu; Diyanet illeri BaJkanllgr'nrn ya da onun emir ve nrlfuzu alttndaki
din 50/culerinin, /afi\an /dmdn, AlFvilFre vp 5ii'lere cephe altrraltna b
lJtum i(ine girdiklcri gdrulmu>lur. OLe ydnddn, l9oJ're Dildret illeri
Ba!kanIqr'nrn kuruluq ve gdrevleri hakktnda haz|llanan bir tasanda
Mezhepler MLidiirlU!i.l n0n ihdasrnrn ongdrLilmrll olmasr bu yolla "resmen
tefril(a yollan(nrn) aerlmrf olabil(eceqi)" gerekgesiyle eleltirilmi!; kurumun
tarihjnde higbir zaman bciyle bir dilzeniemeye gidilmemitlir. Diyanet itleri
Balkanlrgr'na 96re, Alevilerle Sijnniler arastnda fark gozetilmemektir; zira bu
iki grup arasrnda bazr yerel 6rf ve inanrllarla aynntrya ililkin meseleler
drSrnda temel dini konularda herhangi bir farklrlrk scjz konusu deqildir. Oysa
fiiliyatta, Diyanet iSleri kurumunun yalnrz Sijnnilerin gereksinimleriyle
melgLrl olduqu gorLilmekte. SLlnniligin din ve mezhep bakrmrndan
goqunluqu olu$turmasr Devletin dider mezheplerle ilgilenmemesi iqin yeter
bir sebep dedil, zira laik bir devlelte din ve mezhep qogunlugu veya aztnltit
olamaz. Devletin bLiliin din ve mezheplere karlr tarafstz olmast gerekir.
Ancak elitlik ilkesi Eergevesinde hukuken sadlanmast gereken tarafsrzIk,
dzellikle de 1982 Anayasasr dilzeninde bir anayasal hilkLimie d;n egitiminin
zorunlu krlJnmasryJa tamamen ihlal edilmi! bulunmakta; zira bu yolla
srinnilik egemen krInmaya gaItrlmakta. Diyanet llleri Ba$kanlrqr'nrn Alevi
nLifusunun dinsel ve mezhepsel inancrndan habersiz gdr0nerek Alevi
koylerinde camiler yaptrrmasrnrn, devletin bu halk i.lzerindeki blr trir baskrsr
olduqu kutkusuz; amaq Sr.jnni inancrn benimsetilmesidir. Oysa anayasal
korunma altrndaki inane ozgrjrlii6ri, tim bireylerin ;badette i(endi adetlerini
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uyg!layabilmelerlne olanak sadlar. CortldUdij gibi din hizmetleri, kamu
hizmetlerinin s!nulmasrnda e$itliqin sablanabilmesinin aritmetik bir C6zijrne
baOl olamayacaqrnrn tipik bir grjslergesi; ancak objektif kolUllarda birlelen
topluluklann gereksinimlerinin latmin edilmesiyle bu kural,n o2d
yakalanabilir. Oysa ashnda, "E itlik ilkesi iark|lrklan degil, imtiyazlafl onie/'
Devletin asli illevi de asrl bunu gerqekle!lirebilmekdir.
SONUC YER|NE SON BiR SORU: Tr:lrkiye I 993 sonlannda inanq ve din ozqLir
bakrmrn.l.rn nerede?

i.lgu

BiR YORUM: Ttrkiye'nin Cagdatlalma ad,na ,aikligj dn planda tutaml
qaqdallatmanrn en onemli unsuru olan demokrasiyi zedelernil oldugu,
genil halk kitlelerinin baskr alhnda tutulmul oldudu bir gertek. Ancal
gilnrjmilzde asrl tehlike, yukaflda da orneklendiqi ,zere, bir dini pratigin ve

onun ahlak kurallannln, resmi kurallara, devletin

kurallaflna

ddnLlJtrlrlilmesinde yatmakta. Ozellikle son on yrlrn Tiirkiyesinde yatanall
devlet eliyle surdLlrLllen yo!un bir lslamizasyon siireci; iistelik islam'Ln bu
yorumu iktidardaki siyasi topJunr tarafrndan resmi olarak belirlenmil bi tilr
Turk-{slam sentezi. Kadrolatma gibi yollarla da beslenen bu sijre.in
surdu(jlmesi, kararlan alan siyasal loplumu ydnlendireb)lenlerin rnadd
olanaklanyla da desteklenererek, drizeni r.jretebilmek amacryla gerektioinde
zor da kullanrlmasryla $ekillenecek bir tel(sesliliqe ve lotaliter bir yapryi
yolagacaktrr. Oysa gunLlmuzrjn demokratik siyasal top{umu, ieinde leliti
topluluklarn eridldi bir kazan olmak yerine farklr gruplafln yan yana
yalarnasryla oluJmu! bir mozaik olmalr. faqdaS demokralik devlette siyari
iktidan kullanan ve kendilerini toplumun temsilcileri olarak sunanlafln, svi
toplumun islemlerini ne ydnlendirm€si, ne de gozardr edebilmesi mijmkijf
olabilmeli. Bu qerqeve i!inde en uygun Cdzum, demokratik bir toplLrnr
yaratabilmenin balla gelen dnko!ullaflndan biri olan laikli6i sr.lre( ilifd!
tum Lrzantrlanyla gerEek anlamryla gergeklettirebilmek yolunu segebilmekl

6ncUrlrrur

OzcUnlUCU

oRGUTLENME OzGURtUdu

eaqda! demokratik sistemlerin en belirgin ctzelliklerinden birisi,

birevlere
ctrgrltlenme.hakkrnt en genit dlgr.jde tanrmr! olmastdtr. Bu hakkrn varlqi qercJkten

1ok cinemlidir.. Cnnkij bu sdyede tek bdtlannd seslerini qeiekiiqi qiU;
9yyylgTuy.rn bireyler, toplanarak bir bas(i grubu otuqtura-bitmekiedirter.

Bcij/lelikle, kendi Crkarlannr dogrudan ilgilendiren konularda ialeplerini etkili
bir
$ekilde_ ortaya koyabilmektedirler. En bnemljsi, grkarlannr bizzat kenditeri
koruyabilmektedirler. Bu tekilde, demokratik drizenin basIca nitelibi otan
qoqulculuk her Crkar grubunun sesini duyurabildigi bir ortamda g"rqitt"frniy
olmaktadrr

@
Tiirk hukuk diizeni de drgiitlenme

dzgdrlLiErjnii, ee$itti Vasaklamalar ve
srnrrlamalarla da ol!a, tanrmt$hr. A5aqrda; bu-d/gLirldgun s6mut kullanrlma
bigimleri,. 50mu I bireyleri ilgilendiren ycinleri a1r\lndan eii aInmaktadrr. Ayrrta,
belirtilmelidir ki, drgLillenmek i!in mutlaka b; i bir hukuki torma uyma'l da
zorunlu deqildir. Yasalara aykrrr olmayan bir dma( etrahndd, kendi belirledikleri
esaslar cer(evesinde, yine yasalard ayktfi olmayan faaliyetleri Viirijten ki5iler
topluluqu da drgrltlenm;$ bir toptuluktur. Ornegin, mahillelerinie pek diiz'enti
yiiriimeyen gdp toplama itini halletmek uzere biraraya gelen mahalleii de pekala
bir drgiitlenme gerceklqtirmiltir.
Burada, konuya geEmeden 6nce bir noktantn da altt gizilmelidir: Orgiitlenmek
demokratik ortdmdaki bireyin en dobal hakkrdrr. 6rgdtlenmeyi zarar| 6ir faaliyet
olardk gdren ve gdsreren anldytt arlrk ga{dr:r kalmrl ve toplumsal hayatrmrzdaki
etkileri bir an 6nce giderilmesi gereken biianiayr5trr.
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DERNEK KURMA HAKKI
sakaklorLla herqun goduju ev5jz borkl/ Cacuklann \arunloi korttstndo tatc\tz
kalmok Mtlohol llonlt)1 tak Azityardu. Bu gotuklor icin n( yopobiliritn diye
dLltiinij!k?t1, kendisi ik ayfl duyguktfl payloton arkodotiattyld btt taplotlti
yoptDok okltno geldi. Melohot Hat)tm ve orkodo on bu lollanlrclo bu locuklL
icin ellcrirnlen geleni yaptn0k kanu\unda garitt bitliiit)e ntdlat.

M(
gir
evl

Ancak, Mclah.rt Hanrnr ve.rrkadallarr neer yapabileceklcri 1(onLrsunda !ok da likir
sahibi degillerdi. Bu nedenle dn.e, bu ileri az qok bildiqini diitundLikleri, hem de
arkadalla'r Yurdagill Hanrmrn oljJLr oldugu itin nazlannr ge(irebileceklerifr
bildikeri Fge'ye batvLrrdul,rr. Ege'nin bu aralar batr pek srkrfrktr, ama bdy csi
hayrrlr bir i5e yardrm ctmemek dc olmnrdr. OLurLrp uzun uzun, Melahat Hantm'a,
neler yapabiLecek erini anLatlr.

anl

"o
bii:
Sor

lygun yol dernek k!rnraklr. qUnkr:i, kaz.rng payla!ma dL!llrda bclll
tek bir anraca ydnelik en uygun drgutlenme bigimi derneklelmcktir. Ustelik,
dernek kurma hrkk hem anayasada hcm de Tri.kiye'nirr tarn' olduau uluslararasr
Ege'ye gbrc en

sdzletrnelerde l,rrrlnmrt bir haktrr.
Anoyaso tnadde

33

Herkes, otlccCen izin oltnakyztn dernek kunna hokkna

insau Haklan Avrupd Sazletmesi m.11: Herkes bo5kolonyla birlikte clernek
kunna hokkno sahipllr.

"Ancak", dcdi Ege, "dernck kurarken yasayJa yasaklanmrl amaClardan brin
gr-idulcme.,".

Dernekler ifin Yasak Amaflar (Dernekler Kanunu madde 5):

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Devlelin bLutnluEitnA bozmak,
Dil, rk, vnf, din vc mezhep oynmtno doyanmok,
Temel llak ve ozgurldkleti oftodon koldtmoL
Konunloro, komu diizenine, ulusol gLivenlide vb. aykn etkinliklerde bulunmok,
Balqe, trk, loplumsol stntt', din ve mezhep esoeno veyo adtno dayotlorak
ctkinlikte bulunmok,
Altnltklar bLlundugunu ileri silt ,ek
inktlop konunlonnt kold mok, deditlimek,
Ataturk'u kLieLik dLirLirmek,
llet l iu siyosol etkinliktc bulukmok,
Devletin monevi kitiliiini k6t letnek,
Sut itlelnek veyo sue itlemeyi a?endirnek.

AYRICA:

.

Uluslorotost elkinlikle bulunmok atnadyla defttek kurulfttost Bakanlor
KLtrulunun iznine bagltdr
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yAksekdiretim kurumlannda biden fozlo 6drenci dernegi
kurulomaz.
Odrenci dernekleri ile kamu hizmeti gijrcv leinin kurucoklan derneklein
omoclon yasaclo gdsterilenlerle stn[hdr.(Bokntz. Denekler Konunun
modde 38 ve 39)

Melahat Hanrm "bizim kuracagrmtz derneqin amacr bunlarclan hiebirisine
girmedigine gcire, yasal bir engel yok demektir. Oyleyse anlat baka|m Ege Bey
evladrm, derneqi kurmak iqin yapmamrz gereken itlemler nelerdir,, dedi. Ege
anlatmaya batladt.

"Oncelikle, kurucu olacak en az yedi kiti bulmantz gerekli. Bunlafln l8 ya{rndan
biiyiik ve medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmasr da gerekifor;,dedi.
Sonra yasayla dernek kurucusu olmast yasaklananlaIl sayntaya ball;dt:

Kimler Dernek Kurucusu Olamaz:

.
.
.
.
.
.
.
.

Hokim ve sovcllor,
Yiiksek yorgt orgonlan mensuplonl
Say\tay mensuplon,
Polisler, belediye zobttost vb. dzelve genel kolluk kuweti mensuplan,
ilkokul, ottookul ve lise 6iretnenlerire ydneticileri,
Milli Egitim Bokonldt personeti,
Ortaokul ve artoddretim ogtencileri,

Affo uEramtt olsalor bile, bozt suglor()an h kim giyenter (Bokntz.
Dernekler Kanunun madde 4),

AYRICA:
Eger komu kurumlanndo gijrevli iseniz, sizi ilqilendien bir ozel yosado demek

.

kutu u\u olmanpn yo\oklanp ya<oklonmodqnt
Ege sdzlerine devam

otu

n

montzclo tat do

\otd

.

etti: "Kurucular olarak

ilk yapmanrz gereken i$ bir ttjzrlk yazmakttr.
Bu ttzLlkte derneginizin amact, bu amaca
ulalmak igin gerqekleltirebilece6i etkinlik
trlrleri, dernedin organlan, bu organlarrn
yetkileri gibisinden temel konular
yeralacakttr."

trME

Dernek tiizig1nde mutlako yerclomast gereken konular iqin Dernekler
KonunLt nun B. maddP\inc

bolntz.

"Dernek tuzLiqii yazmada size pratik bir ydntem dnereyim. Sizden dnce kurulmu!
iki-iiE derne!in tiizuqrinij bulun, bunlarda izlenen tablonu kendi trizrjgiinLlze
uyarlayrn. Tabii sizin derneginizin kendine 629rj bir amacr olacaqr iEin, amaE
maddesini dogrudan siz kaleme alacakstntz. Bunun yanrnda, !ablon olarak
kullanacadrnrz bu drnek tlizrlklerde degittirmek istedidiniz yerler olursa, dediiiklig;
yapmadan once mutlaka Dernekler Yasastna bir goz atmantzt tjneririm.,'

105

Ege hrzrnr alamamrt anlatmaya devam ediyordu: "Tilzr.ikle birlikte kurulu!
bildiriminizi derneUin merkezi olarak saptadrqrnrz adresin bulunduqu yerdeki
kaymakamlrga verdioiniz anda derneginiz kurulmut olacaktrr. Ancak, iliniz bitti
diye sevinmeyin. Dernedin kurulu;unu izleyen ilk birkae ay biraz ozen gerekiyor.
CLinkLl, bazr yasal sljreleri kaerfl rsanrz dernediniz kapatrlabilir".

"Kurulut bildiimiyle birlikte dernegin ttz|gj incelemeye olnacokttr. Bu
inceleme oylarco sirer. Sakrn telatlonmoytn. Tek sebebi btirckrosinin
hontalhgtdtr. (Ashndo yasoyo gdrc incelemenin bk oyt geememesi gerekir)
lnceleme bitince dernedin merkezine bir yozt gelir. Burada iC olas * ortoya
gtkocokt[:"
1. OIos tk: TUzAkte hersey tamomdtL
OIumlu sonucu bildiren yaz elinize gectiEi ondon itibaren 15
tuzAdiinAzi bi yerel gozetede ilon etmelisiniz.

g1n

icinde

Tiz gdn ilonn izleyen 6 oy iginde ilk Cenel Kutulunuzu yapp bir

Yonetim Kurulu ve bir Denetleme Kurulu se1melisiniz.
tk: T zAkte bir eksiklik veyo yosoyo oyktnllk soptonmryttr.
Eksiklik veya ayktnlqt
oy icinde gidermeniz gereklidir. Bundan sontu
yukondaki gibi horeket edeceksiniz.

2. Olos

@

I

Diizeltmenizi istediklei konulan doEtudon dernek kurmo hokkntzn
attn dlcide stnnlandtnlmoe olorok gairtyorsantz hig durmaytn idotiyotgtyo
bogvurun.

3. Olayltk: Demedinizin omactntn en bdtto say on yosok omogloro gidili
ileri slirUlmektedir.
i do rcce deneEi n fao I iyetle ri ni n d u rd u ru I m o stn o ko ra r
Otonotik olotoL mohl,eme onune Edili.

ve rili r.

DEwrK4lril
T. C.

DANISTAY
Ars

No :

1983/1508

Kd:trNo : lt89/461

0zeIl:

2908

.:.r1, De.Lclilsr KdunurM J. nrddc.

siyl. y:6ai:r;:,,j maglsla krruldulu Lrhren
mcycn dcrncEir la.liyerinin doErudb yrli
durdnruhnryacagr, dre yandan dcmc

'qrarde
8rn d.ir1,n \,11..' Sr4
' On.cm! ' .,..
HDkinlq Dcrncti oln.rndu dolayr dnvh
ncdcnillc taaliycrinin lanu oyund. panik
yua'acalr vc baz, Imu knrulutlamL,l gdicvlc
rinin mit oldrt bclnlenn't olmasnD yc-kj
k{sat6r doluncag' v&3x}rnna dayuldxk
dr dcnrct larlitcrtin Vali raafrrdm dudulla
mryacatr Hk.
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Melahat hanrm "Pekiyi biz bu dernekle ne tip etkinlikler gerlekleJtirebjliriz?,, diye
sordu. Ege anlatmaya devam etti:

ilk 6nerim dernek tr.lztqLinde derneqin etkinlikleri bd[]miinLt 9ok geniI
olarak kaleme almanrzdtr. Yani, akltnDa gelen, tu anda belki yapamjyacilrnrz
ama ileride yapmantz miimk n olan herleyi yazln. Q0nkLi dernekler yasasrna gcire
5iz ancak trizLlqinLlzde yazdt\ntz etkinliklerde bulunabilirsiniz. bu durum Siraz
"size.

kendisinin dr!tna grkamayaca!r Eemberi yine kendisi cizen adama benzer. Ktsacasr
etkinliklerinizin gerqevesini ctncelikle siz belirleyeceksiniz. yasadan kaynaklanan
yasaklamalar bunun ardtndan gelir."
Yosak Fooliyetler:

Dernekler:

.
.
.
.
.
.
.

Federcsyonkuromazlor,

Hitbir tl)t siyosi etkinlikte bulunamazlor
Siyasi potti, sendiko ve meslek kutulutlanylo itbilidi yapamozld,
Bunlordqn yordm ve baAS alamazlor,
Dernek omacno uymayon toplontt ve g6sted y[jrijyitletine kattlamozlar,
Silqhh Kuwetler ve gdvenlik giigleine ilitkin yeni yosolor yaplmoynq ve
mevcut yosalonn uygulanmasna ydnelik etkinlikte bulunomazlor
Aske iEe ve sovunmo hizmetlerine hoztrlaya iidretim ve eiitim
etk i n I i kl eri ne g iri t e me zler.

lzne bogh fooliyetter:
Mevcut derneklerin uluslototost fooliyette bulunmasL
Yobona kuruluSlortn dyelerini Tijrkiyete davet etmesi,
yuttdeno temsilci gdndetmesi izne boEhdr.

.
.
.

AYRICA

.
.

Deneklerin bildiri yoytnlomoe belli formolitelere boqlanmetr (Baktnz.
Dernekler Konunu, modde44).
Odrenci dernekleri ve komu gdrevlileinin dernekleinin foalivet alont
stn landnlmttlr lBoktntz. Dernekler
madde J8 ve jg).
^anunu,

Dernek Uyeleri
Melohat Hontm ve o*odolan demegikurmqk igin kollan stvomtslordt ki,
ieleinden birisi bir g n "arkadotlor, Bonnocok yeri Olmdyan Cocuk ve Cengleri
Karumo DerneEi diye bir dernek vorm6, biz kendi kendimize ayn bir dernek
kuracok yeftie buno ye olsok daha iyi olmaz mt?,,deyivetdj. Bunun Azerjne
Melohot Hontm ve otkodatlon, dernek iiyelidinin toftlon ijErenmek tizerc
yeniden Ege'ye botvurdulaL

bu rlyelik karannr Eok yerinde buldu. Eger belli bir amaca yonelik bir
dernek mevcutsa, aynr amaca yonelik bir bagka dernek kurmak yerine daha
dnceden kurulmu! o dernede rlye olmak daha yerinde olacaktr. gtlnkil,
drgritlenmenin temel amact aynr hedefe yctnelmit insanlann miimkLin oldu!unca
Ege onlarrn
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qogunu biraraya getirmektir. Dolayrsryla, aynt amact paylalan insanlafln mLlmkdn
oldudunca tek bir dernek lattsr altrnda toplanmasr drgLitlenmenin temel
mantrqrna da uygundur.
Ege, bu krsa pelrevden sonra dernek r,iyelili hakktnda bilgi vermeye batladt:
-18
ya$rnr bitirmit ve medeni haklan kullanma ehliyetine sahip
"Kural olarak,
herkes dernek iyesi olabilir. Ancak tabii bu kuralln da istisnalan vardtr."
DLRN LK U YL\i OLAM AY ACAKLAR:

.
.

Otlookul ve oftaiiErctim ddtencileri
Bozt suclordon hikilm giymit olonlor (Bokntz. Derneklet Konunu,
modde 4)

DERNEK

.
.
.
.

UYELiiI IZNE BAdLI OLANr/,R:

Hdkim ve sovctlot
Yiiksek

yorq orgonlon mensuplon

Sayrytay mensuplon

Universite iiEretim elemanlan

AYRICA

.
.
.

Ordu mensuplott
Cenelve 6zel kolluk mensuplon
Mi i EEitin Bokonhqt personeli oncok bodh olduklon bokonlkgo ogtkgo
belilenen derneklere Aye olobililet

Ege sdzlerine devam etti: "Her dernedin uye olma kolUllan tijzOqiinde
belirlenmittir. 8u kotullan tafryanlar bir dilekleyle batvurup dernek yonetim
kurulu karanyla rjye olurlar."
Ancak, Melahat Hanrm'rn kafasrnr kurcalayan bir sorun daha vardt- Ya bu dernege
rlye olduktan sonra dernek yainetiminin uygulamalannt beqenmezlerse ne
olacaktr? Ege sorunu anlamrttr. "Hie merak etmeyin" dedi. Dernek yesi olmak o
dernegin ydnetimine kayrtsrz laftsrz baqlanmak anlamrna gelmiyordu. Dernek
ilyelerinin de dernek yctnetimine karlt haklan vardt.
DLRNIK UYFlFRININ YA54D4N A,4YNAft1,4N AN HAKLARI:
Demekten aynlma (istifa) hokkt,
E itlik hokkt (hi?bit nyeye oy cahk tonnmamast)
Dernek hi2metlerinden ve tesisle nden yotulonmo hokkt
Cenel kurulo kot mo ve genel kutuldo oy kullonma hokkt
DerneEin omoctna uygun dovronlmasn toolep hokkt

.
.
.
.
.

AYRICA

.
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Demek iyeleinin demek z1E,nden koynoklonon haklon do olobilk.
Bunlar igin tiizid dikkotlice inceleyiniz.

(RURULU' VE UYELiK)

MEMUR

'ENDiKALARI
Mustafo Bey bir devlet memutudut, ttph eti Nufiel Honm gibi... Mustafo Bey
ve Nursel Hontm, iki gocuklonylo birlikte kircdo otururlor, kn kanaot geQinip
gidedeL Fokot, gegim stkntts heryiin biraz doha ortmoktodr. Mustafo Bey
doiede orkodoSlonylo stk stk Whohhk izerine sijyleth. Hepsi de it|ilere Epto
etmektedir. itCilet her toplu pozo tk ddneminde sendikolon orocfuAyb
taleplerini ottoyo koymakto, istediklei zammt il| dtadt bet yukon
almoktodrloL Oysq, memudann olaca zam htk metin ikidudagt
orotndodn Onlarc botuno
bordro mohkumu denmektedit? Mustofo Bey bir
yerletden memu onn dq sendika kumoyo botladklonn duymuttut. Biz de bi
5endiko lur\ok ne iyi olu diye dirinh.

n

Mustafa Bey bu drj:0ncesini arkadatlanna agtrdrnda degitik tepkiler aldr. Bircok
arkadatr bunun yasal bir davranrl olmadrqrnr diiltiniiyordu ve tabii btiyle birteye
giritmekten Eekiniyorlardr. i!in aerkeasr Mustafa Bey de konunun esastnt pek
bilmiyordu. Ancak bu konuda giritimlerde bulunmaya njyetliydi. Yoksa, itler bdyle
gitmeye devam ederse zaten iyice eskimi! olan ayakkabrlannrn yerine brrakrn bir
yenisini almayr, ha delindi ha delinecek tabanlanna penee yaptracak paray bile
bulamaz hale gelecekti.

Mustafa Bey sordu sorulturdu, sonunda uzaktan akrabasr olan ve beled;yede
memur olarak ,galtan Selahattin Bey'in bir memur sendikasrnda yi;netici
oldugunu ogrendi. Bunun iizerine bir aktam ailece Selahhattin Bey'lere ev
ziyaretine gittiler. Krsa bir hal hahr sormadan sonra Mustafa Bey dogrudan
konuya girdi: "Bizim dai.ede bazr arkadatlar memLrr sendikasr kurmanrn su!
olduqunu sdyliiyorlar. Bu dogru mu?"
Selahattin Bey kahvesinden iri bir yudum altrken bir yandan da griliimsrlyordu.
"hayrr Mustafacrqrm, tamamen yanl!" dedi ardrndan salonda duran kitap|grn
raflarrndan bir dosya alp iginden bir gazete kup rii lrkardr ve Mustafa Bey'e
uzatt.
CunhuriyeL 14 koem t9o1

Memur sendikasl toplu
ig sozle$mesi yapabilir
rstK KANSU
ANKARA

Anlara 2. IJ Mahk€nesil

rin, EBitinll$ -ile ilSilidavada, mcmurlann

sendikalarma$ konusunda olumlu bir ka'
rar vcrmesi, gegitli ilkouadrda qahlan me
nurlan se.dikala$md {raErna scfirdi. TiiF
kiy€ OrtadoEu Anlnre ldaresiEnnitijsn dE-

rcfin uyelerinden Prot. Dr. Mesul Gnlmezt
gore memurlar, iimdi tek yanhhEa, olori.
lcrliBe, antidcmokratikli!e, katrImsrzlrBa
kar'l bn yunlaglk s'davr lcriyorlar
Anayasada vc y?salarda nlemurlann sen,
dikalarmasn' cnsclleyen he.hanBj bir madde olmadr!r, TijrkiyCnin orrdyladrB ulusli'
raras s02lesmclcr uraflr.a kadu r0.c!lilc-
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Mustafa Bey haberi dikkatle okurken Selahattin Bey s6zlerine devam etti: ,,Kural
olarak yasalarca yasaklanmayan heriey serbesttir. Ne anayasada ne de dider
yasalarda memurlar sendika kuramaz diye biriey yazmadtgrna g6re, memur
sendikasr kurulmast da serbesttir. Hem sonra, Tiirkye,nin taraf oldugu
sdzlelmelerde de bu hak alrkga tantnmr$trr. Aynca bu konuda bir baJbakanlk
genelgeside var."
lnsdn Haklon Avrupa Sdzletmesi, modde 11: He*es bor6g toplanmo ve
batkalonylo dernek kurmo ijzgiirl d ne sohipth. Bu dzgirl1k kitinin kendi
Clkorlan korumok iizere sendiko kurmost ve sendikolara tlye olmost
hdkkn da kopsor.
Mustafa Bey bu ogrendiklerinden Eok holnut kalmtltr. SevinEle akhna gelen diger
sorulan da srralamaya balladt.

"Madem memur sendikasr kurmak su! degil, o zaman bunlara Llye olmak da sug
olmasa gerek degil mi?"
Selahattin Bey "tabii ki degil" dedi. "Bak Mustafacrqrm, tekrar ediyorum, bu
konuda hiCbir kanuni yasaklama yok. Olsa olsa size fiili engeller gtkarabilirler,
bunlafl da mahkeme kanahyla atmak herzaman m0mkiin.,,
"Peki, sendikayr kurmak igin ne yapmak gerekli?"

"Bir merkez bulup, bir sendika tiizrlgii yazdrktan sonra bu tijzijgii, kurulu!
bildirimiyle birlikte valilide vermeniz yeterli. Valiligin vereceqi alndr yazrsryta
birlikte sendikanrz kurulmut ve faaliyete gegebilir hale gelmit olacaktlr.,,
Mustafa Bey son olarak en Cok merak ettigi noktayt sormadan edemedi: ,,peki
boyle bir sendikayla ne tiir etkinlikler gercekleStirilebilir?',. Selahattin Bey sanki bu
soruyu bekliyormu$Casrna keyifle anlatmaya ba:ladt:

"Ohoo! Neler yapmazstnrz ki! Yasalara aykrrr olmamak koluluyla iiyelerinizin
ekonomik ve sosyal kotullaflnt diizeltecelt aralanndaki dayanrgmayr kurup
giiClendirecek, ityeri ve galtlma kotullannt diizeltecek ve daha akltna
gelebilecek her konuda etkinliklerde bulunabilirsiniz."
Ardrndan, dosyastndan
bir iki gazete kupli.Li
daha grkardr ve Mustafa
Eey'e uzattr. "Bak, bazl
memur 5endikalan toplu
i5 scizlelmesi bile
imzaladt."

CunhuriyeL 23 Haznon 1993

Memurlann
'

scizleEme gcileni

AI\KARA {Cumhurivet [lii.

ms,F Memdhnn ilk'toDluscjzliEme q6leni,

?

behtlye

baEkatutun kaulnuyla qer-

qekleFctk. Belediye mernu,
laflrun nye olduAu Tiirn-BelSen Sendika$, 25 haziran cu-

na gnnii, 7 b€l€diye baikarunln katlaca& toplusdzle$ne

imza l6renini Ankara'da vapacak. Tiln-B€l-S€n, bu6ln
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Anlam Analent

Beledivesi'-

yle topluv;zlegrne g6rii5nie)eri

igin ikinci k€z masaya

otur.'

-

Tiim-B€l-Sen in- cuma stnri diizenieycced k rene, ;ndikayla ropl'rs6zletme imzalayan ve sdzletm€ edriameleri
srireo susurlut (Babkasir),S-

nop (Merkcz). Gdme (Mersin), Ayanok (Sinop), Erf€lek

cunhuriyet, 4 Haziron 1993

Memurlann
gtindemi
toplusilzlegrne
)

Tiim-Bel-Sen'den sonra
E$tSen, Maliye-Sen ve
Yapr-Yol.Sen sendikalan da
topluvizlegme taslaklan
ha.zrladr.
ANXARA (C'Dthufy€t BFmflr) Mdnu s€ndikalan, "bordro mahtMu" ol-

maktan kurtdnEk arnaoyla 193 yaz giindF
mindc roplu!6deqme srgnlanna lu? lErdiler.

G,'irnr6 B.l€.li!6i.de
h€ldiile memur-f i--E€I:s." scndhm;
SEni[ii
(mih;n nihrd:lmiozlamrnn
"fdu!'r
ardrndan
e*ium, iriaat ve--malve iikollamda orgttlu
olan memu scndikdaq iqverenleri olan hii.ldjmed toplus6r€lme marasrm s{brEaya haz'

s,endrkas' Arkan Sube Batkam Edtatttu De.
mir. sd2l€sDe laslaA son le*lid ddLtan sonra
Baran kunbara.lbos'ol[ tir p6Dde darq cdj-

lmk r6desnelr cato' docri$nin k.ndbire drcc
s6rn obEk ilctil€ceAi , dalIa soDm da r€smi
bajrllIunutr yapdacab sdyldi. Demir, nrd

nw s€ndilalanru

1993

rnnbrxinin "toDlB6a-

Mustafa Bey'le Nursel Hanrm eve ddnerlerken oldukea sevinEliydiler. Yann ikisi de
daireye gittiklerinde dgrendiklerini arkadajlanna anlatacaklar, hepsini haklannt ve
grkarlannr korumak Uzere drgiitlenmeye ikna edeceklerdi.

isgi sENDirA$ UYELiG|
Mehmet bi fobrikodo ittiolorok Col$moktodt. Aldtdt iicretten ve ityerindeki
Cohtmo kotullonndan pek de hotnut deEildir. Ancok, tek botno patrcnun
ijn1ne gidip bunlonn d zeltilmesini istemekle hi? bir tey elde edemeyeceEini
de bilmektedir. Mehmet, kendi gahtttdt itkolundo bir sendikonn 6ryitlenmit
oldugunu dErenmittir. Ancak, onun Cohttty fabrikodo hi1bit itgi sendikolj
dedildir.Aynco Mehmet bozt orkodotlonndan, potonlonn sendikoyo i)ye olon
itcileri itten attklon duymuttut. Bu nedenl sendikayo Lye olmoyo
gekinmektedi er. Ancok, ayn zomondo, bir5eyler yopmozlarso bu dASAk
iicretlein ve bu kdt eohtmo kotullonnn deqitmeden devom edecedinide
bilmektedirlet.

Mehmet, en iyisi ben !u iti bizim amcaogluna danrFyrm diye diitiintir_ Amcaoglu
Osman hukuk faktiltesinde dgrencidir. Osman'la l\y'ehmet Sarayburnu'nda gay
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bahqesinde bir pazar glin0 buluqurlar. Bir yandan
yudumlarken bi. yandan da sohbete koyulurlar.

bodaza kar5r eaylannr

fAlKoA/

s6AD/K4

7

osman Mehmet Aqabey'inin kaygrlartnr qok iyi anllyordu. Ancak, yasalar bel

i

dlqlide Mehmet'ten yanaydr. Ona dnce anayasaca tanlnan haklarlndan bahsetti-

Anayoso, modde 51: -sendikalaro

iye olmok ve ayelikten oynlmok

serbesttir.

Herhonqi bir i5 yeinde Cal\obilmek, it?i sendikdslno iiye olmok veya
olmomok tartna boglanamaz.

"iyi de" dedi Mehmet, "ya bizim patron, ben anayasa babayasa anlamam deyip
beni l(apr 6nLine koyuverirse ne olacak?"
"Hig dyie qey olur mu?" dedi osman, "bak sendikalar kanunu ne diyor." Mehmel'e
sendikalar kanunun bu konuda giivence getiren maddesini aniatmaya batladl.

Sendikalar Kanununun

31.

maddesiyle

ittilere

i9

konudo gilvence

saglonmttttr:

L

ite ahnrken sendika ayesi olup almamoyo gdre {arkh muqmele yoplmasl

yosaktr.

2. itin y r ttilmesi esnosnda,
muomele

yoplmat

sencliko iiyesi olup olmomoyo gorc forkh
veya bu nedenlele itqinin itten 9*nlmost yosakttr'

3. Sendiko iyesi alon itcilerin it soatlei d\ndo veyo iwercnin nzosyla 6
saotleri iginde sendiko foaliyetlerine kotlmalan nedeniyle forklt
muomeleye tobi tutulmost veyo itten etkanlmost yasakttr'

"Yani", dedi Mehmet, "patron, srrf sendikaya Llye oldum diye beni itten atamaz "
sonra biraz dlllLlndii. "iyi de, ya yine de atarsa ne olacak?" diy€ sordu
Osman, bLr durumda onun mahkemeye balvurarak iki tilrltj tazminat alabileceqini
5oyledi:
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l.

Kaitdniyet Tozminott:
Sendikalor Konunu, madde 3l /Vl'ya gdrc, yukondoki yosokloro ayktn
horcket eden iweren, iteinin Acretinin bt y hk tutonndon oz olmomok
izerc tozminoto mohkum Pdili

2.

Ktdem Tozminatt:
Aynco, eEer Fti
ityerinde veyo
itvetene oit forkh itye einde bi
yldon uzun bi s1reden beri Cohtryorso, iwetenden ktdem tazminatt do oht.

ay

oy

"Peki mahkeme i5vereni beni tekrar ite almaya zodayamaz mr?" diye sordu
Mehmet.
"Ne yazrk ki Mehmet Agabey, yasada boyle bir dilzenleme yok" dedi Osman.
sonra ekledi: "Ne yapalrm bunlar 12 Ey[il yasast i$te."

eay bahlesinden aynltrlarken Osman Mehmet Adabey'ine son bir uyan
yapmaktan kendini alamadr. "Abicim, sendikaya iiye olursan sen sen ol hakla nr
sendika aqalanna yed;rtme. Yasada sana sendika yonetimine kar$r tanrnan haklar
var. Bunlan sonuna kadar kullan ve sendikantn gereekten sjz itgileri temsil
etmesini saqla." Sonra yasayla iSeilere send;ka ydnetimine karSl tantnan haklan
saymaya batladt:
SENDIKA AYELERININ SENDIKA Y6NETIMINE KARSI HAKLARI:

.
.
'.
.
.

Sendikontn sodlodtEt hizmetlerden yo@ onmo hokkt,
E itlik hokk (sendiko i)yelei otusndo forkh muamele yoplmomast),
OY hokkt,
CenelKutulu toplontryo Qadtrmo hokkt
Genel Kurulkarorlonno itiraz hakkr
Sendikonn amocno uygun dovton moynt tolep hokkt

PARTI OYEL|iI

H'somettin Bey gen?liginden beti politikayo ilgi duymoktoydt. Ancok hayot
mjcadelesi i?inde bir
aktif olarak po tikoylo ilqilenmeye frsat
bulamomtttt. Neyse ki, son bikog ytldr yotom bi ddzene girmitti. Hem
kendisinin hem de etinin d zenli bi iti vordt. eo.uklan do okulo botlom\lotdt.
Atttk o gok sevdidi politikoyo doha fozlo zomon oytrcbilhdi. Aynco, kendisi gibi
dArjst ve bilincli insonlqnn politikoyo doho fozlo ilgiduymolo holinde tlkenin
doho iyi yijnetilecegine inonryotdu. Ilk it olorok kendi goritlerine yokn bulduEu
X poftisine tye olmoy tosorlodt.

ti

Hiisamettin Bey krh kr.k yaran birisiydi. Enine boyuna tartmadan hig bir ite
giriJmezdi. 5u parti ijyelidi meselesini de iyice dgrenmek iein avukat arkadalr
Mtimtaz Bey'e balvurmaya kara. verdi. Mrlmtaz Bey aynr zamanda bir partide
aktif olarak da qaltmaktaydr. Bir odleden sonra M{imtaz Bey'in bilrosuna uqrayan
Hijsamettin Bey dogrudan konuya girdi ve siyasi partilere iiye olmanrn bir hak
olup olmadrgrnr sordu. l\y'iimtaz Bey hi9 tereddUtsriz "evet" cevabrnr verdi ve ilgili
anayasa maddesini okumaya baSladr.
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Anoyoso modde 68: Votondatlar, siyosi porti kuma ve usuliine gdre
pattilete girme ve poftiletden C*mo hokkno sdhiptit.

M0mtaz Bey, Hijsamettin Bey'in sormasrnr beklemeden parti Llyeliginin gartlannr
da srraladr.

|,YEUENN
21 ydtm doldumut olmok
'ARTURI:
2. Medeni ve siyasi hoklon kullonmo ehliyetine sohip olmak
3. Tiirkiye Cumhuriyeti vatondoy olmok
4. (EEet varso) poftinin tiziid,nde belhtilen nitelikleri totmok.
PARTI

l.

H0samettin Bey "hepsi

bu mu?", diye sordu. "Bu nitelikleri

ta5ryan herkes

Mimtaz Bey. "Burasr
diye ekledi ve parti iiyesi olmai yasaklananlann listesini okumaya

serbestee partjlere iiye olabilir mi?" "Ne yazrk ki haytr", dedi

Tiirkie"
ba!ladr.

SIYASI PARfl AYESI OLMASI YASAK OUNLAR:
Hakim ve mvc or
Ydksek yotg orgonlan mensuplotr

.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.
.

Y ksek66retim kurumldnndoki^drctim elemanlon
Yiiksek'iretim Kurulu (YOQ Ayelei
Devlet memurlon
lfci niteligi tol,mdyan diEer kamu giirevlileri
ozel konunlq veya 6zel konunun verdigi yetkiye doyqnorck kurulmut
bankolann ve tetekk llerin yonetim ve denetim itlerinde gohsonlorlq
bunlann ayhkh veyd yevmiyeli memurlon
6zetgeli kaynakton ve 6zel imkonlon konunlo saglonm$ komu yorumo
gol\qn derneklerin merkez kurullonndo gdrev olanlqr
OErcnciler
Ordu mensupldrr
Komu hizmetinden yosakh olonlor
Bozt suglordon mqhkum olonlar (suglonn listesi igin Boknz. Siyosi
Portiler Kanunu, mqdde I I /b)

Hiisamettin Bey listeyi giiriince bir hayret rshor Calmadan edemedi. "Amma da
yasaklamrglar, bu listenin drtrnda kalan az ki;ivardtr herhalde" deyiverdi.

"Daha bilmedi" dedi Mijmtaz Bey, "Biitiin bu yasak listesinin dr$rnda kalanldr i(in
de kesin birJey yolg etinkij siyasi partiler liye olma istemlerini sebep gdstermeden
de reddedebilirler." (siyasi Partiler Kanunu, madde '12).
Hijsamettin Bey son bir noktayr daha merak ediyordu. "Peki, parti tiyelerinin parti
ydnetimine kary haklafl diye birjey var mr?" diye sordu.

Miimtaz Bey biraz duraladr. Dogrusu bdyle bir soru beklemiyordu. once
driiondii, sonra gidip birka! kitap kanttrdr. sonunda gelip bezgin bir
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ses

tonuyla

konutmaya balladr: "i5in a9rkgasr bu konuya iliJkin somut bir dijzenleme yok.
Hepsi hepsi, partilerin parti iEi falrtmalannrn ve kararlaflnrn demokrasi
esaslanna aykrr olamayacadrna ilitkin anayasa kuralnr bulabildim. Buradan da
iiyelerin e$itligi ilkesi haricjnde somut bir sonu9 grkarmak pek miimkijn dedil.
Caliba bu mesele partittjzriklerinin ve yctneticilerinin iyiniyetine kalmr! durumda."

Hdsamettin Bey Milmtaz Bey'in yanrndan aynlrken biraz hayal krnklgrna
ugramrttr- Dodrusu, Miimtaz Bey'e uUramadan once, bu denli gok olumsuzlukla
karfrlaSacagr ak[na gelmemilti. Anca yine de bir partiye iiye olup aktif politikayla
ilgilenmeye niyetliydi. Onun gibi drijrlnenler bu i'le u!ragmazlarsa biitiin bu
olumsurluklar nasrl orladan LalkacaLtr ki...
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VATANDATHK HAKKT

VATANDA'LIK HAKKI
Vatanda5lk ya da uyrukluk baqr, birey ile devlet arasrndaki hukuki bir ilitki, teknik
hukuki bir baldrr. Bir kilinin filan devletin vatandaSr olmasl, o kifinin hem sahip
oldugu haklann hem de yijkijmliilUklerinin, yine
devlet hukuku iginde
belirlenmesi anlamrna gelir. Bu ytizden, kimin hangi devletin vatandaSt oldugunu
saptayabilmek iein vatandathdtn kazanrlmasr ve kaybedilmesi nedenlerini ve
usullerini belirlemek lart

o

Elimizdeki temel yasal ve idari belgeler bellidir:
1- 1982 Anayasasr, madde 66;
2- Tiirk Vatandathir Kanunu (N0.403 - Kabul tarihi: 11 Iubat 1964);
3-

Tiirk Vatandajhgr Kanunu'nun
(Ydnetmelik) (ResmiCazete,

I

Uygulanmasrna

llitkin

Yiinetmelik

Temmuz 1964 -'11742).

Kan ve toprak: vatandaS[k hukukunun iki esasrl
Bazr devletler, vatandathk bagrnrn kurulmasr igin Tiirk ana babadan, Alman ana
babadan dogmul olmak gibi kan esasrnr kabul eder. Baztlan da, belirli bir devlet
lkesjnde dogmu! olmanrn o devletin vatandalltgtnt kazanmak iqin yeterli
olduOunu ya da toprak esasrnr kabul ederler.

Ti

babonn veyo Tirk onann Cocudu Tirkt r. (Anoyosd,modde 66/ll)

T|rkiye iginde veya drynda Tiirk bobodan olan yo do Tirk onodon dogon
votondaydrlor. (Ttjtk
Votdndoth Kanunu, mqdde 1, Ydnetmelik, nodde 4/1)_

qocuklor dogumlonndon botloyarok

Titk

QocuEun dodumla Tirk votondoshqm kozonmoe igin ono ve bobadon
yolntz bhinin dodum torihinde Tijrk votandott olmos yeterlidir. Digeinin
yobdnc! olmoy bu sonucu etkilemez. (Yijnetmelik, modde 4/2)

Celelim Tiirk vatanda:hgrnrn nasrl kazanrldrgrna. Bu konuda, vatandatltgt sciz
konusu olan kitinin iradesinin (isteminin) bulunup bulunmayrgtna gitre bir ay m
yaprlabilir:

ilgili kiginin iradesi bulunmuyor:
KANUN YOLU iLE KAZANMA
1 . Nesep yolu ile

.

.
.
.

Dodum
Hal degitikligi
Evlat edinme

2. Dolum yeri ile
3. Nesep yolu ile
ilgili ki5inin iradesi bulunuyor:
YETKILI MAKAM KARARI ILE KAZANMA
SEqME HAKKI iLE KAZANMA

.
.
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Turk Vatandaflrgr Kanunu sistemine kan esasr hakim olduquna giire:

balka bir devletin vatandatr olsa,
hatta vatansrz olsa dahi, Iayet evlilik ieinde do!mugsa, Tiirk vatandatlqrnr
kazanacaktrr. Bu kolullarla qocuk nerede dogmut olursa olsun farketmez. Halla
BABASI TURK VATANDA$I olan 9ocuk, anasr

!ocuda bir batka devletee kendivatandatlrgr da verilmil olabilir.

c

b;

b:

not l:

Cocugun, bobqsrndan doloy Tirk vatondotlqnt
kozanabilmesi igin dodum torihinde bobonn Tirk votondoy olmost

Onemlt

Bi

bi

yeterlidir.

anemll not 2: Bobae fiirk votanday olso do yobona bir qnodon, evlilik
dtstnda dolon CocuEun bobosnn votondothdn kozonobilmesi, bobo ile
orostndo Medeni Konun'o uygun olorok, bi nesep bagtnn kurulmos ile
(yoni hat deljirilti)tyte) mimkin olotokti (OrneEin: ne\ebin lo\hihi.
bobolqln

h

kilmle tohokkuku, tonmo).

gerek evlilik dr!rnda TURK
Babasr yabancr dahi olsa, gerek evlilik
Turkiye iqinde veya drfrnda doqsun,
VAIANDAII oLAN ANADAN dolan gocuk, '(inde
Trjrk vatandalIqrnr kazanacaktrr.

Biitiln bu hallerde, Eocuk, dogumdan ballayarak Tiirk vatandalhdrnr kazanmrt saylrr.
Yabancr krjCtqUn bir Tdrk vatandal tarafrndan evlat edinilmesi durumunda
locudun vatandaflrbrnda bir degiJiklik olmayacaktrr. Fakat krlllik olan evlatlrk, !u
durumlarda bir Trirk vatandalr tarafrndan evlat|qa alnmakla Trjrk vatandaJr olur:

12-

vatanslzsa,
ana babasr bulunamazsa ya da
3- ana babasrnrn nerede olduklan bilinemezse

Onemli not: Ana babodon bkinin varlqt ya do netede olduEunun bilinmesi
kij?igan T rk votandatltEn kazanmastno engel olur.

Ancak, yukaflda sayrlan

bu KAN durumlanna ragmen (ocuk

kazanamryorsa, araya TOPRAK girecektir:

r20

vatandalhk

mi
Pe

val

Tiirkiye'de doqan ve vatandal[Urnr ana ve babastndan dooumla kazanamayan
(ana babalannln belli olmamasr ya da vatansrz olmasr ya da ulusal kanunlan
geregince onlann vatanda!llgrnr kazanamamasr) Cocuklar dodumlanndan
ballayarak Ttirk vatandaf rdrrlar.
Tirkiye'cle bulunmut Eocuklor, aksi sabit olmod*?o, Tlrkiye'de doEmut
soytlt or.(TArk Vatondoth Konunu, modde 4, Ydnetmelik, madde 7)

ainemli not:

"Tdrkiye'de doEmut olmok",
T tkiye siyosal stntrlo iEinde dodmak (kara, deniz, havo iilkesi i?inde),
Bu snrlar drytndo, drnegin o?kdenizlerde bulunon T|rkiye boyrogt
tottyon gemilede yo dd yine aynt alan tzerindeki sivil hovo gemile nde
do!mok onlamtno gelh.

.
.

Celelim EVLENMEYE. Evlenmenin vatanda!hqa etkisi, hukukumuzda, sadece kadrn
bakrmrndan sdz konusudur. Bt-r ilke, yabancryla evlenen Tilrk uyruklLt kadrn
bakrmrndan da aynrdrr-

Bir Tiirkle evlenen yabancr kadrn Tiirk vatandatltgrna getmek istedigini
bildirirse (evlenme akdi srrasrnda veya yabanct makamlar itniinde
evlenmitlerse, akdi takip eden bir ay ifinde) veya kadrn vatansrzsa ya da
evlenmekle eski vatandatlgrnr kaybettigi takdirde, kendiliqinden, Tiirk
vatandallornr kazanrr. (Tiirk Vatandatlgr Kanunu, madde 5) (Yitnetmelik,
madde 8)
Peki, bir yabancr (bir ba!ka devletin uyruqunda olabilir veya olmayabilir) Tiirkiye
vatandatlrgrna ahnmayr talep edebilir mi? Edebilir ve bunun ikiyolu vardtr:

AR

.trtitl;'r,ltl'll

rSlJlN
ot'1.

t?..

-MblcAK
UU ilEHT€K€riN
AALI ?

1?1

6enel olorak votandathda ahnmo
AtoEtdoki kotullonn L m nd yerine getiren yobonctlor, Bokonlat Kutulu
ko ranyla voto ndottEo o hnobilir:
I ) Retit olmok,
2) Botvutu tarihinden geriye dogru bet ytl T tkiye'de ikomet etmit olmok,
3) Tijrkiye'de yerletmeye korat verdigini davronry ile teyid etmit olmok,
4) lyi ohlok sohibi almok,
5) Genel saghk boktmtndon tehlike terkil eden hostaldt bulunmomok,
6) Yetei kodot Tdrk?e konutabilmek,
7) Tirkiye'de geqimini soEloyacak gelhe veyo mesle1e sohip olmok.

VA

Vati

vali

mui

yolL
istisnoi olotok vatandathgo olnma
Atagtdoki durumlotdo, yukandoki kotullordon 2 ve 3. aranmokstztn
yabonc or, istekleri ijzerine, i1itleri Bokonlqthn teklifi ve Bakonlor Kurulu
koronylo Tttk vatandotl4no ahnobilirlet:
1) Tark vatandothgm herhongi bi tekilde kaybetmit olonlafln sonrcdon
doEmut rctit Cocuklan,
2) Bi Tirk votondott ile evli olanlorlo bunlonn retit eocuklorL
3) Tdrk soyundon olonlorlo eleri ve gocuklart,
4) Bir Turk votondottyla evlenme koronyla T tkiye'de ye etmit olonlor,
5) T rkiye'ye sanoyi tesisleri getien sosyol, ekonomik olonlarda veya bilim,
teknik ya da sanat olanlannda olodanjs ) hizmeti gecmit veyo hizmeti
ge?ecedl

d tanalen

kon

kimseler,

6) VotonddthEo ohnmav Bokonlar Kurulunco zaruri g6dlenler.
"Muhocirler vntrlordan gidikleti veyo nakil vosttoendon ?kttklon yerin en
buytk malkiye memuruna kendilerini ve dilesi fftlerini yazdtnp bi 'muhocit
koEkl( almo ve bit votonda$hga girme beyonnomesi imzolamoya
Yaba

mecburdurlor"

ve bl

"Muhdcir olorak ohnanlor, lcrc vekilleri Heyeti korotiyle, hemen
olnrlot. Kiietikler, baba ve analonno veya hqtmlonno boEh
tululurlot. Kimsesiz gelen kiciklea yattno bak makezn vatondathgtmtza

kayrp

votondothEo

Segme

hakk

sayesinde vatandagftgrn kazanrlma5rysa, T0rk

VatandaSlrgr

Kanunu'nun 30 ve 37. maddeleri gereqince, analanna bagh olarak; aynr Kanunun
32 \/e 36. maddeleri geregince, ana veya babalaflna baqh olarak Ttlrk
vatandalIdrnr kaybeden kr.leuklerin, re$it olmalanndan ba{layarak bir yrl iEinde
lLrrk v,itand,t?llgrnr'p(mplerine ililLind,r.

Talrklye Vatandatr Oldugunuzu Nasrl

iipat

otoitdoki belgelerle:
1) Tt)tkiye Cumhuriyeti niifus sicil kaytlon,
2) N fus htlviyet cilzdon,
3) Posoport ve posaport yerine ge|en belgeler,
Aksi sabit oluncaya kodor,

12)

Trirk
kayrp
1- Te

gegirilileL" (lskon Koounu, madde 6)

Edeceksinlz?

2-M
3- H(
bir
9€

dner
oturd

llgilj

I

husu:
Kurul

4) T tkiye konsolosluklonnca veilen votandotltk ilmdhabei.

.

TC vatandott olup olmodtgnD konusundo TA makamlonnco teteddiite
diitiltirse, bu konu lEitleri BokonhEr'ndan sorulur.

VATANDA'LIiIN KAYBI
VatandaJll6rn kaybedilmesine gelecek olursak, ilk belirtilecek olan husus, Tiirk
vatandat|grnr kaybeden kilinin, kayrp tarihinden batlayarak YABANCI
muamelesine tabi tutulmasrdrr. Bu konuda da, kazanmada olduqu gibi, kanun

yoluyla, yetkili makam karanyla

ve seqme hakkryla kayrp yontemleri srjT

konusudur.

YETKILI MAKAM

KANUN YOLUY
KAYIP

KARARIYLA KAYIP

v
.
.
.

vatandaihktan tkna vc balka
bn devlet vatanda!lBrnr kazanma
varanda[16. a nman'. ptali
vatana b.dh kla baidasmayan

.
.

Tnr[vatandai it n kaznaf
Evenmeyb Tnrk vatandat !tnL

Yabancryla evlenen TLlrk vatanda!r kadrn, kocasrn!n vatandatltgtnr kazanabiliyorsa

ve bunu sectidini bildirdiqi takdirde, Ttjrk vatanda;lrqrnr kaybeder (kanun yoluyla
kayrp).

Tilrk vatanda!ll5rndan, Bakanlar Kurulunun izniyle Erkmak (yetkili makam kararlyla
kayrp) mrlmkrindiir. Ancak boyle bir balvuruda bulunacak olan kiSinin,

I

Temyiz kudretine sahip (miimeyyiz) ve reiit olmast,
2- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmrt veya yapmtt saytlmast,
3- Herhangi bir nedenle yabanct devlet vatandallrqrnr kazanmt! olmasr veya balka
bir devlet vatanda:lrqrnr kazanacadtna ilitkin inandrncr belirtiler bulunmasr
gerekir.

onemli not: Bu nedenle ba$vuruda bulunulacak makam, Ttlrkiye i!inde ilgilinin
oturduqu yerin en bLlyiik mLllki amiri, yurtdtlnda Tiirkiye konsolosluklarldlr.
llgili kilinin Ti.lrkiye vatanda$lqrna aInmasr, kendisinin yalan beyanr ya da dnemli
hususlan gizlemesi sonucunda gergekleSmi5se, vatanda$ida aInma karan Bakanlar
Kurulu karanyla iptal edilir (vatandatlqa aInmantn iptali)
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DIKKAT!

4546IDAKI D-URUMtARDA, EYLEMiNiZ
"VATANA BACLILIKLA BACDA5MAZ"

t

NITEL|KTE CORULUP TURK VATANDASLIEINI KAYBETTI'INIZE KAMR VER|LEBILiR

2

N

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

almaksrzrn, kendi isteginizle yabancr bir devlet vatandallgrnr
kazan[santz,
Yurt iginde ve dr$rnda, herhangi bir yabancr devletin resmi veya 6zel, askeri
veya sivil bir hizmetinde bulunursanrz. Ancak bu kolul yeterli deqil, bcjyle bir
hizmetin aynr zamanda, Tiirkiye'nin menfaatlerine aykrfl oldudunun Bakanlar
Kurulu tarafrndan kararla;trrlmr$ olmasr lazrm. Bu da yeterli degil. Eger yurt
atindeyseniz, bulunduqunuz yerin mrilkiye amiri; yurt dr5rndaysanrz, Tiirkiye
cumhuriyeti el9ilik ya da konsolosluklan tarafrndan bu gorevi brrakmanrz,
yazi olarak, size bildirilmi! fakat sjz (Hiikiimet karaflnda belirtilen mrinasip bir
sLire iginde) bu gcjrevi brrakmamrlsanrz.
Trjrkiye ile savat halinde bulunan bir devletin her tirlii hizmetinde, Hilkr.imetin
izni olmaksrzrn, kendi isteqinizle Ealrlmaya devam ediyorsanrz. Yalnrz burada,
bundan onceki durumda oldulu gibi, ne Hiikiimetin karanna, ne de size bu
konuda bir bildirimde bulunulmasr sciz konusu de!ildir.
Trlrl( vatandalr olarak yurtdr'rndasrnrz ve muvazzaf askerlik gdrevini yapmak
tjzere Tiirkiye'ye qaunldrnrz ya da Tiirkiye'nin savat haline girmesi iizerine illke
savunmasrna katrlmak iizere size lagn yaprldr. Fakat siz, mazeretsiz olarak, dq
ay iqinde bu 9a!nlara uymazsanrz.
YLrrt itinde askere afinmrtsrnrz ve kltanrza sevkediliyorsunuz veya krtanrza
katrlmrtsrnrz. itte yukandaki hallerde yurtdrtrna kaEmrqsanrz ve ilgili kanunlaflna
bngdrddEd lijre i(jnde de ddnmemitseni/.
T0rk Silahl Kuwetleri mensubusLrnuz veya askerlik gdrevinizi yapmaktasrnrz;
ancak gdrev, izin, hava deqilimi ya da tedavi nedeniyle yurtdrtrna erktrnrz.
YurtdrJrnda kalma silreniz sona erdi, fakat siz mazeretsiz olarak u! ay iqinde
geri ddnmediniz.

Bir izin

T0rk vatandaSiqrnr, sonradan yetkili makam karanyla kazandrnlz.

Fakat

kesintisiz olarak en az yedi yrldrr yurtdrtrnda oturmaktasrnrz. Ustelik Tiirkiye ile
ilginizj ve ba6h|qrnrzr kesmediginize ve T0rk vatandath!rnr korumak
istedidinize delalet €decek resmi temas ve itlemlerde de bulunmuyorsunuz.
8- Yurtdr!rna grkmrssrnrz ve orada, TLlrkiye Cumhuriyeti'nin ig ve drt gtlvenli6i
aleyhinde ya da kanunun sug saydr0r tekilde iktisadi veya mali guvenli0i
aleyhinde faaliyette bulunuyorsunuz.

Bu suglor, "Devletin otstulusol $ohsiyetine kory cirimler" (TArk Cezo
Konunu, modde 125-145), "Devlet kuwetleri dleyhinde cirimler" (Titk
Ceza Konunu, modde 146-163), Askeri Ceza Kanunu'nun aynt omoco
ydnelik ht)ktmleri, silah kogokgthdt ve benzeri suglor, moL ddviz, olttn,
uyuttutucu modde, hileli veryi kagokgtlt veyo benzeri fooliyetlerdi.)
Veyahut zaten yurtjqinde bu gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz da, ne tekilde
olursa olsun, yurtdrJrna Erktrnrz. Bu nedenlerle hakkrnrzda bir kamu davasr
aCrlmasr veya cezai kovutturma yaprlmasr ya da verilen hiikmiin inlazr
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Ii

d

d

v

9-

olabilir. ilte bu nedenle Tiirkiye'ye ddnmeniz igin yaprlan duyuruya
radmen U9 ay ieinde (Srkrydnetim ya da olaqanr.lst0 haller nedeniyle bu siire
bir aydrr) Ulkeye ddnmediniz. (Bu hrikr.im, Tiirk Vatandajlrgr Kanunu'na,
2383 sayrI ve 13 5ubat 1981 tarihli Kanunla eklenmi:; fakat 3808 sayrlr
Kanunla 4 Hazitan 1992 tarihinde yUriirkjkten kaldrfllmrstrr. takat aynr
faaliyetlerin ve aynr lavnn, Tdrk vatandaJlrqrnr sonradan kazanmrt kitiler ya
da -eqer Tijrkiye savaf halindeyse- doqumla TLlrk vatandagr olanlar hakkrnda
da uygulanmasrna ilitkin Tiirk Vatandallrgr Kanunu madde 26 halen
olanaksrz

yijnirliiktedir.)

dnemli not: Terdrle Mrcadele Konunu'nun (No.3713, Kabul taihi: 12
Nison 1991) Ceeici 5. maddesinde, yukandaki nedenle votandothgl
koybettirilen kitilerin, ay Konun'un yArLirldge girdidi totihten (12 Nison
l99l) itiboren iki yl ieinde, T rkiye'ye gkitlerinde higbir tortn
oronmoyocaEt ve stnr koptlonndon giitlerinin de engellenemeyecegi
6ngor|hAttlr.
TAtk VotqndothEt Konunu'ndo (Gecici modde 3 ve 4), 3808 saytu Kanun ile
yop on deEitiklikle de, belirtilen tekilde vatandothgt koybettirilen kisilerin
ntfus kiitikleindeki koyttlanntn, batvurulaflno ve herhangi bir itleme gerek
kolmokstzn, l?itlei BakonhEt Ndfus ve votondothk |tlei Cenel
MidirliEi)'nce conlandt most ong6filmiitttir. Aynt kitilein Tirkiye'de
bulunon ve Hazine torofndon tosfiye edilen mollqn yo do bu mallonn
bedellei de hok sahipleine iode edilecektir.

9' Herhangi bir yolla yabancr bir devlet vatandatlt0rnr kazandrnu- Fakat kesintisrz
olarak en az yediyrldrr Tarkiye drlnda oturmaktasrnrz. Aynca Trirkiye ile ilgi ve
badlrll6rnrzr kesmedidinize ve T0rk vatandallrqrnr korumak istediginize delalet
edecek resmi temas ve itlemlerde de bulunmuyorsunuz.

dnemli not 1: Tlrkiye ite ilgili ilgi ve bodhldn

kesilmedidi ve Tiltk
vatondotl6tntn korunmok istenmesi ilgilinin,
Tirkiye'de tottnmoz (goynmenkullerinin) mollanntn veyo ityerleinin

.
.
.
.

bulunmosL

oilesinden bir klsmn1n TArkiye'de oturmot, ilgilinin bunlorlo bodnt
slrdijrerek bu sare itinde zoman zomon yurdo gelip gitmesi,
kitisel ve medeni holinde meydono gelen deditiklikle e diEer niifus
oloylannt yetkili mokomlorc bildimesi,
oskerlik itlemlerini yoptrmot holinde onlot tr.

onemll not 2: Yukandoki t m durumloda votandotltit koybettime
korcn, lQitleri Bokonhlfnn teklifi zerine, Bokonlar Kutulu tarafndon
ve lir. Yukondoki 4, 5 ve 6. durumloro gore koror verilebilmesi icin Milli
Sovunmo Bokonl4t'nn teklifi totttr. (Bu holler ile ilgi olotok BoknE
Anoyoso, modde 66lV; Tlitk VotondotltEt Konunu, modde 25 ve 26;
Ydnetmelik, modde 36 ve 37)
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T0rk vatanda!lldrnJ ge!it,i nedenlerle kazanmrl qocuklar ve evlenmeyle Trirk
vatandajr olmuj kadrnlar, higbir makamrn bir i!lem yapmasrna gerek kalmaksrzrn,
o ytindeki iradelerini aErklamakla Tiirk vatandatlqrnr kaybedebilirler (secme hakkr
iie kayrp).

T rk vatando;l4n kaybetmenin genel sonucu nedit?
Ilgili kiti, koylp tqrihinden botloydrok, hukuken orttk

bir

yaboncr

mua melesine tobi tu tu locoktt t.

.

bit iptal koronylo kaybettiniz (Bokntz yukondo). $oyet
votandol olmut et ve Cocuklonntz vorso, bu korot,
hukuken onlon do etkileyecekti. lptal koronnda, mollonntztn tosliye
edilmesi ve gerek gdt liyorso entrdry edilmeniz gibi konulor do belhtili.
VotondothEtntzt

size boElt olorok TArk

.

votonddthEntz, oncok iptol edilmedi, "votono boillhklo bogdatmoyan"

eylemleiniz nedeniyle koybettirildi, Bu

kor

tomomen

ki$iseldit,

hukuken etinize ve gocuklorntza etki etmeyecektir.

bnemli not: V alanc)alldrnrzla ilgili olarak, idari makamlarca verilen brltrin kararlar
aleyhine DANISTAY'a batvurabilirsiniz (bkz. idare'ye Kar5r Menfaat ve HakJarnrzr
KorLrmak iein Nereye ve Nasrl Ba$vurursunuz?)

12(,

TURK|YE,DE KADIN

otMAK

TURKiYE'DE KADIN
KADTNA

oLMAK

KARtt tiDDET

"Hastanedetecavtizl Adana
SSK

Hastanesi'nde iki

hastabakrcr muayene olmaya
qelen 20 yatrndaki ktza

tecavuz ettikleri iddiasryla

t!tuklandr"Polisiz diye
ka(rrdrklan kadrna tecavLiz
ettiler" "l7 yalrndaki genq
krza tecavliz ettikten sonra
hapse girme korkusuyla
nikah kryan Bekir usta,
Z.O'yO kapr drgarr edip eski
sevgilisine ddnd0".

17 yaqrndaki genE krza tecavuz ettikten

sonra

hapse girme korkusuyla nikah kryan Bekir usta
Z.O.'yu kapr drgan edip eski sevgilisine dondu
IZ.O. (17) tiskndar lhlamurkuyu dakibjr l(onfeksl
yon atdryesinde iiqi orarai lalJ9ryordu. Bh at$am is qrhshc,a uslabarr Bekk Ocal, sene kza a16lr€yl lemlzleme smsrnrn ona geldidini soyledi.
Sonra da Z.O.'niin bocazrna braak dayaya.ak
zorla tecaviiz eni. Gena kz ailesine durumu anlattr. Usraba$ Bekir de hapse qirme torkusuvla
genQ kEa nikah kryd.

lemen fiahkemeye kostu
lAncak, evenel henlz kiay olmugkei Bekt ocal.
geng kansrn sokaoa ali Tecavuznne ugladgr k9
tarat ndan br de sokaaalerk edilen Z.O. so lgu Us
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Erkekler;n kadrnlar ijzerinde uyguladrgr cinsel !iddetin en a$rn ifadesi tecaviizdiir.
Her kadrn, evde veya i$yerinde, gece veya giindiiz, yatr, sosyal statrisri ve
gdriiniiliiyle bagl olmaksrzrn bdylesine bir saldrn ile karSr karSrya kalabilmektedir.
Zira qenelde iddia edilenin aksine, failler ne sadece akrl hastasrdrr, ne de sadece
psikolojik bozukluklafl olan kiiilerdir... Ara$trrmalar aksini gdstermektedir. Faillerin
bijyiik gogunlugunu her meslek grubundan, "normal" erkekler olu:turmakta ve
yine olaylann biiyrik gogunlugunda tecavLiz eden ve tecaviize uqrayan birbirlerini
tanrmaktadrr. Yani her giin kartrlaltrdrmrz insanlardrr failler.

5adece 1992 yrlr iginde adli makamlann verilerine gore 5860 tecaviiz olayr
yatanmrltrr. Birqok kadrnrn getitli toplumsal baskrlar nedeniyle yaJadrklannr
kabullenmeye zorlandrgr veya yasadrgr psikolojik jok yiizrlnden ihbardan kagrndrbr
dilgrlniilUrse, bu rakamrn Eok daha yiiksek oldugu varsayrlabilir. Oysa bu tr.ir
saldrnlafln en aza indiailmesi aersrndan her tecavriz olayrnrn adli makamlara
bildirilmesi bLiyiik dnem ta$rmaktadrr.

Bu

tiir bir saldrnyla kar;rlatudrnrzda

ne yapmahsrnrz? Herteyden iince
utanmayrn ve, bu tiir saldrfllara ugrayan kadrnlarda fok yaygrn gitrulen

su!luluk duygusuna kaprlmayrn. Ne gece geg saatte sokakta bulunmalt ne de
yrrtmagh bir etek giymek size tecaviiz edilmesinin sebebi olamaz. Biiyle bir

saldrrrnrn higbir me;ru gerekgesi olamaz. Nitekim yasalar

da

sizin

yanrnrzdadrri
Her kim on be, yatnt bithmeyen bir k1g dln trzna geqerse beS seneden
a oA olmqmok Azerc ogr hopis cezasno mohkum olur.

On be| ya$t bitiren bi kimsenin cebi ve \iddet veyo tehdit kullonmok
surctiyle rzno ge?en veyahut.,., liile mukovemet edemeyecek durumdo
olon bir kimseye karp bu fiili isliyen kimse yedi seneden oz olmqmok iizere
ogr hopis cezast ile cezolandnln

,

Kural olarak bir insanrn bash altrnda, dogal veya dolal olmayan yollardan cinsel
ilitkide bulunmaya zorlanmasr tecavLiz sulunu olulturur. Ancak 15 yalrndan
krl!0kler igin bu baskrnrn varoldudu yasa tarafrndan kabul edilir, ayfica
ispatlanmasr gerekmez. 15 yalndan biiyrlkler iCin ayflca her halde flza olmaksrzrn
ve herhangi bir baskr uygulanarak bu fiilin gerqeklelmig olmasr :artr aranrr. Eu
do!rudan fiziksel bir gii! kullanrmr olabjlecegi gibi, salt bir tehdit de olabilir.

Fiziksel gutsiizluguniiz nedeniyle, ya da korku yiiziinden direnmemit
olmanrz, failin bir suE illiyor olmasrnr hiCbir lekilde deEittirmez! Unutmayrn,
hiE kimse sizden hayatrnrzr ortaya koyarak o kiliye karlt gelmenizi bekleyemez.
Yatadrdrnrz tok ne kadar btiyiik olursa olsun o kilinin bir su( illedigini ve
onun yakalanmasr iEin sizin yapmanrz gereken birteyler oldudunu
unutmayrn. Bu nedenle;
l\4ijmkiinse tecaviiz olayr srrasrnda iistiinijzde olan giysilerle, mUmklin dedilse
bunlan dzenle bir polette muhafaza ederek ve yrkanmadan derhal en yakrn polis
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T.

karakoluna

€

tatrmaktadrrl

gidin. Delillerin

toplanabilmesi acrsrndan

bu

biiyUk dnem

r,
:e

n
e

ti

Karakolda ilgili polis memuruna olayr anlattn ve saiylediginiz herleyin tutanaga
gelirilmesine dzen gdsterin. sahitler varsa bunlarrn da mrlmkiin oldugu kadar
isimleriyle belirtin. Polisin tutanak tutmast konusunda tsrarlt olun ve bu tutanaqrn
tarih ve numaraslnt altn.
Polisin sizi, tutanagrn yazrlmaslndan sonra

ilgili doktora giindermesi gerekir.

EOer

polis gdndermemekte tsrar eder veya ilgili doktor bulunamazsa kendiniz en yakrn
hastaneye gidip muayene olun.

Doktorun ddlyolunda (veya aniste) sperm (meni) olup olmadrgrnr incelemesi,
bunlafl muhafaza etmesi konusunda tsrarct olun. Ay ca cinsel organtnlzda,
tecaviiz edene ait oldugu dilsilnUlen krl, tiiy gibi delilterin olup olmadrgrnr
arallrmalannr isteyin. Eger saldtn strastnda yaftlandtysantz muayene ve tedavi
edilmeyi talep edin. Doktorun, inceleme sonutlanntn hepsini bir raporda ifade
etmesi ve delilleri muhafaza etmesi gerekir. Bu raporun bir drnegini de siz aln.
Eler raporu iizel bir hastaneden aldrysanlz en krsa s0rede htkiimet tabibine
onaylaln.
varsa

Kural olarak karakolda tutulan tutanagtn ve doktor raporunun re,sen Cumhuriyet
Savcrhgr'na

giinderilmesi ve sorugurmantn batlamasr gerekir. Ancak bu konuda

da emin olabilmek igin muhakkak Savcrlla balvurun ve dosyantzr takip edin.

Evllllk iglnde Tecaviiz

G,4,/'o Jtua [.(^ViZ €f/lLR li f,loflu,r'|
/Jen,nle tute,v,,<
HtJ;^t ?

Evlilik iCinde tecavr.iz olur mu? Evlilik ici tiddete maruz kalmrg birgok kadrnrn
lfadesl olabilecegini gdstermektedir. Ancak gelenekler, inanglar ve ahlaki deger
yargrlan bu Jiddet t0rrlniln "aile mahremiyeti" kavramt arkastnda kaybolup

.gitmesine sebep olmuStur. Evlilik iginde kadlntn kocasryla cjnsel iliikide
bulunmasrnr bir iidev olarak algtlayan anlayt, kocantn zo. kullanarak bu odevin
yerine getirilmesini isteyebilecegini kabul etmektedir.
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Ku5kusuz evlilik birlidinin kurulmaslnln en dodal sonuglanndan

biri eJlerin cinsel

biriikteliqidir. Ancak bu birliktelik kar!lllkh nza tlzerine kurulu olmalrdrr. E!ler bunu
gergekle;tiremiyorsa tek Eare botanmak olabilir, yoksa erkek aElsrndan tiddete
baIVUrmak deqil.

20 yrlll e!li, n,; ca
nrkr!e! lik(ela!.nla)! d.\r ) rlncl7o_ le'tezil olft'allan korkuYor.
a lapr tu.da kanyor. son y.trdral lid Ejrkac kez boylc yaslyrnci da yatrndalii A... da Sitrr
eyeca- dei vriziinden a\rl fdnn!klrrL elbiscleriyle yat'nata karar teri rak Y-..:den fa.kh d.!
.crl e1 ktrrlan vc.anrn,lurr!rntxl icin lor. I.n olnadlr sad{l.rdc, uy olarak liddd ve aiaAr
oyutl3- a.nc evint iOnan S... t,'/r r. Ludan uyi.d,nlarak, cetirli ba' yaiandiEr ry ierndq Plr

rN lclirnla .rad,i, srrrdr (la loc.r hanclcrle sjddele uirayan cnnde hkeo.e uygulan
ii' nr saldu,!ru u!'aLlr. 'Bcn1 Y..: r!. ynr€ kendi lantm,Y la en disical4m{yrp, tansr
rtarrl' kurtarnrr" rrtl,Ern r !rd,Dd!n aEir yaradrF r.x ri9 yerirkh!! ,nrn calsnurnl istel
lmek .. rcler isc gurtiltiiyle ve b!Etr,5 cugunun gozri dnijndc cinsel bir konfeksiyon ar
iliili kurmakta smr e{jen koca 200.01)0:rl-. arl,kh il
;ocuiu larl, liatanan leletondu.
na.da. 1,1 ya5indr, 17 v,ll,t elli ! nrn. bu istcfnre irkaz edince 1e lor dArerincc {ot sni
m,t
nan

cavtze uEramar, davllntesi ve "O paray, bcn sizc \ei
araErlanma$... BaSka lijrlii bir nnn kijlem ohn" diyer
( nnkij N.f- iosan Jrasrl 11 yaitndayken 54 lcriii ladranren camur
gecc rrlrn ylsrndx imit gibisoziikebih ki cvnr her kd5csilde I

iddclle cocul;rnne\i \'.... i\e, tc vilbo

/ lasa

yun.J gecelll givnredcn, Sdnluk

a( rqin sivsil.rlNic rrrL'.,
l....lo di t.nrmrllN. r,\!
,.i biF dd!i,D tukiii lrr1irid. cc..hl

"gimdi i.mizlerin, kii

Her ne kadar yasada yer alan tecavtlz tanlmr, saldlnnrn evlilik bididi dl!lnda
gerlekletmi5 olmastnt atam'yor ve bu aqtdan evlilik ici tecavtjzij de
L.ilundn-uyu mijsait gdriintiyorsa da uygulamada bu diilijnce bugilne kadar
yerletmi! deqildir. Bu nedenle tecaviize udrayan et ancak, bu Jiil sonucu
yaralinmasr veya saSi!rnrn bozulmasr halinde, dayak ballr$r altlnd? incelene'ek
olan milessir fiil h,.lk0;lerine dayanabilir. Bir diger olanak ise aile fertlerine kartl
kdti.i muamelenin cezalandtnlmasrnl ongtiren hilkme balvurmaktlr.
... oile efndndon biine ruhim ve tefkotle kobi telif olmryacok surette fena
muomeleletde bulunon tohts otuz aya kqclor hopsolunur.-- Bu muomeleyi
kocqdon bni dbi)ri oleyhine yopmq ise takibot icros! mutozornrn
tikoyetine badhdtt. Tark Cezo Kanunu, modde 478/1-3

kq

Bu durumda ceza koduSturmaslnln batlamaslnl isteyen kadtn,
Sulh Hakimi,
cumhuriyet savcrhqr,
Zabrta makam ve memurlarl,
Vali, Kaymakam veya Nahiye memurlanndan
birine yazi ile veya tutana!a geeirilecek bir beyan ile tikayette bulunmahdrr
(ceza'Muhakemeleri Usulii Kanunu, madde 151). Bu likayetin olayln
gerEeklelmesinden sonra 6 ay iginde yapllmasr gerekir (Turk Ceza Kanunu,
madde 108).

.
.
.
.

Kulkusuz kadrnrn elinde bulunan olanaklardan biri de bolanmaktlr.
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nsel

unu

lete
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Kan kocodan herbhi, dideri torohndon hayotha kostedilmesi veyd kendisine
pek fena muomelede bulunulmas sebebiyle botanma dovo, ikqme edebilit,
(Medeni Konunu, nodde 130/l)

Evlilik igi tecaviize uqrayan et, bu hiikme dayanarak, olayrn gerfeklelmesinden
itibaren 6 ay itinde mahkemeye balvurarak boSanma davasr aEabilir. tiu davada,
kadrnrn, kitilik hakktnrn agtr ihlali nedeniyle manevi tazminai talep etmesi de
miimkiindiir (Medeni Kanun, madde 143l ).

Diger yandan genel boianma sebebini olusturan ,,evlilik birlidinin sarsrlmast',
hr.ikmiine dayanarak da bolanma davdst a(rlabilir. Buna gore:
Evlilik birli!i, miitterek hayatt siirdiirmeleri kendilerinden beklenemeye(ek
derecede temelinden sarstlmt: olursa ellerden her biri bo5anma davasr
atabilir. (Medeni Kanun, madde 134l1)
Burada, bir siire srnrrlamastna uymak zorunluluqu da olmadan, evlilik iCi tecaviize

1

udrayan kadrn botanma davast aEabilrr. yeter
sarsrldrqr kanttlanabilsin.

ki evlilik birliginin 6melinden

it

Hayat Kadrnrna Te<aviiz
rda

de
dar

tcu
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Y1

h

drr
rtn
IU,

133

boshin neden oyfl ele ahndtEn boz onnz merok edebilirsiniz. Bunun het kodtna
vop o;biecek leevtizden ne torkt vor cliyebili\ini. Atlndo hqkhtnt/. Ancal I986
y ;ndo dijtt liti torofndon tecovize ugrcyon hoyot kadn N T. bu fork Cok yakndon
vosamok /otundo kaldt. 6yte bt lorlu ki bu illelli kodno letov zde 9 ytl hoyol
'kidnrno
tecovizde ise sodece 3 ytl cezo verilmesine sebep oluyordu .. oyle bir fotktt
ki, tecov z gibi, v1cd blitint gilne yijnelik en odr sqldrtlotdon birine udrayon kadtn!
6nce, iffetli-otduEunu ispotlomo yilk oltnq sokuyordu. N.T bunu kobullenmek
Bu

istemedi ! A1ttglcezo dovosndo, iffetsiz olorok nitelendirilen kodtnloru tecovdz
Cezo Konunun modde
edilmesi hoiinae cezonn I /3'ine indiitmesini ijng'rcn
AEn
Cezo
Mohkemesi bu
Antolya
ileti
sitrdi
oldudunu
438'in Anayoso'yo oykrt
getirdi.
Fokat Cobo.
dn\ne
Mohkemesi'nin
iddioyt benimseyerek sorunu Andyosa
su?lonnn
getmek
ve
ko?rmak
botoycr. Anoyosa Mohkemesinin ifadesiyle "tzo
.fuhtu
keidine mesiek edinen bir kadno kortt itlenmesinde, bu kitinin udrodtgt zorur ile oynl
eytemlein iffetti bi kodno kory yop mot clurumundo onun gdrdigii zorct etit soy omqz"dt. Bu iki sueun "toplum yotomnclo yarotoca farklt etk:l' gijzetilerek forklt
cezalorn verilmesi Anoyoso'ya uygun nitelendiiliyordu. . Ancok N.T.'nin botlatttgt
mijcadele toplumdo bi kez destek bulmuttu Kolobohk kodtn topluluklon bu
moddenin Tark Cezo Kqnunu'ndon gtkonlm<tsr itin ddnemin hak metine boskt
yopuor, te(ovizun hicbi $ellinin hokh kobul edilemiyecegini sovunuyordu. Sonucto
N.T. nin bolol ttEt sureg bo$oflyo uloltl I 990 y tnda TBMM, bu Loplumsol islemi

fii*

clikkote otdr ve iezo indirimi ajngdren bu hitkmij Tark Cezo Konunu'ndon Ctkordt

cebir, tiddet ve tehdit yoluyla, yine cinsel arzulann tatmin edilmesi amactyla,
ancak iinsel birlegme olmaksrzrn bir saldlnya maruz kahnrrsa yine yasa
koruma saglamaktadtr,
Cezo Konun, modde 415 ve 416/tl uyoflnco tz ve nomuso tosaddi de
olutturur ve iki-bet y orosndo hqpis cezos gerektirir

Tirk
sug

Bdvle bir saldrnvla kar5rlastlmasr halinde de yukarrdaki tarif edilen lekilde hareket
edilmeli; karakolda tuianik tutturulmalt ve doktor muayenesi gercekle;melidir'
Bundan sonra savctltk yine sizin !ikayetinizi beklemeksizin soruJturmayr
ballatmalrdrr.

Dayak
Kadrna karir uygulanan liddetin en yaygrn

olanr ku;kusuz, dayaktlr. Kamuoyu
arattrrmalan, Tiirkiye'de kadrnlarln o/o 26'slnln
kocadan, babadan, aqabeyden veya diger
akrabalardan dayak yediqini gdstermektedir.
Oysa bu oran da sadece buzdaglnrn tepesini
olutturmaktadrr. Aile ili Siddetin metru
1ayrldrgr bir loplumdd, 'aile mdhlemiyeti"
kdvramrnrn brdr.lELi duvarlar arkasrnda nelerin
ger!eklettigi hiqbir /aman gelegi gibi gr.ln
rgrgrna !rkamamaktadrr. "Koca sever de, dtiver

t14

oEvdeki teriir
_Eldtkatrci.

\rl ritr Joi!rr{ rd il.
.lci $mh dc![t bar! 'Eir
trd rrix$ rlr Y! di bnlk.
Lrr,n n";, xi n i.,n.r'c q.r,

),i- *
i. .i",bun-.drNt'd[!ii
''"i,r"r

,.d

i!!l

b,ItEiil

rv,;rrr,fnrrod,ntu,Ls
rud, ir B;r d n tr.jn

D.r.,r

i^,rD.Y

?Esmd m.rr.

hnbuldr. d$\'N

ldnxflff'

rh,nI r nnnd. ilPtir

rs

i" | "" d-,.r";d, _h"ri
!d'i!"i u, -"., ^ J-i ,r,
.\[n!JU!olJnLlm\!r\]l
r,;dr b' .rkclc soru drhr
r/ orudi druk icdciL dlih'I

de" anlayr;r toplumda yaygrn kabul gdrmekte ve ne yazrk kj kadtnlartn birEogu
tarafrndan da paylalrlmaktadrr. Dayagrn temelinde sadece egitimsizliqin yattrgr
diililncesi ise, bir Cok kadrnrn aksi yiinde tanrkhgryla yalanlanmaktadrr.

Kadrnlar, dayagr "hakettikleri" diiliincesini bir kez yenip adli makamlara
bagvurmaya karar verdiklerinde de yine toplumda yerle:mit bu anlayr; ile kar:t
karsrya kalmaktadrr. Once yaktn qevresinin basktsryla karlrlalmakta, ardrndan
gittigi resmi merciler kendisini tikayetinden vazgegirmeye Galt$maktadrr. SuCun ve
suelunun ortada olmasrna ragmen toplumsal Carklar bunu gizlemek igin
diinmektedir. Oysa kocasrndan yediUi dayaga dayanamayaftk 2, 4 ve 6 ya;rndaki
eocuklaflyla Frrat nehrine atlayan Cemile Ayhan'rn intihafl unutulmamaltdtr.

Cemile kadmlara bayrak oldu
>Ko!a dayaF yiizijnden iis QocuEuyla birLikte Fr ra aa a dcyam k intihar eden Cemile nin drann
kadrn drgijtlcnru ay.& kald'rd'. Kadrnhr I bnyn* kenlte proleslo goslerileri duzenlqller
'{rU* rooFnmrai" &d d, !i*"".i,",d"ro f,
rqkwkrrr[$Ni[inihhi$Di
cfriLnrr6i'Msb':'Qrnrr
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Kadrnrn ailevi gdrevlerini yerine getirmemesi, "itaatsizligi", erkegin krskanelgt,
alkol kullanmasr, galttma hayattndaki bagarrszhklarr veya ralt hakim olunamayan

sinirle.... Dayaqrn gok ge$itli nedenleri olabilmektedir. Oysa hukuk tiniinde bu
gerekgelerin hifbiri deger tagrmaz. l;lenen suG ayntdtr: tahsa kartt maiessir

fiildir ve cezalandrnlmayt gerektirir (T rk Ceza Kanunu madde 456). Bu
nedenle dayaorn iincelikle ddrt duvar arasrndan Crkmasr gerekit. Bu konuda

yapabilecekleriniz nelerdir?
Cunhutiyet, 7 Kasn 1990

'Kadm ve Ddyak' panelde tartt$ dt

Daya$rnrnazrlretiolrrraz
linM{ekd

-t.

ndoDhtckljq|}oldutnd

Kadm

{}na&mqtrn6. -xr-
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Dayak yedikten sonra en yakrndaki karakola gidin ve olayr anlattn. Polisin tutanak
tutmasrnr isteyin ve sdylediklerinizin aynen tutanaga gelirilmesine dikkat edin
Varsa, Sahitler de ad ve soyadlanyla belirtin. Tutanagtn tarih ve numarasrnr almayt
ihmal etmeyin.
Polisin sizi, tutanaqrn yazrlmasrndan sonra ilgili doktora giindermesi gerekir. Eger

ilgili doktor bulunamaz veya polis giidermemekte tsrar ederse kendiniz en yakln
hastaneye gidin ve muayene olun.

Doktorun dzellikle kae giin stlreyle giinliik iilerinizi yapamayacak durumda
olduSunuzu belirlemesini isteyin. Bunun drtrnda iC organlarlnlzln zarar gdrtip
qormed:qini, beJ duyunuzda bir bozulma olup olmadrqrnr, yiizilniizde meydana
gelen yaralann devaml iz brrakp brrakmayacagtnt hamileyseniz, eocudunuzun
durumunu tespit etmeleri gerekir. Biitijn bu noktalann belirtildigi raporun bir
drneqini alrn.
Eger raporu dzel
onaylatln.

bir hastaneden

aldrysanrz

en ktsa sijrede hilkilmet tabibine

Doktordan aldrdrnrz raporun iqerigine gore farklt tekillerde hareket etmeniz

gerekebilir. Karlrlaitrdrnrz saldrnnrn higbir hastaltga sebep olmamasr veya sizi on
giinden az srlreyle giinliik iJleri yapmaktan aIkoymast halinde ancak siTin
aEacagrnrz ve yiiriiteceginiz bir ceza davast ile sonuca ulalabilirsiniz. Buna kartrlk

dayagrn v0cudunuz iizerindeki etkilerinin daha agtr olmasr halinde polise
yaptrgrnrz ihbar dogrudan Cumhuriyet Savcrhgr'na bildirilir ve sorutturma baJlar'
Kocanrz hakkrnda, sizin isteqinizden baqrmsrz olarak kamu davasl agrlrr. Bu
nedenle polise ba5vurdu!unuzda elinizdeki doktor raporuna gdre izlemeniz
gereken usul0n hangisi oldugunu sorun. Polis ya saldtrtntn agrrhgr nedeniyle olayl
Savcrl6a intikal ettirecegini s6yler ya da sizin dava acmanlzl ister.

bir diger yol botanmakhr.
e$lerden herbiri diSeri tarafrndan kijtii
muameleye uqradrbr gerekgesiyle bopnma davasr aeabilir (Medeni Kanun madde
EEer size dayak atan kocanrzsa, balvurabile<ediniz

Daha dnce de g6rdtigijmijz gibi

136

k
t.
4

I
1

1

)
I

130). Ancak bu davanrn
olayrn gergeklelmesinden
itibaren 6 ay iginde aerlmasr
gerekir. Bu davada aynr

zamanda maddi ve manevi
tazminat talep edilmesi de
miimkLlndrir (Medeni Kanun
madde 143). Aynca yine
evlilik birli6inin temelinden
sarsilmrS olmasr nedeniyle
Medeni Kanun madde
134/l'e dayanank da
bolanma davasr aqtlabilir.

l
I

Dayak

kadrnlann kaderi degil
3rz

kadril

ne kadfl zor

koluttada ohar da,

9erselidahayrrrmr' deiittl.bfl

triz.
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n€ kada. ac,

oaFla h.ytr

diyrbrrhiz. Haytrdediiimizde, tary xoydtr'umuzda daia
giiqlii 0racair c0c0niiziiancskendimne s0nrarri
drneilm rrrnda luhak 4in siddct uyqutay.n rof af, Ea,
babampa

ribinte

jsl.niyodz.

Kendi

gijslerclim. 90ntii baskjatirrda Dtmak

iryarra nE

briihe yalryosanE

ya5amar. g.tisrirhek ktiyorut

Ancak devamlr bir dayak

0ayakra

tehdidi altrnda bu hukuki
olanaklardan faydalanmanrz
mrlmkrin olmayabilir. Bu
baskrdan kurtulmalt
yatadrklanntzt payla5mak
ve 50runlannrzr
danrtabilmek igin bir "kadrn
evine", "kadtn st0rnagrna"
batvurmanrz da miimktin.
Aynr olaylan yatayan ba$ka
kadrnlarla dayantJma iEinde
olmak size muhakkak ccsarel

y'ldnryorca

btiaftyrn

Mn qar

btiikte otatrm roiliatrm, 0drDmt.r

(o

da

ulann

zdan,

Xadrtr

ait€ i0indeki !tddet sDi

dayrnrtnaei'nye0i mek|nr

di\iiietin.

qerersl!utart duygutanmEdan

k!nularrm. Qiirkiidayakkad,n ann su!u otmad'{r

qiti radei dr

deEit

verecektir!

Batvurabilece5lniz Kurulutlar
Altndog Kodn Donttma Me*ezi (Ankotu)
Bornovo Belediyesi Kodrn Donema Metkezi (lzmir)

Bokfudy Kodn Kdltijt ve Doyantmo Evi (lstonbul)
Bokrkdy Belediyesi Kodtn Stgnma Evi (istonbul)
Koyseri Belediyesi tdnmo Evi (Koysei)
Mor Cott Kadrn 9gnmo Vokfl (istanbul)
Nazilli Belediyesi Kddn Dayanttma Merkezi (Nazi i/Aydtn)
Sosyol Hizmetlet ve e.ocuk Esitgeme Kurumu (SHeEK) Attndad Aite Dont,mo
Me ezi(Ankoro)
SHQ.EK Ankoro lli Kodn Misofirhanesi (Ankoro)
SHIEK Antolyo ili Kadtn Misofirhanesi (Antolyo)
SHCEK Burso ili Kodtn Misofirhanesi (Burso)
SHCL^ tsk4ehi ili
Misalirhoncsi (Ftki\ehir)
SHQTK l,/mi lli Kodtn
^odtn
Mi\ofihoncti dzmi)
SiSli Belediyesi Kadn tdnmo Evi (istdnbul)
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Sarkrntrlk
Kadrnlann srjrekli kar$rlajtrqr cinsel taciz tLlrlerinden biri de sdzatma ve
sarkrntrlrktrr. Yolda, otobiiste, ityerinde; dr.i!r.iniilebilecek her yerde, s6zle, yazyla
veya el hareketleriyle bu tiir tacizler yalanmaktadrr. oysa erkekler arasrndaki bu
yaygrn davranrt tLlrll de bir suq oluJturmaktadrr.

ffi)
ffir

,

"nrrur,rli\

i' ',

/F:+

Kodnloro .... sdz otanl C oydon bi seneye ve sorktnt tk edenler altt
oydan iki seneye kador hapsolunur. Oijrk ceza Kanunu, madde 431)
Size sdzatrlmasr veya
sarkrntrIk yaprlmasr
halinde, sugun
koguSturulmasr iFin
$ikayette bulunmanrz
yeterlidir. Hangi
makamlara {ikayette
bu lunabileceq in iz evlilik
ieinde tecavriz' batlrgr
altrnda incelenmiJti. Bu
makamlardan birine
balvurmanrz halinde suqlu
hakkrnda dava agrlacaktrr.

,

aglpllLtK

EL-LE-

gozLE..
TEiw[zW
.:

gALISMA HAYATINDA KADIN

yldr ozel bi ityerinin paketleme bijltminde qohttyotdu. Het gin
zamannclo itine gidiyor, gerektidinde oktomlaro kodar ityerinde kolryor, gerckl
bulunuyordu. Sebebi bositti; itini seviyordu ve koybetmek de
her tirfu
'zveride

Aysel aC
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istemiyordu. Nitekim son bir y a kador ydneticilerin kendine kartt tawndon do
eok memnundu. Ancok bu bit y icinde Cok tey degitmitti. Eski mdd tuntin
emekli olmat ve yerine yenisinin gelmesiyle bi ikte kendisiyle oy boltmde
Cohton didet etkek itgilerin mootlofl devomh otttt gijstetmeye baslomtt, onlora
primler do1tt m6tL Yopttklon itin oynt olmovna roEmen kendisi stnrh bit ictet
afttttyla yetinmek zorundo broktlmEtt. Oysa pek yakndo doEacak Eocu1u ono
bir \uru ek masrul geLitetekli vc bu moo, adeno ihlivat t vordt. i\yerinde
gdrnt gU didet kqdtn arkoda|an da oynt sorundan tikayetciydiler.

iiverinin, Ucretleri serbestge belirleyebileceqinin
farkrndaydr. Bu durumda tek gare iti brrakmak mrydr? Bir kadrnrn, hem de
hamileyse, yetenekleri ne kadar gok olursa olsun kolay kolay bir i! bulamayacagrnr
gayet iyi biliyordu. Bu nedenle yapabilecedi batka :eylerin olup olmadrgrnr
arattrrmaya balladr.
Aysel, sendikalan olmadrdr siirece,

Once diler arkadailaflna danrttl. Onlar da durumu kabullenmek istemiyorlardr.
Bdylesine bir etitsizligin engellenebilmesi gerekti0ini diltiinilyorlardr. Sonunda
Careyi tanrdrklan avukat arkadatlan 5ebnem Hanrma ba;vurmakta gbrdtiler.
Sebnem Hanrmrn anlattrklan dogrusu Eok hollaflna 9itti...

Het teyden once Anayaso'nn 10. maddesi, hetkesin cinsiyet lorkt

gdzetilmeksizin yosolor oniinde etit oldugunu beliftmekle genel ilkeyi ortayo
koymu$tut. Bu ilke 6zelyosolorlo do kuwetlendiilmittit. It Kanunu'nun 26.
moddesi uyonnco "bi isyerinde oyn nitelikte itletde ve etit verimle gohton

kodn ve erkek it?ilerc sadece cinsiyet oynh sebebiyle forkh

Ucrct

verilemez". Sizin isyeinizde cinsiyetiniz d6rndo, forkh bi ticret verilmesini
gerektelendirecek herhongi bi sebep olmodqno gdre dovo ogmok yoluylo
bu etitsizlide bir son vercbilirsiniz.
Kulaklanna inanamryorlardr. Kadrn erkek qitsizliqin; bu kadar somut olarak yasaklayan

bir h0kmiin olabileceqini hie dLltrlnmemiJlerdi. Oysa bu dilzenlemelerle

de

kalmryordu. Uluslararasr sozlelmelerde de bu tijr ayrnmcrIklar yasaklanryordu. Bir an
'bu tiir dijzenlemelere ihtiae duyulduguna giire dLinyanrn her yerinde kadtnlar aynt
sorunu yagryorlar' diye driJiindd Aysel, sonra tekrar Sebnem Hanrma kulak verdi.

Kodnloro Kortt Her T rli) Ayrnmcrh1n onlenmesi S6zletmesi de I I .moddesinde
detkgo bu soruno dedinmittir:

Torof devletleL eohtmo alontndo kadnloro kqty oytnmahfi kaldtrmak ve
kadn erkek EitliEi esosna doyonorck etit haklor soglomak igin dzellikle
a\ogtdo belirtilen konulotdo biit1n uygun 6nlemlei olacoklardr:... Sosyol
yatdmlar dohil, etit ilcret hdkkt, Edederde itde etit muomele gijrme ve itin
niLeliEinin deEetlendiilmpsinde esif muomele gdme hakh (modde 11/d).
Bunun yansro Uluslarorov Cahtmo Oryi)l niin Erkek ve Kodn lttilerin E it
Delude 15 igin E it )ctetlendiritmesine itkin 100 sdyth sajzleSmesi ve It ve
Meslek Mokmtnddn Aynmchgo ilitkin I I Soyth Sijzletmesi de Ti)rkiye
torofndon imzolonmq ve onoylonmtttr. Bu s6zletmeler de TArk hukoku

I

octsndon yoso

h

kmilndedir.
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'Peki ama

biitijn bu ayrfimc'Idr

yasaklayan ve kadrn-erkek arasrndaki e:itlik ilkesrnr

hayata geqirmeye Eall!an drlzenlemeler bize hangi olanaklan tanrmaktadrr?'diye
i: arkadatr. Bunun Lizerine Sebnem Hanrm onlara, aeacaklarJ
davayr anlatmaya baSladr:

sordu Ayselin bir

fr/R/.:/Ak
icREf,^11 AR
'.aR€ra

l.^

tet/V
rta:

Afacadrnrz davada dncelikle bu ayrflmcrldrn tespit edilmesini ve firmanrzda

aynr tii. itte falrfan erkeklerle bundan sonra elit iicreti almanrza
hiikmedilmesini isteyeceksiniz. Bunun drtrnda tu ana kadar yaprlan
ayrnmcrhk nedeniyle alamadrgrnrz iicret artrtr ve primleri de talep
edebilirsiniz.

Itte

istedikleri sonuca ulatmak

bu

kadar kolaydr.

iyi ki

yatadrklafl ayrnmr

kabullenmek istememi! ve haklannr aramayr denemillerdi.-.

Aythmalrytn ()nlenme'i Llluslaroro':
^ot't
ne kodor inson Hoklan Ewensel Bildigesi ve diiet bicok
S6zletmesi het
uluslarurcst sdzletme, cins oytnmt yoprlmoksrztn hetkesin inson
hoklonndon yarc anocogt ilkesini getirmitse de, gergekte kodnlat bu
hoklordon erkeklerle etit olorok yaro onomomtttt. Bu nedenle Birletmit
Milletlet bi)nyesinde sodece kodtn sorununo 629 lenmit bir sdzletmenin
kobulil ditincesi dodmut ve Aynmqldt Onleme Sdzletmesi bunun

Ladtnlata

irinii

H

!

irti

olmuttur. S6zletme 1 E|IAI 1981'de arolanndo M6tr, Nikoroguo,
Pottekiz, Sri Lonko gibi oz gelitmit tlkele n bulunduiu 20 devletin
onoytyh y|r'rliige girmittir. Titkiye oncok 1985 yhndo sdzleSmeye
tarcf olmuttur (Resmi Cazete 14.10. 1985, Sayr18898). Bu
sc)zlesmeye gdre: "Kodnlora koryt oytnm" deyimi kodnlorn, medeni
durumlonna boktlmakstzn ve kodtn ile erkeEin e$itliEine doyah olorok
politik, ekanomik, sosyol, kAltirel, medeni veyo diter sohalotdoki inson
hoklan ve temel dzga iikletinin tontnmost, kullontlmast ve bunlatdon
yarurlon mostnt engelleyen veyo ortadon koldtrcn veyd bunu amo|loyon
ve cinsiyete bogh olarok yop an herhongi bir aynm, mahrumiyet veyo
ktsttlomo onlamtna gelit.

140

Aysel Ucret 5orununu hallettiyse de,:imdi yakrnda dogacak olan Eocugu
nedeniyle ba!t derde girmitti. l'vereni kendisine ancak dodumdan dnce ve sonra
bir hafta izin verebilecedini bildirmi'ti. Hatta bu stirelere uymamasr halinde onu
itten atmakla tehdit ediyordu!
Avukat sebnem Hanrma son gittiginde odrendiqi teyler kendisine eok yardtmcr
olmu{tu. Acaba tekrar onun baltnt agntsa mtydt? Aysel dayanamadr vi utana,
srkrla yine yazrhanenin yolunu tuttu. Sorunu lebnem Hantma anlattt. Ancak bu
sefer gdzrjm daha da kolaydt. Haklan a!rkca yasada yazryordu.
Kodrn itcilerin dolumdon once 6 ve doEumdon sonro 6 hofto olmok iizerc

12 hoftohk sAre ieinde gal6 nlmolon yosakti. Ancok bu siirclet i$Qinjn
sodhk durumuna ve i$in dzellidine g6re doiumdon ance ve sonro gerikirse
orttnlobilit. Bu sireler hekim roporu ile beliftilir.
Ana|k izni denilen bu sLire iginde maat a|ntp altnmadrdr da dnem taJtyordu Aysel
agrsrndan. Sebnem Hantmrn dedigine g6re bu on iki haftahk izin suresince
Sosyal Sigortalar Kurumundan, aldrgr iicretin iifte ikisi tutaflnda ,'gegici
itgdremezlik ddenegi" alabiliyormuJ (Sosyal Sigortalar Kanunu, madde 49 ve
89/Vll). Yani kural olarak iJVerenin kendisi birJey ddemiyor, onun yerine bir
oldnda So\yal 5iqorlalar Kurumu oduyor.

5ebnem Hanrm, kadrn i:tiye bu izin drtrnda, kendisinin istemesi halinde
doqumdan sonraki 6 haftanrn bitiminde 6 aya kadar iicretsiz izin de
verilebilecegini (i! Kanunu madde TOltV) agrklacJ.
Ancak bununla da bitmiyordu. Aysel'in ayflca, yen;den galt!maya batladrktan
sonra da bazr haklan vardr:

.

.
.

Tekror Cohtmoya botlodtkton sonra gocugunu emzimek iein, ajEle
tatilinden dnce ve sonru, oyn oyn iki defo 45 ddkikoltk izin alabilirsin. Bu
izinler it s|resinden soy tr (Gebe veyd Emzikli Koclnlorn Cohttnlmo
Sartlanyla Emzime Odalafl ve eocuk Bakm Yuttlonna Dair Tt)zi)k,
Resmi Aazete 10.4.1987 Sayi:!9427 - modde 6).
byeinde 100-150 kodtn lt?i totttryorsa, itvercnin, bir yatndon kiqtjk
eocuklonn brok most ve bok mqst ve dnne torofndon emzirilmesi igin
gahsmo yerinden oyn bir emzime odost kurmost zorunludur (madde Z/t).
lsyuinde 150'den gok kodn itqi Eohttyotso, itverenin, 0-6 yotndoki
gocuklonn brok most ve bok moy ve gerekti1inde onne tonfndon
emzirilebilmesi icin Cohtmo yerinden ayn bir yurt kurmat zorunludur
(nodde 7/ll).

,l00.
nun
maddesi
uyannca anahk izni siiresince kadtnt laltturan veya iicretsiz izin vermeyen
itverenlerin cezalandtnltcagtnt da anlattt.

Aynca ona iSvereninin baskrstndan korkmamasrnr zira i5 Kanunu

son olardk Sebnem Hdnrm Ay5ele bir de

it

Kanunu alma5rnr dqutledi. Her it(inin
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en temel haklaflnr buradan anlamasl ve iJverenden gelen
verebilmesi mdmltin olabrlirdi dediqlne qbIe..

letitli

baskrlara cevaP

gEN

t*Lofit',!f,'.

9elxar.t

0LACA^t4l

(
EvLiLiK igiNDE KAD|N
Zeliho 28 yottndoydt. lJzun siredir bh kte olclugu nitanhst Mustofa'ylo arttk
evlenmeye karor vermitlerdi. ikisi cle bit itte Cahttyordu, bu yjzden ortok bit
evin getirdi1i sorumluluklon nostl birlikte tottyobilecekleri konusunu do dnceden
tartfmtslordt Ne mutlu ki, ikisi de, itletin ortoklato yiritilecegi konusundo
hemfikitdi. onun dtttndo da eve ili$kin her konudo bi ikte horeket edeceklerini,
detecede sorumlu hissetmesi gerektigini kdbul
iki toroftn do kendisini
etmitlerdi. Ne de olsa hoyot tatzlan oyntych ikisi de soboh 6.31'da kolktyor,

oy

bitin

gdn itde Eohttyor, oktom oyfl seNisle eve geliyorlardt

Her ne kador zomonndo Zeliha'ntn onnesi, gohtmaddt igin biitiin ev itlerinden
sotumlu olmutsa da Zeliha bu itb'litmind pek de hokQo bulmuyordu. Hele hele

kendisinin gohtttgt (ttitiinullrse orhk bu ciiizeni devam ettimek icin hicbh neden
oftoda yoktu.'iyisi mi ben bir de aQP kanundon, evlenince hoklonm nelermis
bt bakoytm'diye d tiindi Zeliha. Ne de olsa en doErusu orcda yozordt...
Bireylerin kitisel durumlannL mallot Azerindeki yetkilerini ve ol mlnden sonro
miaslonntn aktbetini dizenleyen Medeni Kanun'do, kon-koco-tocuk otosndoki
ilitkiterin de yer olddtnt biliyordu. ilk ili bu konunu rafton ?komok ve
konttrmak oldu. Sanu1to "Evlenmenin Umumi HikAmleri" odh bir boshln
oltndo otoddn buldu (Medeni Konun, modcle 151 vd ). Ancak sonu? bAyiik

bi

hayolktnkh!tydt...

Kan ve kocaya ortak olarak, evlilik birlilinin mutlugunu saqlama ve qocuklarln
bakrm ve eqitimine dzen gdsterme gdrevi yiiklenmilti. Ayrlca karlrllkll sadakat ve
dayanrlma borcu iqindeydiler. Bunlara diyecek hiqbir ley yoktu Ancak kan ve
kocanrn tek tek qcjrevleri sayrldrgrnda doqrusu laJlrmamak miimktln deqildi.
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Her teyden <ince koca, evlilik birlidinin balkanr olarak ilan edilmirti (Medeni
Kanun, madde 152ll). BuLun bund.rn sonraki dd,,enlemeler de bu valiasrmrn rlrgr
altrnda kdleme alnmrltr. Bu noktdda b/elltkle eller ardsr qoreu paytay-r itlinftii
ERKEK

(Medeni Konun, modde 152/ )

KADIN
I . Eve bakmok
(Medeni Konun, modde I S3/lt)

2. Kan ve gocuklaro bakmok

2.

L

Evi segmek

Ca.icti

yettidi kador kocosno

yatdtmct ve donqmon olmqk
(Medeni Konun, naddet S2/t)
(Medeni Kanun, madde l S3/tt)
Demek, ki ikisinin ortaklala hayatlannt geEirecegi evi erkek segecekti. Kendisi
de
lural.olarak segilen bu evde yalamak zorundaydr. Bu yetmiyormuf gibi bir de
bu
evin baktmrndan da tamamen kendisi sorumiu tutuluyordu. Vuru'6unu, LuA,n,n

bir gorevi oldrak labul edivordu. Oy,d o dd sdbahtd;akta-o
<al,r,yor,' Vuitat,
(ddar yoruluyordu. Isteyen kdn ko(d ilbdlumLlnii
bu yr;nde yaplbilirdi, buna
Zeliha'nrn diyeceqi yoklu, ama yasanrn bu y6nde qenel bir trrit 'tov-uri Oiititn
Calr\dn kadrnlar a(r\rndan biiyLjk bir etil\izlik doquruyordu.
Kendisi eve bakmakla gdrevlendirilirken, Mustafa,ya da kaflsrntn ve dodacak
olan
(,ocukldnnrn geqimini sagldma ydkdmri qetiriliyordu.
Ovsa Zeliha'nrn maa;r
MrlsLd[.] ntn maalndan yuL5ekti. Bir de kbcasrndan (ep hdr!ltqr istemeri
qoi<
anlam\17. olmaT mrydt? Niye yd5alar iki insan drasrnddkj evlilik ili)iisinj
bu kadar
kaU kurallara bdglamrlldrdr ki? Daha esnek olmanrn yolla yok m;ydul
Her (ittrn
durumu farkl olabilirdi. Ne kadrnr eve mahkum etmek, ne de erk'eg" fek bJ',na
bakrm bor(unu yiiklemek doEru deEildi.

Zeliha okumaya devam etti. Hemen bir dider anlaltlmaz dtjzenleme qdzune
Carplr. Evlilik birlilinin temsili konusunda da ko(a yetkili krlnmrs ( edeni
Kanun, madde l54), kadtna ise ancak stnrrl bir temsil yetkisi tant;mrrtrr.
O
ancak evin devaml ihtiyaglan iein birliqitemsil edebiliyordu Ne anlama geliyordu
bu farklr drizenlemp?

BLradd
evlilik bjrliginin ihliyaqla nr karlrlamak icin yapttgr
.sorun, ,eslerin
hdr(dmalardan
kimin sorumlu olacagr noktarrnda adqUmlenmektedir. iLtri be
grin esler hukuli itlemler ydpmaktddrr. pekiyi, bu iglemlerden ydlntz(d ona tdral
olan krlt mi \orumlu lutuld(dkttr? yani bir dolap dltndrgtnda sjdece onu alan ep
mi bunun bedelinden sorumlu tutulacaktr? yoksa dilJr eg de sorumlu mudur?
Taraflar ne dlgiide birbirlerini temsil etmektedir?
dogrudan doqruya evlilik birliginin ihtiyarlannr kar5rlamak iCin bu birtigi
tem\ilen, herhangi bir srnrrlamd olmalsrzrn hukuki iflem yapdbilm;[tedir. yani
alrfveriJ gibi basit itlerin yanr srra ev kiralama( buzd;labr iurin at-aL,
iolu ura
6zel ctqretmen tutmak gibi maddi krlferi yLiksel irlemleri yapabilmekiedir. Bu
Koca,,
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illemlerin sonuqlanndan oncelikle kocanrn kendisi sorumlu tutulur, ancak
kendisinin bore odeyemez duruma dii;mesi halinde kadrn ikinci srrada sorumlu
lutulabilmektedir. Yani kocanrn bi iqi temsilen yaptrdr bu illemlerden tali olarak
kadrn da sorumludur.

oysa kadrn yalnrzca evin devamI ihtiyaglafl iqin evlilik birliqini

temsilen
harcamalarda bulunabilmektedir. Yiyecek maddeleri satrn almalt qocuklartn okul
malzemesini temin etmek gibi harcamalan yapabilmektedir. Bu harcamalardan
sorumlu olacak olan ki5i de yine ilk atamada kocadrr- Kadtn, kendisinin yaptrqr bu
i$lemlerden ancak, kocanrn borg ctdeyemez duruma dilsmesi halinde sorumlu
olur.

Ozetle koca, hem kendisinin hem de kansrnrn yaptrgr, evin ihtiyaglanna ili$kin
harcamalardan sorumludur. Kadrn ise ancak kocanrn 6deme giiqltloii qekmesi
hdlrnde, ikin( il olaral 5orLrmlu tuLulabilir.
Kocanrn kansrnrn temsil yetkisini genitletme hakkr vardrr. Yani o kaaslna evin
devamI ihtiyaClannr aSan harcamalarda bulunma yetkisi vereb;l;r (Medeni Kanun
madde '158). Ancak, aynr 5ekilde bu temsil yetkisini kdtijye kullanmasr veya
kullanmaktan aciz olmasr halinde, koca, kannrn temsil yetkisini stnrrlayabilir ya da
tamamen kaldrrabilir (Medeni Kanun, madde 156).
Zeliha loyle bir toparladr kafasrnda. Demek benim, evin ihtiyaqlan icin yaptrqrm
britLin harcamalardan cincelikle Mustafa sorumlu oluyor. Bu durumda benim
'sorumsuzca" yaptrdrm harcamalar nedeniyle Mustafa'nrn ve dolay| olarak evlilik
birligimizin yrkrlmamasr iqin Mustafa benim temsil yetkimi srnrrlayabiliyordu. Eger
"drnek e$" olursam temsjl yetkimj genilletebiliyor... Pekiyi, Mustafa'nrn
sorumsuzc; harcama yapmasr halinde ne-oluyordu? Cl kendisi d;celikle sorumlL
oluyor, ancak tali olarak ben de sorumlu oluyorum! Ama ben onun temsil yetkisini
5rnrrlandraamryorum,

Zeliha'nrn iyice sinirleri bozulmultu. Ellerin evlilik birliqi ieinde elit temsilyetkisine
sahip olmasr gerekmez miydi? Yani evlilik birliqinin devamr iqin yaptrklan butrin
harcamalardan ikisinin birlikte sorumlu olmasr...

Zeliha'nn okusayd kutkusuz biyak tupkisini tekecek olan bir tliler h k m ise 1992
ythndo Anayaso Mohkemesi torohnddn oybitliiiyle iptol edilmittir. Bu htikme gore,
veyo sonatla
evli bir kodn oncok, kocotnn oek veya 6ftald izni ile bir
udrutobilmekteydi. Koconn i2in vermeklen ko|nmoy holinde oncak kodntn,
kendisinin bir it veyo sonotlo uirotmastnn oilenin etkan getegiolduEunu ispot etmesi
holinde bu izin hakim torolndon verilebiliyotdu.
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1990 ythnda, bir holk lijtk leri sanotgtst olon H.A., ko.ostndon botonmak igin dovo
acm6, doho r)nce Eohsmosrna kor gelmeyen kocost ise bu dovo izerine Medeni
Konun modde 159'0 doyonorok H.A.'nn Cohtmosn yosaklomtttr. H.A. hemen
colttmo iznini qeri almok icin mohketneye bawurmu$, aynco bu moddenin
Anayoso'nn etitlik ilkesine ayknl4tnt ileri s rmtirtiit. Mohkeme bu iddiaY hokh
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gdnn1t ve sorunu Anoyaso Mohkemesi'nin ijnLne g6tirmitfur. Anayaso Mahkemesi,
"Kocontn etinin mesledini veyo itini y t tmesi icin izin vermesi veya uygun gdrmezse
izin vermemesi kodtnn kisilik haklannt ihlol ettidi gibi Anayaso'nn 10 maddesind?
yerini bulan kadn erkek eti iqi ilkesine de oyktnhk olutturur" gijrijt nLi sovunmut ve
bu naddeyi iptal etmittir. Bdylelikle H.A'ntn gobolon soyesinde Medeni Konun'don
etitlidibozucu hUk mlerden en szndan bii Ctkonlabilmittir.
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Kocasrndan izin almaydcak

Kadma qahqma izni
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tlnive4nesi Hukrk

Bu lcnrD .lrn6e'nd.n,

''Xr.', kod$nh rC (t{ dr do- Fak ltesi dlreiin nyesi Prct t.Lso ve Tnrl kdhl.r !du.
lcyl jznl ile bir it E}l srmltr D. Ahn.l Xd4oSlu, Anayasa bnyiil n.Dnnnlul dutlnSrbr

uld3lbilii
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izinden

lt-

M:hkenesi nin tp&l karannln,
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Zeliha yasada gdz gezdirmeye devam etti. Cok geEmeden onu
0

diiliinmeye sevk

eden bir balka hrlkme daha rastladr. Buna gdre kadrn evlenmekle kocastntn
soyadrnr tatrmaya baflyordu (Medeni Kanun, madde 153). Bu kendisi agtsrndan
bir hak olduqu kada. bir yrlkLjm de olulturuyordu. Oysa bu noktada da Zeliha ve
Mustafa gok farkl bir bakr! agrsrna sahiptiler. Onlar ikisinin soyadrnr yan yana
koyarak olulturacaklan bir evlilik soyadtnt kullanmak istiyorlardr. Yasa, isim
ilzerindeki hakkr ki5ilik hakkrnrn bir partasr olarak kabul etmekteydi. Pekiyi,

145

kendisinin 28 yrl boyunca kullandrgt soyadlnl bir grlnden otekini terk etmek
zorunda brraktlmast bununla nastl bagda$rnlabiliyordu? Neden erkegin soyadrnln
yanr srra kadrnrn soyadrnr veya birleSik bir soyadr evlilik soyadr olarak kabul etmek
iasa tarafrndan engelleniyordu? Dogrusu bunu anlamakta da Zeliha gtlElijk
qekiyordu.

0enek

1oXod,n,r,

Adeno4l, ,J(.4a. qul ai4eA

hEI co,- ...

frq1,niz{o'- eVei ev/'/'k g e+mge
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Evlilik birliginin reisini koca ilan eden bir yasa, acaba Eocuklar iizerindeki velayet
hakkrnrn kullanrmr atrsrndan nasrl bir dijzenleme getirmekteydi? Zeliha dogrusu
me.ak etmeden duramadr. Sdyle bir yasayt karrttrrdr ve biraz jleride "Velayet"
batll6rnr buldu (Medeni Kanun, madde 262 vd.). Tam tahmin ettigigibiydi. .
yosado yer alan dizenlemeye gdre, evliliEin devom siiresince, kurol olorok,
esler veloyet hokkn bifikte kullanyordu. Ancah onlotamomalort halinde
bobonn oyu ijstiin tutuluyordu (Medeni Konun modde 263). Ornedin
Cocugun hongi okuls gidecegi, navl bir egitim olocolr, hongi arkadoslorlo
birlikte olocogt, ne zomon eolqacodt konulartndo hep bqba son siizu
sdyleyebiliyordu.

Zeliha "ne de olsa yasada en dogrusu yazar" fikrini arbk terk etmilti. Aksine, bu
yasanrn giiniin gergeklerine uygun olmadrqr, eskidi6i gdriitindeydi. Acaba
yalnrzca kendisi mi bu bakrt agrsrna sahipti? Acaba batka r.llkelerde bu konuda
nasrl dLizenlemele. vardr? Belki de TLirkiye'ye drnek olabilecek gelitmeler
yatanmaktaydr.

s62
bira

Nitekim Zeliha'nrn, hukukgu bir arkadalrndan dqrendigine gdre bu konuda bir
Cok onemlj gelilme yalanmaktaydr. ornelin Almanya'da heniiz 1957 yrllnda
kabul edilen "etit haklar yasasr"yla kadrn erkek etitligini bozucu hiikiimler
yasalardan
ayrklanmrttr. Aynr Sekilde Fransa'da l965 ve 1970 tarihli yasalarla
-gerekli
deqiflklikler yaprlmrtt. Tiirk Medeni Kanunu'na kaynak|k eden isvigre
Medeni Kanunu da, 1988 yhnda yijrijrltlge giren bir yasayla, kan koca arasrndaki
etitligi bozucu hilkLimlerden anndrnlmrltt. Yani lsvigre Medeni hanunu'nda d;
aynen yer alan, yukaflda aerklanan h kijmlerin hepsi bu kanundan grkartllmlltr'
Oysa Tijrkiye'de hala bu hiiktimler yerli yerindeydi. Hem de 1985 yrInda

ydn
mrl
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TLirkiye'nin 'rKadrnlara Karlr Her Tiirh.l AyrnmcrlUrn Onlenmesi Sdzletmesi"ni
imzalamr! olmasrna radmen. Bu sdzle!menin 16. maddesi agrktr:

Torof Devletler kodtnloro kory evlilik ve aile ilitkileri konsunda oytnmt
onlemek iEin gerekli b t n onlemlei alqcoklor ve dzellikle kodtn erkek
etitlidi ilkesine doyondrdk kodtnloro atodtdoki hoklan saglryocaklotdn:
c. Evlilik sAresince ve evliligin son bulmasndo aynt hok ve sorumluluklar,

d. Medeni durumlonna baktlmoktzn, gocuklo o ilgili konulorda ono ve
bobonn etit hok ve sorumluluklon tontnocak, oncok her hal ve kAtdo
tocuklonn menfootleri en iin plondd g6zetilecektir.
g. Aile adL meslek ve it segimi dohil kon ve koco iqin

etit

kitisel haklot.

Kadm kuruluglannn dcstcldedjli tasan, yijz bini aqkrn imzayla Cindoruk'a ileliidi
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9 yrl gegmig olmasrna ragmen, Tiirkiye, imzaladi6r bu uluslararast
sozleJmenin gereklerini yerine getirememilti. Ancak hukukEu arkada:r Zeliha'nrn
biraz olsun moralini dilzeltebildi. Medeni Kanun'un ilgili hr.lkr.lmlerini debiJtirme
ydnilnde yodun fabalafln olduqunu, yakrn gelecekte olumlu sonuC aInabileceqini
miiideledi. Zeliha bunu duyunca gok sevindi. Cazetelerde her grin bu haberi
aramaya batladr ve kadrn kurulu!lannrn bu yiindeki taleplerini dile getirdigi
kampanyalara da katrlmaktan geri kalmadr. Yasa de6ilir degi'mez yeni haklaflnr
incelemeye kararllydr...
Aradan

14/

gEVRE HAKKI

CEVRE

HAKKI

DUNYAMTZ TAHMiNEN

4.500.000.000 yA5tNDADIR.

IAMAN KtS iNI 45 YATINDAK| BiR INSANIN HAYAIIYLA KARsILAsIIRACAK
iIK MFMTL| HAWANLAR 8 AY, |NSAN TURLJ iSI, ANCAK BiR iKI GUN
oNct oRTAYA Cll\MtS R. TAHM|NtN BiR SMT o\Ct INSAN IARtMt
BU

OLURsAK;

ocRENt\.4i!, 1 DAK|KA ONCEYSE ENDUSTRI DEVRIMi BASLAM|;T|R. lSTE BU 60
SANiYE iEiNDE iNSAN, BU CEZECENiN HAMMADDE KAYNAKLARINI
YACMALAMIS, TOPRACI, HAVAYI VE SUYU ZEHIRLEN4i9 VE SAYISIZ HAWAN VE
BiTKiYl YOK ETN,1l$TiR.

Creenpeace
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CEVRE KANUNU/KiRLETENiN SORUMLULUGU

Banu'nun Giinliitii'nden 3 Sayfa
G zelim Yetilsu detesi; Cocukluklugumda omcamlann o sohncok gibiteknesiyle,
gizel gezinirdik ktytlanndo. Tuttudumuz balklonn todna doyum olmazdt.
Ya timdi; gakyiz|n|n rengi de ki i gri farktndoytm oma dercnin rengi kmtzt

ne

ile kohverengi arosndd yopay bir renk. Cegenlerde gocuklot yine zehirli bqhklon
bahceye getidiler. Yo g zelim bohge; omcomlann dere kenonndokito m
orazilei miyle mohvoldu. Solkm solktm kiraz ogotlon kurudu. Biliyorum
heqeyin nedeni o fobiko!

t

Bttiin eocukluk onlanmt te* ederek, Yetilsu deresini o korkunQ rcngin esaretine
mi btrckmom gerekiyor? Eski tekne gezilerinin dzlemini Ege ktylonnda tdtile
etkttgm zdmonlorda gideriyordum. Ama bu yoz o mosmovi 'benim gizli
koyum'un dq yovot yavat rcnk deEittirmeye ba|oddm fatkettim. Arttk kletik
kicAk anhyorum ki, ka?ocok limon yok!

"Hadidedim Banu !Artrk harekete gegmenin zamanrdrr..."
yiizrlmil her zamankinden gi.ller yrjzlLl gdrdiim dersem
inanrn. Sanki g6zbebeklerimin gizli bir kdlesinde bir r$rk panldamaya ba$lamr$r.
Sabah aynaya baktrdtmda

Henrlz gok belirsiz; ama keskin. Caliba hem eocukluk anrlanmla bansmanrn, hem
EaIgmak, uyumak r.lfliisiinrin dr$rnda bir$eyleri degittirecedini
hissetmenin verdigi bir gi]ven duygusu.

de yemek,

Kendime derhal bir Eevre kanunu aldtm. Safala nr biraz lLiphe, biraz da merakla
kanltrrmaya batladrm. Okulda okudugum birkaq hukuk dersindeki bitgilerimi
anrmsamaya galrSarak, kanunun safalafl nda gdzlerimi gezdirmeye ba:ladtm.
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'Yetilsu deresi kurtanlmalydr ama nasrl?

Simdi bi kete hovddo, suda ve toryqkta meydono gelen olumsuz bit
gelitme var ve ekoloiik denge bozulmut, hem de yap an etkinlik sonucu
ortayd koku, (g rilt,) ve qttklor gtkryor ve gevrede atzu edilmeyen sonuglot
do4uyor; o holde bh gevre kirliligi mevcut. (kvre Kqnunu, modde 3)

fevre kirliligi varsa, bu kirlili5i dncelikle kirleten onlemelidlr.
itte antma tesisi yapacak, attklan degerlendirecek filan. Eger kirleten, gerekli
iinlemleri almamr!sa, bu ilj idare de kirleten adrna yaplp biitiin masrafla|

Yasa ne diyor;

Kirletene i;detebilir.

"Ki enmenin ijnlenmesi, snrlondnlmoe ve micodele icin yop ocqk
hdrcomolann kirleten tardfnddn kart onmast esos r. K eten ki enmeyi
dutdurmah gidetmek ve azaltmok igin gerckli ijnlemlei olmomat veyo bu
iinlemlerin yetkili mokomlarca dodtudon olnmast nedeniyle komu kurum ve
kurulutlanncd yop qn gerekli harcamalar ... kirletenden tohsil edilir."
(Cewe Konunu, modde 3/f)
Tqbii. kqtrl,qorom.

Kirlelen 6/..e1i..
ton6 bu b{efle, rYr4l^ Y4trtl hl"r^V
hqlh^ J4e{tmeli

Demek ki, bu derenin kirliliqinden sorumlu olan fabrika illetmesi bu kirlilioi
dnlemekle yrjktjm[i. Bu ilke agrk: 'KIRLETEN ODER'. Ama gel gitr ki,
balvurdugum fabrika illetmesi bana 'kirlenmeyi dnlemek igin her trirlu tedbiri
aldrklaflnr' belirterek kirlenmeden hitblr bigimde sorumlu tutulamayacaklaflnt
sdyledi. Artk bundan sonraki olaylar igin higbir kusurlan yoktu. Kendileri afltma
tesisini kurdurmullardt. Cerekli standartlara uymullardr. O halde sorumlu
tutulamazlardr.
Hatifge g0liimsedim: 'Elbette ki antma tesisini filan yapacaksrntz; yoksa zaten
fabrikayr Cahltrramazrntz' dedim. (Cevre Kanunu, madde 11) 'Yasa, agkfa
eski-yeni itletmeler itin bu zorunlulugu getirmit; eger bu tesisleri kurmazsanrz
itletme izni alamazsntz; izni almri olsanE bile yasaya aykfl davrandtgrnE ifin
etkinlikleriniz her an durdurulabilir.'(eevre Kanunu, madde 15)
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'Ustelik' dedim, eevre Kanununu kanttrrmI olmanrnrn g0veniyle'sizin bu
sdylediklerinizin hicbir anlamr yok; lrinkij, siz kusurunuz olmasa da ortada
fabrikanrzdan kaynaklanan bir Cevre kirliligi varsa bunu gidermekle
y0kiimliisiiniiz. Aynca eqer siz bu kirliliqi tinlemek itin birgeyler yapmazsanrz,
ben kamu makamlanna ba:vurarak gerekli onlemleri almalannr ve masraflan da
sizden tahsil etmelerini isteyecegim'.
"Cevreyi kiletenlet ve geweye zat vercnlet sebep olduklofl kirlenne ve
bozulmodan dogon zordrldrdan doloyt kusur tortr onnmokszn
sorumludu at" (Cevre Kanunu mqdde 28/1)

'Hatta -Cevreyi kirleten ve bozan- fabrikanzrn etkinliklerinin durdurulmasrnr
Kaymakam|0a bayurarak isteyecegim.
Cevreyi kileten veyo bozon looliyetten zaror giiren veyo haberd olan
geryek veyo tizel kitiler idod mokomlorc bowutotok bu tooliyetin
durdurulmoe isteyebilirler" (Cewe Konunu modde 30)

"Caliba fabrika yetkililedni biraz olsun korkuttum. Ama icimde hala ciddi bi. srirlj
srkrntu vardr. Amcamlann kuruyan kiaz a1aglan, gevreye verilen bir siirt diger zarar,
zehirlenerek olen balklar; bunlann tiimijnrin sorumlusu fabrika dedil miydi ? Tamam
adamlar yatrnm yapmrtlardr, rilke ekonomisine faydalan vardr ama diger yandan bir
siini zarar veriorlardr. Doqrusu amcama gidip, onun tarlm arazilerinde meydana
gelen zaran talep etmesi gerektigini sityledim. Ne de oba qevre Kanunu, boyle bir
olanak tanrmritr (bakrnlz yukarda eevre Kanunu madde 28l'l). Ustelik, eevre Kanunu
ayflca diqer yasalara gdre de, tazminat isteminde bulunabilecegini belirtmigi.

"Ki etenin, meydono gelen zdrorlordon 6fudt genel hiiktmere gdre
tazminat sorumluluqu sdkhdr" (Cevre Konunu modde 28/2)
Sonra anrmsadrqrm kadanyla, belediye lstanbul Bolazrnda iki tankerin garprlmasr
sonucunda ortaya Srkan deniz kirlenmesi nedeniyle batkhaneye daha az ballk
geldidi iEin belediyenin zarar gdrdiigUnii belirterek tanker illetmelerini sorumlu
tutmu! ve yiikli.ice bir tazminat almrtt. Amcam ve baIkcr arkadatlan dere
kirlendiqi igin iilen ve tutulamayan bahklar nedeniyle ugradrklan olasr zaran da
isteyebilirlerdi. eiink0, agrkl ki bu zararlar o fabrikanrn atrklannrn bir bigimde,
gegmilte veya limdi o dereye brrakrln]asrndan dogmuStu. Yani ortada zararla
neden arasrnda acrk bir baqlanb bulunuyordu.
YorEtay, 4. Hukuk Doiesi 24.9.1984 8.4789/K. 6923
"... bilirkitiler (...tottnmozo fas lye, Epondk ve maydanoz ekildigini; ekin,
g|ibreleme, m,codelede tonm teknikleinin eksiksiz yerine gethildilini;
oncok dqvohyo oit fqbdkodqn g*on gozlonn bitkilerin dokulon yqktdnL
yaprol<, s rgiin ve meweler z rende beyaz lekelerden olusan kurumalot
oldugunu) tesbit etmitlerdir... bu otomodo elde edilen kontlarc gdrc,
dovohyo oit fobtikodon ?kon gozlonn etkisiyle, dovocnn molvothgndo bi
eksilme (zotot) meydonq gelmittir"

t54

Caliba artrk bir leylerin diizelme lansr vardr. 'Ketke bu yatrnm oraya yaprlmasaydr'
diye dijtijndrlm. Ama nerede her:eyi dn0ne boyuna daha battan deqerlendiren
mantrk !

",.. Dereler ve nehirletden okon, ponldayon sulor, sodece su deEil oma
otolo.tmtzn konlondr. Eger size toprok sototsok, onun kutsol oldugunu
hatdamol\ntz; ve Cocuklonnzd do onun kutsol oldugunu ddtetmelisiniz.
Cdllerin berruk suyundaki het hayali yqnstma, holkmn yotomndon olaylot
ve on ar onldt[. Suyun mt lt6r bobomtn babaenn sesidir.
Nehirler erkek kordetleimizdir, susuzludumuzu gide rler, nehirler
kanolanmrzt tatdor ve gocuklonmta beslerler, Eder size toprugtmtzt
sototsok, hatrlomaltsntz ve eocuklanntzo ijgtetmelisiniz ki nehirlet bizim
kardetlerimizdir ve sizin de; bundqn doloyt nehhlere herhangi bh kotdete
g6stereceEiniz kiborhEt g6stermelisiniz,.. "
Bu konutmo 1854'de kzldeili lef seottle torufndon halknn toproklonnt
sotmoe istenmesi ize ne bir cevop olarck yozlmrytr.

YATINIMLARDA CEVRESET ET(i DEEERLENDiRMESi

Bu arada, Onder'den gelen bjr mektup sevincime sevinE kattr-Yoksa artrk
yatrnmlafln eevresel etkisi baStan dLitrlniilmeye ballanmrt mrydr ? Bana eED
Nedir? diye garip bir soru sorarak baSlamrl mektubuna ....
,9*V,/i 8ooo,

8^ya fu/"" n,/i aya

ne

xatluXun. 2aVaul,/,fur toto,r/...

/zdiri yri,xnar

70
l* (rc( g,/i l',ssr,/,V o,on. /l/as,/n, ? sa,ra /,sa
4iz7a/u au yltla g.eul
'/z^gf ii&7z"siri /ri-,ror^ ao"ara/ uktay .

(f0

ln

rc./'t?'

Xafit lertu /ii1a/ /".gf,e,; ua e'/se'a, lr.t"k//. l,afar langt1
/^ Ec,/ /a1o,t//a
4'Vafa lal'h ,fta ilie loyaoyoraor 0la//" 1",( 1" '/.f,f
^Vnaga
l,,ky"'^i lagula,t a/ay .
layo,l( //a/,in{" qa/,.J^a/ora /at,/,Xror^.
8,/,yorau ,rl7,1t 00Tl/
LikX't h yaz k//u,ru,t yzzi pezipng*aanza a/r,rl, * ogl;r/nn/i ttagk"
/gto lu tor.arut

it

/a//at",'ra /o7o

"lu//,7.rron

V& g,/t{. tapla/a luyn*

'&o/ot/*n

a(/,,ra

rc/eynl,yn. al'^,;r

t//n*,' 'Wa/a",a ,.' /,i/a

at/a

X*-glLi

*,uut

".

9ua
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//o, tap/a"/arn l"yuaanu lpt/i/ar ffy,t"4t( . (a/,k lur4"ru c,/c,E
top/*/*,,8r/ai9 /hrc*| l/rrlutita la #uxgni ulaaal,y .
4aa yu,/na; lunk Aitgal fuf* h ytae/",. /"9,,4 ft" lu olea lay,//ol,.
/*a/"/a (aa"y rtaf&aaya la/(/an iqipe 7agyor. 2opusa, /"ra/ar /o,t,k Eagfh
lene{ la tii*&az pitzli ,ku/a"a laVa/ cagn l/ o/*.
#w."/tt/iyo/ao/op*"zo,t a" ,tla,t Tayk/a"a ,or Pu,rla, zot/a laf tma,ugr r'pri
I'02,,./,/ a^aayla 9o/g;irullA yurlu /a^7 lomo aE. /ft" /"4k /q,f l,,kf^,l
M/at/r4e4

lag/up,p ,ro/taa, la lo /,a^7u

a/a,r /,i" ya^ag. tta^7
Xte*
/*lo/ta,t cur.a, nw,,7tar l0 aAalag ne. /o,t gowV /o/aga,r iqh 7'o/a
SAat
., , t.tr.
.r..t
..
,t.
aD.
/.
/
/,
,
/,
t.,
ier @dtt &t 4? ft,reoa ! Dz, traz d0 0e v.,ee ( (0.4ra 0tda4/4 o(/ tstzt'/lt /t? slqrwr
,i{r

y;i,

"ut

"

/oyoeottla

p,/tl.

o"y/u/ar, i"i lap ay/arr g'orooe"jnrz uaar/zr twanat /ooa^a,t {oru,./u,. otatta
hlhil. /ahryte W,/4t7apy.or./a'"d. (a/r/a /e/y'exe//eru leTaiyala,t aay/,i7.nt.

4ra/

la,//orla ay,/at 7wrhe, louaea na/ne oar/,/an nar.
,ta(,a l* yra, /a /uor./oru rr,saat yaTtr//an agt/fi ue nol'teno/u,t 9o/
7r/dtl /a
tteli tiirl torhalro lazulmta{g,li7au (// l* ana, luluf/ua4/r.t"1,. 4lilpn"

lall

p/arlr. 8,2 ayh /olay lo 1**o /a/o//unuou/ ala^/a,. 1"t',/1,i{.
lonoi aoe.*; /s/e/ 7/1t'/e/" t//1 nEatu lor" ya,tle,t fotayafrru 9a/t'1{,
rtanTayu"i lih'i4 g.orla4/ar"in br'dller arla{a'/arlaTaykytynzla aeriu,2"
luru /i. /,acwt gi4ta. A/,s'a^u la't,ti1" /o /aarote e&/e,ruao /aXgu/armn a"0/

7'antlar lhi

eetr

talailr ot.

8o 4 /aykp,t"ur1,.

tac*ti

nzu"nhlor atnal w /a

eorartq

lidaa /otuaa

tarfignaly'il{. 0"rla/or/a/a,/on I'o'""/ut/u,t1,l/a. Atug, /Aa, lal'a ola,t atr7,
oa,t/ad,rl,/ 4^a /an7 sot ,r/o/,rco,sr aftotaoz el;z/err'/hu Ieyeaawrzr Erd,
0,ropa"z 'Ta:*/,y"ha er paolkr/uzla"itL't /*,ei clar Q/*a'yn, ax"lE

/aylr,il/ua"/

t".,",r^ yn/a' le /ap,i/ne.1o,t

tetat

sud"a/y07,/^anq

ny. ? #ux lu

yiireth nltar/an autra/r,r 7.Enua Eary 2urytay h laguornog/ar . 4na wtag

o/^c*/u. 2u,gtay lli{l^utu Xatrn

/ar.at ut o/w/a /o/aag

Xnfu.na t/tit4n
ti/eu/ez"i /ta/e.t:uenl{r Do;i*aaa furyattn 7'tza' li,tii,tlo yaV/a,t la sa,ttra/
r, tap/ar/a y,;/,'latr'a 9o/ t*,et g"Ea"E i7h /an7a,tXn ag/a,t /a
"o

",ty'//u't"rurigk
tot"ifii( otelyE,laaana /o'"gt 9,/^a/ 0n tigot'lu/ lei/lr. te/.d'?:
7or"de
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Ana /u i//2.1e Xatrm yaVlr/er, la Xntnau gewoXa yoVaaagt o/on/o oe oh,rcoz
e.tkb.ilaV"r/o,rlti*a/,ga"e6aez r,7.1, ?fioala taq{dr/ot"q or.taaua hhon /,ap

V/dzl xe/* l&he"ripo{ noy*e/li i", 7oE *o Eagn,/^ltl,. ? 6o soro,r/a,.
hrOghala,r ,ras'/yt na W,/al,/h/t; /'a/,k /,,.a, lag,tg o/^a,ra *r{,pi
Eglr/,Ek arkya^,yor1o{. 6oXn'rtrz ao"oloq yaTklah /,ora€yu"tiri.* /d:ta:'r
/ae///jl/ri u/uttal."uftq. ,9a/al, /*u 4nt /cal, pezipruy.anna ttrltrfu/.
/,7A l,y,t/ li;,rEt* 1" gazrhh /rtaz^rryk /ag/t7.or &u,r futtu kt"t ,J*a/ara *
m/./at ottutcoz co,(of/ara Eargu tatxh o/nanrytn * ttag{ar/at po{7ar.afi oz a/,/4

ytrno/at

tor{ etre,,re/te /arat"/,X'dn 9oy,t/ ot #u/u,tli /*ttag/*
0,*,@ir;,'( lat t?t, lh lroy "a olkogaqa.^rk/e/p/1l8ag/,( sa,ta ao./',g^a
rr haafua

tor"aXt/a,

vE2 t/f2/p ?"
Srogd:"a o/"/,g.^nla aA/rnla /00

aat0/ or tare anTt/yamry/h o//a. Eroyaq

(*ru k/a/,7,rn z ,1'Jat /9% te, .(eu.o tuataruVi,ro lazrktar (fl/Pf,9f/
fT/f/ 0EqR/E/l/0/R//fS/ /0rl/FT/lE/ /(/ii ao,ay"n/^. Srosi:,ogiire, 30
Tatalta,r fazla Tata/l t ruE a**/e.," (f0 0ruraJfin aeua tali d'. ilst"/,'(
/o te"ni1

1aacaa yar"e ilo ya7,/,7,orea,

(f0

,oVo,.o,to,t a/,,t*ac, aot/a/a

"it"

gero4/i7,l/

/a7nr atr.,r ote/u 30 Xatalta,t fazla f.Eaertoli o//,p k//,2,/i
6u,t lu /url.a/ ("n." &a/,ail4, h ooyaot'€ rtoq/*/* w yire,rtnh 'laanc yiit o'
lapaanula o/,r7 o/aa{1i,,n a0,.1^. ,9o,ro9 o/*/og,1o, 0la/le, a yanrykg.el.la//eri
thgaat

lali,tle

olatt

ote/4,; notlala

(f0

(fD

,.oyo,.^

a/n*,{

o/naly Qwu

&a/a,rlgna

k//ktt/k. 8e/a,r/,/ta,0',/y,/,/a
/ay/e li" raToror o /ha/e
ot"/igh cAz/na,sa o/aa /n,. pt t/,i, o
7a7/a,t /A
7or'1a
la oa/h 7a7//pnla,t la/ur/"r/ kli olaadpn a4le /.r 8a lo/"at la leften
ir,yaafu lc/a //er/e pht * lqialyaga, /'iyi/
"/A/"/, f'toyaflar,yaaA,"ln,
,arw/w ,u,"i/{g.ui u/atfiN.8o,ta,t iber.iro /&&E yat/ll/eri ler.la/o yaronk
lagro"ara(, ote/h

raToro,rogz;rne/ kteilp/k/

,a/,/,it *7.a EaTra4ar$V,,ta /a,Jurara/ h1,aah /u"lar"aoa//ar.,2,, ae/uda

(80 /auMrpa Vaa
a/ar, p*,Itgu, /e 4ri,tfi/er.

na4aa/aru zat",t

/*1*

0,i,St,ro///iyor noca,t ? (a/t/a la

o

/at"aua i./r"oati" ifreaaoz Tlgaatl

a:/k{' lala oaat uar. /gA /e,t* ltiptt /"gt'ra
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a
'(f0 | 8*a. at g./i'g*ig a^a olcot . #utguyu /ri" gwo//o/ larcai utlr
/4,t/ak /" (f0 t/a/, lirat lafu, /w',ytd 8o rclnuth eua 8rcga;naga,tle*,7u"n.

,ir*i

lha,

(a/,/a

^u&to/o^
/ag( l"y.ou,/a /,i"a,

ozo,t

'or

tiv"{i, arh/ /er,r/erht

lan

g","ul,4or' 4^a lo

a/aca/.

#gr"/"/
0dur"

"...

Beyoz odamn bizim odetletimizi anlamochgnt biliyoruz- Toproln bn
pargost digerleriyle oykt onun iqin, elinkl gece gelip toproktan ihtiqct ola ohp
giden bir yobonctdf o.

Diinyo onun korcleti degil, oma dttmontdtr ve onu fethettimi ilerlemeye
devafi eder. Bobolartnn mezorlonnt geride bitoktt ve oldtrmoz.
Cocuklanndon d1nyoyt kognr. Aldrmaz. Babolonntn mezorlon ve
qocuklartnn hoklon unutulmuttut. Annesi dinyoyo ve kotdeti g6ge, sottn
ohnon, yolmo edilen, koyunlor yo do po ok boncuklar gibi degitilen bner
molmts gilbi davronr, ittoht diinyaY yiyip bitiecek ve geide sodece bi €dl
brakocoktr..."
Seottle1n konusmostndon.

Klz derili

'ef
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SED NEDiR? EED NEDiR? gED NEDiR? CED NEDIR? gED NED|R? gED NED|R?
EED NEDIR?
Eevresel Etki Degerlendirmesinin krsaltmasrdrr.

etD,

qryRF5EL tTKI DIEFRLENDIRMISi NEDIR?
Eqer tasarlanan bir etkinlik, gevre sorunlanna

yol agabilecek nitelikteyse, bu
etkinliEin qevreye vereceqi zarann belirlenmesi, bu olumsuz etkilerin nasrl
dnlenebilecegi ya da enaz duzeye du$ir0lebilecegi veya (evreye za.ar
vermeyecek ba$ka seceneklerin miimkiin olup olmadrUrnrn degerlendirilmesidir.
EED RAPORU NEDIR?
Cevresel Etki Degerlendirmesi Raporu, etkinlik ile doqurabilecegi gevre sorunla.rnr
qeni5 bovutlafivla orlava kovan raoordur.
HANbI d KiNLIKLLR lClN CrD RAI'oRU ALMAk cTRTKLIDIR?
CED Raporunun alnmasr gereken etkinlikler iki grupta toplanabilir:
I, MUILAKA

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.'
.
.
.
.
.

RAPORU ALINMASICTRIKTN EIK|NLI(LER

9[D

MFINER]LER, CAZIA|T RMA VE 5IVIIAST RMATESISTERI
TERMIK (300 Mw'tan

qiirlij) Vt NU(Etn SANTMLLER

MDYOAKTIF ANK/ NIJKLEER YAKITLAR VE ISINLANMI' NLJKLEER YAKITLAR ILE IL6]LI TESISLIR
LNTECRE KIMYATESSLER

(Petrokmya, zaQfl ve toksik madde iircten tesiskr, patlayro madda sanayi, tanm
iirctilmesi, akaive pil airelen tabrikalar, bu alanlarda biiyaik depolama t€sasleri)

ilaqLan

ve famasdtik lidinlerin

ASBESTLE ILC TITESISLER

8I]Yi]KALTYAP ETK NL

KLER

{biiyiik karayolu, demiryolu hatlan w bunla a baElant kdpijl€a tiineller vb., havaalanlar,
qerilimli ef erii nakil hatlar, bijyijk barailar)
TOPLU KONUT (] OOO KOIUItAN IAZ A) VE PL]]\4P]K KdYLTR

biiuk

DENIZDEN ARAZI KMANN4A VE DiP TAMMASI FIKIN LIKTERI
PFIROL, CAZ EORU HATLARI VE DEPOLAMA ETK]NLI(LERI

CE[4I SOKLJM

YERLERI VE UCAK YAPIM VT ONARIM TEsISLERI

DOKMI DtMiR

vt CELlilN rRClTlLDlil

VE

DtMiRDrgt M[rArLrRlN URrriLDldl TEsisLER

LJRETIMI FABR]KALAR]
CiMTNIO/CLJBRE/SEKER/5ICARA/LASTIK/KA'lT
DEMIRYOTU TIEHIZATININ VEYA MOTORLU ARAEdR N IMALI VE MONTA]

UZMANLIK sANALI BOLCELERI
HAWAN KESIM|

VE YAN ORONLERINE |LISI(IN TESi5LTR

BUYUK YEMLTI SUYU EIKARI4A TIS]sLERI

MADEN CIKARILMASI VE ZENCIN LT|T]RILMESI EIKINLIKLERI
DENIZDEN PETROT qKARMA TTKINU'I
TAEAKHANE VE DIRI gIKARMA TTSISLERI

rAssAs yoR,.rRDr yaprrAN ya DA yr*r. f uu*,
'Cevresel tttileri dnenlidir' MRARINI vtRMEsl tjzERlN! eED RAPoRU GERTKTIREN ET(lN LiKLER
Isr HRA!/rNERli/KlMyA/crDA w leKl/TEKsrlL vE KAe[ iANAyl

.

oL,cN

w vr

*r*r**,*,,

I

METAL|ERIN lsrtNMEsl
ARAZI (ULLANIMI VE ALTYAPI PROIILERI

(antma, sulama vb. tesri er, eg tim, spor komp ekslerl, I

turizm komplekds '30 yataktan fazla-,

.

yiik€k

TOKSIK VE ]IHTIKTLI A]IKLARI YO( EIMEYE, DONO'IORMEYE ILI'I(IN ITKINLIKLER

, ,1tJ-t^#ri#l^^;rl

.

limanlar,

terminalled,

barajlar)

ELTKTRIKVE

FL

hti

fKTROMANYFTIK TFSi\I FRI

/

kattan yaikrek binalar, toptu kofut.200 1000 konut am$,

kdylg ve tatl 5ltee, llman, metrq

ryl

talma ii5temh , otobiis

j

I

CED NEDiR? eED NEDiR? gED NEDiR? SED NEDiR? gED

NEDinl Eto

roinl

eED RAPoRUNU KiM, NAstL HAztRLAR?
EED Raporunu hazrrlama gcirevi, etkinlik sahibinindir. qED Raporunda, tasarlanan
etkinligin yer, kullanrlacak teknoloii, kaynak segiminin levreye etkileri, iniaat ve
sonrasr Eevre sorunlan ve bu konularda ahnabilecek onlemleri, fark| seEeneklerin

neler olabilecegi, {"yda-maliyet analizi gibi konularda bilgileri

ve

dederlendirmeleri iqerir.
EEb RAPORU NEREYE SUNULUR VE NASIL DE.ERLENDiRILiR?
Hazrrlanan eED Raporu;
ONCE

CEVRE BAKANL

f

,NA

YATIRIM SAI] Bi

SI]NI]LI]R

HALKI YAT RIM

I]AKK]NDA

,l

f

I

BILCiLINDiRIVIIK

N(ElrMaolcflfrr\jR-MEl

I

i\OMISYONU

RAPORIJ

NcrtER

I
I

'l

2r\
{ unn

)

YAOLUMLU

BAMNLI.INA
ORIJSLIR Ni\I]NAR

EqL l

EVRE

I

rslE

DUZENTER

\$]r'..

f€*joRuxrul-__-l
I GOZDEN CTCIRILT'IE5 NI

I

E N.TOPIANT

YA OLUMSUZ

qED 6N ARASTTRMAST NEDiR?
Yukarda, ll. grupta yer alan etkinliklerin yaprlmasr iEin mutlaka eED Raporu
gerekmez. Ama eger bu etkinlikler, milli parklar, tarm alanlan, slT gibi 'hassas
yore'lerde yapr|yorsa, mutlaka eED Raporunun arnmasr gereklidir. Bu tijr
etkinlikler,'hassas y6re'lerde yaprlmasa dahi, etkinliS' gergekleStirecek olanlar,
eED On Araftrrmasr Kontrol Listesi ve Degerlendirme Tablosunu dolduraralt
eevre Bakan116rnrn o ydredeki ta$ra drgtlttlne sunar. BakanIk drgiitij, gerekli
gcjriirse bir uzmanhk komisyonu da kurarak ilgili tabloyu inceler ve raporunu Yerel
Cevre Kuruluna sunar. Yerel Eevre Kurulu cjnemine gdre, ya'qevresel Etkisi
Onemlidir' karannr verir ki, bu durumda CED Raporunu ddzenlemek, etkinlik
\ahibi i(rn rorunlu durum,r gelir; ya dd'qevresel Etkisi Onemsizdir'karartnt verir
ki, bLr durumda QED Raporuna g€rek olmadan etkinli6e girililebilir. Bu cinemsizlik
karan, verildikten sonra hafta sLire ile askrda kalrr ve bu stire iginde valilige
ba5vurularak itiraz edilebilir.

I
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lKi HABER
(ltinhtnt€t 2. , tntu? l.al
OZCAN 0Z6UR
OITNEK I)AVRANI$

MUdLA- Tirkiye'de itk kez Muglo'dd bi sonayi
tesisinin kurulup kurulomoydcaEtna halklo
bitlikte katut vctiliyot. Cewc yotottntn lA.
moddesinin iingijtdid1 ve y'netme
olmaddt igin bugAne deiin uygulonmoyon
CED raporu, "komuoyunun C.ED siirecine
kot tmt" soElanorok Cimentatln Boyr
Kosobost'ndo plonlodtgt gimento tesisi i1in
uygulontyor...

ii

Muglo'ntn etsiz doEo ve k ltur zenginligiyle
oloy edilicesine fabriko bacolan dikilmeye
devom ediliyot.
Sontrdllerden sonra timdi de Cimento fabrikost.
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6nce, Koryo ile Likyo'nn ennnda,
torihi lndus (Daloman) lrmodt'nn suladqt bereketli toptoklotdo Dolanon Seko Kait
Fabrikost; yotu stro oy bdlgedeki ormonhk koylonn ktysndo moden y*omo tesisleri
ve petrol depoldn; derken, g'zellikler kenti Strotonikeio'nn yan botndo Yotogan
Temik Sdntrall; hemen petinden , Koryo'nn otto yerinde Yenikijy Temik Sontroll
oy ondo, d[tnya cenneti Gijkovo Kbffezi'nde Oren Termik Sontrah... ve tim bunlot
yetmiyomut gibi, tindi de veimli zenginliklerin tom ortoyno, Baytr eimento
Fobrikost !...

Boytr'daki tonm olonna kutulmak istenen Cimento ijdiitme ve poketleme tesisi i(in,
Cimentot torofndon lzmir Dokuz Eylil Aniversitesi Mihendislik Foki)ltee'ne bi CED
topotu hazrlottnlm$.
Cttnhuriy?t, 29 Aiustos 1993

zenginli$yle adeta alay edilinrsine fabrika bacalarr dikilrneye devam
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Roporu hoztrloyan "bilim kurulunun" botkont Prof.Dt.Aysen Muezzinoglu, bdyle bi
itin tontnon sirenin oz oldudundon yokntyot ve kesin bir sonuc icin yeterli
incelemede bulunomodtklon vurguluyot. Botto Boytr Belediyesi, DSl, Tanm
Miidtrliii gibi ilgili komu kurulutlan ise, "kendileine donttlmodon" hoa anon CED
nporunun ltger?ek1i" bir
QdhSmo

delerlendirmeden uzok oldufiunu, tanm olonnn

korunmostylo elde edilebilecek uzun vodeli yororlonn gdzord edildiEini belitiyorlar.

6te yondon, Eevre Bokonl4t'nn "holktn gijt t nA olmok" omoctylo gegenlerde
Mugla'do d zenlediEi toplonh ise, bnemli bit tortttmoy botlatmry dutumdo.
"tomomlonmtt ve sonuco boglonmtt' bir eED rcporunun "holko onlot mae"
yajnteminin, CED s rccine holkn kat mt anlomno gelmediIini belirten Devlet Eokont
Ermon Sohin, "B6ylece halk iki kez kondr mE oluyor" diyor ve tunlon ekliyor: Once
araziyi sottn alrken fobika kurmok niyeti gizleniyor. Sonro da hem holkn
temsilcilerine, hem de devletin yerel kurulutlonno fikile sotulmddon C.ED rdporu
hozrrlonyor. Burodo os yonhtltk, CED'in yotnmo torofndon hoztrllottlnlmotndo.
biz otltk Muglo'do zehir sogon boco istemiyoruz. Bu ilin ozellikleri, bu tilr yaLtnmlot
iein uygun dedil..."

6yle g6rAniyor ki, her y eytill sonundo yop on MuEta Ki.itti)r SenliEi'nin bu kez
odtrhkh konusunu, "eED'in sohibi kim" sorusu olutturqcak. Cevre Eokanh1!, yercl
yetkililer ve uzmonlor "Cicedi burnundoki" QED ydnetmeliginin "Bdyr'cla aksamayo
botloyan" kurdllann tadttocok ve belki de orttk tu sonuca varocoklor: "MuElo'nn ve
tim ilkenin deEerle ni tewe d tmonlonno kory koruyobilmek ilin, CED'yotnmctlol
degil, kamu yoronfl g6zeten Cevre dostu kurumlat hoztrlatstnlot..."

iMAR HUKUKU

vt

gEVREMiz

Hisnd Bey, uzun yllatdon bu yana Aydn il'inin merkezinde, bir mohollecle
otutuyordu. Evleinin tam korttstnda yer olon pork olmosa, Aydnln htzlo
kentleten, betonloton yaptyno oyak uydurumoyacadt d niyotdu. Cocuklon
bu potkto bAyAm tlery timdide torunlon porkn sohncaklonndo sollontyarlardt.
Amo bir saboh Htisni qey pencercden baktgndo, kdti bir kobuston uyanmE
gibi oldu. eAnkt, evle nin iin ndeki yoth porkta bi taktm kitilet intaot
aratlonylo bi rlikte, dlQAmkr yaptyarlardt.

t

Hisnti Beyin sobohn mohveden bu oloy, onun hemen harekete ge|mesi
gercktiEini ditdnd rA. Once gidip, parkta iilcdmler yopan kitile n hangi
omoglo orodo bulunduklonn dgrenh. Korktugu botno gelmittir. OlCufi yopon
kitileL bu olando belediyenin izniyle bir yopt yopocdklonn soylemitlerdir.
HUsni Bey, tom onlomrylq bir o1moz itindeydi. )nce moholle lohvetne gidtp,
hem bir oq kohve i'ip, hem de orkadatlanylo konuyu tartt$moy disiindi. Ne
de olso 'okl ak don tst nda'.
Arkddotlonylo tottttmolon sonucundo bu yoplatmonn dnlenmesi ve moholle
porktntn torunlanntn torunlanna kalmos gercktigi konusunda onlatttlor. Ne de
olso bu ilkede yasolot vardL Heholde Cevre Kanunu, imor Konunun gibiyosal
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dizenlemeler onlonn bu al1dkgijn
isteklerini koruyon h kdmlet iceriyotdu.
8u omoglo 6nce ger?ekten botlot acok olon yapnn izinli (yo ruhsath) olup
olmadgm ijgrenmek getektidine kant vetdiler.
yopt Ruhsott, lmar Konununo gdre, bkkog istisna d6ndo Belediye ve gevresi

stntrl ieinde kolon yerlerde yaplocok yop or icin Belediye veya
Vqlilidin, lmor Plonlaflno uygun olorak verdiii intaot iznidit. Bu ruhsotto,
yop ocok olon yopnn iizellikleri belirlenir.
dlon

.

botldnm$ olon bir yopnn ruhsott bulunmuyorsa;
Belediye veya Volilide duyurulmosL bu mercilerin de durumu
belirleyen bir belge dizenleyip, yoptyt mihirleyerek intoott dethol

.

d u rd u rma s ! gere kl id i t,
Aynco ruhsotstz yoptyo batloyonlorc cezo verilmesi gercklidi.

Eger

yapnn

Yaprnrn ruhsata baglr oldugunu iiSrenmek onlar igin

biiyiik bir siirpriz oldu. Nasrl
olur da, kendi se(tikleri beldiye, tek yetil alanlan olan parka in;aat izni verebilirdi!
Ama hepsi biliyordu ki, bu inlaatr durduracak pekgok yol vardr ve dyle her yere
yapr ruhsab iznini yetkili makam kafasrna gijre veremezdi. O halde dediler, bu ili
'Bir Bilen'e soralm.
Balvurduklan BIR BILEN, onlara genel hatlanyla lmar Planlamast ve bu (ereevede
neler yapabileceklerini anlattu:
lmor Hukuku'nun temeli imar plonlond[ ve bu planlomo oshndo Cok onemli
konusudur. Ci)nk,, yaSoyocolntz mekon bu planlotda
tosorlon[. Hepiniz bh ye etim biiminde otutuyorsunuz ve o yerle5im
bhiminin gelecekte nifusunun ne kodar olocodL o yiiteye yerleten
insonla n ite hangi oroclo o, hongi yollotdon gideceklei, gocuklannn
hongi okullorda okuyocogL hangi potklotdo oyndydcoEt nerelerde ohweit
yopobileceli, Cdplerin nereye ddkilip, otksulonn nosl akttlacojt; krsaco o
ydrede nosl bir mekondo yatayocoklonnn tosorlonddt bir plandn

bir plonlomo

Biiylesi dnemli bir plonlamoy kim yopar?
Size hongi

kurumldrn yaptqn temotik olorak onlotoytm:

BOLGE PLI.NI

En bnyngii Devlet Plonloma TeSkilo yapot veyq
ydpttnr.

NAZ|M Plr'NI

B6lge Plonnn bt kii1,Eij ve Bolge Planno uymak
zotundo. Kutol olatul,, o ydrenin Belediyesi yopot.

UYCUUMA PLANI :

DiEet plonlodon daha aynntfi olorok, B6lge ve
Nazrm Plonlonna uygun olotok uyqulomann nosl
yop acogn gdstercn plond[. Kutol olarclt o yiirenin
belediyesi yopot,
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imot planton gtjtdUi nilz gibi bi altl* Astlik ilitkisi iginde bulunu ot.
. En stte b6lge plont bulunur ki, bu plan 7ok bnynk dlceklidir 1/50 000
6leek gibi. Bu neclenle bu plando hertey Cok kilgiik gdrinir.
. Alt 6lcekli plonloro inildikge, planlomo olanlon doho beliginleti.
Bu nedenle sizin mohallenizin imar durumu, oncak noztm pldnda ve
uygulomo plan ndo 96tiilebil i r.

Noztm ve uygulama plonlartna bokarolt mahallenizin imar durumunu
soptamok qereklidir. Bu durumdo bnl)m zde iki seeenek vardr:
. Yd nozm ve uygulomo plonnda porktnzn olant yetil alon olotok
6ng6r lmiittijt ki, bu durumdo heryey gok kolay olut. O olana' yapt
ruhsatt veten de, ruhsott olan do tok pitman olocoktlt; Cinki o olano
yeSil alon d6nda botko bir Sey yoprlomoz.
. Yd da bu olan iein yetil olan dt\nda botka bir imot itlevi verilmittit. Itte
bu d$umdq itimiz biraz gA€ r.
Once o plonlomo dlonnda botkd bir yeti! olon g'sterilmit mi, ona bokn
Mutlako olmoh; yokso plonlamo yaptlamoz Neden mi; E nkti, het
bir tokim enaz 6lQijtler vatdr' Bunloto
plantamo bhimi itin
'ngdrillen
/.
uyulmadon Plonlomo YoPloma
. Ornedin yetit olon ybnunden, o alancla gelecekte yotomav ddtun'len
kiti botno 7 m2 yetil alontn dngdrdlmiit olmast gereklidit. Bunun
drytnda, yine kiti 6lC til ohnorok kiti batno enoz tu kqdor yal, okul
aton, ticorct qlan gibi islevlet de ong6tdlmelidi. Ustelik botka yetil olon
dngbrittse dohi, ciurum degitmeyecektir; Cnnkd, yeil olon miktannl

ozaltan nitelikte itlemler yoprlomoz.
Kiti

batno

7 m2 yetil alan ongdralmemitse ne olocok?

Bu durumdq imot plonlon hukuken sakotttt ve iptol edilmeleri gerekir'
Bunun da ikiyolu vardtt:

.
.

imot ptanlon yopon metciye (belediye yq do volilik) botvutun ve imar
planlon iptol ederek, kiti batno 7 m2 yetil olan ijngijrcn yeni bir imor
plonntn yop masnt tolep edin.
ldare mohkemesine botvutotok, imor plonldnnn ve yopt ruhsotnn iptoli
i?in iptal dovost agn.

dnemliydi. Hiisnti Bey ve arkadallarr, imar planlarrnrn
biitiln yatamlannr; hem de yalnrzca kendi yalantllarlnr deqil Eocuklannrn
yatantrsrnr da etkileyecegini anladrlar. Bdylesine cjnemli bir planlama konusu,
mutlaka kendilerinin de gdril!ii alnarak yapllmalrydr. Yoksa mahalle parklnln
ba!rna geldiqi gibi, birileri kalkrp imar planlannr dedittirebilir ve ye!il alanlarr
yoketmeye yeltinebilirdi. gu olayda Hr:lsnii Bey ve arkadaSlarr gerek ldare
Mahkemesine baryurarak ytjriitmeyi dLlrdurma karan aldllar; gerekse imar planlnl
yapan belediyeyi bu planr degiftirmek konusunda ikna ettiler' Bdylece sorun
gdzrlldil. (Bakrnrz; Yerel Yonetim)
BiR BILEN'in verdigi bilgiler
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Herke3ln Etkin Yargtya Gcrekrlnlml Var!
"Giikovo davasndo Cewe hokkt attstndon iyi bir snov veremeyen Don$toy
eohtonlan, Ankoro Belediyesinin Donrytoy binasnn 6n cephesindeki
Zaferpork'td otopork yopmt nedeniyle odog kesimini batlatmostno seyici
kolomod or. Donrytoyln krkbi eohtonL Potk\n kullanm amocnn
deE\tiilnesinin dayanofu olon plan deqitikliEinin iptoli ve yiritmenin
durdurulmost istemiyle iptal ddvas oct or. Ankoroh olduklon ve s'zkonusu
Pa , ityerleri Dan$toy binoyntn dn cephesinde oldudu gerckceleriyle davo
ehliyetleti bulundugunu
sL)ren dovoc or ... (eski yosoya gdre
planlanon birimde nijfus batno enoz
m2'den oz yetil olon
-oynt zorunluluk yeni yosado do bulunmoktadr); oyso
Ankaro'do
kiti battno d|;en yetil olann bu miktann gok oltndo olduiunu;
'ngdrilemeyeceEi
bu nedenle iptoli istenen itlemin planlomo esoslonno oykn oldudu gibi,
oynca Sehircilik ilkelerine ve komu yoyonna do oykrfl bulundugun iddio

ilei

7

ettilet."

idore Mohkemesi ise, "Cogdat kentlerde ijzel otoloro kolayhk soglamak
uzoklottmo gotelerinin orcndqL biyik
gittikce
g6steren
kentlerin
aftmo eEilimi
yoptlotmo yogunlugu kdrysndd
yetil alonlonn genitletilmesinin gerekli oldudu"nu belirten bilitkiti ropotunu
temel olorok Ankarc Bjyiktehir Belediyesinin blenini iptol edet. Dantttoy
yerine bunloan kent merkezinden

da, temyiz botvurusu Azerine korcn onoylot.

(Oloy, Yosemin Ozdek1n "lnson Hokkt Olorok eewe hokkl"-fODAiE, 1993,
s.l 61 - odlt kitobndan yarorlonrlarok hozrlanm6tr.)

Kryr ve

istanbul Booazrnrn imar Durumu Hakktnda Ktra Bllgller

Kryr Nedir?

Deniz, dogal ve yapay gcil ile akarsu kryrlan ve bu yerlerin etkisinde olan, devamt
niteligindeki lerit kryrdrr.
Kryrlafl n Sahibi

Kimdir?

Kryrlar, Devletin hrlkllm ve tasarrufu altrndadrr ve herkesin
yararlanmasrna aerktrr.

etit ve serbest olarak

Kryrlarda Neleri Yapmak Yasaktrr?
Kryrlarda, duvar, qit parmaklrk, teldrgrj, hendek, kazrk ve benzerleri yaprlamaz.
Aynca kaa yaplamaz; kum, gakrl vs. gekilemez.
Kryrlarda Yapt Yaprlabilir mi?
Kryrlarda Yapr yaprlamaz.
Ancak iskele, liman, baflnak, nhtrm, kaytkhane, dalyan vb. gibi kryrnrn kamu
yaraflna kullanrmr ve krytyt korumaya ydnelik altyaprve tesisleri ile krylardan baqka
yerlerde yaprlmasr miimkiin olmayan tersane, gemi siikijmii, su ijriinleri iiretim ve

I
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yetittirme vb. gibi dzelli5i olan yapr ve tesisler kryrlarda UYCUTAMA IMAR PLANI
KARARI ile yaprlabilir.

5ahil $eridi olarak Korunan Alan Ne Kadardrr?

kryr kenar
t izgis i

ulgulama imar
planr bulu nmayan
yerlelim alanlannda

bnaz50M

yerlegim alanlan
dqrnda

en az 100 M

BU ALANLARDA YAPI YAPILAMAz

istanbul Bo!azrnrn imar Durumu Nasrl Diizenlenmittir?
Boqazjgi iqin dzel bir yasa vardrr: Bogazigi Kanunu. 8u yasa, Boqazici alantnda
killtiirel, larihi ve dogal gijzelliklerin korunmasrnr ve geliltirilmesini
amaglamaktadrr.

Eoqazifi Kryrsrnda Her Tiir Yapr Yaprlabilir mi?
Eogazigi alanrnda bir takrm yaprlarrn yaptlmast kesinlikle yasaktrr. Ktyt ve sahil
jeridi iingdrliniim bdlgesi adr verilen, uygulama imar planrnda gcisterilen alanda
konut yaprlamaz. Ayflca kijmiir, akaryakrt depolan, tersane ve sanayi tesisi higbir
blgimde kurulamaz.
SORULARLACEVRE REHBER|
1982 Anayasasr gevre hakkrnr tanrmrt mrdrr?
Evet, Anayasanrn 56. maddesine giire; "Herkes, sagltklt ve dengeli bir bir gevrede

yatama hakkrna sahiptir. C€vreyi gelittirmek, fevre sagllgrnr korumak ve Eevre
kirlenmesini iinlemek Devletin ve vatanda!larrn cjdevidir."
qevre hakkrnrn sahipleri kimlerdir?
eevre hakkr, hem herkesin hakktdtr, hem de gelecek kutaklann hakkrdrr. Bu
ydnden henriz doqmamrq gelecek kujaklafl da ilgilendirdigi igin, kuraldrtr bir hak
niteliSindedir.
qevre hakkrnrn tamamlayrcrsr nitelikte baSka haklar var mrdlr?
Evet. Eevre hakkr, !u tamamlaytcl haklarla birlikte drjiriniilmelidir:
a- Cevreye ililkin bilgilenme hakkr (dogru, agrk, d[zenli bilgi): Planlanan
yaUnmlardan haberdar olma; eED raporuna ulatma ve her trirlLi gevreye ilitkin
bilgi ve belgeye ulatma olarak iirneklenebilir.
b- Katrlma hakkri Tepkj gdstererek, birlikte haztrltk yaparak, kararlara kattlarak,
gevre ydnetimine katrlarak ve danrtrlara( bu hak gereeklelebilir. Orne!in, QED
siirecine halkrn katrlmr bir danrtma durumudur.
c- Batvuru hakkr: Hukuksal dLizenlemelerimize gdre, iki t0r ba;vurudan
scizedilebilir:

1.ldari bayuru: Bu konuda 6rnek olarak, eevre kanunun 30. maddesinin
tanrdrgr batvLrru olanaqr gdsterilebilir.

2. Yargrsal bafvuru: Bu konuda ise, adli yargtya, idari yarytya ve

anayasa

yargrsrna batvuruddn sdzedilebilir.

tevre bakanhgr nasrl kurulmuttur ve gtirevi nedir?

eevre Bakanhbr, 21 aqusbs 199'l tarihli Resmi Cazetede yayrmlanan, 443 saytlt
Kanun Hrikmlinde Kararname ile kurulmultur. 8u Kanun Hrjkmtinde
Kararname'ye gore, Cevre BakanLdt pek eok gdreve sahiptir. Bu gdrevleri, ana
baSLklar halinde i6yle toplanabilir:
a- Koruma ve iyileltirme: Eevrenin korunmast , tevre kirliliqinin dnlenmesi ve
qevrenin iyileltirilmesi iein proie ve politika iiretmek ve bu konuda gerekli
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dnlemleri almak; qevreyle dost teknoloji iiretimine katkrda bulunmak;

bu

gerqevede, ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta meydana gelen

ve yakrtlar); kirlilik bolgelerini belirlemek; EFD
yapmak
degerlendirmesini
b- lmar : (ev|e drlzeni planlannr haatlayarck, dengeli ve sirekli bir kalkrnma
amacr ile ekolojik dengeyi korumak, krrsal ve kentsel alanda, koruma ve
kullanma esaslannr belirlemek
c- Denetim eevreyi kirleten her tiirlil etkiniiqi denetlemek; bu amaela gerekli
denetim birimlerini kurmak, standartlan belirlemek;
e- Egitim Batta yerel yonetim birimlerinde olmak iizere, sLirekli bir egitim
programr uygulamak
konuda gerekli giritimlerde bulunmak;
ddkr.imantasyon, yayrn ve tanrtma etkinliqinde bulunmak,
d- E gridLlm yetkileri : gevreyle ilgili, uluslararasr, ulusal ve yerel her tlirlil birimle
i!barlidi yaparalt gerekli esgijdUmLl kurmak.
kirleticileri (atrk, artrk

:

:

ve bu

qevre Bakanlgrnrn etkinliklerinde katkrda bulunan siirekli kurullar nelerdir?
eevre Bakanllrnrn sr.lrekli kurullan, Ytiksek Cewe kurulu, eevre surasr ve Yerel
eevre Kurullafldrr.

Bu kurullardan iizellikle, yerel birimlerde etkinlikte bulunan, Yerel qevre
kurullannrn itlevi nedir ? Bu igleve uygun bir itrgtitlenmeye sahip midir?
Yerel eevre Kurullarr, her ilde valinin bajkanlrgrnda, bakanIklann il temsilcileri,
biiyLlkiehir belediye batkanr, belediye balkanr, sanayi odasr, ziraat odalan
ba'kanlan ve Cevre bakanhdr temsilcisinden olutur.
Bu birimler, etkinlik gdsterdikleri il'in Eevre sorunlan ile uqralrrlar. Onlem alma,
denetim, egitim, dneri iiretme gibi yetkileri bulunmaktadrr. Ancak drgiitlenme
bigimiyle, Yerel eevre Kurullan, agrrlkl olarak "biirokratik" bir gdriinrim sunar ve
Eevre dostu 6zel kurulu5lara ve kilile.e aErk olmamasr, bu kurullarrn gerEek bir
etkinlik qostermesini enqelleyecek niteliktedir.

Tiirkiye gevreye ili!kin uluslararasr andlatmalara imza atmrt mrdrr?
Evet, Tilrkiye'nin halen imza attrgr ve yr.lki.lm[]lilk altrna girdigi uluslararasr
andlagma sayrsr 20'yi a5krndrr ve bunlafln arasrnda Montreux gibi genel nitelikte
andlaqmalarrn yantsrat uzaya ve atmosfere / niikleer kirlenmeye kar$r /denizde
biyolojik kaynaklann korunmasrna / karada ha) /ansal vadrqrn (fauna) ve bitki
drtiisiinLln korunmasrna (flora)
andla!malar bulunmaktadrr.

/

dogal ve ki.lltijrel varlrklann korunmasrna ili:kin

Eevre sorunlannrn dnlenmesine ili!kin temel hukuksal belgeler nelerdir?
eevre sorunlanna ilitkin hukuksal belgelerin sayrsr oldukga kabanktrr. Bunlar,
genel eizgileriyle Jdyle toparlanabilir:

a- Cenel olarak levre ile ilgili: Cevre Kanunu, imar Kanunu, Bogaziti Kanunu,
Orman Kanunu, Kryr Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Killttlr ve Tabiat Varlrklannr
Koruma Kanunu, Bataklk Kanunu, Yeralt sulan Hakkrnda Kanun, Maden
Kanunu, sular Hakkrnda Kanun, Turizmi Tetvik Kanunu, eevresel Etki
168
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Degerlendirmesi Ydnetmeliqi, Ozel fevre koruma Fonu Yiinetmeliqi vb.
b- Avcrlrkla ilgili: Kara Avcrlqr Kanunu - her yrl bu yasaya gdre, Merkez Av
Komisyonu Kara Avcrlornr yrl iqin dizenleyen bir sirktiler yayrnlar
(1993-1994 Sirkrjleri icin bakrnrz 19 temmuz 1993 tarihli Resmi Gazete); Su
Urrinleri Kanunu - her yrl, bu yasaya gdre Tanm ve Kdyilleri Bakanllgr Koruma
ve Kontrol Cenel Mildi.irl Uil bir Sirk0ler yayrnlayarak Su Urilnleri avcrlgrnr o yrl
iEin dijzenler (1 993-1994 Sirkrlleri iqin bakrnr 27 Nolu Sirktiler 27 iubat 1993
tarihli Resmi Cazete).
Saglkla ilgili: Umumi Hrfzrssrhha kanunu , Katr Atrklann Kontrolii Yonetmeligi;
Hava Kalitesinin Korunmasr Ydnetmeli6i; cUrLiltn Kontrol Ydnetmeliqi ; Zararh
Kimyasal madde ve Urr.inlerin Kontro[i Ydnetmeligi); 5u Kirliligi Kontrolti
YdnetmeliEi, Radyasyon CiivenliUi Tiiziidi.l vb.

o

c

Kar'rla$trdrmrz gevre sorunlan kartrsrnda hangi makamlara balvurabiliriz?
a- Su kirliliqi ile ilgili sorunlardai Eevre Bakanhdrna, miilki amirlere (vali veya
kaymakam), Saqhk ve Sosyal Yardrm Bakanhdrna, belediyeye, Liman
Baikanlklanna ba!vurulabilir.
b- ciiriiltii ile ilgili sorunlarda : Vali veya kaymakama, belediyelere, mLrhtarhga
ba!vurulabilir.
c Hava Kirlili6i ile ilgili sorunlarda: saqIk ve Sosyal Yardrm Bakanlgrna, Cevre
bakanlrgrna, vali veya kaymakama, yerel tevre kurullanna, belirli i:letmelere
atanan Hava Kirliliqini Denetleme C<irevlisine ba5vurulabilir.
9- Katr atrklarla ilgili sorunlarda: eevre Bakanhgrna, Taflm ve Kdy l{leri Bakanhgtna
(ll veya B6lge Mndijrlngnne), belediyeye, valilik veya kaymakamhga
balvurulabilir.
d- Zararl kimyasal maddeler ve Urilnlerle ilgili sorunlarda : eevre Bakanhgrna
(Kimyasal Ciivenlik Komisyonu), vali veya kaymakama batvurulabilir.
e- Radyasyonla ilgili sorunlarda : Radyasyon saqldr ve Ciivenligi Dairesine
f- Avcrlk ile ilgili sorunlarda :
1- Kara avcrhqrnda : gevre bakanlrdrna, Orman Bakan|grna, ll veya llge Av
Komisyonlanna, vali veya kaymakama, Orman Muhafaza memurlarrna, kdy
muhtanna, genel kolluk kuwetlerine(polis veya iandarma karakollan).
2- Su UrLinleri Avcrhlrnda : Eevre bakanlrdrna, Taflm ve Kdyisleri Bakanhqr
Koruma ve Kontrol Cenel MrldiirlLigrlne balvurulabilir.
g Ki.lltiir ve doga varlrklannr koruma ile ilgili sorunlarda : KiiltrJr Bakan|!tna,
Turizm Bakanldrna, Kiiltrir ve Tabiat Varlklainr Konrma Yiiksek Kurulu'na,
Koruma Kuruluna
h- Milli parklarla ilgili sorunlarda: Tanm ve Orman bakanlrgrna, Orman Muhafaza
memurlanna batvurulabjlir.
i- Saqlkla ilqili diq€r her tiir[] sorunda: saglk ve Sosyal Yardrm Bakanlrdrna,
belediyelere, il Ozel idarelerine, il veya ilge Cenel Saqlrk Meclisine (Umumi
Hrfzrssrhha Me(lisi). 5rnrrlar ve Kryrlar sagllk cenel Miidtirliigiine (Hudutlar ve
sahiller Srhhat UmL/m MudurluqLi) balvurulabilir.
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TURKiYE'DE MUrrEci

orMAK

TURK|YE'DE MULTEC| oLMAK
TURKiYE'YE

iLTi(A

Yahya Talib bir ortadogu iilkesinde yazarlk yapmaktaydr. Yurttajr oldudu bu
Lllkenin insan haklan ve demokrasi sicili hig de parlak sayrlmazdr. Bu yijzden hayatr
boyLrnca Yahya'nrn ba$rna gelmeyen kalmamr;tr. Ancak son olay bardaur tatrrdr:
Yahya, yazlaandan dtriru hiikiim giydi, Ylllar boyu srirecek bir hapis cezasrna
tarptrnlmrttr; iistelik savunmasr ainmaksrzrn. Yahya, dii$iindii ta$rndr ve iic
gocuguyla birlikte ijlkeden kaEmaya karar verdi. Nereye gidecekti? Bir tekilde
kapaqrTiirkiye'ye atmayr tasarlyordu. oradan baJka bir iilkeye de gegebilirdi.

Tilrkiye'ye giden bir TIR loforiiniln yardrmryla srnrra kadar geldi ve locuklanyla
birljkte, kimseye gdrrlnmeden, iilkeye girdi. Yahya'nrn durumunu bilen kamyon
$ofciru, derdini anlatrp gerekli balvurularda bulunabilmesi itin, onu VALILieE
gotijrdii. i$te o srrada siiyleyecekleri, Yahya'nrn kim oldugunu ortaya koyacakt.
Cergekten, kimdi Yahya? Ne yapmak istiyordu? Bu sorulara vereceqi €evaplar
onun bu Ulkedeki hukuki statiisiinri de belirleyecekti. Bu arada belirtelim, T.C.
Anayasasr'nda iltica etme hakkr bir hak olarak drizenlenmi! degildir.
YAHYA, TURKIYE'YE YERLESMEK IEIN CELDI

Varsayalm ki, Yahya'nrn hakkrnda bdyle bir cezai kovutturma yok ve sadece
yerlelmek maksadryla Trirkiye'ye geldiqini belirtiyor. Yahya, bu durumda,
hukuken, COGMEN ga da MUHACIR) sayrlr. Ancak, Tiirkiye hukukunda, biiyle
bir batvuruya mrlsaade edici bir yasal duzenleme varsa ve Yahya'nrn ba5vurusu da
ilgili mak.rmlarca kabul edilirse. O halde, COC\4tN (ya da N4UHACIR) terimini
nasrl tanlmlayacaqrz? Tirkiye hukukunda gdgmenlik baivurulannr dngdren bir
diizenleme vardrr: iskan Kanunu, madde 3. Ancak, dnce, biraz tarih yapalm:

lskon Konunu gijtii;meleinde, TBMM'nin bh hayli oktif i)yelerinden
Conokkole mebusu ziyo Cevhq Bey "muhacir" terimini t6yle og*hyordu:

t rlii hokton mohrum, h ti.i ii felakete
krmtzt kutokh bir Tirk demektir. Bunu

"Muhocir demek ednmt, her

moruz bigare, zavalh,

memleketimizden kaldtrahm, bize gelecek odom T rk olmok igin geliyor.
Esosen Ti*ttiL Ono muhoci damgosnt vumok ... cinoyettit."

lskan Kanunu'nda bdyle bir hijkrlm olduqunu belirttik; ancak, sadece "Tijrk
soyundan olan kimseler" ve "Trirk kiiltrlrLine bagl kimseler" igin. Ya 6tekiler?
"otekiler"in kimler olduounu gormek igin bir bir saymak lazm:

"1)

2)
3)
4)
5)

Trirk krlltiirrine bagh olmayanlar,
Anartistler,
Casuslar,

Cdgebe Cingeneler,
Memleket drtrna grkarrlmr5 olanlar." (lskan Kanunu, madde 4)

Yahya'nrn Tiirk kiiltilriine

karl

"manevi baglldr" bulunabilir! Ancak burada
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kastedilen o deqil, Yahya'nrn "ilmi metodlar tatbik edilerek" TLirk kLiltur ailesine
dahil olup olmadr!rnrn tesbitidir!

Fakat Yahya, Pomak olduqunu ya da "Ormanlr Imparatorludundan ayfllan
memleketler ahalisinden olup kendi milliyetlerine ait mr.lstakil devletler tetkil
etmemit olan, Trirkge konuqan ve gdgebe olmayan mrjslumanlar"dan oldu!unu
kanJtlayabiliyorsa ve gerekli diler kolullara da sahipse, yine de "Tiirk soylu gibi"
muamele gdrijr (lskanI ve Serbest Cdqmen Kabul0ne Dair Esaslan Muhtevi
Talimatname, madde 1/a).
Yahya, bu kotullara sahipse ve maksadr da Tarkiye'ye ge{ip yerlelmekse, dnce
yaladrbr tllkedeki Ttjrkiye konsoloslLrqundan bir gogmen vizesi almak zorundaydr.
(iskan Kanunu, madde 3/V).

1989 yrlinda Tirrkiye'ye
Eulqar Turkleri

r t2 YTLLtK COC
(r878 - r 989)

lstanbul, 1989 s 99
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layet, Romanya ve Bulgaristan'la yaprlanlar gibi, Yahya'nrn uyruklugunu taldrdr
devletle Trlrkiye arasrnda bir andlasma yaprlmr! olsaydr, bu defa gcig ko;ullan da
ona gdre belirlenecekti.

diitinijr, ne Tiirktiir, ne de zaten bu illkede srjrekli kalmak niyetindedir. O
halde g6emen olamayacakUr. Olamayacaktr da, acaba hakkrndaki tu
kovujturmadan falan sdz etmeden, !imdilik bir siire bu iilkede kallp vakit

Yahya

geeirebilir mi?

YAHY4 SADECE BIR

SLiRE TURKiYE'DE KALMAK NIYETINDE

Bu, Yahya'nrn Lilkede bir YABANCI olarak bulunmasr anlamrna gelir. Ancak bu
huluki statLinun de bdzr onkolulldfl vdr:

l)Tayin edilen yolcu giril kaprlaflndan TUrkiye'ye girmek (Pasaport

Kanunu,
madde I ),
2) Ciritteki polis makamlanna usu[]ne uygun bir gegerlj pasaport ya da pasaport
yerine gegerli bir belge sunmak (Pasaport KanLrnu, madde 2),
3) Yetkili Ti]rk makamlanndan vize almr$ olmak (Pasaport Kanunu, madde 5 ve
28),

4) Tiirkiye'ye girmesi yasak kimselerden olmamak. Yani:
a) Serseriler ve dilenciler,
b) Delilik veya bir bulasrcr hastalgr olanlar,
c) Trirkiye'nin ta.af oldugu, suglularrn geri verilmesine ilitkin bir andlalmada,
sugun ;Slendigi iilkeye geri verilmesi gereken bir sugtan btrlrrl sanrk ya da
hiikrlm giymil olanlar,
g) Trirkiye'den srnrrdl$r edilmi! olup da ddnmesine mrisaade edilmemil olanlar,
d) Tiirkiye Cumhuriyeti'nin "emniyetini ve umumj nizamtnt bozmak isteyenlere
ve bozanlara i$tirak veya yardrm etmek maksadiyle geldikleri sezilenler",
e) Fahiteler ve kadrnlafl fuhla sevkederek getinmeyi meslek edinenlerle beyaz
kadrn ticareti yapanlar ve her nevi kacakerlar,
f) Tijrkiye'de kalacaklannr beyan ettikleri sLirece yafamalanna ve tekrar
gitmelerine yetilecek paralan bulunmayrp Trirkiye'de kendilerini himaye
edecek kimseleri bulundudunu veya TUrkiye'de yabancrlara karl menedilmi$
iJlerden birini tutacaklannr ispat edemeyenler.(Pasaport Kanunu, madde 8).
Yahya, bu kolullara uyup Lilkeye girdikten sonra, burada bir aydan fazla kalmak
niyetindeyse, hemen yetkili bir emniyet makamrna gidip, ikamet tezkeresi almak iCin
bir beyanname doldurmak zorundadrr. Ve bunu bir aylk slire dolmadan dnce
yapmalrdrr (Yabancrlann Tiirkiye'de lkamet ve seyahatleri Hakkrnda Kanun madde 3).
Hele burada qaltmayr dLlttinrjyorsa bu itlemi dncelikle yapmak zorundadrr. Ancak
Yahya,
1) Srrf !a[!mak icin Ti]rkiye'ye gelmit ama eahFcaqr il kanunlar geregince sadece
Tiirk vatandatlanna hasredilmiSse,

2) "Tilrk kanun veya drf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edilemeyecek
durumda" veya bdyle bir faaliyelte bulunuyorsa,
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3) Tiirkiye'de kalmak istediqi srire ;Einde yaSamak ilin maddi imkanlarl metru bir
Jekilde temin edemeyecegi sabitse,
4) Tilrkiye'ye girmesi yasak olup da her nasrlsa girmi! bulunuyorsa,
5) Tijrkiye'de oturdugu silrece huzur ve asayili ihlal ediyorsa, ikamet tezkeresi
alamayacaktrr (Yabancrlaan Tarkiye'de ikamet v€ Seyahatleri Hakkrnda KanLln,
madde 7).

Yahya, TLirkiyeye kaqarak gelmiltirl Bu durumun ayrrdedici b;r dzelliii olma|drr!
oyle ya, ne bu rilkeye yerle'mek iqin gelmiltir, ne de Antalya kryrlaflnda
gr.inellenmek i9in. Lafrn krsasr, Yahya Trirkiye'ye iltica etmiltir, srqrnmrJLrr. Ne
yapacaqr belirsizdir: Bu iilkede kalabilir, bir batka iilkeye gitmek isteyebilir. Tabii,
timdilik, asrl dnemli olan, burada bulundu$u srrada nasrl yatayacaktrr? Bir defa,
neler yaprp yapamayacaqrnr bilmek ister. Bunun i!in de bu ulkedeki hukuki
konumunun, statilsrlnLin net olaral( bilinmesi gerekir- Yahya Talib, asInda bir
MULTECldir. Kimler MULTECI sayrlabilir?

CumhuriyeL, 3 Eyltil 1988

tnkyonetiminin duzentediIi operosyonlor.lon kaconlord..in bL)ytik bn banni, Turkiye ile trck
orctndo sntr otulutun vc yoz dyldnntto su reviyesi iyece dutun Hobur Cayi'nt otorok Hokkoti'ye

MULTEci

Ulurlararasr Hukukta
lrkr, dini, uyrukludu, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi kanaatleri
yijzijnden takibata Lrdrayacadrndan haklr olarak korktuqu iqin vatandalr oldugu
rilke drJrnda bulunan ve bu rilkenin himayesinden yararlanamayan veya bu

17(,

korku nedeniyle bdyle bir himayeden yararlanmak istemeyen ya da uyruklugu
yoksa ve sdz konusu olaylar sonucunda 6nceden mutaden ikamet ettigi iilke
drSrnda bulunuyorsa, oraya ddnemeyen veya aynt korku nedeniyle ddnmek
islemeyen liSilere MuLTtCl denir. (Mriltecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sdzle$me, madde i /2)

Ttlrklye

lf hukukunda

'Tijrkiye'de yerlelmek maksadile olmaylp bir zarLrret ilcasile muvakkat oturmak
iizere srgrnanlara m0lteci denir." (iskan Kanunu, madde 3/lll)
Birinin bir ba$ka rllkeye iltica etmesi igin gereken zorlayrct nedenlerden biri Yahya
Talib bakrmrndan ger9ekle$mittir: "siyasi kanaatlerinden titdrii takibata uUramak".
Yahya buna sevinir, Ciinkri en aztndan gegici bir siire igin de olsa, Eocuklanyla
birlikte, nerede ve nasl yalayaca!r konusu netlik kazanacaktrr. Hemen ilgili
merciilere balvurur. Ancak gctrti5ttgrj memur, Yahya ya, Tdrkiye'de yerletm;k
isteyip istemediqini sorar.

.

.

eder yerlelecekse, bunu bulundugu yerin en biiyiik miilki amirine yaztlt olarak
bildirdikten sonra, hakkrnda gdgmen (muhacir) muamelesiyaptlacakttr. Ancak,
TUrk kiiltrir0ne bagh olmak, anar!ist olmamak, casus olmamak, gdEebe
Cingene olmamak ya da daha dnce illke drltna gtkanlmamll olmak kaydryla!
(lskan KanLinun madde 3/lll)
yok eder yerletmek niyetinde degilse, bu defa da lEisleri Bakanlgr'nca,
hakkrnda, vatandatlk kanunu hrlkimleri uygulanacakttr. (lskan Kanunu,
madde 3/l\|

O srrada bir balka memur araya girerek Yahya'ya so.ar. "Tiirkiye'ye nereden kaEtp

geldin?"
Yahya, bir ortadogu iilkesinden geldigini bir kez daha anlatrr.

Memur diger arkada$rnr uyarrr: "Tr.irkiye, bu adama mLllteci srfau tanryamaz ki!"
Oteki memur hayretle sorar: "Neden?"
lkinci memur bilgiC bir edayla "bu adam Tiirkiyete Avrupa'dan gelmemit bilakis
dogudan gelmit; devlet bunlara miiltecisfatr vermez, kanun boyle" der.
Yahya sorar: "Ne kanunu?"

As|nda, konunun kanunla falan ilgisi yokl 28 Temmuz 1951 tarihinde imzaya
agrlan Mtiltecilerin Hukuki Durumuna Dair Sdzletme'ye qitre, devletter bu
Sdzleime'yi,

.
.

ya sadece Avrupa'da meydana gelen iltica olaylaflyla srntrl uygulamak,
ya da hem Avrupa'da hem de d nyanrn ba;ka yerlerinde ortaya Stkan olaylar
sonucLrnda meydana gelen ilticalara uygulamak konusunda, bir tercih hakktna
sahiptirler. (madde 1)
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f'
f]]rkiye, 24 Auustos 1951 tarihinde, Sdzletme'ye imza koyarken hukuki bir
beyanda bulunmuS ve tercihini birinci formiil lehinde kullanmr;trr. O srralarda
Bulgaristan'da yalayan Tiirk azrnIk iizerinde baskrlar sLirmektedir ve bu konu,
anrlan beyanda a(rkga belirtilir. Tijrkiye, Sdzle'me'ye taraf oldudu 30 Maft 1962
tarihinde de bu beyanrnr korumuttur. 31 O.ak 1967 tarihli MLlltecilerin Hukuki
Durumuna Dair Protokol'le bu 562le!me'de deqiSiklik yaprlmrttrr. Ttlrkiye bu
Protokole de 3l Temmuz 1968 tarihinde katrlmrftrr; ancak, daha dnce beyan
ettigi uygulama kogulunu sak| tutarak.

sonuc oldrdl, Turkiye, Avrupd drgrndaki olaylara bdq| oldrdk mFydana gelmir
illiralar nedeniyle ulkF\ine srgrnmrt hiilere MulTlCl \lldllnl tdnrmdmdkladrr'
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Memurlar konuyu tarttttp durmaktadrrlar, fakat Yahya'ntn tsran ljzerine balvuru
itlemi tamamlanrr. Aradan zaman geger ve Yahya'ntn miiltecilik sfattntn iabul
edilmesi icin yaptlan bu batvuruya, igi5leri Bakanl!r'nca verilen cevap yazsrnda,
Yahya Tal;b'in, Trirkiye Cumhurieti srnrrlanndan iilkeye, yantnda gegerli bir
pasaport veya usuliine uygun geeerli batka bir belge bulunmaksrztn kanunsuz bir
lekilde girdigi; bdylece Pasaport Kanunu'nu ihlal ettigi belirtilmekteydi.
Pasaportsuz, belgesiz ya da usuliine uygun veya gegerli olmayan pasaport ya da
belgelerle Tiirkiye stntrlanna gelen yabancrlar stntrdan geri gevrilirler (pasaport
Kanunu, madde 4/l). Cenellikle miiltecilerin, pasaportlan olsun olmastn
Tiirkiye'ye kabulleri lgi:leri Bakanl!r'nrn kararrna ba!irdrr (pasaport Kanunu,
madde 4/lV). Eqer Yahya'yt ilticaya zotlayan bir neden bulunmasaydt, stradan
bir YABANCI muamelesine tabi tutulmast gerekecekti.
lltica talebinde bulunan kiginin,
geldigi r.llkede hayat veya iizgLlrliigij tehdit altrnda olmaIdrr.
o i]lkeden doqruca iltica ettiqi iilkeye gelerek izin almadan usulsijz olarak bu
iilkeye girmit olmaldrr.

.
.

Cumhuriyet, 1 2 EyUl 1 993

Pasaportsuz soydag ailesinin dramr
Bulgaristan'dan gele.ek Tiirkiye'ye s*rrunak
isr€len dttn kitilik so) dq ailc, diin D€ral{ity sF
ntr kap'srndar ird€ edildi. Onceki qnn s'n'r'
yiirnycr€k gectikten sonra Krklrreli'nin Kofqr/ il$esi Karaabrlrr Kdlii'n€ eclcn Hii!€yin
Rcccp yc eii Arn ile kzlrn Ciikiim. S€yide,

Tiirkiye'ye s*'nma talebinde buluodular. Soyda$ rilenin iltica talebi, yetkili mrkanlarca
kabul edilncdi. Pasaportsuz olduklan belirlcnen Recep rilesi, 1967 y rnda Bulgrristsn ile
yapdan lnhtm{ uyanr€, diin DerekaiJ s'nr
kap$rndsn Bulgrristan'! g6nderildiler.(AA)
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951 sdzle!mesi'ne taraf olmuI bir devletin (Tt]rkiye gibi), ilgili makamlaflnca bu
ki!iye ceza verilmemesi gerekir. Yaprlacak olan, bLr kitinin vakit geeirmeden resmi
makamlara batvurmasr ve usulsiiz giritine ya da bulunuguna yolaean esas
nedenleri anlatmasrdrr (1951 sdzleSmesi, madde 31/i ).
t

Bdylece Trlrkiye, Yahya'ya b'r ceza vermemekle birlikte, onu srnrrdr!r edebilir mi?
Yahya'ya mrlltecilik srfatrnrn tanrndrgrnr varsaya|m- Yahya, hukuka uygun olarak

Tiirkiye'de bulunmaya batladrktan sonra, hi!bir gerekle gcjsterilmeksizin
edilmesi mLlmkiin dedildir. Yahya, iki nedenle srnrrdrtr edilebilir:

srnrrdr$r

1) ulusal giivenlik (milli emniyet),
2) kamu drizeni (amme nizamr) (1951 scizletmesi,madde 3211).
Kendi Lllkesine srdrnmrt
yrlkLlm[jlLikleri vardrr.

.
.
.

bir mrllteciyi

srnrrdrtr etmek isteyen

bir devletin

bazr

Bir defa bu kiginin bir balka devlete hukuken miilteci olarak kabul edilmesinin
temini iCin kendisine makul bir siire verilmelidir.
lkinci olarak, bir mLllteci,
dini, uyruklugu, belirli bir sosyal gruba
'rkr,
yalamr veya ozgtlrliiSiinLln tehdit
ya
fikirleri
dolayrsryla
mensubiyeti
da siyasal
edilecegi tilkelerin srnrrlanndan, her ne {ekilde olursa olsun, srnrrdrgr edilemez
ya da bu gibi rllkelere iade edilemez. (1951 Sdzletmesi , madde 33/1)
Ancak bulundudu iilkenin giivenligi bakrmrndan tehlikeli sayrlmasr hustrsunda
ciddi sebepler bulunan veya aqrr bir suetan dtr.lfl.l kesinleJmit bir mahkeme
karanyla hiikiim giymi! oldu0u iEin iilkede tehlike oluitu.an bir mr.llteci
yukandaki haktan yararlanamaz. (1951 Sozlelmesi, madde 33/2)

"MUZTR sAHrS"

Yahya'ya mLllteci statiisii tanrnmadan dnce, heniiz yabancr statiis0ndeyken,
"muzrr Jahrs" sayrlabilir. Bu, "iEitleri Bakanhdr'nca memlekette kalmasr umumi
giivenli6e, siyasi veya idari icaplara aykrn" sayrlp, belirli bir siire ieinde
Tiirkiye'den grkmaya davet olunmasr anlamrna gelir. lqte bu sLire sonunda
Tiirkiye'yi terketmeyenler srnrrdr!r edilebilirler (Yabancrlafln Tiirkiye'de lkamet ve
Seyahatleri Hakkrnda Kanun, madde 19).

onemti not t:

SrnrrdUr etme karannr almaya yetkili makam iGijleri Bakanh!r'drr.

anemli not 2; Ancak yukanda belirtilen hallerin trimrlnde de srnrrdrtr etme
karanna karqr, ya srnrrdrtr edilenin kendisi veya temsilcisi tarafrndan, itiraz etme
hakk vardrr (1951 Sdzle:mesi, madde 3212). Kaldr ki, her mrlltecinin 1951
Sozletmesi'ne taraf olmut bir devlet rjlkesindeki mahkemelere serbestte ve
kolayhkla baivurma hakkr vardrr (1951 SdzleSmesi, madde 16).
Bu noktada tu sdylenebilir: T0rkiye, her ne.kadar Avrupa'dan batka yerlerdeki
olaylar nedeniyle iilkesine srgrnan kililere MULTECI srfatr Lanrma lonusunda bir
hukuki yiikiimlilliik altnda bulunmasa da; drnedin Avrupa insan Haklan
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SdzleSmesi'nin 3. maddesi uyaflnca, "hickimsenin ilkence veya insanhkdrlr ya da
aiaorlayrcr bir muamele veya cezaya maruz brrakrlamayacaqr" hiikmnyle bagldrr.
Bu nedenle Tirkiye tarafrndan, 1951 Sozle!mesi geregince, miiltecilik srfatr kabul
edilmeyen kifilerin srnrrdrtr ya da iade edilmeleri karanna karfl, bu kililerce,
cincelikle Trirkiye'deki brltLin hak arama yollan triketildikten sonra, Avrupa lnsan
Haklan Komisyonu'na (Strasbourg), Tiirkiye aleyhine, batvuruda bulunulabilir.
Kaldr ki, uluslararasr insan haklan hukukunda, iade ya da srnrrdrSr edildi6i takdirde,

rrkr, dini, uyruklugu, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ya da siyasal fikirleri
yuziinden yaFmr veya dzgiirliiqii tehdit altrna qirecek kitilerin srnrrdrtr ya da iade
edilmemeleri yoniinde bir eqilim de gije kazanmaktadrr giinijmiizde.
Son Yrllar Trirkiye Uygulamasr
Trirkiye, son yrllarda, briyiik toplu srgrnma olaylanna sahne oldu: lran'daki rejim
deoitikliqinin ardrndan Tiirkiye'ye srqrnan yaklatrk 1,5 milyon lranl (80'li yrllar);
lranJrak savagrnda ate$kesin saglanmasrndan sonra, lrak ordusunun kullandrgr
kimyasal bomba saldrnlaflndan kagan Kuzey lrakl Krirtler (1988); Bulgaristan'daki
jivkov ydnetiminin baskrlan sonucu TLlrkiye'ye gdee zorlanan Bulgaristan T0rkleri
(1989); Kuveyt bunalmr nedeniyle, lrak'a kary yiiriitiilen askeri harekabn
ertesinde, lrak ordusunca Kuzeye dogru si.iriilen Kuzey lrak Kilrtlerinin Trlrkiye
srnrrlaflndan geEerek yrgrlmalara neden olmasr (1991) ve Bosna-Hersek trajedisi
yrizijnden iilkemize gelen/getirilen BosnaI Mijsliimanlar (1 992-1 993).

Bulgaristan'dan gelenler harig 6teki tiim srgrnmacrlar, Turkiye'nin MULTECI srfatr
tanrmak zorunda olmadrqrnr beyan ettigi cografi bcilgelerden gelmitlerdi. Yani
Avrupa drlrndan, dogu ve gijneydogudaki komsu iilkelerden. O yrllarda, lranlr
rqrnmacrlardan bazrlarrnrn iran'a iade edilmeleri sonucunda idam edildikleri
ulusal ve uluslararasr kurulu;lann raporlaflnda yer aldr (Kaynak: K.Kiri;gi, "The
Legal Status of Asylum Seekers in Turkey: Problems and Prospects" lnternational
lournal of Refugee Law, Volume 3,1991, sayla 522-523).
Peki, Tijrkiye'nin miilteci sfatrnr tanryabilecedi, Avrupa'daki olaylar nedeniyle
ijlkemize srqrnanlara bu statil
tanrnmr! mrdrr? Hayrr. Cerek
Avrupa'dan gerek dteki
Miliryt, 3 Mayts 1991
iilkelerden bu tekilde gelen
Washinglon BiiyUkeleimiz Kandemir,
kifilere tanrnan olanaklar ve
hukuki (l) stattj "gecici bannma
CNN televizyonunda konuilu:
statiisii"drjr. Ve bu kililer resmi
aorzlarda ve itlemlerde "misafir"
olarak adlandrnlmaktadrr. Yoksa
"Biiyiik sayrlarla geldiler.
miilteciya da, en azrndan?
Bu bir iilkenin tek bagrna halyabancr olarak deqil. O halde,
Iedcbilece[i bir konu de!il,
acaba "misafir", hukuken de,
Dolal olarak iist dizeydc tuumdugu degil de buldugu ile mi
ristik a[rrlama, konfor sa$ayetinmek durumundadrr?
yamaylz':
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Yukanda belirtilenlerin aksine, Yahya Talib Tilrkiye tarafrndan MULTECI olarak
kabul edilseydj, nasrl bjr hukuki statiiye sahip olacaktr? Sunu hemen soylemek
mrlmkijn, bu statij, ya aynen
ijlke vatandallannrn sahip oldubu
haklan/dzgrlrliikleri Yahya'nrn da kullanabilmesi ya da en azrndan yabancrlara
uygulanan statiinrjn Yahya'ya karjr da uygLrlanmasrdrr. Zaten, 1951 Sdzle{mesi'ne
taraf olan her devlet, eOer bu sdzlelmeyle daha lehe hiiktlmler itngdrtilmemitse,
genel oiarak YABANCILARA kartr uyguladrqr rejimi multecilere de bahJetmek
durumundadrr (madde 7/1). Ancak bu konuyu dedilik haklar/dzgrjrltlkler
bakrmrndan ele almak gerekir:

o

Hak/dzgrirliik

en az

VATANDAT en az YABANCI

muamelesi

muamelesi
gdreceqikonular gctrecedikonular

Din (madde 4)
Talrnrr/talnmaz mal millkiyeti (madde 13)
Fikri ve srnai miilkiyet (madde 14)
Dernek haklan (madde l5)
Mahkemede taraf olma hakkr (madde 16)
Ucretli meslekler (madde 17)
Ucretsiz meslekler (madde 18)
Serbest meslekler (madde 19)
Konut (madde 21)
Eqitim (madde 22)
Sosyal yardrm (madde 23)
CalrSma hakkr/sosyal sigorta (madde 24)
Seyahat dzgrirlil5ii (madde 26)
Mali yiikiimhiltikler (madde 29)

X
X
X
X
X
X

X
X

Bzim de biryurdumuz vadr,9d j nmezdi gd2Ljmiize dlkenli
Hele atas bir kanltrr, bulu6un yerinl:
Cayn ddnemeyiz o6ya, giizelim, gayn d6nemeyizo.aya.
Kdyun m€za rg nda kdkralrnq bir koca ernar;
H€r bahar yeniden yaptak aqar:

Ce(mi! paiaportara 90re d€giLbu, gljz€lim, qecmit pasaporllara g6redegil.
D€di ki konsolos masaya biryumtuk indir€rektenl
"Elinizde pasaportunuz yoksa, dlir say rsrn z kanunenl"
Ama biz ya! yoruz daha, girze rn, ama blz ya! yoruz daha.
C

tlim bir komiieyei buyureitiler bir sandalye;

"TEri

etmez misiniz" dedib "birdaha 5eneye?"
Anlad k ama bugijn ne yapacaor, giizelm, anladrk ama bugijn ne yapacagt?
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Bizde, hukuk deyince kendine ()zgU kavramlart, ifadesi, hatta biqimsel kurallart ile farklt bir

anlatrm tarzt akla gelir. Bu nedenle, hukuk kitaplafl, bu konulara yabanct olanlar iqin
genellikle anlagrlmasl zor, yabancr kavramlarla dolu, can srktct kitaplardtr. 0ysa, Avrupa ve
AgO'nde hukuk kavramlannrn uzmanlar haricindeki kigilere de aktanlmast amactyla kaleme
alnan "hafif, basit ve kolay anlagrlrr" kitaplar srkqa yaytmlanmaktadtr. Bu kitaplar "hukuk"u,

"hukuk kavramlarr"nl bulunduklarr rist raflardan allp esas bulunmalart gereken

yere

ula$trrmayt da hedeflemektedir.
Elinizdeki bu kitap da, bu farklt tarzln Ulkemizdeki ilk 0rneklerinden biri olma gabaslndadlr.
Hukuk'u ulaEllmaz yerinden allp, esas ona ihtiyact olanlara, ktsaca "yurttaElara" ulaEtlrma

arzusundadtr.
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