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ÖN SÖZ
Egemenliğin

en güçlü şekilde belidendiği yasama görevini Türk
Milleti adına yerine getirmekle yetkili organ Türkiye Büyük Millet
Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlemleri yasama
fonksiyonunu oluşturur ve kanun kuvvetine sahiptir. Yasama, TBMM'nin
kanun yapma ve parlamento kararı alma yetkisidir.
Yasama görevi, özel bilgi ve ihtisas isteyen bir görevdir. Bu görevi
yerine getirme yükümlülüğü milletvekilierine aittir. Milletvekillerinin
yasama faaliyetleriyle ilgili çalışmalarında kendilerine en önemli destek
hizmetini verenler TBMM İdari Teşkilatı yasama uzmanlarıdır.
Uzmanlarımız, yasama ve denetim faaliyetlerine katkıda bulunmakta,
milletvekillerinin yasama ve karar alma çalışmalarına destek vermekte,
Meclis çalışmaları konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, parlamentoyu
ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmektedirler.
Özel yarışma sınavı ile TBMM'de görev yapma ayrıcalığını elde eden
uzman yardımcılarımız, konusunu görev alanlarına göre seçtikleri tezlerini
hazırlayarak TBMM Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmekte ve başarılı
oldukları takdirde uzmanlığa yükselmektedirler.
Yasama uzmanlarının tezleri Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama
faaliyetlerinin bilimsel kriteriere uygunluğunu sağlamakta, ayrıca Anayasa
Hukuku, Parlamento Hukuku ve Kamu Hukuku alanlarmda kaynak eser
niteliği taşımaktadır.
Demokrasiınİzin simgesi olan Medisimizi bir karİyer kurumu haline
getirme hedefimiz dahilinde uzmanianınıza ve onların çalışmalarına büyük
önem vermekteyiz.
Bu amacımızın bir göstergesi olarak, 21. yasama döneminde
Medisimizde göreve başlayan yasama uzman yardımcılarımızın uzmanlık
tezleri, milletvekillerimiz ve TBMM dışındaki kişi ve kurumların
istifadesine sunulmak üzere yayın haline getirilmiştir.
Değerli uzmanlarımızı çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum.
Bu gayretlerinin ileride de artan bir şevk ve heyecanla devam etmesini
diliyorum.
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GİRİŞ
İnsan hakları günümüzün büyüleyici ve çok yönlü kavramlarındandır.
İnsana sadece insan olması sebebiyle bir değer atfedilmesi insan haklarının ana

felsefesini

oluşturmaktadır.

Tarih boyunca

uğruna

verilen mücadele ve bunun hala

devam etmesi özellikle materyalizmin

çarkları arasında

etkilemektedir. Mücadele edenler yüce

amaçlarının farkında;

kalan

insanları

derinden

mücadeleyi görenler

de mücadele karşısında dehşete kapılarak kendilerini sorgulamaktadır. İnsan
haklarının ulviliği

insan

hakları

ve

ulaşılmazlığı olması

gerekeni

"hukukun hukuku" olma, pozitif hukuk

"devlet üstü" ve "tabii hukuk" olma iddiasındadır.
Tarihini Eski Yunan'a
semavi dinlerin

sağladığı

sürmemiştir.

Dinlerin

mücadeleleri,

iktidarı

sömürü

aracı

işaret

etmektedir. Bu sebeple
karşısında

dayandırabileceğimiz ınsan hakları

kısıtlı

yayılma

katkı

ile

açılım

zamanlarında

ele geçirmeleri ile son

ölçüt olma,

1

sağlamışsa

zulme

bulmuş

ve

Çağda

Orta

da bu uzun

haksızlığa

ve din zulüm,

karşı

haksızlık

ve

haline gelmiştir.

İngiltere'de insan hakları uygulamalarına yön veren ekonomik endeksli

insan hakları mücadelesinde iktidara karşı kazanımların elde edilmesiyle birlikte
"hedef' de belirlenmiştir. Hedef sınırsız, sorumsuz ve bölünmez devlet iktidarını
sınırlamaktır. İngiltere'deki bu mücadele tedricen devam etmiş ve kıtalar ötesine

de

sıçramıştır.

Adada kendine has

gelişmeler

yaşanırken

Kara

Avrupası 'ndaki

katı

mutlakiyet anlayışının 1789 Fransız ihtilali ile bağları çözülmüştür. Artık önü
alınmaz

şekilde

yayılmıştır.

Daha sonraki

egemenliğe dayalı

1

başlayan

insan

hakları

gelişmelerle

mücadelesi

mutlakiyetler

dünyanın

yıkılmış

her

tarafına

ve yerine ulusal

rejimler kurulmuştur.

Mithat SANCAR, "Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000,
s. 132.

ı

Uzun mücadeleler sonunda elde edilen kazanımlar I. ve II. Dünya Savaşı
ile birlikte acı şekilde insanlık tarihine yazılmıştır. Acı tecrübeler insan haklarının
korunması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.
yüzyılın

20.

ikinci

yarısından

itibaren insan

haklarının korunması amacıyla

yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. İnsan hakları fikri içten dışa doğruyken; insan
haklarının korunması fikri dıştan içe doğrudur. Öncelikle insan haklarının
korunması amacıyla uluslararası

ve bölgesel

kuruluşlar kurulmuştur.

İnsan haklarının korunması her ne kadar dıştan içe doğru gerçekleşse de

insan

haklarının

korunmasında

esas görevin ulusal mekanizmalara

gerçeğini değiştirmemektedir. Bilindiği

aygıtı

yasama, yürütme ve
yargı üçlüsünden oluşmaktadır. İnsan haklarının korunmasında asıl işlev sahibi
yargı

olmakla birlikte

üzere devlet

düştüğü

yargısal korumanın

yeterli

olmadığı

veya

işlemediği

bir

gerçektir. Bu sebeple yargısal mekanizmanın işlemesini amaçlayan ulusal insan
hakları kurumları yasama ve yürütme içerisinde oluşturulmuştur.
içerisinde oto kontrol tarzında insan
oluşturulmasının insan haklarının devlete karşı

Yürütme
mekanizması
karşısında

işlevsel

haklarını

koruma

korunması gerçeği

söylenemez. Tarihsel süreçte insan haklarının
bayraktarlığını yapan parlamentonun insan haklarını tarafsız ve bağımsız şekilde
koruması, insan haklarının korunması yönünde son gelişmelere uygundur. Bu
bağlamda tezde insan haklarının parlamenter denetimi incelenecektir.
Tezin
bağlamında

olduğu

Birinci

insan

Bölümünde

konunun

teorik

çerçevesinin

çizilmesi

hakları kavramı,

evrenselliği, bölünmezliği,

insan haklarının temeli, sınıflan-dırılması,
genel ve ülkemizdeki tarihi gelişimi işlenmiştir.

İkinci Bölümde Il. Dünya Savaşını müteakip ortaya çıkan insan haklarının

ulusal

korunması anlayışı doğrultusunda

koruması

ele

alınmıştır.

içerisindeki insan

kurulması düşünülen

insan

haklarının

yasamanın
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Çalışmanın kapsamını

haklarını

koruma

insan haklarını

haklarını

aşmamak amacıyla

yürütme

mekanizmaları,

kurumlar sadece ismen

korumasındaki

insan

önce yürütme ve

işlevi

ele

yargının

insan

belirtilmiştir.
alındıktan

hakları

birimleri ve

Yürütme ve

yargının

sonra esas konu olan

korumasındaki işlevine odaklanılmıştır.

Yasama organının en önemli görevi yasa yapmaktır. Yasa
uluslararası insan hakları standartlarına uygun normların yapılması
haklarını korumasının

insan

birinci boyutunu

yapılırken
yasamanın

oluşturmaktadır. Yasamanın

bu

aşamada

insan haklarına aykırı normları kabul etmesi insan haklarının kanunen
ihHili veya adeta insan haklarının "kanuni soykırımı"dır. İnsan haklarının bütünsel

ihlal

edilebilirliği

durumundan

dolayı

insan

hakları

ve özgürlüklerine yönelik en

yoğun tehlike ihtimalinin yasamadan kaynaklandığı belirtilmiştir?

Yas amanın yasa yapma
önemli olmakla birlikte bunun
mahkemelerinin rolü
insan

ayrı

bir

aşamasında

insan

haklarını koruması

fevkalade
ve bu alanda anayasa

nasıl gerçekleştirileceği

çalışma

niteliğinde olduğundan çalışmada

konusu

haklarının

alınmıştır.

uygulama bazında korunmasına parlamentonun katkısı ele
Bu bağlamda klasik denetim araçları olan soru, genel görüşme, Meclis

araştırması,

soruşturması

Meclis

yapılan katkılar

ve gensoru ile insan

18. Yasama Döneminden itibaren ele

bölümde Dilekçe Komisyonu, Meclis
insan haklarının

haklarının korunmasına

korunması katkısı

Başkanı,

alınmıştır. Ayrıca

bu

Komisyonlar ve siyasi partilerin

tahlil edilmiştir.

1990' lı yıllardan sonra insan haklarının korunması amacıyla parlamento
bünyesinde insan hakları alanında çalışan daimi ihtisas komisyonları
oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemizde de 3686 sayılı Kanunla 1990 yılında İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Üçüncü bölümde ayrıntılı bir şekilde

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluşu, görevleri, yetkileri, çalışma

usul ve esasları, alt komisyonlar marifetiyle yapılan çalışmaların hak ve
özgürlüklere göre tasnifi, yapılan başvurular ve nitelikleri, etkinliği vb. konular
detaylı bir şekilde işlenmiştir. Ayrıca çalışma grafiksel ve istatistiki bilgilerle daha
işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada

ortaya

insan

konulmasına

kaynakların

haklarının

gayret

yanında

parlamenter denetiminin tüm

gösterilmiş,

özellikle

bunun

yasama

gerçekleş-mesinde

kaynaklarından

boyutlarıyla

doktrindeki

büyük

ölçüde

yararlanılmıştır.

2

Bahri SAVCI, İnsan Hakları Kanunilik Yolu ile Korunması, AÜSBF Yayınları No:32-14,
Ankara, 1953, s. 97.
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BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI KA VRAMI, İNSAN HAKLARININ
TEMELi, EVRENSELLiG İ, BÖLÜNMEZLİGİ VE
TARİHİ SÜRE Cİ

1- İNSAN HAKLARI KAVRAMI
İnsan hakları kavramı günümüzün popüler ifadelerinden biri olmuştur.
Kavramın

popüler

haklarını

insan

barındırması

kullanımı yanında

tanımlamayı

güçleştirmektedir.

durumu daha da

tanımlamada karşılaşılan

zorluklar

kavramın

olmasından kaynaklanmaktadır.

felsefi

düşünce,

görüşü

ve

Bundan

çok

kısıtlamayı

da

yönlülüğü

ve

olmasından değil;

dolayı

yaşam tarzının

değişen ve gelişen bir nitelik taşımaktadır.
İnsan

Tanımlamanın

belirsiz
bir

bulunması

unsurunun

zorlaştırmaktadır. Kavramın

yönlü

dünya

devamlılık

kavrarnda

insan

hakları,

yansıması

aksine çok
dini inanç,

ve sonucu olarak

3

hakları

ifadesinin geçtiği yerlerde hak ve özgürlüklerden
bahsedilmektedir. Hak ve özgürlük kavramiarına açıklık getirildiğinde insan
haklarının tanımı kolaylaşacaktır.

ifade

ettiği

Bu sebeple

sırasıyla

hak ve

özgürlüğün

irdelenecektir.

Hak kelimesi bir
bulunmasını

şeyi

ya da belirli bir

gelmektedir. Bir
gerekir. Bundan

şeyin
dolayı

yapmak veya

başkalarının

davranıştan kaçınmasını

hak, hukuki manada hukuk düzeni

kavramını

tanımlamıştır:

"Hak, hukuk düzenince

anlamına

tarafından tanınması

tarafından tanınmış

büyük hukukçulardan ARSAL (1880-1957)
tanınmış, sınırı,

davranışta

belirli bir

isternek yetkisi

hak olabilmesi için hukuk düzeni

yetkidir. Hak

konusu,

4

bir

şu şekilde

kullanılma şekil

koşulları gösterilmiş, yararlanılması toplumca sağlanmış özgürlüklerdir."

3

neyi

4

ve
Bir

İsmail KILLIOÖLU, "İnsan ve Özgürlük Üstüne Bir Deneme", Yeni Türkiye, Y. 4, S. 22,
Temmuz-Ağustos 1998, s. 692.
Ahmet MUMCU, Elif KÜZECİ, İnsan Hakları & Kamu Özgürlükleri, Yenilenmiş Üçüncü
Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 2003, s. 21.
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hakkın

mevcudiyetinden
gerekmektedir:
1.

Hakkın açık

ıçın

bahsedebilmek

koşulun

dört

bir biçimde tanımlanması,

2. Haktan yararlanacak olanların belli

olması,

3. Hakka saygı gösterecek ya da riayet edecek organın belirli
4.

Hakkın

bulunması

ilişkin

konusuna

belirlenmiş olması. Yapılan

çıktığında

ihtilaf

tanımlan ayrıntılı

hak

olması,

çözüm merciierinin

olmasa da bu dört unsuru

içermektedir.
Özgürlük bir diğer adıyla hürriyet kelimesi siyasi yönü de olduğundan hak
kelimesinden daha fazla

tanımlanmasına girişiimiş

ve

tartışmalara

Özgürlüğü Türk Dil Kurumu şu şekilde tanımlamıştır:
kısıtlamaya,
şarta bağlı

zorlamaya

bağlı olmaksızın düşünme

olmama durumu, serbesti. 2. Her türlü

sebep

olmuştur.

"1. Herhangi bir

veya davranma, herhangi bir
dış

bağımsız

etkiden

olarak

insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu. " 5 Bu
tanımda

özgürlük serbestiyi içine alan

sözlük

anlamıyla

ifade

tanımlamaların yapılması
imkansızlaştırmaktadır.

öncesinde veciz bir

bir

etmek kolay gibi
tam

şekilde

biçimlerde yansımış olsun."

dolayı

değişik

sadece

sayısız

üzerinde

zorlaştırmakla kalmayıp

Montesquieu bu durumu

etmiştir:

ifade

şekilde tanımlanmıştır. Kavramı

görünse de

tanımını yapmayı

Bundan

kelimesi kadar kendisine

yüzyıllar

"Hiçbir kelime yoktur ki, hürriyet

anlamlar

verilmiş

ve

düşüncelere

çeşitli

6

Bunlar gibi yüzlerce
etraflıca

geniş

yapılan tanımlama çabası kavramın

içeren tanıma kavuşmasını

sağlayamamıştır.

bütün yönlerini

Abraham Lincoln bu durumu

"Dünya hiçbir zaman hürriyet kelimesinin iyi bir tarifine

kavuşamamıştır."

şeklinde ifade etmiştir? Bu durum aşırı derecede tanımlama çabasının başanya
ulaşmasının mümkün olmadığını göstermektedir. İnsan yaşadığı sürece özgürlük
gelişen şartlara ve durumlara göre tanımlanmaya devam edecektir. Özgürlüğün bu
özelliği, özgürlüğü ölümsüzleştirmiştir.

5
6

7

6

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Sekizinci Baskı, Ankara, 1998, C. 2, s. 1747.
Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, Yedinci Baskı (Tıpkı Basım), Yetkin Yayınları, Ankara,
1993, s. 3
.
KAPANI, age., s. 4.

Ülkemizde özgürlük 1924 Anayasasında doğal hukuktan esinlenilerek
1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesinde formüle edilmiş
tanımlanmıştır.

yapabilmektir.

Buna göre özgürlük,

8

tanımlar

Klasik

bağdaşmamaktadır.

başkasına

şeyi

zarar vermeyecek her

günümüzdeki

sosyal

anlayışıyla

devlet

Yoksulluk ve se fal et içerisinde olan birinin kimseye

dokunmadan gezmesi, vitrin önlerinde seyretmesi, acaba bu
kılar?

şekliyle

kişiyi

zararı

ne kadar özgür

9

Hak ve özgürlük

arasındaki

ilişkiye geldiğimizde

durum biraz daha

karmaşık hale gelmektedir. Özgürlüğün de bir hak olduğu konusunda büyük

ölçüde

fikir

birliği

kullanılmaktadır.

vardır.

Çoğu

zaman

bu

Ancak hak kavramı özgürlükten daha

kelimeler
geniş

birbiri

yerine

bir anlamı ifade eder.

Özgürlük genel olarak serbestiyi ifade etmekle birlikte hak kavramı sadece
davranış

serbestisini

değil; aynı

bulunmayı da kapsar.
çoğu

10

zamanda devletten ve toplumdan kimi taleplerde

Anayasalarımızda hak ve özgürlük (hürriyet) kelimeleri

yerde yan yana veya madde

düzenlenmiştir.

başlığı;

özgürlük, maddenin

içeriği

hak olarak

Bu durum kavram karmaşasına sebep olmaktadır.

Özgürlük hak kavramıyla, hak da hukuk kuralıyla anlam kazanır. Bunları
birbirinden

bağımsız

düşünmek

imkansızdır.

Bu kavramlarla birlikte insan

haklarını nasıl ifade edeceğimiz konusu önem arz etmektedir. Özgürlük başkasına

zarar vermemek

şartıyla

özgürlükten yararlanarak

midir? Bu soruyu

istediğini
yaşamına

sorduğumuzda

kavramla birlikte hak ve özgürlük

yapabilmek olarak
veya beden
karşımıza

bütünlüğüne

insan

kavramları

tanımlandı.

hakları

Kişi

bu

zarar verebilecek
çıkmaktadır.

Bu

felsefi birer kavram olmaktan

çıkarak somut birer anlama bürünmüşlerdir. İnsanın onur ve haklar yönünde özgür
olduğu, ırk,

renk, cinsiyet, dil, din ve felsefi

özgürlüklerden yararlanmada

ayrımsız

düşünce bakımından

olarak

tüm temel hak ve

eşit bulundukları

ilk kez

Fransız

İlıtilali ile eylem safhasına geçmiştir.
İnsan hakları, kişinin sırf insan olmasından kaynaklanan dokunulmaz,

vazgeçilmez ve devredilmez haklar bütününden oluşmaktadır. İnsan haklarından
8

9

10

Suna KİLİ, A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türk Anayasa Metinleri, Türkiye İş Bankası Kültür
Ankara, 1985, s. 124.
.
KAPANI, age., s. 5.
Said Vakkas GÖZLÜGÖL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi,
Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2002, s. 29.

Yayınları,

7

haklarının

yararlanmak için sadece insan olmak yeterlidir. Bu durum insan
evrenselliğinden kaynaklanmaktadır. Diğer

bir

deyişle,

haklardır.

zamanda tüm insanlar için geçerli olan

insan

Bundan

hakları

dolayı

her yer ve

insan

hakları

eşitlik temeli üzerine kuruludur. İnsan haklarından yararlanmada ırk, din, dil,

felsefi

düşünce

ve benzeri nedenler etkili olamazlar.

İnsan hakları ahlakilik düşüncesinden kaynaklanan haklardandır. Bunun
kişinin

ahlaki tek temeli ise
haklar

insan

yanında önceliği vardır.

kazanır.

Her ne kadar insan

olmasıdır.

Bundan

Çünkü bütün

hakları

diğer

dolayı

insan

haklarıyla

haklar insan

hukuk düzeni

haklarının diğer

tarafından tanınsa

anlam

da gerçek

anlamda olması gerekeni belirtir. İnsan haklarının devlet tarafından kişilere
tanınmış kısmı

genel manada kamu hürriyetleri, kamu hürriyetleri ise anayasalarda

temel hak ve özgürlükler olarak ifade edilir.
İnsan hakları özelliği itibariyle diğer haklardan farklı olup onlara yön

gösterici niteliktedir. İnsan haklarının neler olduğu, iç hukukta anayasada ve
anayasada belirtilen haklar ve özgürlüklere binaen
uluslararası

hukukta ise bildirge ve

sözleşmelerde

çıkarılan

kanunlarda;

yer alır.

İnsan hakları dinamik bir yapıya sahiptir. 1789'dan bu yana çıkarılan
sözleşme

ve bildiriler ile çeşitli insan haklan listeleri oluşturulmuştur. Ancak nihai
nokta konulamamakta, hakların gelişme ve değişme süreci devam etmektedir. Son
zamanlarda ortaya

atılan gelişme hakkı,

hakkı

çevre

ve benzerleri de süreci

göstermektedir.
Dinamik insan

hakları,

insan

hakları

mücadelesinin devam

ettiğinin

göstergesidir. İnsan hakları mücadelesi nerede ortaya çıkarsa çıksın kurulu düzenle
bir

bakıma çıkar çatışması niteliğinde olduğundan
değişikliğe

durum siyasi düzenlerde köklü
hak ve özgürlüklerin

tanınması

neden

8

müdahale ile

olmaktadır.

mücadelesinin rejimin

müdahale, Irak'taki rejimin hak ve özgürlükleri
sonuçlanması dış

siyasi özellik

değişikliğe

Rusya'da

çöküşüyle

kısıtlamasının

örnektir.

taşımaktadır.
bazı

Bu

temel

neticelenmesi iç

rejimin

yıkımıyla

II- İNSAN HAKLARININ TEMELi
İnsan hakları sırf insan olmaktan kaynaklanan haklarsa, insan haklarının

temeli ya da kökeni de sadece insan olma durumu, insan doğası veya insanlıktır.
Nasıl hukuki hakların kaynağı hukuk, sözleşmeden kaynaklanan hakların kaynağı
sözleşme ise insan haklarının temeli, kaynağı, mevcudiyet sebebi insandır. ı ı
İnsan haklarının temelinin insan olması insanın saygıdeğer, onur sahibi,
düşünce yeteneği

olan bir

varlık olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu

değerlerin

hepsini özetleyen insan onuru kavramı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi
birçok insan haklarıyla ilgili
İnsan

hakları

sözleşmede

yer almıştır.

tarihi adeta insan haklarının temelinin, insan olma

durumunun kabulü mücadelesidir. İlk Çağlardan bu yana süren mücadelede insan
olmanın kabulü büyük rol oynamıştır. Özgür- köle, kadın - erkek mücadelesi bu

durumu

kanıtlar

niteliktedir.

İnsan haklarının temeline dayanak oluşturmada iki görüş ortaya atılmıştır.
doğal

Bunlardan biri

hukuk,

diğeri

ise insan

doğası anlayışıdır.

Eski Yunan'daki doğal hukuk anlayışı günümüz doğal hukuk anlayışının
nüvesi mahiyetindedir. Bu nüve yüzyıllar boyunca gelişip değişerek günümüzdeki
doğal

anlayışının

hukuk

ortaya

çıkmasını sağlamıştır.

Eski Yunan' daki

doğal

hukuk anlayışı ve bu konudaki yorumlar Ortaçağ Hristiyan ve İslam dünyasında da
etkili olmuştur. ı ı
Doğal
haksızlıklar

hukuk anlayışının ortaya atılmasının temel nedeni, yaşanan
sonucu meydana gelen adalet arayışı ve anlayışıdır. Siyasi yönetimler

çoğu

zaman kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bu durum
kendilerinin yararına olurken insanların birçoğunun zararına, haklarının ihlal
edilmesine sebep olmuştur. İnsanların yaşadıkları ihHiller, kısıtlamalar hayatı
çekilmez hale

getirmiştir.

ortamın varlığı
değil, olması

11
12

arzu

Bundan

edilmiştir.

dolayı devamlı

Bu

özelliği

adaletin tesis

sebebiyle

doğal

edilmiş olduğu

hukuk

bir

anlayışı olanı

gerekeni belirtir.

Jack DONNEL Y, Teoride ve Uygulamada İnsan Hakları, (Çev.: Mustafa Erdoğan- Levent
Korkut), Yetkin Yayınları, Ankara, 1989, s. 27.
Mustafa ERDOGAN, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 2001, s. 127.
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Çağda doğal

Orta
göstermiştir.

Dinlerin

getirdiği

olması

özgürlüklere sahip

anlayışı Hristiyanlığın doğuşuyla kısmi gelişme

hukuk
ve bu

doğrultusunda

ilkeler

hakları

devlete

karşı

insanların

hak

ve

ileri sürebilmeleri devletin

mutlak iktidarına sınırlama getirmesi sebebiyle insan haklarına katkı sağlamıştır. 13
İlk Hristiyanların Roma İmparatorluğu'na karşı mücadele etmeleri ve yaşam
tarzlarında

sevgiyi esas

Hristiyanların

almaları doğal

anlayışını

hukuk

siyasi gücü elde etmeleri ve kilisenin

sonraları

güçlendirirken

hakların

önüne bir engel

olarak ortaya çıkması bu gelişimi baltalamıştır. İslamiyet'te ise İslam hukukunun
tanıması

Müslümanlara haklar

hakları

ve bu

devlete

karşı

ileri sürmeleri insan

haklarına birnebze katkı sağlarken sonraları İslam hukukunun hak ve özgürlükler

önünde

değişmez

kurallar olarak ortaya

konması

haklarının gelişimini

insan

engellemiş tir.

Doğal
Avrupası'nda

hukuk
ortaya

başta

Bu

haklarının

insan

Bu dönemin ünlü

17. ve

yüzyıllarda Aydınlanma

saygı

doğal hukukçuları

göstermesi

yüzyıl

18.

yazarları,

Dönemi

en üstün ahlaki talepler

olmak üzere herkesin bu haklara

sürmüşlerdir.

anlamıyla

günümüzdeki

konulmuştur.

şekilde

ilk defa sistemli bir
devlet

anlayışı

olduğunu

gerektiğini

ve

ileri

John Locke, Jean Jack Rousseau

ve Hobbes'tur.
Doğal

birbirlerinden
olup

doğal

hukuk
ayrı

anlayışına

göre insanlar

yaratılışını

izleyen evrelerde

ve tek başlarına yaşıyorlardı. Bu dönemde insanlar

bir halde

yaşamlarını

devam

ettiriyorlardı.

Nüfusun

eşit

ve özgür

artması insanların

birbirlerine yakınlaşmasına, sosyal temasta bulunmalarını sağlamıştır. İnsanların
bir araya gelmeleri bir düzen

oluşturma

ve tabiat karşısında güçlükleri

aşma

fikrini

ortaya çıkarmıştır. İnsanlar bir araya gelerek toplum ve devleti oluşturmuşlardır.
Bu

oluşumda

insanlar sahip

devretmişlerdir.

Bunun

oldukları sınırsız

karşılığında

özgürlüklerin bir

toplum içinde

yaşama

kısmını

ve kendi

devlete

haklarının

güvencesine kavuşmuşlardır. İnsanlar düzen oluşturma fikrine bir toplum
sözleşmesi

ile kavuşmuşlardır.

devretmemesi

hakların niteliğinden

devredilemeyeceği,
doğal hakları

çıkarmıştır. Doğal

doğrultusunda

haklarının

saygı

göstermesi ve

haklar

doğal

doğal

hakların

hakların

devlete
devlete

bağlı olması anlayışı

hukukun bir

Anı! ÇEÇEN, İnsan Hakları, Selvi Yayınları, Ankara, 1990, s. 37.
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bir kısmını

kaynaklanmakta olup bu

devletin bu haklara

ortaya

temellendirmeler
13

İnsanların

dört

parçasıdır.

önemli

Bu

özelliği

bulunmaktadır:

I.

Doğal

haklardır.

vazgeçilmez

kaynaklandığından,

insanın doğuştan

haklar

olduğu

sahip

devredilmez ve

Doğal

haklar ınsanın ınsan olma özelliğinden
reddedilmesi insan olmanın reddedilmesi anlamına gelir. 2.

Doğal

haklar toplum ve devletten önce de var olduklarından siyasi düzenin eseri
veya sonucu değildir. 3. Doğal haklar mutlaktır. Bu sebeple herhangi bir düşünce
veya gerekçe ile engellenmesi
özelliğinin

Evrensellik

bu haklara sahiptir.
Doğal

hukuk

eriştiği

serbestlik içinde
yapılan

sonucu olarak zaman ve mekana

anlayışının

hukuk

mücadelede önemli
insanların toplumsal
gerçeklikten

bağlı olmaksızın

standardı olması tabiatı

uzaktır.

boyunca kendilerinin

herkes

itibariyle

göstermektedir. Adaletin

sınırlandırılmadığını

ya

gerçekleşmesi amacıyla

iktidarın sınırlanmasıyla sonuçlanmış

ortaya çıkmasını

Doğal

adaletin mutlak

bulunması yüzyıllar

mücadeleler siyasi

anlayışının

haklar evrenseldir.

gerekeni ifade ettiği belirtilmişti. Günümüzde doğal hukuk
son nokta hukuk devleti anlayışıdır. Siyasi iktidarların

sınıdandırıldığını

da çok az

Doğal

4.

14

olanı değil, olması
anlayışının

düşünülemez.

ve hukuk devleti

sağlamıştır.

anlayışı,

başarılar

17. ve 18.

rejimlerine

karşı

Ancak doğal hukuk anlayışında
öncesinde tabiat halinde yaşamaları fikri

Bu sebeple

meşrulaştırmada kullanılması

baskı

kazanmıştır.

sözleşme

hukukçuların ağır eleştirilerine

yüzyılda

doğal

maruz

kurumun

hukuk

anlayışı

özellikle pozitivist

kalmıştır. Ayrıca doğal
yıpranmasına

yol

iyi olan bir kavram, her ne kadar kötüye kullanılırsa
sebebiyle onun terk edilmesini haklı göstermez. 15

hukuk

açmıştır.

anlayışının

Esas itibariyle

kullanılsın, yıpranması

İnsan haklarını gerçekçi bir temele oturtma düşüncesi insan doğası
kavramını ortaya çıkarmıştır. İnsan doğası anlayışı Fransız İlıtilali 'nden sonra

ortaya atılmış olup, insan

haklarının

temelini insan doğasına bağlamaktadır.

ı 4 Oktay UYGUN, "İnsan Hakları Kuramı", İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000,
s. 17.
ıs Mithat SANCAR, "Hukukun Oluşturulmasında İnsan Haklarının Rolü ya da İnsan Hakları
ile Pozitif Hukuk Arasındaki İlişki", 50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada
İnsan Hakları, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Ankara, 1999, s. 316.
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İnsan haklarının doğası genellikle insanın ihtiyaçları ile açıklanmaya
çalışılmıştır.

ihtiyaçları

Bu

görüşe

göre insan

nesnel olarak tespit

üzerinde tam bir mutabakatın

doğası,

edilemediği

olmadığı

dayanır.

ihtiyaçlara

Ancak insan

gibi, bu kavram insan

doğası

gibi

bir içerik taşımaktadır.

İhtiyaçlar denildiğinde ilk akla gelen insanın maddi ihtiyaçları olan
yaşamını

idame ettirmesine imkan

aynısının

olması

hayvanlarda da

sağlayan

ve

geçim ve güvenliktir. Bu

insanın

manevi yönünün de

ihtiyaçların

bulunması

ihtiyaçları sadece maddi ihtiyaçlar ile tanımlamayı zorlaştırmaktadır. İnsanın
ihtiyaçlarından

manevi

olanları, insanın

ihtiyaçlardan da manevi
dolayıdır

Bundan

olanların

ki insan

insan

insan olarak belinnesini

sağladıklarından

doğasını

alınması

belirlemede ele

doğasından bahsedildiğinde insanın

manevi

gerekir.
doğası

anlaşılmaktadır. İnsan hakları uluslararası insan hakları sözleşmelerinde belirtildiği

gibi insan onurundan

kaynaklanmaktadır.

Bu

açıdan

insan onurunun ayakta

kalmasına imkan tanıyan ihtiyaçlar insan doğasını daha iyi açıklamaktadır. İnsan
hakları

ihlalleri

insanın insanlığını

inkar eder, yoksa

ihtiyaçlarını

gidermesine her

zaman mani olmaz. Bundan dolayı insan haklarının doğası maddi gereklerden
veya

sağlık

gereklerinden

değil;

onurlu bir hayat istemesi ve insana özgü bir

değerinin olmasından kaynaklanmaktadır.

16

III - İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
İnsan haklarının devamlı gelişim içerisinde olması ister istemez değişik
sınıflandırmalar yapılmasına sebep olmuştur. İnsan haklarını sınıflandırma çabaları

insan hakları tarihi ile benzerlik taşımaktadır. İnsan haklarının sınıflandırması
denildiğinde
ayırarak

akla ilk gelen George Jellinek'tir. Jellinek insan

tahlil

etmiştir:

1. Negatif statü

hakları

(Pasif statü

haklarını

akları,

üç gruba

geleneksel hak

ve özgürlükler, koruyucu haklar) 2. Pozitif statü hakları (isteme hakları) 3. Aktif
statü hakları

(Katılma hakları)

Negatif statü

haklarında

engellernemesi veya etki
hakların tanınmasında

16

DONNEL Y, age., s. 27.
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devletin bireye müdahale etmemesi, onu

altında tutmaması

ön plana

bir eylemde bulunma, bir

şey

çıkmaktadır.

yapma

Devlet bu

yükümlülüğünde

değildir.

Aksine bireye müdahale etmemesi gerekmektedir. Birey devlet karşısında
devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanı olan haklara
sahiptir. 17 Birey devlet karşısında adeta 'Gölge etme, başka ihsan istemem.'
demektedir.
Pozitif statü
edim borcunda

haklarında

olmayıp;

devlet negatif statü

devletin bir

ediınİ

haklarında olduğu

yerine getirmesi,

gibi negatif

vatandaş yararına

hak

doğrultusunda bir davranışta bulunması gerekmektedir. Devletin eğitim hakkını
yerine getirmesi için gerekli imkanları sağlaması, sağlık hakkı için gerekli

personel ile araç ve gereç temininde
edirnde

bulunması

olduğu

gibi devletin bu hak grubunda bir

gerekmektedir.

Aktif statü haklarında devlet bireylerin devlet yönetimine katılmasını
sağlamalıdır. Bunun için siyasi görüş ve düşüncelerini açıklama, örgütlenme,
seçme ve seçilme gibi yollarla bireylerin devlet yönetiminde söz sahibi
sağlayan

siyasi

hakları,

olmasını

devletin tesis etmesi gerekmektedir.

İnsan hakları kolaylık sağlamak amacıyla sınıflandırılsa da bu haklar

birbirinden ayrı düşünülemez. İnsanın tam manasıyla hür olabilmesi için bu
hakların hepsine sahip olması gerekir. Pozitif statü haklarının kişiye tanınması
sosyal güvenlik hakkını sağlayabilirken kişiyi gerçek anlamda hür kılmaz. 18
Bu klasik ayrım dışında insan hakları öznelerine, sınırlandırılmalarına,
19
olağan ve olağanüstü rejimiere göre sınıflandırmalam tabi tutulmaktadır. Ancak
günümüzde insan hakları genel olarak kuşaklara ayrılarak incelenmektedir.

A) Birinci Kuşak Haklar
Orta

Çağ Avrupa'sında

diğer sınıflara

sanat

erbabı

düzen eşitsizlik üzerine kuruluydu. Aristokrasİ
göre üstün ve hakim konumdaydı. Ticaret ve teknolojinin gelişmesi

bir

sınıfı

bilinmektedir. Ticari

ortaya

çıkarmıştır.

ilişkilerin

insanlar

alanlarının keşfedilmesini sağlamıştır.
kısıtlaması

17
18

19

sonucu,

aristokrasİ

Sanat

erbabı sınıf

burjuvazi olarak

arası ilişkileri geliştirmesi

Ticaret hayatının

ile burjuvazi

gelişmesini

arasında

eşitlik

yeni ticaret

feodal düzenin
ve özgürlük

.

KAPANI, age., s. 6.
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savaşlarının çıkmasına, krallıklarının kurulmasına

ve

sonrasında

ulus devletlerin

oluşmasına

sebep olmuştur. Burjuvazinin aristokrasiye karşı verdiği bu mücadele
Amerikan ve Fransız insan hakları bildirilerinde yer alan klasik hakların ortaya
çıkmasını

sağlamıştır.

özgürlükler günümüzün

değeri

Burjuva
anlayışı

ile

olarak ortaya

evrenselleşerek

çıkan

birinci

klasik hak ve

kuşak hakları

ortaya

çıkarmıştır.

İlk bakışta bu hak grubu Jellinek'in sınıflandırmasındaki negatif statü ve

aktif statü

haklarına karşılık

gelir gibi görünmektedir. Mahiyet itibariyle büyük bir

benzerlik olmakla birlikte devletin edimleri burada sadece müdahale etmeme
olarak kalmamaktadır. Örneğin devletin işkence yasağını hayata geçirebilmesi için
personeli almada itina göstermesi, personeli denetlemesi, personele
imkanları

sağlaması

sebeple Jellinek'in
söylenemez.

ve

mağdurlara

sınıflandırması

ile

eğitim

güvenceler getirmesi gerekmektedir. Bu
kuşaklara

göre

ayrımın

bire bir

örtüştüğü

Birinci kuşak haklar liberal düşüneeye dayanmaktadır. Bireyin sınırsızca
istediğini yapabilmesi, girişim özgürlüğüne müdahale edilmemesi esastır. Bu tür
haklar, pratikte

karşımıza

kapitalizmin ünlü

sloganı 'Bırakınız yapsınlar, bırakınız

geçsinler.' olarak çıkmaktadır. Eşitlik, kişi özgürlüğü ve güvenliği, yaşam hakkı,
vücut dokıınulmazlığı, işkence ve kötü muamele yasağı, ifade özgürlüğü, din
özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, demek kurma hakkı, toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, adil yargılanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı
ve kamu hizmetine girıne hakkı birinci kuşak hakların belli başlılarıdır. Bu haklar
1982 Anayasası 'nın ikinci kısmının ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer
almaktadır.

B) İkinci Kuşak Haklar
Ekonomik ve sosyal haklar olarak bilinen ikinci
mücadelesiyle ortaya
yaratması

çıkmıştır.

Liberal iktisadi

kuşak

düşüncede,

her

haklar,
arzın

ve üretim ile tüketirnde lerizlere yer verilmemesi ilkeleri

işçi sınıfının

kendi talebini
doğrultusunda

sorunların

ortaya çıkmayacağı öngörülmüştür. Ancak üretim veya tüketimin
herhangi bir aşamasında meydana gelen krizler liberal iktisadi düşüncenin tam
anlamıyla

14

uygulanabilir

olmasını

engellemiştir.

Ayrıca insanların

sadece kar

güdüsü ile hareket etmeleri sonucu işçi sınıfının aşırı derecede ezilmesi ve
sömürütmesi ikinci kuşak hakların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Sanayi devrimi ile birlikte köyden kente göç olması, kentlerde bir işçi
sınıfının oluşması ve kapitalizmin dişlilerine bırakılan işçilerin gününün tamamını
fabrikada geçirmesi bir gerçeklik olarak ortaya çıkmıştır. 1848 İlıtilali ve Marksist
düşünce

hakların

bu

Anayasası

ikinci

niteliğindedir.

kuşak hakların

pozitif hukuka geçmesi

zorluklarının

Savaşı sonrası

sosyal ve ekonomik haklar

Fransız

önemli bir belge

olamadığını

genişlemesini sağlamıştır.

Anayasası,

ardından

savaşın

başlamıştır. Yaşanan

da etkisiyle anayasalara girmeye

klasik hak ve özgürlüklerin yeterli
Devletleri

açısından

1848

20

I. Dünya

listesinin

adımlar olmuştur.

kabulü için ilk ve önemli

ortaya

koymuş

iktisadi

zorluklar

ve sonunda haklar

Kronolojik olarak önce Meksika

Birleşik

1919 tarihli Alman Cumhuriyeti (Weimar)

Anayasasında sosyal ve ekonomik haklar yer almıştır.

21

1929 'da yaşanan ekonomik kriz artık liberal ekonomi teorilerinin iflas
ettiğinin göstergesiydi. Ardından yaşanan II. Dünya Savaşı insanları yaşam şartları
açısından aşırı

derecede

zorlamıştır. Ayrıca

II. Dünya

Savaşını

müteakiben

soğuk

savaş

döneminin başlaması Batılı devletlerin sosyalist akımları önlemek amacıyla
sosyal ve ekonomik haklara daha çok önem vermesine sebep olmuştur. Sosyal ve
ekonomik

hakların artık

hemen hemen bütün anayasalarda yer

alması

II. Dünya

Savaşı sonrasında yaygınlaşmıştır.

Gerçek bir özgür düzenin kurulabilmesi için insanların klasik haklara
sahip olmasının yanında yoksulluk ve sefalerten kurtulması ve insanca bir hayat
tarzına ulaşması fikri kabul görmüştür. ABD Başkanı Franklin Delano
Roosevelt'in Bütün İnsanlar İçin Dört Hürriyet adlı konuşmasında sayılan dört
haktan birinin yoksulluktan kurtulma hürriyeti
önemini

açık

grev ve toplu

21

bu

kuşaktaki hakların

bir şekilde göstermektedir.

Eğitim

20

olması

ve

öğrenim hakkı, çalışma

sözleşme hakkı,

dinlenme

ve

sözleşme özgürlüğü,

hakkı,

sosyal güvenlik

sendika

hakkı,

hakkı, sağlık

ve

KAPANİ, age., s. 53.
.
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konut hakkı ikinci kuşak haklardan olup
bölümünde yer almaktadır.

Anayasanın

ikinci

kısmının

üçüncü

C) Üçüncü Kuşak Haklar
Son zamanlarda
ortaya

atılmıştır.

dayanışma hakları

Bu haklar

gerçekleşmesi

olarak bilinen üçüncü
devletin

kuşak

sınırlarını aşan

haklar

insanlık

bir

dayanışması gerektirmesi sebebiyle dayanışma hakları olarak bilinmektedir. 22 Bu

tür haklarının insan

hakları

olup olmadığı

tartışılmaya

devam etmektedir.

Bilimsel ve teknik ileriemelerin faydaları kadar zararlarının ortaya çıkması
ve bu zararların sadece bir devlet tarafından değil dünya devletleri tarafından
kaldırılabilecek olması

ortadan
Nükleer

silahların insanlığı

bu haklara kendi özgünlüğünü kazandırmıştır.
tehdit etmesi, dünyanın neresinde olursa olsun meydan

gelen bir çevre felaketinin

bağımsız

nitelikte

olmaması, dayanışma hakları

herkesin ortak çabasının gerekliliğini ortaya koymuştur.
Dayanışma

haklarının

niteliği

insan

hakkı

için

23

olarak kabul edilmesini

zorlaştırmaktadır. İnsan haklarının öznesi insanken dayanışma haklarında öznenin

insan olup
olmaktadır.

dolayısıyla

olmadığı

eleştiriler

yönündeki

bu hak grubunda

sıkıntılara

neden

Kollektif varlıklar, insan olmadığından irade sahibi olmayıp ve
ahlakilik ve rasyonellik vasıflarına haiz değillerdir. Bu sebeple insan

hakları ile kollektif hakları bir görmek tutarsızlık olur.Z Ayrıca üçüncü kuşak
4

hakların

amaçlarının

olmasının

resmi günahların örtbas
edilmeleri için kullanılmalarına elverişli olduğu gerekçesiyle de karşı çıkılmıştır. 25
büyük ve belirsiz

Üçüncü kuşak haklar eleştiriterin yöneltildiği gibi klasik haklardan farklı
bir mahiyet arz etmektedir. Ancak
olma

özelliğini

olabileceğini

ortadan

kanımca

kaldırmaz. Şöyle

kabul etmemek insan

haklarının

ve ekonomik haklar da klasik haklardan
sosyal

hakların

haklarının

22
23
24
25

•

da

insan
farklı

hakları

16

hakların

taşıması

hakların

birbirinden

insan

farklı

hakları

özelliktc

önündeki engellerden biridir. Sosyal

farklı

nitelikler

olma durumunu ortadan

özellikler

ERDOGAN,
age.,.. s. 143.
. .
.
..
GIRlTLI, GUNGOR, age., s. 26.
•
ERDOGAN, age., 144.
DONNEL Y, age., s. 156.

ki

bu durum bu

insan

taşımaktadır.

kaldırmadığı

hakkı

gibi

Bu durum
dayanışma

olma durumunu ortadan

kaldırmaz.

Her ne kadar ilk bakışta teorik sorunlar var gibi görünse de kollektif
hakları nihai olarak insan haklarından ayrı düşünemeyiz. Örneğin meydana
gelebilecek bir çevre felaketi artık global bir nitelik arz etmekte olup sadece
günümüzü değil, gelecek insanların yaşam hakkını ihlal eder vaziyettedir. Aksini
bir an düşündüğümüzde global bir koruma sağlamayan hatta gelecek insan
haklarını ihlal edecek veya ortadan kaldıracak bir insan hakları anlayışını nasıl
kabul edebiliriz? İnsan haklarının devamlı gelişme ve değişme içinde olması
gerçeği insan haklarının öznesi kavramına zaman yönünden yeni bir boyut
kazandırmıştır.

26

Subjektif hakta bulunan unsurların bulunmaması sebebiyle bu

hakların dışarıda bırakılmasının düşünülemeyeceği

ve subjektif hakkın ölçütlerinin
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği haklı olarak ileri sürülmüştür. 27 Ayrıca
dayanışma

haklarının

muhataplarının

devlet

olmadığı,

büyük ölçüde belirlenebilir

ilişkilerinin

ifade edilmiştir.

soyut talepler

yeniden

olduğu

öznelerinin,
ve

konularının

bunların kişi,

ve

toplum ve

tanımlanması bağlamında yorumlanması gerektiği

28

Üçüncü kuşak haklar II. Dünya Savaşı sonrasında iletişim ve teknolojide
gelen gelişmelerle birlikte özellikle sömürgeden yeni kurtulan üçüncü dünya
devletlerinin baskısı sonucu, insan haklarının uluslararasılaşmasına katkı sağlayan
Bu haklardan dördü özgün bir şekilde 1982
yılında 'Dayanışma Haklarına İlişkin Uluslararası Üçüncü Pakt Öntasarası'nda yer
haklar olarak ortaya
almıştır.

29

çıkmışlardır.

Bu haklar şunlardır: Barış hakkı, gelişme hakkı, çevre hakkı, insanlığın

ortak malvarlığına

saygı hakkı.

Üçüncü kuşak haklardan sadece çevre hakkı 1982 Anayasasının 56.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddedeki düzenlernede çevre hakkı, sağlık
hizmetleri ile ilişkilendirilerek formüle edilmiştir. Çevre hakkının düzenleme şekli
karşılaştırmalı anayasa hukuku verilerine bakıldığında, söz konusu düzenleme üç
yönden eksik veya sınırlı kalmaktadır. Düzenlernede devletin ödevleri somut
26

27
28

29

İbrahim ö. KABOGLU, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, 6. Baskı, Ankara, 2002, s. 534;
Üçüncü kuşak hakların özneleri konusunda bkz. Bülent ALGAN, "Rethinking 'Third
Generation' Human Rights", Ankara Law Review, Vol. ı, No ı, Summer 2004, s. ı36-ı50.
Silvio MARCUS-HELMOS, "İnsan Haklarında Yeni Gelişmeler", Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 200ı, s. ı60.
İbrahim Ö. KABOGLU, "Dayanışma Haklarının Hukuksal Değeri (Soyut Talepler mi, İnsan
Hakları mı?)", İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Ankara, 1992, C. 13, s. 47-8.
•
KABOGLU, age., s. 529.
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olarak belirtilmemiş, vatandaşlam
ve yaptırım öngörülmemiştir. 30

başvuru imkanı tanınmamış, şekli belirtilmemiş

IV- İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİGİ
İnsan hakları, insanların ait oldukları gruplara, özelliklerine ve diğer ayırt

edici

taraflarına

bakılmaksızın

sırf

insan

olmaları

sebebiyle

tanınmış

olan

haklardır. İnsan haklarından yararlanmada insan olma özelliğinden başka bir
aranmaması,

haklarının

oldukları,

siyasi

düzenleyicisi

insan

hayatın

anlamına

bütün insanlara

tanınmış olması

insan
haklarının evrensel olduğunu gösterir. İnsan hakları en üstün ahlaki haklar

özellik

yapı

taşı

geldiklerinden

diğer

temel

oldukları

ve siyasi

uygulamaların

ahlaki, hukuki ve siyasi taleplerden

önce gelirler. İnsan haklarının bu boyutu, insan haklarının ahlaki evrenselliğini
oluşturur. 31
İnsan haklarının sırf insan olmaktan kaynaklanan evrensel olma vasfından
başka

bir evrensellik

özelliği

standartlarının uluslararası

daha bulunmaktadır. Bu evrensellik insan hakları
insan hakları sözleşmelerinde yer alması ve bunların

dünyanın

birçok ülkesi tarafından kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda uluslararası alanda insan hakları ihlalleri suçlaması, en ağır suçlamalar
32
arasında yer almaktadır. İnsan haklarının uluslararası alandaki sahip olduğu
evrenselliğe, uluslararası normatİf evrensellik denilmektedir. İnsan hakları ile ilgili
uluslararası sözleşmelerin

ülkelerin iç hukukunda doğrudan etkili olması insan
haklarının evrenselliğinin bir sonucudur. Hatta daha ileri gidilerek insan hakları ile
ilgili uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk arasında çatışma çıkması durumunda
sözleşmenin

ileri bir

dikkate

noktayı

alınacağının

göstermektedir. Bu

yasa ile 1982 Anayasasında
maddede

30

32

•

KABOGLU, age., s. 538.
DONNELL Y, age., s. 11.
DONNELLY, age., s. ll.
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07.05.2004 tarihli ve 5170

usulüne göre

uygun bulma'

yürürlüğe konulmuş

ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı

hükümler içermesi nedeniyle

31

bağlamda

hakların evrenselleşmesinde

'Milletlerarası andlaşmaları

yapılan değişiklikle

özgürlüklere

düzenlenmesi insan

sayılı

başlıklı

90.

temel hak ve
konuda

farklı

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andiaşma

hükümlerinin esas
dikkate

alındığının

alınacağının

ınsan haklarının evrenselliğinin

düzenlenmesi,

bir göstergesidir.

İnsan haklarının evrenselliği hakkında yöneltilen eleştirilerin temel
noktası, insan haklarının Batı kökenli olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan
haklarının

Batı

edilemeyeceği,
olduğunu

kültüründen

kaynaklanması

bunu kabul etmenin

kabul etmek

Batı

olduğu düşüncesi

sebebiyle evrensel olarak kabul

kültürünün

diğer

kültürlerden üstün

sürülmüştür. Ayrıca Batılı

ileri

olan

değerlerin dayatma ile yükümlülük olarak yüklenemeyeceği belirtilmiştir. İnsan
haklarının

evrenselliğine

yönelik

eleştiriler

genellikle

Post-Modernistler,

Marksistler ve İslamcılar tarafından ileri sürülmüş tür.
İnsan

haklarının

kaynaklanan sebeplerle

evrensel

olarak

eleştirilmektedir.

kabul

edilmesi,

uygulamadan

Britanya Güvenlik Kuvvetleri 'nin 1971

yılından Kuzey İrlanda'da kullandığı 'sorgulamaya yardımcı beş teknik' olarak

bilinen sorgu teknikleri, 1976

yılında

Avrupa Komisyonunda

işkence

teknikleri

olarak kabul edilirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 1978 yılında
bunların işkence oluşturacak yoğunlukta

muamele olarak tespit edilmesi, insan
değerlendirildiğine
düşüncesinin

örnektir.

kabulünü

görülmemesi,

haklarının

Ve

haklı

ve

aşağılayıcı

nasıl farklı şekilde

uygulamada

Bu durum insan

zorlaştırmaktadır.

insanlık dışı

haklarının

evrensel

olduğu

olarak uygulama söz konusu

olduğunda farklılığın kaçınılmaz olduğu ileri sürülmüştür.

33

İnsan haklarıyla ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların varlığı insan
haklarının evrenselliğini sağlamlaştırmaktadır.

Ancak bu kuruluşların etki alanının
geniş olması sonucu yorum ve görüşlerinde olumsuza kayan değişme olduğunda
insan haklarının evrenselliğine zarar verdiği de bir gerçektir. Bölgesel koruma
mekanizmalarından en güçlüsü olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
başörtüsü hakkında vermiş olduğu kararın gerekçesinde insan haklarının
evrenselliğine
Kaldı

zarar verici

ki Mahkemenin

argümanların

kullandığı argümanların birçoğunun

ideoloji olarak ileri sürütmesi

33

kullanılması eleştiri

gerçeği Batının

insan

konusu

olmuştur.

ülkemizde resmi bir

haklarını

evrensel bir gerçek

Antonio CAS SESE, Human Rights InA Changing World, Polity Press, Roma, 1990, s. 50.

19

olarak ileri sürdükten sonra yerel şartları dikkate
düştüğünün göstergesi olarak ileri sürülmüştür. 34

alması

kendi içerisinde ikileme

İnsan hakları alanında farklı anlayış ve uygulamalar olsa da bunlar, insan
haklarının evrenselliği anlayışına

zarar vermemelidir.

Bazı

insan

haklarının

biçim

ve yorumunda kültürlere bağlı olarak sınırlı bazı değişikliklerin zorunlu
olabileceği, ancak insan haklarının ahlaki evrenselliği konusundaki ısrarın olması
gerektiği yerinde olarak ifade edilmiştir.

35

İnsan haklarının hiçbir ülkenin iç sorunu olarak görülmemesi, tüm dünya

ülkelerinin insan

haklarının korunmasına

ve

gelişmesine katkı sağlaması

ve hatta

bazılarının dış politikalarında
evrenselliğinin

da insan haklarını baz almaları insan haklarının
hayata geçirilmesi yönündeki önemli adımlardandır. Ayrıca insan

haklarının korunması geliştirilmesi alanında

ulusal sivil toplum örgütlerinin

yanı

sıra Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları İzleme

Örgütü gibi uluslararası faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin varlığı insan
haklarının evrenselliğine katkı sağlamaktadır.

İnsan haklarının evrenselliği bağlamında insan haklarına tanınan yüksek

ahlaki nitelik, pozitif hukuku düzeltici ve tamamlayıcı işlevlerinde görülmektedir.
Anayasa Mahkemesinin mecburi hizmet borcunu yerine getirmeyen kimseye
cezayı ödeme yüküroünden ayrı olarak bir de özgürlüğü kısıtlayıcı ceza
verilmesini "bilinen uygar ülkelerdeki hukuk ve insanlık anlayışına aykırı olduğu"
gerekçesiyle iptal etmesi bu bağlamda değerlendirilmektedir. 36 Anayasa
Mahkemesinin iç mevzuatta olmayan bir kuralı genel insan haklarından hareketle
ölçü norm kabul etmesi insan

haklarının uluslararası normatİf evrenselliğine

güzel

bir örnek oluşturmaktadır.

34

35
36

Ahmet OKUMUŞ, "Avrupa'nın 'hicabı': İnsan Hakları", Zaman Gazetesi (16.09.2004).
DONNELLY, age., s. 135.
Tekin AKILLIOGLU, İnsan Hakları I Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, A.Ü.S.B.F.
İnsan Hakları Merkezi Yayınları No: 17, Ankara, 1995, s. 3.
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V- İNSAN HAKLARININ BÖLÜNMEZLİGİ
İnsan haklarının bölünmezliği, haklar arasında bir hukuki hiyerarşi ilişkisi
olmadığı,

özellikle ekonomik sosyal ve kültürel haklar sağlanmadan medeni ve
siyasi hakların tam manasıyla kullanımının mümkün olmadığı ve hakların hepsinin
bir bütün

olduğu anlamına

gelir.

Birleşmiş

Milletler tarafından 22 Nisan-13

Mayıs

1968 tarihlerinde düzenlenen ilk Dünya İnsan Hakları Konferansı sonundan
yayınlanan

özgürlüklerin bölünmez

olması

imkansız olduğu

uluslararası

hakların

tam olarak

haklarının uygulanmasında

ve insan

ve temel

sebebiyle, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan

yararlanma olmadan medeni ve siyasi
ulusal ve

hakları

Tahran Bildirgesi 'nin 13. maddesinde insan

ekonomik ve sosyal ilerleme

bırakılan baskı ve etkiye bağlı olduğu belirtilmiştir.

gerçekleştirilmesinin

görülen

kalıcı başarılar,

politikalarının

üzerinde

Ayrıca yine Birleşmiş

37

Milletlerce 14-25 Haziran 1993 tarihlerinde Viyana'da düzenlenen Dünya İnsan
Hakları Konferansı

sonunda

yayınlanan

Viyana Bildirisi ve Etkinlik

Programı'nın

5. maddesinde tüm insan haklarının evrensel, bölünmez, birbirine bağlı ve
birbiriyle

ilişkili olduğu, uluslararası topluluğun aynı

global olarak adil ve
özellikler ile

değişik

eşit şekilde

insan

düzlemde ve

haklarını uygulaması;

tarihi, kültürel ve dini arka

planların

insan

hakları

edilmiştir.

ve temel özgürlükleri

geliştirmek

vurguyla

ulusal ve bölgesel

zihinde

devletlerin görevinin, siyasi, ekonomjk ve kültürel sistemlerine

aynı

olması gerektiği,

bakılmaksızın

ve korumak

olduğu

tarihsel evrimin sonucu olarak ortaya
olarak

değişme

yanıltıcı olabileceği,

ve

çıkmışlardır.

Bu durum insan

gelişme gösterdiğinin kanıtıdır.

kaba ve titiz olmayan bir

38

39

bir

haklarının

Ancak bu ikili

ayrım olduğu

ayrı

ayrımın

ve iki kategorinin

birbirinin karşıtı olduğu gibi düşündürmesinin olası olduğu ileri sürülmüştür.

37

kabul

38

Medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
devamlı

tüm

39

University of Minnesota, Human Rights Library, "Proclamation of Teheran, Final Act of the
International Conference on Human Rights, Teheran, 22 April to 13 May 1968, U.N. Doc.
A/CONF. 32/41 at 3 (1968)", (Erişim Tarihi: 22.09.2004) http://wwwl.umn.edu/humanrts/
instree/12ptichr.htm.
University of Minnesota, Human Rights Library, "Vienna Declaration and Programme of
Action, World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993, U.N. Doc.
A/CONF.157/24 (Part 1) at 20 (1993)", (Erişim Tarihi: 22.09.2004) http://wwwl.umn.edu/
humanrts/instree/1 I viedec.html.
DONNELLY, age., s. 38; ALGAN, agm, s. 152.
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İnsan haklarının her biri insanlık onurunu temsil eder. İnsan haklarının
bölünmezliği

ilkesi

doğrultusunda

olmamalıdır.

konusu

bazılarının diğerlerinden
diğer

insan

daha önemli
haklarının

diğerinden

birbirinden

içindedirler ve

etmeleri sebebiyle bölünmeleri mümkün
Bu durum

birinin

Çünkü insan haklan

karşılıklı bağımlılık

birbirleriyle

hakların

bu

bunların

değildir.

önce gelmesi söz

bağımsız

olmayıp

insan onurunu temsil

Ancak insan haklanndan

olduğu

uygulamada gözden kaçmamaktadır.
önemsiz olduğu, tanınmasalar da olacağı

anlamına gelmemektedir. İdeal olan mutlak koruma, insan haklarının tamamının

tanınmasıdır.

40

İnsan hakları her ne kadar birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar olarak
ayrılsa

da bu yapılan
Bundan dolayı birinci

ayrım,
kuşak

tarihsel sürecin bir sonucu olup öğretici amaçlıdır.
hakların, ikinci ve üçüncü kuşak haklardan ve ikinci

kuşak hakların üçüncü kuşak haklardan üstün olması mümkün değildir. Örneğin

meydana gelen bir çevre felaketi duruma göre birinci kuşak haklardan daha önemli
nitelik arz edebilir. Ayrıca bunlar arasında üstünlük derecesi kabul edilse bile,
hakların tamamı sağlanmadan insan haklarının sağlandığı iddia edilemez. İnsan
haklarını, değişik anlayışlar doğrultusunda
değildir.

Bu

bağlamda

insan

hakları

haklardan birine indirgemek mümkün
ile doğrudan ilgili olan özgürlük kavramının

özünde ve cevherinde tek olduğu ve monizmin
41
haklı olarak belirtilmiştir.
Olağanüstü

rejimlerde

ihtiyaçların

daha üstün gelmesinde

özgürlüğün başlıca niteliği olduğu

bazı hakların kısıtlanabileceğinin

düzenlenmesi
kamu düzeni zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Psikoloji biliminde olağanüstü
durumlarda maddi ihtiyaçtarla manevi ihtiyaçlar karşılaştığında genel olarak
maddi

olağanüstü
doğasının
hakların

bir durum

gibi insan

olduğundan yaşamsal hakların

sonucudur. Bundan

ihlal

olduğu

dolayı

ön plana

haklarında

çıkması

insan

hukuk düzenleri bu gibi durumlarda bile

edilemeyeceğini düzenlemişlerdir.

da

bazı

Çekirdek alan olarak ifade edilen

bu durum Anayasa'nın 15. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
de 15. maddesinde düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15.
maddesinde temel hak ve özgürlüklerin
bazı

40

41

temel hak ve hürriyetlere
..

..

..

GOZLUGOL, age., s. 37.
KAPANİ, age., s. 7.
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askıya alınacağı

kabul edilmekle birlikte

dokunulamayacağı düzenlenmiştir.

Bunlar, hayat

hakkı, kişi

hürriyeti ve güvenliği, düşünce ve ifade hürriyeti, din ve vicdan
hürriyeti, işkence ve küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı,
ceza kanunlarının geriye yürümezliği ve suç ve

cezaların kanuniliği

hakların

Bunlar, genellikle çekirdek alan veya

sert

gibi

çekirdeği

haklardır.

olarak ifade

edilmektedir.
İnsan haklarının bölünmezliği ilkesine evrenselliği ilkesine olduğu gibi

Asya,

Afrika

ve

evrenselliğine karşı

olarak ortaya
anlayışının

Orta

Doğu'dan

gelmiştir.

atılmıştır.

Tarihi ve kültürel

İnsan

haklarının

haklarının bütünlüğüne karşı

ileri sürülen argümanlar insan

şartlardan dolayı farklı

bir insan

insan

hakları anlayışının

sorunları

uygulamaya

bu bölgelerdeki rejimierin insan

konması

açıkça

Bu rejimlerden

gözler önüne sermektedir.

Kaldı

ki

demokratik yönetimden uzak

hakları adına değişik

açmaktadır.

mazur göstermesine yol

Şöyle

da beraberinde getirmektedir.

ihlalleri gizlemesine ve
birçoğunda

göstermelik

seçimlerin yapılması, hatta rejim isimlerinin cumhuriyet veya demokrasi
tehlikeyi

hakları

Asya ve Afrika'ya esnek ve adapte edilebilir olarak uygulamaya

konmak istenmesi kendi içerisinde
farklı

eleştiriler

ki insan her yerde

olması

bu

insandır.

İnsanların değişik yerlerde olmaları bazı haklardan mahrum kalmalarına sebep
olmamalıdır. işkence her yerde siyasi, sosyal, dini ve etnik kökeni ne olursa olsun

insana

acı

vermektedir.

Ayrıca farklı

insan

hakları anlayışına

az da olsa müsaade

edilmesi, söz konusu rejimierin çözülmelerine engel olup totaliter, teokratik ve
oligarşik

yönetimlerin

ekmeğine yağ

sürülmesi

anlamına

gelebilir.

İnsan haklarının bölünmezliğini kabul etmemenin tehlikelerinden biri de

bir

hakkın

tarafından

güç sahipleri

daha önemli görülerek

diğer hakların

ihmal

edilmesi ya da görmezden gelinmesidir. Özellikle sermaye sahipleri kendi
özgürlüklerini güvence
kesimlerinin

altına

yükselişini

mahkemelerinin

aldıktan

engellemek

sözleşme özgürlüğünü

sonra, klasik
amacıyla

sendikalara

diğer

kullanmışlardır.

karşı çıkmak

engellemek amacıyla kullanmaları bu duruma ömektir.

42

argümanları

ve

halk
ABD

iş kanunlarını

42
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VI- İNSAN HAKLARININ GENELTARİHİ GELİŞİMİ
İnsan haklarının tarihi, bir anlamda insanın tarihi ile başlar. insanda insan
hakları

olması

fikrinin

başına yaşaması

için tek

yetmez;

beşeri

münasebetlerde

bulunması gerekir. İnsanların bir araya gelerek beşeri münasebetlerde bulunmaları

hak, özgürlük,

doğru

ve

yanlış

almasını sağlamıştır. Beşeri

kavramların

gibi ahlaki içerikli

insan zihninde yer

münasebette bulunmayan, insandan ziyade hayvana

daha yakın olup hayvaniliğin vahşiliğini içinde barındırmaktadır. İnsanların bizim
yamyamlık

olarak tabir

değerlerin oluşmadığını

ettiğimiz

şekliyle

gösterir. Hatta

birbirlerini yemeleri insani etik

insanın başka

kişinin

bir soya mensup

kanını içmesi doğal ve hatta mistik bir iş olarak görülmekteydi.

43

Kabile

anlayışının

hakim olduğu bu zamanlarda birey değil kabile ön planda olup insanlar
hangi kabileden olduklarına göre itibar görmekteydiler.
İnsan hakları mücadelesinin devlete karşı yapılması insan hakları fikrinin
olduğu

devletin
yönetilen

bir sistemde mevcut

ilişkisinin olmadığı

zalim yöneticileri

akıl

olduğunu

bir durumda insan

Devletin belirmesiyle

tarihinin, tarihsel zaman dilimleri içerisinde
incelenecektir.

hakları gelişmemiştir. Zamanın

hakları

almaz zulümleri ile insan

yazılmasını sağlamışlardır.

göstermektedir. Yöneten ve
fikrinin ve tarihinin kanla

başlatabileceğimiz

insan

hakları

nasıl gelişme gösterdiği aşağıda

A) İlk Çağ'da İnsan Hakları
İnsan hakları fikri
Tohumları atılan

edilerek ele

bu

çağın

İlk Çağ'da yavaş yavaş yeşermeye başlamıştır.

insan

hakları anlayışı

medeniyetler

şeklinde

tasnif

alınacaktır.

1- Mezopotamya Medeniyeti
Yazıyı Sümerlerin bulmasıyla insanlık tarihi başlamıştır. İnsan hakları

tarihi de bu sebeple Sümerlerle başlar. Sümerler Mezopotamya'da M.Ö. 5 bin
yıllarında yaşamış

olup

Babil'in ünlü
Kanunlarından
43

..

insanlık

Kralı

kendi

alarak yeniden
.
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tarihinin ilk ve en eski medeniyetidir.
adıyla anılan

yorumlamıştır.

Hammurabi

Kanunlarını,

Sümer

Hammurabi, Kanunnamesinin

önsözünde kendisini tanrıların kutsadığını, kötüleri yok ederek ve kuvvetiiierin
zayıfları ezmesini önleyerek adaleti sağlayacağını ve halkını eğiterek refahını
artıracağını ilan etmiştir. 44 Hammurabi kanunlarını büyük taş sütunlara yazdırıp
şehrin merkezine dikerek okuma ve yazma bilenlerin hak ve yükümlülüklerini
öğrenmesini sağlamıştır. Halk tam özgür, yarı özgür ve köle olarak tabakalara
ayrılmıştır.

farklı
eşit

Bu tabakalar kendi içerisinde

muameleye tabi

tutulmaktadırlar.

eşit

olmakla birlikte

Bundan

dolayı

insan

diğer

tabakalardan

haklarının

herkese

olarak tanındığından bahsetmek imkansızdır.
İlk medeniyeti kuran Sümerlerin devlet ve hukuk düzeni bölgedeki diğer

halk topluluklarını da etkilemiştir. İnsanın varlığı ve dokunulmazlığı konusunda
daha önceki topluluklara göre ileri adımlar atılmasına rağmen Tanrılara insanları
kurban etme gibi gelenekler Sümerlerde görülmüştür. 45
2- Çin ve Hint Medeniyetleri

Çin Medeniyeti, en eski medeniyetlerden olup insanlık tarihine bilimsel ve
teknik alanlarda barut ve ateş bularak katkı sağladığı gibi insan hakları alanında da
önemli katkılarda bulunmuştur. Çin'de yönetim göklerin oğlu olarak nitelendirilen
imparatorda olup, imparator halkın mutluğunu ve refahını sağlamakla
görevlendirilmiştir.

Bu görevlerinde savsaklama olduğunda halkın göstereceği
tepkileri dikkate alması gerekmektedir. Bu din temelli yönetim sistemi halka tam
bir koruma sağlamasa da geleneklerin aşırı derecede önemli olması sebebiyle
iktidarın kısıttanmasında etkili olmuştur. 46
Çin Medeniyeti çok önemli düşünürler yetiştirmiş tir. Bunlardan Lao-Tse,
insanın iç dünyasını araştırarak insanın zihinsel özgürlüğü konusu üzerinde
çalışmalar yapmıştır. Ona göre yasaklar çoğaldıkça itaatsizlik artacağından
devletin

az

yasak

yoksullaştıracağını

eleştiriler

44
45
46

ileri

yöneltmiştir.

koyması

gerekmektedir.

sürmüştür.

Aydınların

Bu büyük

Ayrıca

yasakların

düşünür aydınlara

geometrik olarak

düşünmesi

halkı

da önemli
sebebiyle

ÜNAL, age., s. ll.
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insanların

farklılığını

göz

tasarladıklarını belirtmiştir.

Çin
büyük

denildiğinde

düşünürdür.

toplum

insanlığın

Konftiçyüs

için özel

dost-düşman

düşünürlerin

Çincede haklar yerine geçen kelime
ileri

sonucu

karşılayacak

olmamasının

Çincede

sürmüştür.

Ancak

olarak sorulmuştur.

lafzı

insan

özelliğini

edilmiş

insanın

Ayrıca

için yönetici-

direnme/isyan

şekillerindeki

kültürü

çok

sık rastlanır.

hakları

ibaresini tercüme etmeye

bir kelime uyduruluncaya kadar

olmadığı

anlaşılmıştır.

Chung-Shu, bu

haklarının olmadığı anlamına gelmeyeceğini

bulunmayan

kavramın nasıl

var

olabileceği haklı

karşımıza çıkmakta

sisteminde
İnsanların

iç

olup,

veren kast sistemidir. Kast sisteminde insanlar belirli bir

kastın değiştirilmesi

kast

rastlanmamaktadır.

düzeninin

insanların

49

kasta mensup olup,
ınşa

insanların eşit olduğunu

işleyebilmesi

Hint medeniyeti büyük bir medeniyet olarak
medeniyete

adlı

48

Chung-Shu insan

Ancak bu ibareyi

Konftiçyüs

ve benzeri sosyal temas

katkıları

yüzyılın sonlarında

çalışmıştır.

sistem

geçmeleri gerekir.

Bu nedenle Çin tarihinde isyan hareketlerine

19.

kavramın

özdeşleşen

eğitimden

hak ve yükümlülük açık bir şekilde belirtilmiştir.

gelişmiştir.

bir

olan Konfüçyüs'e göre

gibi büyük bir organizasyonun iyi

yönetilen, anne/baba-çocuk,

Çin'de

homojen

bir bütün ve tüm

düşünceleri

önemli

şekilde yaşayabilmeleri

hayatı

bulundurmadan

akla ilk gelen ve adeta Çin ile

belirtmiştir. Eğitim hakkında

uyumlu bir

önünde

47

değildir. Eşitsizlik

söz konusu

eşitlik

ve

özgürlük

özgür düşüncelerini

dünyasına, tutkularına

hakim

gibi

ifade

üzerine

kavrarnlara

etmeleri,

toplum

olmasıyla kurulacağına

olan

inanç sebebiyle gerçekleşmemiştir. İnsanların kasttan kurtulmaları yönündeki
mücadele azmi de kendileri öldükten sonra bir üst kasta

çıkacağı inanışı

sebebiyle

törpülenmiştir.

Hint medeniyetinde etkisi en fazla olan Buda
nefse hakim olma

olduğunu,

amaç Nirvana'ya

erişileceğini

47
48
49

bu
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şekilde

halka

adlı düşünür

toplum düzeninin

benimsetmiştir.

sağlanacağını

Kendi

amacın

tek

ve nihai

adıyla anılan

bir din

çıkan

olarak

Budizm Hint Yarımadasını etkisi altına almış, bu sebeple özgür
insan hakları fikri olmadığı gibi hala buradaki kast sistemi

düşünce,

kal dm lamamıştır.

3- Eski Yunan ve Roma Medeniyetleri
İnsan haklarının tarihi gelişiminden bahsedildiğinde ilk fikir tohumlarının
atıldığı

ve

uygulamanın

anlayışının

Günümüz

değerlendirildiğinde

medeniyeti, insan

ilk örneklerinin

görüldüğü

eski Yunan akla gelmektedir.

çok gerisinde, hatta günümüz

insan

haklarına

yargıları

şey bulamayacağımız

ait pek de bir

hakları anlayışının

değer

ile

Yunan

filizlenme merkezi olarak büyük önem

taşımaktadır.

Eski Yunan bir devlet
oluşur.

Şimdiki

Yunanistan ve

göçlerin sonucu olarak ortaya
düşünce

özgür

bilinçtenmiş

Eski
özgür

ortamının

ve kendi

değil;

site

Batı

adı

verilen devletler
oluşan

Anadolu'da

çıkmıştır.

oluşmasını

Site

adı

topluluğundan

olması

verilen devletçiklerin

sağlamıştır.

çeşitli

bu medeniyet

Böyle bir ortamda insan

varlığının farkına varmıştır.

Yunan'ın

insan

haklarına katkısı

yönetim

tarzı

olan demokrasi ve

düşünce ortamının doğal

kaynaklanmaktadır.

sonucu olarak çeşitli fikirterin ortaya atılmasından
Devletler bireycilik üzerine kurulmamış olup, sadece bireyin

hakları kullanması

göze çarpmaktadır. Devlet yönetimine katılanlar sadece
vatandaş olarak kabul edilenlerdir. Bunlar kanun önünde eşit olup siyasi haklarını
rahatlıkla kullanmakta ve görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmekteydiler. Ancak
siyasal

toplumun tamamına bakıldığında bir demokrasi anlayışının olmadığı
görülmektedir. Öncelikle 'Vatandaş kimdir?' diye bakıldığında, bu sıfatı
taşıyanların toplum içerisinde küçük bir azınlık ortaya çıktığı görülmektedir.
Sitenin önemli bir
satılan

ve

medeni

kullanılan

hakların

her türlü haktan yoksun

eşya

köleler oluşturmaktadır. Bir de siyasi

ve hayvan gibi

üzere yönetime

topluluğun

katılan

toplum içerisindeki

ve

bulunmaktadır.

ve söz sahibi olan küçük bir
sayısal çoğunluğuna baktığımızda,

beş yüz bin kişilik bir topluluğun yirmi-otuz binini bunlar oluşturmaktadır.
50

alınıp

hakların tamamından

büyük bir kısmından mahrum olan yabancılar

Görüldüğü

topluluktur. Bu

kısmını

50

İnsan
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olarak sadece vatandaşların kabul edildiği, köle ve yabancıların insan olarak kabul
edilmediği ve hak ve özgürlüklere sahip olmadığı yönetim şeklini demokrasi
olarak nitelendirmek mümkün

değildir.

Böyle bir sistem ancak oligarşi olabilir.

İnsanlar arasında, insan olup olmama arasında ayrım yapılan sistemde
ınsan haklarından
olduğu

hakları anlayışı

insan

Diğer

ibarettir.

söz edilmesi mümkün

da sadece siyasal faaliyetlere

fikrinin

olmaması

Eski Yunan'daki
belki de, yönetim
önem

şekli

taşımaktadır.

insan

anlayışının olmadığını
hakları anlayışından

yönetim şeklinden daha

düşünürlerin

insan

göstermektedir.

yoksun olan demokrasi

olarak demokrasinin ilk defa ortaya

Eski Yunan'da

siyasal yetki ile

Bireylerin devlet karşısında haklara sahip

51

insan hakları
içeriği

sahip

katılma hakkından

haklarına rastlan-madığından Yunanlılar

insan

insan haklarını karıştırmak-taydılar.
olduğu

değildir. Ayrıca vatandaşların

konulması

sebebiyle

haklarına yaptığı katkılar,

fazladır.

Solon M.Ö. 6. yüzyılda meşhur kanunları ile yeni bir toplum düzeni
oluşturmaya çalışmışsa
eşit olduğu,

da

başanya ulaşamamıştır.

zengin fakir herkesin

aynı

çarptırılması gerektiği belirtildiğinden

çıkmıştır.

Sofistler insan

hakları

Alkİdamos Tanrı 'nın
sürmüştür.

halkın

olması

haklara sahip
hukuk devleti

Kanunlarında insanların

ve

anlayışı

aynı

cezalara

ilk defa ortaya

52

Eski Yunan'da

ileri

Solon

düşüncelerini

fikrinin

diyar diyar gezerek serbestçe

oluşumuna

kimseyi köle

büyük

yaratmadığını,

katkı sağlamışlardır.

bütün

insanların

h ür

açıklayan

Bunlardan
olduğunu

Sofistler özgür ortamdan büyük ölçüde yararlansalar da

eleştirilerine

ve

sistemin

kendilerini

mahkum

etmelerine

bazıları

engel

olamamışlardır. İzmirli ünlü filozof Anaksagoras'ın halkın inandığı Tanrılara
inanmaması

sebebiyle

kaçarak Lapseki'ye

hakkında

sığınmış

kararı verilmiştir.

Anaksagoras Atina'dan

ve burada halktan büyük

saygı görmüştür. Aynı

idam

kültür çevresinde farklı şekilde davranılması gözden kaçmamaktadır.

51
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Eski Yunan

düşünce okullarından Stoacılığın

insanların

kurucusu Zenon

gruplara bölünmesini reddederek, tek bir dünyada insanlığın bütün olduğunu
savunmuştur. Tabii hukukçu olan Stoacılar doğal hukuk anlayışını savunarak
insanların yaptıklan kanunların mükemmel olmadığı gerekçesi ile bütün evrene
uygulanabilecek nitelikte olmadığını ileri sürmüşlerdir. 54
Bu

çağın

ünlü

düşünüderi

hakları anlayışının olmadığını

ve

olan Platon ve Aristo'nun fikirlerinde insan
görmekteyiz. Bu düşünürler, eşitsizliği savunmakta

köleliği doğal karşılamaktadırlar.

küçük

yaşama alanı bırakılmamış

Platon'un

düşündüğü

ve aile kurma

Aristo'nun sistemi Platon'a göre biraz daha

. . 55
verı memıştır.

hakkı

insancıl

ideal devlette
bile elinden

olsa da insan

kişiye

en

alınmıştır.

haklarına

yer

·ı

Devlet yönetiminde usta olan
yükselmişlerdir.

Yunan'da

olduğu

Romalılar

Yunan Medeniyeti üzerinde

gibi Roma'da da ilk

başlarda vatandaş

olarak

kabul edilen küçük bir grup siyasi haklardan yararlanmaktaydılar. Sonraları
değişik yerlerin İmparatorluğa dahil edilmesi devleti monarşik imparatorluğa
dönüştürmüştür.

Ve

yurttaşlık

statüsü köle olmayan ve Roma'da

yaşayan

herkese

tanınmıştır.

Eski Yunan

düşünilileri Roma'nın

etkilemişlerdir. Roma'nın

yönetim

anlayışını

ve

siyasi ve hukuki felsefesinde özgürlük ve

Stoisyen felsefe sayesinde olmuştur.

düşünürlerini

eşitlik anlayışı

56

B) Orta Çağ'da İnsan Haklan
M.S. 375'te Kavimler Göçü ile başlayan ve 1453 İstanbul'un fethi ile sona
eren zaman dilimini ifade eden Orta Çağ'a özelliğini veren, tek tanrılı dinlerin
zuhur ederek egemen olmaları ve çağa kendi damgalarını vurmalarıdır. İlk olarak
Hristiyanlık ortaya çıkmış olup Roma İmparatorluğu ile mücadele etmiştir.

Mücadele sonunda Hristiyanlık resmi din olarak kabul

edilmiştir. Sonrasında

Arap

Yarımadasında ortaya çıkan İslamiyet çok geniş bir coğrafyaya hakim olmuştur.
İslamiyet

karşısında

Hristiyanlığın

siyasi gücü de

zayıflamış

ve

kilise

hakimiyetinde feodal düzende yaşamını idame ettirmiştir.
54
55
56

..

UNAL, age., s. 12.
.
KAP ANI, age., s. 17-8.
..
..
..
GOZLUGOL, age., s. 39.

29

1- Hristiyanlık'ta İnsan Hakları
Hristiyanlığın

Roma İmparatorluğuna karşı
inançlarına

mücadelesi, devletin bireyin

kendini kabul

müdahale etmemesi fikrinin

ettirme

doğmasını

sağlamıştır. İlk Hristiyanlar zalim Roma İmparatorluğu'nun akıl almaz baskı ve
işkencelerine

maruz kalmışlardır. Onların kendi inançlarına olan kuvvetli bağlılığı
ve ısrarları Roma İmparatorluğu tarafından Hristiyanlığın 3 13 yılında M ilano
Fermanı

ile kabul edilmesinin yolunu

Hristiyanlığın
gerçekleştirmek

için

köleliğe

çalışmaları

sornaları Hristiyanlığın

yol

açmış

ve Orta

açmıştır.

karşı

insan

olması

ve yüce

hakları açısından

insanlık

ideallerini

önemli bir gelişme olsa da

vasıtasıyla

kilise

Çağ karanlığı

siyasi otoriteye ortak olması bağnazlığa
denilen çağı yaşatmıştır. Bu çağda özgür

düşüncenin
kapıları

önü kilisenin karanlık mahzenlerinde saklanmış ve insanların mutluluk
cennetin anahtarı satılarak verilmiştir. Bilimsel düşünce her adım atışında

karşısında

kiliseyi bulmuştur; insanlar düşüncelerinden dolayı
mahkemelerinde yargılanarak kendilerini ateşin içinde bulmuşlardır.

engızısyon

Hz. İsa'nın 'Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tamı'nın hakkını Tamı'ya veriniz.'
sözleri tam bir laik anlayışı yansıtırken kilisenin siyasi otoritede söz sahibi olması
sonucu bu ilke görmezden gelinerek ikili egemenlik anlayışı terk edilmiştir. Sezar
ve Tamı'nın hakları toplamı kilisenin hakları olmuştur. Zamanla Avrupa'da feodal
düzenin kurulması kilisenin hakimiyetini daha da kolaylaştırmıştır.
Avrupa feodal sisteminde halkın kast sistemindeki gibi gruplara
bölünmesi, bir grubun diğer grup üzerinden çıkar sağladığını, insan hakları
fikrinden çok

uzaklaşıldığını

mensuplarından oluşmaktaydı. Sınıfların açık

sahipleri, soylular ve kilise
şekilde

var

olması

Soylular ve kilise

genel

mensupları

göstermektedir. Toplum köleler, serfler, meslek

eşitsizlik

uygulamasının

rahat bir hayat sürerken

varlığını

diğer

bir

göstermektedir.

kesimlersefaletiçinde

yaşamaktaydılar.

Bu
ifade

çağda

özgür

edebilmiştir.

Thomas

damgalarını vurmuşlardır.
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düşünce

ancak kilisenin müsaade

Aquinas

ve

Marsilius

ettiği

ölçüde kendini

Patavinus

devirlerine

Thomas

Aquinas'ın düşüncelerinde

hükümdarın

zalim ve müstebit

ilahi

kanunlarla sınırlanması ana noktayı oluşturmaktadır. Yeryüzünde hükümdar da
dahil olmak üzere herkes Tanrı'nın iradesine tabidir. Akıl yolu ile adil bir şekilde
tebaasına davranınakla

yükümlü hükümdar halka zulmederse

karşı çıkma

hakları vardır.

ve direnme

Aquinas'ın
farklıdır.

Klasik

alanındaki

yönetim

düşünceleri

halkın

klasik

hükümdara

Hristiyanlardan

Hristiyanların anlayışında

iktidarların kaynağı Tanrı'dan

iyi veya kötü, adil veya zalim bütün
geldiğinden hükümdara kayıtsız ve şartsız itaat
düşünceyi

edilmesi gerekir. Aquinas bu

değiştirmemekle

temelde

beraber

değişikliğe uğratmıştır. iktidarın kaynağı aynı olmakla birlikte nasıl kullanılacağı
şekline yorumlarıyla

Tanrı'dan

önemli

katkılarda

"halk aracılığıyla" gelir.

anlayışındaki

halk

iktidarı Tanrı'nın

bulunan büyük

Halkın

düşünüre

göre iktidar

iktidara ortak edilmesi günümüz iktidar

egemenliği kavramının oluşmasına katkı sağlamıştır.

gök devleti ve

devleti bütün günah ve tutkulardan

Şeytan'ın

arınmış

yer devleti olarak ikiye

Aquinas,

ayırır.

Gök

olup sevgi hakimdir. Yer devletinde ise

ilk günahın ürünü sonucu olarak ten sevgisi, tutkular, kölelik ve eşitsizlik
hakimdir. 57 Aquinas, Aristo'nun görüşlerini Hristiyanlığa uyarlamaya çalışmıştır.
Bu nedenle
meşru

görüşlerinde

Aristo'nun etkisi belirgindir. Aquinas Aristo gibi

görür, vicdan özgürlüğüne

karşı çıkar

köleliği

ve aforozu da benimser.

İktidara halkın katılmasını sağlayarak önemli bir çığır açan Aquinas' ın
bazı düşünceleri

onda insan

hakları

fikrinin pek de

olmadığı

göstermektedir.

İnsanların eşit kabul edilmemesi, doğuştan insanlar arasında fark olduğu fikri,
köleliğin doğal

görülmesi ve vicdan hürriyetinin kilisenin egemenlik alanında
58
olduğu düşüncesi olumsuz düşüncelerinden bazılarıdır. Bu özelliklerinden dolayı
Aquinas'ın

olarak tabir edilmiştir.
Orta

anlayışı, başına

demokrasi

Çağ'ın

diğer

önemli bir

Aquinas'tan daha ileriye giderek
iktidarı

57

58
59

kimseye

teokrasi

tacı giydirilmiş

bir demokrasi

59

düşünürü

iktidarın

devretınemiş olduğunu

halktan

olan Marsilius Patavinus,
kaynaklandığını, halkın

ve temsilcileri

vasıtasıyla

bu

kendisinin

Aliieddin ŞENEL, İnsanlık Tarihi Boyunca İnsan Hakları Demokrasi ilişkisi, İzmir Barosu
İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yayını, İzmir, 1996, s. 121.
KAPANİ, age., s. 25.
KAPANİ, age., s. 25.
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kullandığım Barışın Savunması adlı

eserinde ileri sürmüştür. Ayrıca eserinde
demokratik sistemin var olabilmesi için üç şart olduğu belirtilmiştir: 1. Yasama
olması.

yetkisinin halka ait

organının

2. Yürütme

yasamadan

kaynaklanması.

3.

Yasama organının yürütme organını kontrol etmesi. Marsilius'un ileri sürdüğü
görüşleri günümüzün yönetim sistemindeki esasları oluşturmaktadır. Demokratik
60

sistemin var olabilmesi için ileri sürülen
nitelikleridir.

Ayrıca

Patavinus,

Orta

Çağ'da

kilise

şartlar çağdaş

Aquinas'ın

kanunları

ile kral veya kilise, kral ve halk

ile

parlamenter sistemin temel

aksine vicdan

özgürlüğünü

beşeri kanunların çatışması

arasında

derin ihtilaflar ortaya

kuvvet olan kilise, kral, derebeyi ve halk

arasındaki

kabul eder.

sonucu kilise

çıkmıştır.

Bu dört

mücadeleler zaman zaman

çatışmalara

yol açarak kendi aralarında egemenliğin kısıtlandığı anlaşmaların
yapılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu karşılıklı kısıtlama getiren anlaşmalar sonraki
çağlar

için insan haklarının gelişmesinde yol gösterici olmuştur. Bu şekilde elde
edilen insan hakları, sonradan elde edilecek insan haklarının müjdeleyicisi
olmuştur.

61

Çağ'da

toplumdaki güç kesimlerinin çatışması sonucu iktidarın
kısıtlanması ile sonuçlanan en önemli ve bilinen anlaşma, 1215 tarihli İngiliz
Orta

Büyük Hürriyet Fermanı (Magna Carta Libertatum)dır. Bu Ferman ile kralın
yetkileri kısıtlanarak halkın özgürlük alanı genişlemiştir. Kral John tarafından
İngiliz halkına ihsan edilen ve Büyük Şart (Great Charter) olarak bilinen Ferman,
62
İngiliz anayasal özgürlüklerinin temelini oluşturmaktadır.
Bu Ferman ile
yönetimin keyfi muamelelerinin önüne geçilmesi, halka birtakım hakların
tanınması, yöneten ve yönetilenlerin bir kurala uyması gerektiği ve üstün hukuk
kurallarının

mevcudiyetinin kabul edilmesi

Ferman'da bireye can ve mal
takibine

karşı

koruma gibi

imzalanmasında asıl
kralın sık sık

vergi

idarenin baronlar

sebep,

karşısında

güvenliği tanınmış

çeşitli

zamanın

almasının

açısından

ve askere

gücünün

olup keyfi yakalama ve ceza

kazanımlar

ekonomik

önem arz etmektedir.

elde

edilmiştir.

Fermanın

şartlarının kötüleşmesi

çağırmasının

zayıftadığının

sonucu,

önüne geçmektir. Merkezi

bir göstergesi olan Ferman,

Osmanlı Devleti'ndeki 1808 tarihli Sened-i İttifakın imzalanmasının şartları

60
61

62
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KAPANİ, age., s. 26.
GÖZLÜGÖL, age., s. 41.
David ROBERTSON, A Dictionary of Human Rights, London, 1997, s. 137.

açısından

benzerlik taşımaktadır. Zorunluluktan kaynaklanması açısından iki
ferman benzerlik taşısa da içeriği ve kişisel güveneelerin tanınması açısından
farklılık arz etmektedir. Aslında sadece, baron ile kral ilişkilerini tanzim eden
Ferman, sonraları hukukçular ve özellikle 1628 yılında Haklar Dilekçesini
(Petition of Rights) tanıyan Edward Coke tarafından siyasi bir doküman olmaktan
ileri götürülerek hukuki vasıf kazanmış ve daha fazla anlamlar yüklenmiştir. 63
Fermanda insan

hakları

alanında

gelişmeler sağlansa

önemli

da bu

hakları

gerçekleştirecek
iktidarının

mekanizmalar tesis edilmemiştir. Eksikliklerine rağmen devlet
sınırlanması açısından belge insan hakları alanında ilk ve en önemli

belge sayılmaktadır. 64
Avrupa' da feodal beyler ile merkezi idare

arasındaki

iktidar

savaşı kralın

merkezi idareye hakim olması ile sonuçlanmıştır. İktidarının tek elde toplanması
yeni iktidar anlayışlarının ortaya atılmasını sağlamıştır. Bu dönemde genel kabul
gören egemenlik anlayışı kralın Tanrı'dan aldığı egemenliğin, yeryüzünde hiçbir
güç

tanımadığıdır.

Orta Çağ'ın başlangıcında ve son dönemlerinde
açısından birkaç cılız ilerleme sağlansa da önemli bir gelişme
olup insanın evrensel, dokunulmaz, devredilmez ve devlete karşı

Hristiyan
ınsan hakları
sağlanamamış

ileri

dünyasında

sürülebileceği hakları olduğu düşüncesi

kabul

görmemiştir.

2- İslamiyet'te İnsan Hakları
İslamiyet ilahi bir din olarak Hz. Muhammed'in önderliğinde 7. yüzyılda

Arap yarımadasında ortaya çıkarak kısa zamanda Asya ve Afrika'ya yayılmıştır.
Cahiliye olarak tabir edilen İslam öncesi dönemde insanlar kabileler şeklinde
yaşamaktaydılar. Devlet otoritesinin olmayışı insanların düzensiz, anarşik ve
başıboş şekilde yaşarnalarına yol açmıştır. insani değerlerin olmadığı bu hayat
tarzının Robbes'un tasvir ettiği tabiat halinden faklı olmadığı ileri sürülmüştür.

Hayat

tarzının şekillenmesini,

bölgenin tabiat

şartlarının yanı sıra

kabile

65

anlayışı

da önemli ölçüde etkilemiştir. İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri bir
kabileye mensup olmaya
63
64

65

bağlıydı.

Kabileler

arasındaki ilişkiler

ise tamamen güç

ROBERTSON, age., s. 137.
..
UNAL, age., s. 13.
.
KAP ANI, age., 86.
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ilişkisi

ve gelenekiere

dayanmaktaydı.

Böyle bir ortamda insan

hakları

fikrinin

oluşması imkansızdı.

İslamiyet'in doğuşu bölgenin siyasi ve kültürel yapısını kısa sürede
değişikliğe uğratarak Arapların

olmalarını

sağlamıştır.

Anadolu'ya

dayanmaktaydı.

siyasi bir güç olarak dünya

Doğu sınırı

Çin'e,

arenasında

batı sınırı Fransa'nın

söz sahibi

içlerine ve

İslamiyet'in Hristiyanlık gibi sadece Tanrı ile kul arasında bir inanış

sistemi olarak değil aynı zamanda insanın bütün yaşam alanını tanzim eden bir
inanç sistemi olarak belirmesi daha farklı sorunların ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. İslamiyet, Allah'ın mevcudiyeti ve Hz. Muhammed'in kabulü (Şehadet)

temelli bir din olarak

insanın

bütün iç ve

dış

münasebetlerini

katı

bir

şekilde

düzenlemiştir.

İslamiyet'in insan haklarına bakışı da kendi sistemi ile çatışmayacak bir

Günümüz insan hakları değerlerinin
birçoğu İslam'ın değerleri ile açıklanarak insan hakları ile İslam'ın çatışmadığı

düzlem üzerinde

açıklanmaya çalışılmıştır.

devamlı olarak belirtilmiştir. Günümüzde İslam ülkelerinin istisnasız hepsinin
Birleşmiş

Milletler'in antlaşmalarını onaylayarak
olmalan bu duruma örnek olarak gösterilmektedir. 66

uluslararası

hukuka dahil

İslamiyet'in kendi içerisinde evrensel bir din olma iddiasını ileri sürmesi
ınsan

haklan

kavramının

kendi içerisinde terminolojisi ile yorumlanarak

sunulmasını sağlamıştır. İnsan hakları, insanın bizzat insan olmasından dolayı
tanınmamış

olup

Allah'ın

lütfu ve insana

tanıdığı

imtiyazlar olarak takdim

edilmiştir. Bu insan hakları Batı'nın insan hakları anlayışından farklıdır. Öncelikle

insan

haklarının kişiye tanınmış olması açısından

büyük farklar

bulunmaktadır.

İnsan hakları, insana sadece insan olduğu gerekçesi ile maddi ve manevi varlığını
geliştirmesi

ve özgür bir birey olarak kendini ifade edebilmesi

amacıyla

verilirken,

İslam'da insan hakları toplum düzeninin sağlanması ve kişinin tehlikelerden
korunması amacıyla

66

verilmektedir.

Ann Elizabeth MAYER, Islam and Human Rights, Tradition and Politics, Westwiew Press,
First Edition, Boulder and San Francisco, 1991, s. 12-3.
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İslam

ile insan haklarının bağdaşıp bağdaşmadığı, İslam' da ınsan
haklarının var olup olmadığı yönündeki tartışmalar İslamiyet'in hangi şartlarda
doğduğunu değerlendirmernekten

ve

doğuş zamanı

ilkelerinin insan

haklarına

uyum sağlama için zorlanarak bağdaştığı iddiasından kaynaklanmaktadır. Dinlerin,
özel olarak İslamiyet'in gayesi, insanların hem bu dünyada hem ahirette
mutluluğunu sağlamaktır.

iradesine

bırakılan

Bu

bir reçete

mutluluğun sağlanması amacıyla insanların

hür

sunulmuştur.

İslamiyet'in getirdiği ilkeler kuşkusuz zamanına göre üstündü ve ınsan
haklarının gelişmesine katkı sağlamıştır.

kızların toprağa

ibadet

Can ve mal

güvenliğinin sağlanması,

diri diri gömülmesinin önüne geçilmesi, adaletin tesis edilmesi,

hakkı

bazılarıdır.

gibi hususiyeder insan haklarının gelişmesine sağlanan katkılardan
Dinin dogmatik kurallar bütünü olması ve yorumlanılmasında günün

anlayışının

dikkate

alınmaması

sonradan

doğan değerlere

ve ilkelere uyum

sağlamasını zorlaştırmıştır. İslamiyet'in ilk yıllarında geniş bir şekilde kapsama
alanı

bulan yorum faaliyetleri

şartlarına

uygunluk

sonraları

içtihat yolunun kapanması sebebi ile günün

sağlanmaktan uzaklaşılmıştır.

Siyasi otoriteterin

yeniliğe

kapalı olmaları

ve mevcut düzeni korumak istemeleri de bunda etkili olmuştur.
Bunlara ek olarak İslami insan hakları düşüncesinin en büyük sorununun zengin
ciddi bir kurumsal zaafiyetİn olduğu ileri
İnsan hakları doktrini Batı' da hükümdarlıkları yumuşatan ve

argüman ve tarihsel
sürülmüştür.

67

pratiğe rağmen

ortadan kaldıran bir dönüşümü sağlamış iken İslam'da insan hakları doktrininin
68
olmaması sebebiyle böyle bir geçiş gerçekleşmemiştir.
İslam'da insan hakları bağlamında iktisadi ve sosyal hak ve özgürlüklere

fevkaliide önem verilmiştir. Zenginlerden toplanan zekat adı verilen gelirlerin
ihtiyaç sahipleri için kullanılması bu bağlamda değerlendirilmelidir. İslam'ın
iktisadi ve sosyal hakları yüzyıllar önce düzenlediği ifade edilmiştir.
İslam
yararlanması

67
68

69

terminolojisinde
olarak

tanımlanan

bütün
insan

insanların

hakları

Allah'ın

69

nimetlerinden

kul/özel ve Allahikamu

hakları

Mustafa YILDIZ, Alternatifİnsan Hakları Kuramı, Anka Yayınları, İstanbul, 2002, s. ll.
Bahri SAVCI, "Türkiye'de Kamu Özgürlükleri", Arınağan Kanun-i Esasi'nin 100. Yılı, AÜSBF
Yayınları No: 423, Ankara, 1978, s. 112.
Servet ARMAGAN, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ankara, 1987, s. 165-6.
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olarak ikiye aynlmaktadır. 70 Ayrıca insan hakları, Yaratıcı'nın hiçbir istisna söz
konusu

olmaksızın

ve tam bir

eşitlikle insanlık

onuruna bağlı haklar olarak tanımlanmıştır.
üyesi

olması

şerefe saygı
korunması

olarak

sebebiyle verilen

haklardır.

71

ailesinin her bireyine
güvenliği,

şan

ve

ise kamunun yararının

ve toplumu ilgilendiren haklar olup, öneminden

dolayı Allah'ın hakları

gibi haklar kul/özel
bilinmektedir.

ibadet

etme,

Kamu

zekat

ve

devletten

cezalandırılmasını isteme gibi haklar kamu haklarındandır.

klasik manadaki haktan

farklı

üzere

72

olup haktan ziyade

etmektedir. Örneğin ibadet etme bir hak olarak
anlaşıldığı

adalet,

hakları

da

çeşitleri

insan

Özel haklar, insanlara toplumun bir

Can ve mal

haklardandır.

tanıdığı

suçluların

Örneği verilen hak
yükümlülüğü

ifade

düzenlenmesine rağmen

içeriğinde yükümlülüğü barındırmakta

olup hak, özgürlük ve

serbesti kavramından uzaktır. İslam'ın terimiere yüklediği özel anlamından dolayı
insan haklarını karşılamadığı ve ödev niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür? 3
İslam'da hak ve özgürlük kendi anlayışı içerisinde genel manasından

oldukça farklı bir şekilde tanımlanmıştır. Özgürlük kelimesi İslami kaynaklarda
genel olarak iki anlamda
kullanılmıştır. Şöyle

kullanılmıştır.

ki özgür insan

Bunlardan birincisi

denildiği

köleliğin karşıtı

zaman köle olmayan insan

olarak

anlaşılır.

Özellikle cezalandırmada özgür ve köle ayrımı dikkati çekmektedir. İkincisi ise
olarak irade özgürlüğünü ifade etmektedir. 74 Bu
sınıflandırma dışında İslam hukukunda özgürlüğün yalnız insanlara değil tüm
canlılara tanındığını, ayrıca özgürlüğün kul-Allah ilişkilerinde kullanılması
sebebiyle daha geniş olduğu iddia edilmiştir. 75 Ayrıca İslam'da inanma özgürlüğü
kadar inanınama özgürlüğünün de olduğu iddia edilmiştir. Allah'ın şeytanı
yaratarak dileyenin şeytana uymasını, dileyenin de kendisine itaat etmesini
determinizmin

karşıtı

öngörmesi bu bağlamda değerlendirilmiştir? 6 Ancak dinden dönenlere yaşama
hakkının

tanınmaması

olmadığı

göstermektedir.

70

71

72
73

74
75
76

tam anlamda inanma veya

inanınama

özgürlüğünün

Mehmet Nuri YILMAZ, "İslam ve İnsan Hakları", Yeni Türkiye, S. 2ı, Yıl. 4, Mayıs-Haziran
1998, s. 229.
Hüseyin HATEMİ, İnsan Hakları Öğretisi, işaret Yayınları, İstanbul, 1988, s. 289.
GÖZLÜGÖL, age., s. 43
DONNELL Y, age., 59
KAP ANİ, age., s. 85
GÖZLÜGÖL, age., 44
Hayrettİn KARAMAN, İslam'da İnsan Hakları Din, Vicdan ve Düşünce Hürriyeti, Ensar
Neşriyat, İstanbul, ı 996, s. ı 7.
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İslam'ın özgürlük anlayışında en önemli değer adalettir. Bu kavram
Kuran'ı

Kerim'in birçok yerinde ve Hz. Muhammed'in birçok sözünde
zikredilerek adeta kutsal bir niteliğe bürünmüştür. Adalet, İslam'ın temel
esaslarından biri olup somut ve gerçekçidir. İslam'ın temel amacı yeryüzünde
İslam' da

devlet

olmasıdır.

Adalete

zulmün hertaraf edilmesi ve adaletin tesis edilmesidir.
yöneticisinin sahip

olması

gereken niteliklerden biri de adaletli
gitmiş

verilen önem o kadar ileri

ki

Kuran'ı

Kerim'de

şu uyarı yapılmıştır:

topluluğa olan düşmanlığınız sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın."

"Bir

77

İslam'da insan haklarının olmadığı veya eksik olduğu yönündeki eleştiriler
indirgendiğinde

somuta

olmamasından,

kölelik kurumunu

Müslümanlar

yapılmasından,

azınlık

ile

tanımasından,

Müslüman

kadın-erken

eşitliği

arasında

ayrım

olmayanlar

olarak sadece gayrimüslim olarak tek

tanrılı

din

mensuplarını kabul etmesinden, bedeni cezaların mevcut olmasından ve İslam'dan

dönenlere

yaşam hakkının tanınmamasından kaynaklanmaktadır.

İslam
yollarının

köleliği

büyük

tamamen

kısmını

Kölelerin azat edilmesi

ortadan

kapatarak,

devamlı

olarak kölenin azat edilmesi
Köle sahiplerinin kölelere iyi

kaldırınarnakla

köleliğin

olarak teşvik

şart koşularak

beraber köleliğin

önündeki engelleri

edilmiş

olup

kölelik

azaltmıştır.

bazı günahların

kefareti

engellenıneye çalışılmıştır.

davranması gerektiği ernredilmiştir.

İslamiyet, çağının çok ilerisinde bir eşitlik anlayışı getirerek uygulanması

için önlemler

almıştır. Eşitlik anlayışı

Hristiyan

nitelikte olmayıp bunun içeriği doldurulmuştur.
zamanda

hakların

ve

yaşam tarzının

konusunda kesin hükümler
buyrulmuştur:

katında

tanıyasınız

diye

aşiretler

gibi romantik

İslam'ın ana kaynağı ve aynı

belidendiği Kuran'ı

Allah'a

eşitlik

Kerim'de

Hucurat Suresinin 13. ayetinde

ve

şüphesiz

ki

ve kabileler haline getirdik;

inananların kardeş olduğu belirtilmiştir.

yakınlık anlamında değerlendirilmiştir.

şöyle

dişiden yarartık

en üstününüz, Allah 'tan en fazla çekinenizdir." Yine

1O. ayetinde de bütün
anlayışı

vazedilmiştir.

78

"Ey insanlar şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir

sizi, birbirinizi
Allah

da

anlayışında olduğu

aynı

surenin

Ayetlerdeki

eşitlik

Hz. Muhammed'in hadis

olarak nitelendirilen sözlerinde eşitlik hususunda önemli, ayrımcılığı önleyici

77

78

Kuran'ı Kerim, 5/8.
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ifadeler

bulunmaktadır.

"Arap'ın

Arap olmayana,

Hz. Muhammed bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
beyazın siyaha takva dışında üstünlüğü yoktur." Diğer

bir hadiste ise insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğu belirtilmiştir. 79 İslam'ın
kaynaklarında

sadece inananların eşitliğinden bahsedilmesi, inanmayanların
dışlandığını göstermektedir. ilkesel olarak Müslümanlar arasında eşitliğe yer

verilmekle birlikte zımmi olarak bilinen gayrimüslimler de İslam'ın siyasal
egemenliğini tanımaları,

vergi ödemeleri ve devlete

karşı

gelmemeleri

şartıyla

İslam devletinde başka kültür çevrelerinde pek görülmeyecek şekilde hayatlarını

devam ettirmişlerdir. 80
İslam'da insan hakları alanında yöneltilen en önemli eleştirilerden biri
kadın-erkek eşitliği hakkındadır. İslam'da insan olmaları bakımından kadınla

erkek

arasından

bir fark

olduğu belirtilmiştir.
kadının eşit olduğu

olmadığı

ve

eşit

derecede emir ve yasaklara muhatap

ibadet yönünden ve Allah'la yakınlık açısından erkekle
söylenebilir. Ancak haklar mevzubahis olduğunda miras

81

örneğinde olduğu gibi kadın ve erkeğin eşit olmadığı görülmektedir. İslam tam
manasıyla kadın-erkek eşitliğini

tesis etmese de zamanına göre kadınlara önemli
ölçüde haklar sağlayarak kadının özne olmasının yolunu açmıştır. Ancak sonraları
dinin çeşitli kültürel anlayışlarla karışması sonucu kadın, tekrar özne olmaktan
çıkmıştır.

İslamiyet kölelik kurumunun kalkmasının yollarını açma ve kadına değer

ilerleme sağlasa da insan hakları
meflıumunun varlığından söz etmek zor görünmektedir. Öncelikle insanın insan
olmasından dolayı kendi kişiliğine ve varlığına bağlı insan hakları anlayışı
oluşmamıştır. Kişilere can ve mal güvenliği, şan ve şöhretin korunması, eşitlik

verilmesi

açısından

hakkı, kardeşçe

isteme

hakkı

insan

hakları alanında kısmi

muamele görme

hakkı,

gibi hak ve serbestiler

ibadet

tanınsa

hakkı, suçluların cezalandırılmasını

da bunlar, klasik insan

mahiyet itibariyle değişik olup kapsam itibariyle de dardır.
terminoloji
hakların

79
80
81

82
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farklılığı

işlev

sebebiyle insan

haklarının

ve tarihsel özellikleri

dini metinlerde

açısından

82

haklarından

İslamiyet'in

aranması

incelenerek

yerine,

karşılıklarının
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bulunması 83 ve İslam'ın tanıdığı hakların, ancak bu dinin kendi özel bağlaını

içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. 84
Günümüzde Müslüman ülkeler uluslararası alanda belki de etkilenmemek
amacıyla uluslararası insan hakları bildirilerini kabul etseler ve insan hakları
sözleşmelerine

taraf da olsalar halk, insan hakları kelimesine pek de sıcak
bakmayarak Batı'nın bu kavram vasıtasıyla kendilerine hakim olma istediğini
düşünmektedir.

İnsan haklarından bahsedildiğinde Batı 'nın ri yakar olduğu,

emperyalizmi kabul

ettirıne isteğinde olduğu

olduğu iddiaları dile getirilmiştir.

85

ve insan haklarının

Batı'nın

netarneli

Esasında bu eleştiriterin yöneltilmesinde

Müslümanların haksız olduğu
yaşamına saygı
amacıyla

söylenemez. ABD'nin insan haklarını ve insan
göstermeyen Gulbettin Hikmetyar'a kendi emellerine ulaşmak

yardımda

bulunması,

güvensizliğin

tutumunun da etkili olduğunu göstermektedir.

temelinde

Batı'nın

ikircikli

86

İslamiyet ilahi bir sisteme dayanması sebebi ile dogmatik kurallar

bütününden oluşmaktadır. Her inanç sisteminde olduğu gibi İslam'da da
çatışması

muhafazakar-yenilikçi

olmuştur.

Bu

çatışmada

üstün gelen taraf

muhafazakarlar olduğundan İslami kuralların yeniden yorumlanması, yeni şartlara
değerlendirilmesi

göre

insan

hakları anlayışı

ve

kısıtlamaları aşmak

günümüz insan

için yöntemler

geliştirilemediğİnden

hakları anlayışını yakalayamamıştır.

Son

zamanlarda İslam'da insan haklarının olduğu yönündeki çalışmalar, insan
haklarına katkı sağlamakla birlikte ideolojik sloganlardan öteye gidememiştir. Her
ne kadar İslam'daki insan hakları anlayışı kısıtlı kalmışsa da adalet, iktisadi ve
sosyal haklar ve benzeri alanlarda örnek alınabilecek noktalar bulunmaktadır.
İnsan haklarının lütuf olarak görülmesi ve insana sırf insan olması sebebiyle

kişiliğine bağlı dokunulmaz ve vazgeçilmez haklar tanınmaması İslam' da insan
haklarının
haklarını

tam

manası

ile mevcut

benimsemenin

aynı

olmadığını

zamanda rejim

göstermektedir. Bu
değişikliği

talebini

bağlamda
içerdiği,

insan

yasama

organına müdahale anlamına geldiği ve cismani cezaların İslam' da olması

83

84
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sebebiyle

haklarının

insan

geleneksel

İslami

yaklaşımla

kolayca

bağdaştırılamayacağı belirtilmiştir. 87

C) Yeni Çağ'da İnsan Hakları
Çağ'la

Yeni

birlikte Avrupa'da feodalite ortadan

krallıklar

ortaya

tarafından

verilmesi sebebiyle bunu

kalkmış

çıkmıştır. Monarşik krallıklar egemenliğin
kullandıklarını

iddia

yerine

monarşik

kendilerine

Tanrı

etmişlerdir. Krallıkların

egemenliği

kendi adiarına tesis etmeleri egemenlik gider korkusuyla bu konuda
daha kıskanç hareket etmeleri ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde egemenliğin,
bölünmez, devredilmez ve tek olduğu anlayışı hakimdir.
Krallıkların egemenliği kıskanç

hürriyetlerinin

aşırı

bir

şekilde kullanmaları, ınsan

kısıtlanması

derecede

ve

insan

hakları

hak ve

ihlalleri

ile

sonuçlanmıştır. İnsanların doğuştan insan haklarına sahip olduğu anlayışı otoriter

yönetimlerde filizlenmiş ve kısa zamanda yaygınlık kazanmıştır. 88 Bu dönem
aydınları,

15.

yüzyılda başlayan

hakları alanında

temellerinin

Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle insan

önemli felsefi

oluşmasına

önemli

yapılan düşünsel çalışmalar

ve

çalışmalar

yaparak insan

katkıda bulunmuşlardır.

haklarının düşünsel

Dönemin

sonlarına doğru

başkaldırı

hareketleri sonucu mutlak egemenlik
anlayışı zayıflayarak, insan hakları pozitif hukuka girmiş ve anayasalardaki yerini
almıştır. İnsan haklarının pozitif hukukta yer alması bu dönemde başlamış olup
sonraki dönemlerde de tam olarak yerleşmesi sağlanmıştır.
İnsanın sadece insan olması sebebiyle doğuştan ınsan haklarına sahip
olduğu

ve bu haklara müdahale edilemeyeceği, dokunulamayacağı ve hakların
bölünemeyeceği anlayışı bir sistem içerisinde bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu
zamana kadar insan
çalışmalar

88

89

40

önemli

bir sistem dahilinde ortaya

oluşturulamamıştır.

87

hakları alanında

çalışmalar yapılmış

çıkmamış

ve insan

olsa da, bu

hakları

doktrini

89
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İnsan haklarının oluşması ve varlığı iktidarın sınırianmasına bağlı
olduğundan, iktidarın sınırlandırılması alanında çalışmalar yapılmıştır. iktidarın
sınırlandırılması
düşünsel

genel olarak 'Tabiat hali' ve 'Toplum

temelini

bulmuştur.

Bu dönemde meydana gelen
uygulamaya da

sözleşmesi' vasıtasıyla

geçmiştir.

gelişmeler

sadece

düşünsel

Bu sebeple bu dönemde insan

gelen gelişmeler düşünsel ve uygulama

boyutta

kalmayıp

hakları alanında

medyana

boyutları şeklinde ayrılarak

incelenecektir.

1- Düşünsel Alandaki Gelişmeler
İtalya'da başlayan Rönesans hareketinde insanın kendine önem verilmesi

sebebiyle hümanizm ortaya çıkmıştır. Hümanizmde insan sevgisi esas

alındığından

insanın
Doğal

bir değer olarak ortaya çıkması doğal hukuk anlayışına yön vermiştir.
hukukun pozitif hukuka aktarılması ile birlikte doğal hukukun gerilemesi,

düşünce aşamasında boşluk yaratmıştır ve bu boşluğu bireycilik doldurrnuştur.

90

Bireyciliğin doğal

hukuktaki boşluğu doldurması ile beraber devlet, klasik
egemenlik anlayışındaki hükmeden kurum olmaktan çıkarak bireye hizmet götüren
kurum haline

dönüşmeye başlamıştır.

Doğal
değişmez

hukuk anlayışında insanlar zamana ve mekana bağlı olmaksızın
ve evrensel nitelikte haklara sahiptir. 19. yüzyılda doğal hukuk anlayışı

hukuki pozitivizmin üstün gelmesine rağmen ortadan kalkmamış, pozitif hukuka
yön verir hale dönüşmüştür. İnsan aklına dayanan doğal hukuk, insanın kendi
aklıyla değişmez, doğru ve iyi bir hukuk sisteminin olması gerektiği düşüncesi
üzerine temellendirilir.
Devleti
devletin
oldukları

sınırlama vasıtalarından

olmadığı

ikincisi olan toplum sözleşmesi insanların
dönemde özgür bir biçimde yaşadıkları, ancak sonraları sahip

özgürlüklerinin bir

güvenilir bir sistem
kalsa da devletin
Doğal

fikrine

sınırlandırılmasına

hukuk

(1583-1645) ile

90

oluşturma

kısmını

dayanır.

fevkaliide

anlayışı doğal

başlar. Aynı

devlete devrederek kendileri için daha

hukuk

Bu

düşünce,

sadece teorik olarak

katkı sağlamıştır.

anlayışının

kurucusu Hugo Grotius

zamanda devletler hukukunun kurucusu da olan

ÇEÇEN, agm, s. 24-5.
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Grotius'a göre
aynı nitelikte

doğal

hukuk insan aklının ürünüdür. Bütün insanlarda varolan akıl
olduğundan, hukuk da aklın ölçülerine uygun olmalıdır. Aklın

ölçülerine uygun olan hukuk evrensel hukuk

oluşturur

ve bu hukuka herkesin

uyması

gerekir. Doğal hukukun evrensel bir niteliği haiz olması hem zaman hem
de mekan açısından değişmeyeceği anlamına gelir. Bu sebeple doğal hukuku Tanrı
bile

değiştiremez. Doğal

hukukun evrensel

olması

sebebiyle insanlar da

ayrım

yapılmaksızın ortak haklara sahiptir. İnsan haklarını oluşturan bu ortak haklar ilk

defa bilimsel olarak Grotius tarafından ortaya atılmıştır. 91
Grotius'un
siyaset felsefesi

çağdaşı

Thomas Robbes (1588- 1679) da devletin

ve

alanında çalışmıştır.

sözleşmesine dayandırarak

güvenli ve düzenli bir
halkın

oluşumu

Robbes devletin oluşumu düşüncesini toplum
açıklamıştır. Ona göre toplum sözleşmesi taratlara

barış ortamı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Sözleşme

tüm hak ve özgürlüklerini

devrettiği

sorumsuz bir devlet

ile

başkanı atanmıştır.

Sözleşme yapıldıktan

sonra hak ve özgürlüklerin iadesi ve devlet başkanının
denetimi mümkün değildir. Robbes'un sisteminde insanlar önceden kargaşa
ortamında olduklarından

bu

şekilde

bir

sözleşme

yaparak düzenli bir hayata

geçmek istemişlerdir. Sözleşmede devlet taraf değildir. Sözleşme öncesi dönemde
insanlar tam bir kaos ortamında yaşamakta olup adeta birbirlerini yiyecek
durumdadırlar. Robbes bu tabiat halini "İnsan insanın kurdudur." (Homo bomini

lupus.) diyerek anlatmaktadır. Sözleşme ile hak ve özgürlükler devredildikten
sonra devlet ortaya bir canavar (Leviathan) olarak çıkmıştır. Sözleşme şartlarının
yerine getirilmesi devlete bırakıldığından sözleşmeye uyulmasının sağlanması için
her yolu deneyebilir. Robbes'un düşüncelerinde düzen fikrinin ön plana çıkması
ve özgürlüğün geri planda kalmasının sebebi yaşamış olduğu dönemin siyasi
istikrarsızlığından kaynaklanmaktadır.
çıkararak

Bu sebeple mutlakiyetçi yönetimi ortaya

şeklinin monarşi olduğunu

en iyi yönetim

öne

sürmüştür.

Robbes'ta

devleti öne çıkaran bu anlayışa rağmen özgürlük fikri de var olmuştur. Özgürlük
insan aklı ile elde edilebilir ve
Hobbes yetkilerin

özgürlüğün sınırlarını

tamamını

(1712-1778) yetkileri genel iradeye

devlet belirler.

hükümdara devrederken Jean Jack Rousseau
devretmiştir.

Rousseau

görüşlerini

ünlü eseri

Toplum Sözleşmesi'nde anlatmıştır. İnsanlar toplum sözleşmesi ile bütün yetkileri
yanılmaz olan genel/millet iradesine bırakılmıştır. İnsanlar genel iradeye hak ve
91
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özgürlüklerini kayıtsız ve şartsız olarak devrettiklerinden ondan hesap soramazlar.
Buna gerek de yoktur. Şöyle ki insanlar genel irade ile aynı şekilde düşünüyorlarsa
zaten sorun yoktur. Eğer genel iradeden farklı düşünülüyorsa genel irade yanılmaz
olduğundan kişi

kendisinin yanıldığını kabul ederek genel iradeye razı olacaktır.
Rousseau'nun görüşleri millet egemenliğini ortaya çıkararak Fransız ihtilalinin
fikri temellerini hazırlamıştır. Bu fikirler ülkenin yönetim şekli haline gelerek
parlamentolarda uygulanma

olanağına

da

kavuşmuştur.

Parlamenterler yasa

çıkarmada farklı görüşlere
çıkmakta

bir kanun

egemenliğini

sağlayarak

etki

ortaya

sahip olsalar ve farklı yönde oy kullansalar da ortaya
ise buna uymaktadırlar. Rousseau'nun fikirleri millet

çıkarmış

ulus devletlerin

bulması

olup, milliyetçi

oluşmasına

ve uygulamada

zemin

akımların

hazırlamıştır.

şekillenmesine rağmen,

rejim olan demokrasinin gerçek anlamda

Rousseau,

insan

olamayacağını,

hız

kazanmasını

görüşlerinin

haklarının sağlandığı

ancak

tanrılardan oluşan

bir halkın gerçek demokrasi ile yönetilebileceğini ve gelişmiş bir yönetim biçimi
olan demokrasinin insan karakterine uymadığını eserinde ileri sürmüştür. 92

John

Toplum sözleşmeleri arasında en geçerli olanı ve uygulamada etkisi olanı
Locke'un (1632-1704) toplum sözleşmesidir. Locke'un toplum

sözleşmesinde
devredilmiş

Robbes ve Rousseau'da

olduğu

ve devlete müdahale edilemez bir

yetkileri hak ve özgürlükler lehine

gibi hak ve özgürlükler devlete
anlayış

olmamakta olup devletin

sınırlandırılmıştır.

Locke toplum sözleşmesinde tabiat halini esas alarak insanların bir takım
haklara sahip olduğunu kabul etmektedir. Sahip olunan hakların başında hayat,
hürriyet ve mülkiyet hakları gelir. Tabiat halinde insanlar hür ve eşit şekilde
yaşamakta olup durumlarından memnunlardır. Ancak bu memnuniyete rağmen
93
eksikliği hissedilen şey ortak ve düzenli otoritenin mevcut olmayışıdır. İnsanlar
toplum sözleşmesi ile sadece cezalandırma yetkisini devlete devrederek diğer hak
ve özgürlüklerin tamamını kendilerinde bırakmışlardır. İnsanların bu tür bir
sözleşmeye

Toplum

gitmelerinin

amacı

sözleşmesine aykırılık

kendi hak ve özgürlüklerini daha iyi
durumunda

sözleşme

ihlal

edildiğinden insanların

hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla devlete karşı direnme

92
93

korumaktır.

hakları vardır.

Jan Jack ROUSSEAU, Toplumsal Sözleşme, (Çev.: Vedat Günyol), Çan Yayınları, İstanbul s.
157.

.
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Locke'un fikirleri dünyada geniş yankılar uyandırmıştır. Onun fikirleri
Amerikan ve Fransız İnsan Hakları Bildirilerini, anayasa hukuku ve temel hak ve
alanındaki gelişmeleri etkilemiştir.

özgürlükler

Fransız

Bu yüzden Amerikan ve

İnsan Hakları Bildirilerinde hiçbir düşünürün etkisinin Lockekadar olmadığı ifade

edilmiştir.

94

18.

yüzyılın

önemli

düş ünürlerinden

ve hukuki ödevleri birbirinden
geldiğini,

ayırmış,

Immanuel Kant ( 1724-1804) ahlaki

ahlaki ödevlerin

kişinin

dünyasından

iç

insanın dıştaki davranış şekillerini belirlediğini

hukuki ödevlerin ise

belirtmiştir. İnsan sadece bir tabii hakka sahiptir: Özgürlük. Eşitlik ve mülkiyet ise
kaynaklanmaktadır.

hürriyetten

Kant ihtilal

düşünürlerden ayrılmaktadır. Bağımsız

hakkını

diğer

kabul etmeyerek

bir okul kuramayan Kant

"olması

gereken

hukuk" üzerinde durması sebebiyle tabii hukukun gelişmesinde rol oynamıştır. 95
18. ve 19
uzak ve

dayanaklarının

Doğal
Doğal

yüzyılda doğal

hukuk

tümüyle

hukuk ve toplum

varsayım

sebebiyle

sözleşmesine

ağır eleştiriler yöneltilmiştir.

anlayışına karşı çıkanların başında

hukuk doktrini ona göre

öğreti,

soyut, realiteden

Edmund Burke gelir.

gelenek ve tecrübeleri dikkate

almadığından

farazi eşitlik ve direnme hakkı tarihi süreçte şiddet ve kaosa sebep olmuştur. Bu
sebeple tarihi gelişim sonucu tedrici olarak oluşan haklar, kurumlar ve değerler
mutlak haklardan önce gelir. 1793 tarihli

Fransız Anayasasını

Burke

"anarşi

belgesi" (digest of anarchy) olarak betimleyerek mutlak olan vazgeçilmez temel
öğretisinin

haklar

savunmuş tur.

hükümet

Almanya'da ortaya
doğal

hukuk

birlikte,

çıkan

bulundurulması

tamamen

Yapılacak

aykırı

ve

Savigny hukuk

95

96
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ve

anarşi

sebebi

olduğunu

reformların başanya ulaşabilmesi

düzeniemelerin

reformlar halka

reformlarına karşı çıkmamakla

için tarihi kökenlerin, örf, adet ve geleneklerin

anlatılınalı

yasalaştırılmalıdır. Hakların kaynağı
94

davet

Tarihçi Okul'un öncüsü Friedrich Von Savigny

öğretisini eleştirmiştir.

reformların yapılabilmesi

göz önünde
inancına

darbesine

96

ve

yapılmaması gerektiğini
halkın

tarih

ileri

için

halkın

sürmüştür.

bilincinde kabul gördükten sonra

olduğundan halkın

bilinci göz

ardı

KAPANI, age., s. 33.
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edilemez. Hukuk devletten kaynaklanmamakta olup hukukun evrensel bir yürürlük
şansına kavuşması imkansızdır.
Doğal
eleştirilmiştir.

hukuk

97

öğretisi

en

üzerinde

şekilde

Onların görüşlerinin aktanldığı

tarih, egemen ve egemen olmayan
Hukuk bir

ağır

meşrulaştırma aracı

kullandığı

sınıflar arasında sınıf

olarak egemen

hükmetme

Marks ve Engels tarafından
Komünist Manifestosu'na göre

aracıdır.

sınıfların

mücadelesinden ibarettir.
egemen olmayan

Devlet hakim olan burjuva

sınıflar

sınıfının

menfaatlerini kolladığından, işçi sınıfının menfaatlerinin korunması beklenemez.
Bu sebeple işçi sınıfı ayaklanarak burjuvanın hakimiyetine son vererek kendi
hakimiyetini kuracak ve gerçek özgürlük

ortamına kavuşacaktır. Batı

ülkelerinde

hak ve özgürlüklerin hukuki olarak bulunmalarının anlamı, bunları ancak güçlüler
98
kullanabildiğinden yoktur.
Marks ve Engels'in görüşlerinde hakikat payı
bulunmakla birlikte egemen olan komünist rejimler, temel hak ve özgürlüklerin
teminatının sağlandığı

bir sistemi

oluşturamamışlardır.

2- Uygulamadaki Gelişmeler
Yeni

Çağ'da düşünsel

alanda önemli

gelişmeler yaşanırken

uygulamada da

önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Özellikle İngiltere'de kral ile baron ve halk
arasındaki mücadelede adım adım başarılar kazanılmıştır. 1215 Büyük Hürriyet
Fermanı

(Magna Carta Libertatum) ile

başlayan iktidarın kısıtlanması

1628 Haklar

Dilekçesi (Petition of Rights ), 1670 Habeas Corpus Act, 1689 Hakları Bildirisi
(Bill of Rights) ve 1751 tarihli Veraset Yasası (Act of Settlement) ile
sonuçlanmıştır. İnsan hakları alanında elde edilen kazanımlar anayasa hukuku ile
doğrudan bağlantılı olduğundan insan hakları tarihinin ve dönüm noktalarının
anayasa hukuku açısından da bağlantılı olduğu söylenebilir.
İnsan hakları fikrinin çağdaş anlamda ortaya çıktığı bu zamanda önemli
gelişmelere rağmen

insan

hakları

(1453-1546) Ka to lik

bağnazlığına karşı başlatmış olduğu

ihliHleri de devam

etmiştir.

Martin Luther'in

mücadelede Paris 'te bir

gecede binlerce Protestan katledilmiştir. (Saint Barthelemy Katliamı, 24.08.1572)

97
98
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.

GURIZ, age., s. 228-231.
Anı! ÇEÇEN, "Demokrasi ve İnsan Hakları", İnsan Haklan Yıllığı, TODAİE Yayınları, C. 5-6,
Yıl: 1983-1984, s. 72.

45

Yeni Çağ' da insan haklarının yukarıda
ne anlama geldiği tarihi sırasıyla ele alınacaktır.

bahsettiğimiz

dönüm

noktalarının

a) Haklar Dilekçesi (1628) (Petition of Rights)
Kralın
vatandaşları

ödünç para vermeye

tedirgin ve

rahatsız

ve ülkenin

değişik

kalmaya

aykırı

Magna Carta' da kabul edilen güveneelere
zorlaması,

hareket ederek
atılması,

ödünç vermeyenierin hapse

edilmesi, tutuklamalarda tutuklama nedeninin gösterilmemesi

yerlerine gönderilen askerlerin

kalkışması

halkın rızası

adında

üzerine parlamento Haklar Dilekçesi

ederek Krala

sunmuştur.

ödünç para,

bağış,

Bu bildiride parlamentonun genel

vergi, herhangi bir

armağan

almadan evlerinde
bir bildiri kabul

onayı olmadıkça halkın

vermeye veya buna benzer bir

ödemede bulunmaya zorlanması, ödemede bulunmayanların sorguya çekilmemesi,
yemin etmeye zorlanılması, hücreye kapatılması, tutuklanması ya da eziyet
çektirilmesi ve rahatsız edilmesi
kısıtlanmasında

parlamentonun

açısından

kılmaktadır.

önemli

yasaklanmıştır.

99

kararının gerekınesi

Hak ve

özgürlüklerin
hakları

bu belgeyi insan

b) Habeas Corpus Act (1679)

Habeas Corpus Fermanı çok eskiye dayanmakta olup, Magna Carta'dan
önce tarihli olup değişik defalar yeniden tanımlanarak hukukileştirilmiştir. 100
Değişik defalar hukukileştirilmesine rağmen Habeas Corpus'un tam olarak
uygulanmaması üzerine tekrar bir belge hazırlanarak tutuklama ve kişi güvenliği
ilkelerine uyulması gerektiği belirtilmiştir. Habeas Corpus ceza hukuku açısından
fevkalade önemli olup kişi dokunulmazlığı yargıç güvencesine bağlanmıştır.
c) Haklar Bildirisi (1689) (Bill of Rights)
İngiliz Haklar Bildirisi olarak bilinen bu bildiride parlamento ülkedeki
karşılaşılan sorunları

ve

özgürlüklere

müdahale

parlamentonun kabul
alınamayacağı,

99

100
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birer birer

saymış

ve bunlar için çözüm

edilmemesi

ettiği yasaların

kral

gerektiği

tarafından

Kilise Yetkileri Mahkemelerinin

iptal

yolları

önererek hak

belirtilmiştir.
edilerneyeceği

kurulması

için

Bildiride
ve

çıkarılan

askıya

yönerge

Haklar Bildirisi'nin tam metni http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/magna-carta/ingiliz__haklar.htm adlı internet adresinde bulunmaktadır.
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ve benzeri

mevzuatın

hukuka uygun

olmaması

sebebiyle mahkemenin yasa

dışı

olduğu,

parlamentonun onayı olmadan vergi toplamanın yasa dışı olduğu,
vatandaşların krala başvuru yaparak dilekçe hakkını kullanabilecekleri ve
parlamento üyelerinin seçimlerinin serbest yapılması gerektiği, asker toplamanın
parlamentonun kararı ile mümkün olduğu ve benzeri düzenlemeler kabul
edilmiştir.
Ayrıca
parlamento
üyelerinin
konuşma
özgürlüklerinin
kısıtlanamayacağı

d) Veraset

belirtilerek yasama sorumsuzluğu ilkesi
Yasası

benimsenmiştir.

(1701) (Act of Settlement)

Veraset Yasası olarak bilinen bu belge İngiltere'de tahta çıkış kurallarını
düzenlemektedir. III.
varis

William'ın çocuğu olmadığından

şartlarda

normal

sürgündeki

Katalik

Parlamentosunu harekete geçirerek tahta kimin
yapmaya sevk
insan

etmiştir.

Yasa bu

hakları açısından

hükümdarın

iradesi

yapacaklardır.

101

olduğundan

bu

şekilde

değil,

James

geçeceğini

taht sorununu

önemli ilkeleri

altında

II.

bağımsız

olması

İngiltere

düzenleyen bir kanun

çözmüş

benimsemiştir.

kendi

kendisi yerine geçecek

ve bunun

Buna göre
iradeleri

yanı sıra

yargıçlar,

ile

görev

Yargıç güvencesinin kabulü insan hakları açısından önemli
yasanın

kabul edilmesi

yargıçların bağımsızlığı

yolunda ilk ve

önemli bir adım olmuştur. İnsan haklarını koruma mekanizmalarından nihai çözüm
mercii olan yargının, bağımsızlığının sağlanarak her türlü etkiden arındırılması
temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması bakımından günümüzdeki koruma
mekanizmalarının da niteliklerinin oluşmasına katkı sağlamıştır.
İngiltere'de

insan hakları alanında meydana gelen gelişmeler esas itibari
ile bir siyasal güç odağı olan ve aristokrasİ diye tabir edebileceğimiz baronlar ve
çevresinin krala karşı genel olarak iktisadi amaçlı yapmış olduğu mücadele sonucu
elde edilen başarılardan oluşmaktadır. Yapılan mücadeleler haksızlıkların
giderilmesi ve baskıların önlenmesi amacıyla yapılmış olduklarından kabul edilen
hükümler ampirik niteliktedir. 102 Kabul edilen belgelerde tanınan hak ve
özgürlükler

insanın

insan

olmasından dolayı

kabul edilen, devredilmez, bölünmez

olmaması

sebebiyle bir düzenli haklar listesi

ve evrensel hak ve özgürlükler

Ana Britannica, İstanbul, 1990, C. 21, s. 581.
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sunmaktan uzaktır. Buna rağmen İngiltere'deki gelişmeler sonraki insan haklarının
gelişmesi ve ilerlemesine yol gösterici olarak katkı sağlamıştır.
İngiltere'deki hak ve özgürlükler bildirileri sadece kralın kısıtlanması ve

kötü muamelesinin önlenmesine yönelik

olmaları

yönünden de dikkat çekicidir.

İnsan hakları alanında Amerika ve Fransa'da meydana gelen gelişmeler hem kralı

hem de parlamentoyu kısıtlamaya yönelik olduğu halde İngiltere'deki insan
hakları

mücadelesi sadece krala

karşı yapılmış

olup,

kralın

yetkilerini

kısıtlamaya

yöneliktir. Bu durum İngiltere'de yasama organını sınırlayan bir üst norm olan
103
anayasanın mevcut olmamasının da nedenini ortaya koymaktadır.

D) İnsan Haklarının Anayasalaşması
İnsan hakları kavramının mevcudiyetini iyice hissettirmesi kendini koruma

yönünde

alınması

tedbirlerin

benimsenmesi ve

sonuçlanmıştır.

ile

İnsan

korunması açısından anayasalaşması

haklarının

hem

veya anayasalarda yer

alması insan hakları bakımından önemli bir adım niteliğindedir. İnsan haklarının
anayasalaşması,

bir zamretten

doğmuştur.

Ketsen'in normlar hiyerarşisinde üstteki

normun alttaki normdan hukuki

üstünlüğü

olmaması

insan

ilkesi

doğrultusunda,

alması gerekliliği

bir

şekilde

ortaya

farklı

aykırı

haklarının

önemine binaen üst normda yer
normal kanunlar gibi kolay
değiştirilebilmesi için farklı yöntemler

çıkmıştır. Anayasaların diğer

değiştirilememesi

öngörülmesi,

ve alttaki normun üstteki norma

bir

ve

niteliği

olan

insan

haklarının

anayasalaşmasıyla

sonuçlanmıştır.

İnsan haklarının anayasalaşması süreci İngiltere'de ilan edilen 1215

Magna C arta ile

başlar

ve 1628 Haklar Dilekçesi, 1689 Haklar Bildirisi, 1679

Habeas Corpus Act ve I 701 Veraset
hukuku

açısından

belgeler ile

Yasası

ile devam eder. Bu belgeler anayasa

da önemli olup anayasa hukukunun tarihi

açıklanır.

Bu sebeple insan

haklarının

tarihi

aynı

gelişim

süreci bu

zamanda anayasa

hukukunun tarihi ile benzer bir şekilde gelişmiştir. İngiltere'de kabul edilen
belgeler parlamento
edildiğinden

103
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tam

tarafından

anlamıyla
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insan

anayasa olarak

değil

hakları açısından

kanun olarak kabul

anayasal belge

niteliğinde

değildir.

Fakat bu belgeler getirdikleri ilkeler

açısından

Amerikan bildirilerini

etkilemişlerdir.

İnsan haklarının anayasalaşması sürecinin önemli aşamalarından birisi

kabul edilen insan hakları bildirileridir. 1776 Virginia İnsan Hakları Bildirisi, 1776
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları
Bildirisi bu bağlamda zikredilebilir. Şimdi bu bildiriler tarihsel sırası ile
incelenecektir.
1- Virginia İnsan Hakları Bildirisi
Doğal

anlayışı

hukuk

meyvelerini Amerika

teorik düzeyde Avrupa'da ortaya

kıtasında vermiştir. Amerika'nın

1492'de

çıksa

da ilk

keşfinden

sonra

oraya yerleşen İngilizler, anavatana bağlı koloniter şeklinde yaşamaktaydı.
Sonraları anavatan İngiltere ve koloniter arasında ortaya çıkan ihtilaf çatışmaya
dönüşmüştür. Fransa'nın da kolonilere yardım etmesi ile birlikte İngiltere'ye karşı
başarı kazanılmış

ve yeni devlet kurma fikri oluşmuştur. Devletleşme aşamasında
koloniter federe devletler şeklinde örgütlenerek ABD'yi oluşturmuşlardır.
Federe devletlerden Virginia, doğal hukuk anlayışı doğrultusunda ilk
olarak kendi anayasasını kabul etmiştir. (12 Haziran I 776) Anayasanın başına
Haklar Bildirisi konularak insan haklarının anayasalaşma süreci başlatılmıştır.
Haklar Bildirisinde insanların doğuştan eşit olarak haklara sahip olduğu, insanların
yaşam ve özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı, bu bağlamda mülkiyete sahip
olma, güvenlik, mutluğu arama ve elde etmenin herkesin doğal hakkı olduğu,
bütün güçlerin kaynağının insanlar olduğu, devletin görevinin genel yararı ve
insanların güvenliğini sağlamak olduğu, din özgürlüğünün herkesin kendi özgür
iradesi ile icra edebileceği, basın özgürlüğünün özgürlüğün geniş kulvarlarından
biri olduğu ve kısıtlanamayacağı belirtilmiştir. Bildiride Montesquieu'nun etkisi
de bariz
ayrı

şekilde

hissedilmektedir. Bildirinin 5. maddesinde yasama ve yürütmenin

olduğundan

ve

yargının

da

ikisinden

ayrı

olması

gerektiğinden

bahsedilmektedir.
İnsanın insan olmasından dolayı sahip olduğu haklara ilk kez yer veren

Amerika'da

köleliğin kaldırılması

gerçekleşmiştir.

Bu

ve kölelere

sınırlı

kısmi özgürleştirme çabası

özgürlük

tanınması

da insani amaçlarla

1865'te

değil,

köle

49

emegının

teknolojik üretim karşısında rekabetçi gucunu kaybetmesinden
104
kaynaklanmaktadır.
Bu durum ve buna benzer niceleri insan hakları kavramını
açıklamaktan

ziyade insan

kavramına açıklama

gerekliliğini

getirmenin

ortaya

çıkarmıştır.

2- Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
Doğal

hukuk

anlayışı, yaygın

Bağımsızlık Bildirisi 'nde bulmuştur.
kanı

olup

doğal

hukuk

anlayışı

bir

görüşe

göre ilk defa ifadesini Amerikan

105

Ancak bu anlayış genel olarak yanlış bir
ifadesini ilk defa yukarıda incelenen Virginia

Haklar Bildirisinde bulmuştur. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi de büyük ölçüde
Virginia Haklar Bildirisinden esinlenmiştir. Bildiri Thomas Jefferson (1743-1826)
tarafından hazırlanarak 4 Temmuz 1776'da dekiare edilmiştir. Bildiri temelde
Virginia İnsan Hakları Bildirisi ile aynı olmanın yanı sıra on üç koloninin
bağımsızlığını

kazanması

üzerine

anayasalarının

başlarına

haklar bildirisi (Bill of Rights) ile de benzerdir.
Bildirisinde insan onuru ve
mihenk

yaşama hakkı

106

koymuş

oldukları

Amerikan Bağımsızlık

bütün temel hak ve özgürlüklerin

noktasını oluşturmaktadır.

yaratıldığı,

Tanrı

tarafından

Bu hakların yanında Bildiride insanların eşit
insanlara dokunulmaz haklar verildiği, yaşama,

arama hakkının bu haklar arasında yer
hakları korumadığı takdirde insanların devleti değiştirerek
kurabilecekleri ve benzeri düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.

özgürlük ve

mutluluğu

Bağımsızlık

Bildirisinin

geniş

bir

şekilde kişilerin

aldığı,
yerıne

devletin
yenısını

hak ve özgürlükleri

ifade etmekle yetinmekte olup kişi hak ve özgürlükleri teker sayılmamıştır. Ayrıca
Bildirinin hakların üstün hukuk kuralı olduğunu belirtmediği ifade edilmiştir. 107

3- Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
Amerika

kıtasında

insan

hakları alanında

gelirken Avrupa'da toplum adeta kazan gibi
kilise

104

mensuplarının

çok rahat

ı~

107

50

gelişmeler

kaynamaktaydı.

bu dönemin

Fransa'sında

meydana

Kral, soylular ve
toplumun yükünü

Muzaffer SENCER, "İnsan Hakları Açısından Amerikan Devrimi", İnsan Hakları Yıllığı,
TODAİE Yayınları, C. 9, s. 113.

105

olduğu

önemli

KAP ANİ, age., 43.
.
MUMCU, KUZECI, age., s. 74.
'
KAPANI, age., s. 44.

çeken ve büyük çoğunluğu ticaret erbabı olan burjuva hak ve özgürlükler
açısından hiç de iyi durumda değildi. Kralın danışma organını (Etats Generaux)
oluşturan
burjuvazi siyasi iktidarı ele geçirmek, ayrıcalıklara son vermek ve
temel hak ve özgürlükleri güvenceye almak amacıyla İnsan ve Vatandaş Hakları
Bildirisini 27 Ağustos 1789'da yayınlamıştır. Bildiri ihtiHilciler ve yandaşlan
tarafından

desteldense de muhafazakar çevre

zamanda kral bildiriyi

onaylamadı

gelmesi üzerine durum daha da
doğrudan

uygulama

ilkeleri bir
anlayışın

alanı

kıvılcım

ortaya

durumun kötü

ve

tarafından

kabul görmedi.

sonrasında şiddet yanlılarının

kötüleşti.

Ancak bildiri Fransa'da

bulmasa da özgürlük,

eşitlik, kardeşlik

çıkmasını sağlamıştır.

olmasının

Bildirinin

sebebi olarak insan

başlangıç

haklarının

iktidara

kısa

vadede

ve genel irade

ateşteyerek

olarak Avrupa ve dünya sistemini

Aynı

yeni bir

kısmında

bilinmemesi,

genel

unutulması,

küçümsenmesi ve yönetim bozukluğu görülmüştür.
Bildiride
halka

dayandığı,

insanların

eşit doğdukları,

özgür ve hukuki olarak

halktan gelmeyen bir otorite ile hiçbir

kişi

ve

otoritenin
topluluğun

donatılamayacağı,

devletin görevinin temel hak ve özgürlükleri korumak olduğu
ve mülkiyet hakkının kutsal olduğu ifade edilmiştir. Bildiride ayrıca klasik hak ve
özgürlüklerin

yanında

insan, insan olma

seçme, seçilme ve temsil

sıfatının yanında vatandaş

siyasi haklar sağlanmıştır.

hakkı

olarak da

gibi haklara yer verilerek

değerlendirilerek

kendisine

108

Özgürlük başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilme gücü olarak
tanımlanmış

olup Rousseau'nun etkisinin olduğu bildiride açık bir şekilde
anlaşılmaktadır. Yasa genel iradenin açıklaması olup, toplumun zararına olan
şeyleri yasaklayabilir. Yasanın yasaklamadığı alan, serbest alandır. Din
özgürlüğünün

kamu düzenini bozmamak şartıyla benimsenmiş olmasının dinin
ilahi yüceliğine pürüz getirdiği ve dinin beşeri kanunlarda düzenlenmesinin insan

aklı ve anlayışı üzerinde etkisini azaltacağı belirtilmiştir.
haklarının anayasalaşması
aklı

108
109

109

Bu gösteriyor ki insan

sürecinde dinin insan üzerinde etkisi azalmakta ve insan

ön plana çıkarılarak laik bir dünya görüşü benimsenmektedir.

ÜNAL, age., s. 20.
Thomas PAINE, İnsan Hakları, MEB Yayınları, İstanbul, 1998, s. 126.
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Ayrıca

bildiride suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin yanında ceza
hukukun önemli ilkeleri, din özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü yer almıştır.
Bildirinin 16. maddesinde iktidarın sınırlanması gerektiği açık bir biçimde ifade
edilmiştir:

"Bir toplum içinde haklar güvenlik

altına alınmamış,

ayrılığı

güçler

belirtilmemiş
sınırlayan

ise o toplumda anayasa yoktur." Bu hüküm ile anayasanın iktidarı
bir belge olduğu kabul edilerek, anayasada bu nitelik yoksa anayasanın

mevcut olmadığını belirtilmektedir. Bu hüküm ile anayasal devlet ile
devlet ayrımı yüzyıllar önce yapılmıştır. 110

anayasalı

Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinin getirmiş olduğu ilkeler

Fransa'da

kısa

oluşmasını

bastırılmış

süreli olarak

ve insan

haklarının

bu siyasi

olsa da günümüz siyasi

yapısının

yapıda

alacağını

hangi

şekilde

yer

etkilemiştir. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi Amerika'da kabul edilen

bildirilerden daha etkili olmuştur. Bunun sebebi Fransız İnsan ve Vatandaş Haklan
olması, hakların

Bildirisinde daha kesin ve net ifadeterin
evrensel nitelikte

olması, zamanın yaygın

formüle edilmesinin

dilinin bildirinin dile

aynı

dil olan

Fransızca olması ve bildirinin etki alanının geniş olmasıdır.

111

olmasından dolayı

bakımdan

okunmasına

eleştiriise

ve yeniden çok

de

soyutluğun

metnin felsefi

farklı yorumlanmasına

imkan

Bildiri soyut

tanıması

bildirinin etkisinin uzun ömürlü olmasını sağladığı ileri sürülmüştür.

tekrar

sebebiyle

112

Amerika ve Avrupa'da kabul edilen bu bildiriler ile başlayan insan
haklarının anayasalaşması modern anlamda anayasaların oluşturulması ile devam
etmiştir. Bu bağlamda modern anlamda ilk anayasa 1787 yılında kolonilerio
anavatan İngiltere'den kopup bağımsız bir devlet oluşturarak kabul ettikleri
anayasadır. 1791 tarihli Fransız Anayasası da Avrupa'daki ilk modern yazılı
anayasadır.

ABD'de 1787

Anayasasında

Haklar Bildirisi (Bill of Rights)

1791

yılında yapılan

yürürlüğe girmiştir.

anayasa

değişikliği

ile

Bu Haklar Bildirisini, 1689

tarihli İngiltere'deki Haklar Bildirisinden ayırt etmek amacıyla ABD Haklar
Bildirisi denilmektedir. Bu anayasal bildiride ifade, toplanma,
110

lll

112

din, konut

Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, Dördüncü Bası, İstanbul, 1997, s. 136.
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Jean MORANGE, "İki Yüzytl Sonra 1789 Bildirisi", (Çev. İbrahim Kaboğlu), İnsan Hakları
Yıllığı, TODAİE Yayınları, C. 12 (1990), s.l90-l.
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basın,

dokunulmazlığı,

jürili bir mahkemede adil olarak yargılanma ve aşırı ve olağandışı
cezaya çarptınlmama hakları yer almıştır. ABD Anayasası'nda 1865 yılında
yapılan değişiklik ile kölelik yasaklanmış ve 1870'de zencilere oy hakkı
tanınmıştır. Amerikan Yüksek Mahkemesi 18. yüzyılın sonundan bu yana temel
hak ve özgürlükler ile ilgili önemli kararlar vererek kişi hak ve hürriyetlerinin
korunması ve gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.

hayat

hakkı,

özgürlüğü,

ifade

özgürlüklerin

oylamaya

ve

seçim

sonuçlarına

bağlı

114

ilk modem

insanların doğuştan eşit

özgürlüğü,

Bu bağlamda bireylerin
mülkiyet hakkı ve diğer temel hak ve

edilerneyeceği

terk

tutulamayacağı belirtilmiştir.
Avrupa'nın

din

113

anayasası

haklara sahip

olan 1791 tarihli

Fransız Anayasasında

oldukları, egemenliğin

halka ait

olduğu,

halktan kaynaktanmayan yetkinin kimse tarafından kullanılamayacağı, kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, mülkiyet hakkı ve baskıya karşı direnme hakkı
kabul edilmiştir. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi, 1791 tarihli
Fransız Anayasası'nın başlangıç

hükümlerini

oluşturmuştur. Fransız Anayasası

büyük ölçüde 1787 tarihli ABD Anayasası'ndan esintenmiş olup, benimsenen
ilkeler küçük değişiklikler ile bütün Avrupa ülkelerinin anayasalarında yer
almıştır.

1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinin Fransa
anayasalarında yer alması bildiriye meşruluk ve hukukilik kazandırarak bildiri ile
anayasanın bütünleşmesini sağlamıştır.

115

1793 tarihinde Fransa'da ilan edilen Il.

İnsan Hakları Bildirisi ile birlikte ilk kez sosyal haklar anayasada yer almıştır.
Eğitim hakkı, iş

bulma ve

çalışamayacak

bağlamda kabul edilen haklardandır.

olanlara sosyal

yardım yapılması

bu

116

Batı dünyasından

insan hakları alanında önemli başarılar elde edilse de bu
her tarafı için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir.
Milli düzeyde elde edilen başarılar bir süre sonra fikir olarak evrensel bazda etki
başarıların Batının

gösterse de kendi ülkelerinde gerileme ve zikzaklar olmuştur. 1789 Fransız İnsan
ve

Vatandaş Hakları

evrensel olmaktan

113
114
115
116

Bildirisi ile kabul edilen haklar 1814 ve 1830

çıkarak Fransızların

kamu

Şartları'nda

haklarına dönüşmüştür. ı 83 ı

tarihli

ÜNAL, age., s. 19.
GÖZLÜGÖL, age., s. 57.
GEMALMAZ, age., s. 76-7.
SAVCI, age., s. 39-40.
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Anayasası

Belçika

haklarının

insan

evrensel

değil Belçikalıların haklarını düzenlemiştir.

niteliğini

göz

ardı

insanların

ederek

117

İnsanın sosyal bir varlık olması sonucu onurlu bir kişi olarak hayatını
olmadığı kısa

idame ettirmesinde klasik hak ve özgürlüklerin yeterli

zamanda

anlaşılmıştır. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinin ferdiyetçi bir insan
hakları anlayışını

ortaya

koyması

Avrupa' da sanayi devrimi

sonrası

köyden kente

göç olgusunu ortaya çıkarmıştır. İnsanların klasik hak ve hürriyetlere sahip olması
yaşamlarını

bir

devam ettirmede kafi

azınlık

vazedilmiş

için

hakların

iktisadi ve sosyal

anlayışının

faydası

çalışmak

gerekli

hakim

zorunda

Zamanın iktisatçılarının

yerine

ardından

görünümündeydi. Bildirinin kabulünün
olduğu

olması

gözetilmekteydi. Bu dönem

16 saat

hak ve özgürlükler adeta küçük

ve anayasalarda yer

alması gerektiği

tarafından belirtilmiştir. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız

Robespier ve Condorcet
geçsinler."

gelmediğİnden

sonucu iktisadi politikalarda bireyin azami

işçi sınıfının

kalması

sağlamak

için günde 15-

durumun vahametini ortaya

koymaktadır.

üretim ve tüketim

koymaları, insanın

hiçbir sosyal

geçimini

fonksiyonlarında insanı

tarafının

dikkate

adeta mal

alınmaması insanı

insan

olmaktan uzaklaştırarak makinenin dişlileri arasına bırakmıştır. Ünlü klasik
iktisatçılardan

David Ricardo ücret teorisini

açıklarken

Malthus'un nüfus

kanunundan hareket etmiştir. Malthus 'un nüfus kanununa göre dünya nüfusunu
geometrik dizi şeklinde artarken, besin maddeleri aritmetik dizi şeklinde
artmaktadır.

Ricardo'ya göre hızlı nüfus artışı sonucu işçiler arasındaki rekabet
kızışacağından ücretler yaşam düzeyi seviyesine inecektir. Eğer ücretler yaşam
düzeyinin altına düşerse açlık, sefaJet ve göç baş gösterecektir. Bu durum belli bir
noktaya kadar devam ettiği takdirde işçilerin sayısının azalması sonucu ücretler
tekrar

artacaktır.

evlenıneye

insan

işçiler

ve çocuk sahibi olmaya

değil

Lassaile

Bu durumda

yüksek

yaşam

başlayacaktır.

düzeyine

Teoride

kavuştuklarından

emeğin

sahibi insan,

adeta ekonomik bir girdidir. Bu sebeple Alman sosyalisti Ferdinand

bu

teoriyi

"zalim

kanun"

manasında

"tunç

kanunu"

olarak

1

adlandırmıştır. ıR

117
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R

54

GÖZLÜGÖL, age., s. 61.
Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Gözden Geçirilmiş Beşinci Basım, Ekin Ki tabevi Yayınları,
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1848 ihtilali iktisadi ve soysal haklarının zaruretinden kaynak-lanmıştır.
Hümanist bir amaçtan beslenen ihtilal, Marksçı anlamda olmayıp demokrasiye
iktisadi ve sosyal muhteva vermek amacındaydı. Zaten o zamanlarda Marksizm
kuruluş aşamasındaydı. Çağın sosyalistlerinin görüşleri farklı bir siyasi anlayıştan
kaynaklanmamakta olup klasik demokrasinin insani bir yönünün olması gerektiği
anlayışına dayan-maktaydı.

Fransız Anayasası

1848
belge

119

niteliğindedir.

iktisadi ve sosyal

Her vatandaşın refahını

hakları

önemli ölçüde içeren
devletin vatandaşa kardeşçe

artırmak,

yardımda bulunması, işsiziere iş sağlamak, yoksulları

sağlanması devletin görevleri arasında sayılmıştır.

I. Dünya

Savaşı

korumak ve

parasız eğitim

120

öncesinde iktisadi ve sosyal

hakların

1848

Anayasasında

yer alması bir açılım sağlamayarak numune olarak kalmıştır. İktisadi ve sosyal
hakların

anayasalarda yer alması esas itibariyle I. Dünya Savaşı sonrasında
gerçekleşmiştir. Savaşın ve savaş sonrasının olağanüstü şartları, savaş sonrası
ortaya

çıkan

devletlerin yönetim

iktisadi ve sosyal
Yirminci
sosyal haklar

hakları

tarzlarını

yeniden ele alarak

da dikkate almalarını

yüzyılda yaygınlaşan

şekillendirmelerinde

gerektirmiştir.

anayasa hareketleri özellikle iktisadi ve

bakımından

hakların yanında

önemli örneklerin de görülmesini sağlamıştır. Klasik
sosyal haklara da yer veren ilk anayasa, 1917 tarihli Meksika

Anayasasıdır.

Bu anayasada dinlenme hakkı, asgari ücret, sendika özgürlüğü, grev
hakkı, iş şartları ve konut hakkı düzenlenmiştir. Ayrıca mülkiyet hakkının, genel
menfaatler doğrultusunda sınırlanabileceği öngörülmüştür.
İktisadi ve sosyal haklar bakımından popüler olarak adını duyuran 1919

tarihli We imar
tarım,

Anayasası dır.

savaş sonrası

sanayi ve ticarette hükümler öngörerek orta

geçmiştir.

Devletin vazifeleri

bedeni, zihni ve sosyal
sahip

Anayasa

çıkmak

yapılan

Almanların sağlık

açıdan gelişmesi

ve sosyal güvenlik

Alman orta
sınıfın

sınıfın

ezilmesinin önüne

ve ailesini korumak,

çocukların

için gerekli önlemleri almak,

teşkilatı kurmaktır.

lehine

gençliğe

I. Dünya Savaşı sonrasında

Estonya (1920), Çekoslovakya (1920), Yugoslavya (1921), Polanya

119

SAVCI, age., s. 41.

120

KAPANİ, age., s. 53-4.
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(192ı)

anayasaları

ve Romanya (1932)

şekillenmişlerdir.

Weimar

Anayasasından

etkilenerek

121

ı 93 ı tarihli İspanyol Anayasası iktisadi ve sosyal haklara yer vermekle
ayrıntıya

birlikte

girmemiştir.

çocuklarının haklarını

korumak ve

işçi

Bununla birlikte

ve köylülerin

haklarını

arasında sayılmıştır.

korumak devletin görevleri

Ayrıca genel menfaat yararına mülkiyetİn millileştirilebilmesi öngörülmüştür. 122

II. Dünya

Savaşı sonrası

özellikle iktisadi ve sosyal hak eksenli anayasalar

ı 948 'de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin de etkisiyle yaygınlık
kazanmıştır.

Bu dönemdeki anayasalardan iktisadi ve sosyal haklara en fazla yer

vereni ı947 tarihli İtalyan Anayasasıdır.
İnsan

Virginia
anayasalaşması

Hakları

süreci, insan

noktasına gelmiştir.

Bildirisi

haklarının

başlayan

ile

ınsan

uluslararasılaşmasıyla

Hemen hemen tüm ülke

anayasalarında

haklarının

birlikte doruk

klasik ve sosyal hak

ve özgürlükler kabul edilmiştir. İnsan haklarının anayasalaşması süreci insan
haklarının uluslararası

alanda yer almasıyla birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.

E) İnsan Haklarının Uluslararası Nitelik Kazanması
İnsan haklan Batı dünyasında doğmuş ve uygulama imkanı bulmuştur.

Ancak insan

haklarının

evrensel yönü

olması

sebebiyle, kavram

uluslararası

nitelik

kazanarak dünyaca kabul görmüştür. İnsan haklarının bizatihi evrensel olması
sebebiyle
şekilde

Batı anlayışını yansıttığı

uygulanabilmesi

iddiaları

farklı inanış

ve

insan

ve kültür çevrelerinde

haklarının uluslararası

nitelik

kazanması

ile çürütülmüştür.
II. Dünya
müdahale

..
Savaşına

yapılması

İhHillerinin

sadece

kadar insan

mümkün

değildi.

zorlayan

yapmış oldukları

ihlaller

altına alınması

121
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insanlığı

ülkelerin iç

Il. Dünya

Savaşı

tüm

işi sayılarak dışarıdan

ile birlikte insan

insanların haklarını

I. ve Il. Dünya

yapmış olduğu yıkımlar,

güvence

122

hakları

mağdurların haklarını değil

anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır.
dünyasını

farklı

hakları

ihlal

ettiği

Savaşlarının insanın düşünce

Hitler, Mussolini ve

diğer zorbaların

ortak bir sistem kurarak insan

yönünde hareket etmeye sevk etmiştir.

haklarının

II. Dünya Savaşı öncesinde insan haklarının uluslararası nitelik taşıması
gerektiği yönünde ilk adımlar atılmış olup, ancak devamının gelmemesi sonucu
akim kalmıştır. Köle ticaretinin ve köleliğin kaldırılması yönündeki çalışmalar
insan haklarının uluslararası alanda zikredilmesi ve ülkelerin iç meseleleri
olmaması gerektiği yönünde yapılan ilk çalışmadır.
Kölelik kurumu iki

yüzyıl

öncesinde

yaygın

bir kurum olarak

varlığını

devam ettirmekteydi. İnanç sistemlerinde de köleliği kesin olarak yasaklayan
hükümterin mevcut olmaması köleliğin uzun süre devam etmesini sağlamıştır.
İnsan hakları alanında gelişmeler yaşanırken kölelik kurumunun varlığını devam
ettirmesinin

izahı

mümkün

değildir.

Kölelik

alanında yapılan

ilk

çalışmalar

da

köleliğin kaldırılmasını değil,
yüzyılın sonlarında

köle ticaretinin kaldırılmasını hedeflemektedir. ı 8.
Avrupa ülkelerinin sömürgelerini kaybetmesi sebebiyle, ucuz

emek olan kölelerin rakiplerinin
çalışılmıştır.

Kendilerinin

sağlayabilmeleri

başka

köle ticaretinin

bulunduğu

ülkelere gitmesinin önüne geçilmeye

sömürgelerinde köle ticareti olmadan ucuz
kaldırılması

yönündeki

emeği

çabaları hızlandırmıştır.

İngiltere

köle ticaretinin kaldırılması yönündeki taleplerini 18 ı 5 Viyana
Kongresinde gündeme getirerek Avrupa ülkelerince köle ticaretinin kaldırılmasını
sağlamıştır. Köle ticaretinin kaldırılması yönünde alınan karar Paris Konferansında
(1815) yinelenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve ABD'nin ı885'te katıldığı Berlin
Anlaşması ile köle ticareti yasaklanmıştır. Berlin Anlaşmasında köle ticareti büyük
tarafından

zamanda Afrika'nın yeniden
paylaştırılması kararlaştırılmaktadır.
Köle ticaretinin kaldırılmasının insani
sebepleri olmakla birlikte ekonomik amaçla yapılması ve köle ticaretinin
yasaklandığı Berlin Anlaşmasında Afrika'nın bölüşülmesi planlarının yapılması
devletler

yasaklanırken

aynı

123

insan
insan

hakları alanındaki gelişmelerin

haklarını

kaldırılması

kullandığı

fikrini

ekonomik yönünün

doğrulamaktadır.

olduğunu

Köleliğin

ve Batının
kurum olarak

ise ancak ı 926 yılında gerçekleşebilmiştir.

İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması amacıyla ı9. yüzyılda
yabancıları

yerel idareterin ihlallerinden korumak amacıyla ilk uluslararası kurallar

ve prosedürler

123

oluşturulmuştur.

Birçok

uluslararası

komisyon

yabancılara karşı
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uygulanacak hukuk kurallarına tüm milletlerce
standartlar oluşturmuştur. 124
Savaşı sonrasında

I. Dünya

uyulması

konusunda belirli asgari

hakları bağlamında gelişme sağlanan

insan

alanlardan biri de

azınlık haklarıdır. Savaş sonrası anlaşmalarda azınlık

gündeme gelerek

azınlıkların korunması

Ancak kabul edilen

yönünde hükümler kabul

azınlık hakları, azınlıklara

yükümlülük getirmektedir.
veriliyorsa sorunun

125

bir hak

tanımamakta

konusu

edilmiştir.

olup devlete

Azınlık hakları bazılarınca insana, insan olarak değer

çözümlendiği

kabul edilerek insan

haklarının uluslararası

nitelik kazanması kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır. 126

I. Dünya Savaşı sonrasında işçilerin çalışma şartlarını düzetmek amacıyla
Batılı devletlerce Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) kurulmuştur. Kurumun
oluşturulmasında

yine ekonomik bir yönün

kendi ülkelerinin

işçilerinin çalışma şartlarını

işçi

maliyetlerinin

düşük olmasının

olduğu

iyi

Batılı

devletler

diğer

ülkelerde

azaltmasından

memnun

görülmektedir.

olması

sebebiyle

kendi rekabet gücünü

değildiler. Standardın sağlanması amacıyla ekonomik sebepli de olsa UÇÖ

kurularak insan
adım atılmıştır.

haklarından işçi haklarının uluslararasılaşması

Savaşlar

yaşananlar

yönünde önemli bir

127

insanlık

savaşların

tarihi boyunca devam

insanileştirilmesi

yönünde

etmıştır.

adım

Ancak

atılmasını

savaşlarda

sağlamıştır.

Önceleri savaşlarda centilmenlik gereğince yaralıların alınması ve kutsal günlerde
savaşların durdurulması

olarak

gibi

insanileştirme

örnekleri yok

savaşların insanileştirilmesi çabaları

Sözleşmesi

uymaları

ile mümkün

olmuştur. Sözleşme

gereken zorunlu

savaşların insanileşmesi

insanlık

Ancak kurumsal

ilk kez 22 Haziran 1864 Cenevre
ile

tedbirleri

savaş

halinde

tarafların karşılıklı

öngörülmüştür.

20.

yüzyılda

yönündeki çabalar devam etse de günümüz 21.

anlayışında savaşların

hala devam

gelişmelerin

kullanılması

savaşta

değildi.

ettiği

da

yüzyıl

görülmektedir. Bilim ve teknolojideki

savaşların

insanileştirme

çabalarını

akim

bırakmıştır.

124
125
126
127
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Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) I. Dünya Savaşı
sonrası uluslararasında işbirliğini geliştirmek, uluslararası barış ve güvenliği
sağlamak, savaşa başvurmamak konusunda birtakım yükümlülükleri kabul etmek,
28 Nisan

ı9ı9'da

gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek, uluslararası
hukuk kurallarına uymak ve örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaleti
korumak ve

antlaşmalardan doğan

amaç edinse de

kısa

vadeli

yükümlülüklere

başarıların dışında

saygı

göstermek gibi ilkeleri

galip devletlerin

amaçlarına

hizmet

etmekten öteye gidememiştir. Milletler Cemiyeti insan hakları alanında fazla
ilerleme sağlayamamıştır. Cemiyetin atmış olduğu tek somut adım ı 926 yılında
Köleliğe Karşı Sözleşmeyi

kaldırılmıştır.

kabul etmek olup,

Sözleşme

ile

köleliğin

kurum olarak

128

Milletler Cemiyetinin
hüküm doğrultusunda 1921

kuruluş

belgesinin

yılında Uluslararası

ı 4.

maddesinde öngörülen

Adalet Divanı

kurulmuştur.

insan haklarının uluslararası bir nitelik
kazanmasını sağlamıştır. İnsan hakları devletlerin iç sorunu olmaktan çıkarak
II. Dünya

uluslararası

Savaşı sonrası gelişmeler

toplumun sorunu haline gelmiştir.

İnsan haklarının uluslararası nitelik kazanması yönünde ilk adımı ABD
Başkanı
meşhur

Franklin Delano Roosevelt
dört hürriyet demecinde

atmış

bulmuştur.

olup ifadesini 6 Ocak 1941 tarihli
Roosevelt bütün insanlar için dört

hürriyet adlı konuşmasında düşünce ve ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti,
yoksulluktan kurtulma hürriyeti ve korkudan kurtulma hürriyetinden bahsetmiştir.
Bu dört hürriyet büyük yankı bularak sonraki gelişmelerin habercisi olmuştur.
Bu konuşmayı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchil'in 14
Ağustos 1941 'de imzalamış oldukları Atıantik Bildirisi (Paktı) takip etmiştir.
Bildiride

uluslararası barışın sağlanması,

kuvvet

kullanımından kaçınılması

insanlara korku ve yoksulluktan uzak bir yaşam sağlanması

ve

gerektiği belirtilmiştir.

İnsanın iktisadi hürriyetlerinin sağlanması isteğinin ürünü olarak görülen Bildiri

insan haklarının sosyal manada genişlemesine katkı sağlamıştır. 129
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İnsan haklarının uluslararası nitelik kazanması yönündeki gelişmeler
Planı, Birleşmiş

Beveridge

Milletler Demeci (1942), Roosevelt Beyannamesi

(1944), Uluslararası Çalışma Örgütünün Demeci (1944), Dumbarton Oaks Planı
(1944), Chapultepec Panamerikan
etmiştir.

çalışmalar

Bu

Birleşmiş

Anlaşmasında

amaç

uluslararası

olarak

de, bunu insan

değildir.

Anlaşmasının başlangıç

insanlığa

tarif olunmaz

acılar

girmiştir.

BM

insan

savaş

güvenliğin

ve

yaşamı

kişiliğinin

130

onur ve

hak

ınsan

herkesin

çözmede ve

haklarına

ve

ırk,

kurumun

gibi BM'nin

Anlaşmasının

amaçlarından

inancımızı

insancıl

nitelikteki

biri insan

131

ayrımı

geliştirHip

olduğu belirtilmiştir. 132

haklarıdır.

haklarından

gözetmeksizin

saygının

özgürlüklerine

daha birçok yerinde insan

erkeklerle

1.

güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak."
Görüldüğü

olan

kuşakları

amaçlarının belirtildiği

cinsiyet, dil ya da din

temel

mümkün

denilerek insan hakları uluslararası

maddenin dördüncü bendinde "Ekonomik, sosyal, kültürel ve
uluslararası sorunları

Milletler

içinde iki kez

değerine,

eşitliğine

olan

sağlanması

felaketinden gelecek

ulusların

karar verdik."

imzalanmış

sağlamadan gerçekleştirmek

getiren

Anlaşmasının

barış

ile devam

Birleşmiş

bölümünde "Bir insan

ve büyük uluslarla küçük

yeniden ilan etmeye...
arenaya

haklarını

haklarına,

korumaya, temel insan
kadınların

çalışmalar

ulaşmıştır.

ile gayesine

belirtilmişse

BM

ve benzeri

26 Haziran 1945'te San Francisco'da

Anlaşması

Milletler

Konferansı

söz

Bunun gibi BM

edilmiştir.

Ancak bir

insan hakları listesi ortaya konulmamıştır.
BM
hakları

Anlaşması

olduğunu

Anlaşmasının

insan

haklarını tanımakla

belirtmemişti.

68. maddesi

birlikte hangi

hakların

insan

Bu ihtiyaca binaen BM bünyesinde BM

uyarınca

Ekonomik ve Sosyal Konsey

tarafından

oluşturulan İnsan Hakları Komisyonuna temel hak ve hürriyetleri belirten bir insan
hakları

belgesi

hazırlama

görevi 1946 yılında verilmiştir.

ABD Başkanı Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt Başkanlığında İnsan
Hakları

Komisyonu görevini 18 ayda tamamlayarak

hazırladığı tasarıyı

BM Genel

130

Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri, (Yayıma Hazırlayanlar: Ercan Durdular-İrfan

131

Neziroğlu), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları No: 18, Ankara, 2001, s. 4.
Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri, s. 4-5.
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BM'nin insan haklarının korunmasına ilişkin öngördüğü sistemin ayrıntılı bir incelemesi için bkz.
Bülent ALGAN-Refık TİRYAKİ, "Uluslararası Hukuk Açısından Uluslararası
Organizasyonlar ve İnsan Haklarının Korunması: Birleşmiş Milletler Örneği", Avrasya
Dosyası, C. 8, S. 1 (BM Özel Sayısı), İlkbahar 2002, s. 92-127.

Kuruluna sunmuştur. 10 Aralık l948'de BM Genel Kurulu tasarıyı sekiz çekimser
oya karşı kırk sekiz oyla kabul ederek "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi"ni ilan
etti. Bildirinin kabul edildiği 1O Aralık günü "İnsan Hakları Günü" olarak
kutlanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi tasarısına BM Genel Kurulunda karşı oy

veren olmamakla birlikte sekiz ülke
çekimser

kalmışlardır.

değişik anlayış

Birliği,

Sovyetler

soyut

birtakım

Birliği

ve

özgürlüklere yer vermesi ve

yeterince belirtmemesi
Birliği

Birliği

bakımından

sosyal ve ekonomik

hakların

dolayı

Beyaz Rusya, Ukrayna, Polonya,

Çekoslovakya, Yugoslavya, Güney Afrika
çekimser kalan ülkelerdir. Sovyetler

farklılıklarından

diğer

ve Suudi Arabistan
sosyalist bloka dahil

kişinin

devlet

Bildiriyi gerçekçi
Bildiride yer

karşısında

bulmadıkları,

tasarıya
beş

ülke

ödevlerini

Güney Afrika

almadığı görüşünde olduğu

için

ve Suudi Arabistan ise Bildiride benimsenen bazı ilkelerle İslam ve şeriat kuralları
arasında uyum olmadığı sebebiyle çekimser oy kullandıklarını açıklamışlardır.

133

Ayrıca

en

Bildirinin

hazırlanması aşamasında

inatçı savunucusu olmuştur.

Sovyetler

Birliği

ulusal

egemenliğin

134

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları

Bildirisinin tamamlayıcısı 135 olduğu belirtilmiş olup Bildirinin insanı soyut varlık
olarak değil sosyal bir varlık olarak ele aldığı ifade edilmiştir. 136
İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin bağlayıcı olup olmadığı hakkında

birçok

tartışma yapılmıştır. Bağlayıcılık

konusunda genel kanaat Bildirinin hukuki
bağlayıcılığının olmadığı ve devletlere yükümlülük getirmediği şeklindedir. Bildiri
BM Genel Kurulunda kabul edilen bir karar (General Assembly Resolution)
niteliğinde olup hukuki açıdan farklı bir özelliği bulunmamaktadır. Bildirinin
değeri,
Bildiriye olan inançtan kaynaklanmaktadır. Bildirinin hukuki
bağlayıcılığının olmaması sebebiyle farklı ülkeler rahat bir şekilde Bildiriyi kabul
etmişlerdir.

137
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Bildiri başlangıç ve otuz maddeden
sıra sosyal hakları da içermektedir.

yanı

Bildiride klasik haklardan
bakımından

eşit

olduğu,

oluşmaktadır.

insanların

insanların

olduğu,

özgür

haklardan

Bildiri klasik

hiçbir

hakların

onur ve haklar

ayrım

yapılmadan

yararlanabileceği, yaşama hakkı,
yasağı,

ve kötü muamele
yaşama saygı

kölelik ve köle ticaretinin yasak olduğu, işkence
yasa önünde eşitlik, yargıya başvurma hakkı, özel

ilkesi, seyahat

özgürlüğü, sığınma hakkı, yurttaşlık hakkı,

evleome

ve aile kurma hakkı, mülkiyet hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan
özgürlüğü, toplanma ve demek kurma hakkı, yönetime katılma hakkı ve kişi
özgürlüğünü

sayılmıştır.

korumaya yönelik ceza hukukunun ilkeleri

Klasik hak ve

özgürlükler Bildirinin 1-21, sosyal hak ve özgürlükler ise 22-28 maddeleri
arasında düzenlenmiştir.

Bildiri Il. Dünya

Savaşı sonrası

hemen hemen bütün ulusal anayasalarda

yer alacak sosyal haklara da yer vermiştir. Bildiri bu yönü ile bu zamana kadar ilan
edilen bildirilerden
eşit

ücret alma

alma

hakkı,

ayrılmaktadır.

hakkı,

Sosyal güvenlik hakkı,

kendisi ve ailesini onurlu bir

sendika kurma ve sendikaya üye olma

çalışma hakkı, eşit iş

şekilde
hakkı,

için

geçindirebilecek ücreti
dinlenme

hakkı, eğitim

hakkı

ve toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan
yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkı sosyal haklar
arasında sayılmıştır. Bunun yanında günümüzde bile gerçekleştirilmesinde zorluk
çekilen fikri ve sınai haklar düzenlenmiştir.
Bildirinin son iki maddesinde kişinin topluma karşı ödevlerinin olduğu,
insanların kendi hak ve özgürlüklerinden yararlanırken başkalarının da hak ve
özgürlüklerini

tanıması gerektiği,

kullanılamayacağı

ve

hakların

hak ve özgürlüklerin BM

amaçları dışında

hiçbirinin hak ve özgürlükleri ortadan

kaldırmak

amacıyla kullanılamayacağı öngörülmüştür.

Bildirinin

zamanının anlayışının

çok ilerisinde

sayılabilecek haklar listesi olduğu belirtilmiştir.

138

olması

Zamanına göre platonik haklar

listesi olarak görülen Bildiri dilekçe hakkına yer vermemesi,

138

62

KAPANİ, age., s. 62.

sebebiyle platonik

dezavantajlı

kesimleri

(kadınlar,

çocuklar vb) dikkate almadan soyut özgürlük ve eşitlik anlayışını
139
pekiştİrmesi ve denetim sistemi öngörmemesi bakımından eleştirilmiştir.
Uluslararası

alanda bu gelişmeler olurken bölgesel alanda da gelişmeler
görülmektedir. 1949 yılında Avrupa Konseyi Statüsü imzalanarak Avrupa Konseyi
bölgesel bazda

teşkilatlanmaya başlamıştır.

1950

yılında

ise günümüzün en etkili

koruma mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin varlık nedeni olan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Roma' da imzalanmıştır. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin diğer sözleşmelerden farkı
Uluslararası

etkili bir denetim sistemi getirmesidir.

yaşanan

ve bölgesel alanda

bu

gelişmeler

mesele olmaktan çıkarak uluslararası nitelik kazanmasını

insan

haklarının

iç

sağlamıştır.

İnsan haklarının korunmasında öncelik devlete ait olup bu görev önleme

ve denetleme organları ile yerine getirilmektedir. İnsan haklarının korunması için
devlet

kişilerin

oluşturmakla

hak ve özgürlüklerini

görevli olup, bu

rahatlıkla

kullanabilecekleri bir ortam

bağlamda işkencenin

önlenmesi için personelin

eğitilmesi

ve sosyal hakların yaşama geçmesi için gerekli sosyal güvenlik
sistemini kurması gerekmektedir. Denetim görevi olarak devletin adil bir yargı
kurması,

sistemi

mağduriyetlerinin

ihHili yapanların cezalandırılması ve mağdurların
giderilmesi için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Devletin önleme ve denetleme faaliyetlerine

rağmen

çeşitli

siyasi, kültürel,

ekonomik ve sosyal şartlardan dolayı insan haklarının tam olarak uygulanmadığı
görülmektedir. En iyi hukuk sistemlerinden birine ve köklü geçmişine rağmen
İngiltere'de verilen yargı kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne

götürülerek Mahkeme tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı
bulunması devletin insan haklarını tek başına korumada yetersiz kaldığını
göstermektedir. 140 İnsanın varlığının değerli olması sebebiyle insan hakları ulusal
bir mesele addedilmeyerek uluslararası bir meselekabul edilmektedir.
İnsan haklarının uluslararası nitelik kazanması ile birlikte insan hakları
kavramı

yeni dünya sisteminin bir yapı

ki her türlü unsurun

139

harcı olmuştur.

Bu yapı

birleşmesine, uzlaşmanın sağlanmasına

ve

harcı

öyle bir harç

globalleşmenin

alt

Oya ÇİTCİ, "50. Yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisi", İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE
C. 19-20 (1997-1998), s. 5-6.
GÖZLÜGÖL, age., s. 68.
Yayınları,

140
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yapısını

biçimlendirmeye yarayabilir. Bu olumlu yanlarına rağmen insan hakları
evrensellik kisvesi altında menfaatler doğrultusunda tek yönlü dayatmalarda da

kullanılabilir.

olumsuz

İnsan haklarının uluslararası alandaki bu konumu olumlu ve

141

yönde

olmaktadır.

Olumlu

evrenselleşmesine katkı sağlarken,

yönde

kullanımı

ınsan

kullanımı dış

olumsuz yönde

haklarının

politika

aracı

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan haklarının sahip olduğu bu iki yön,
evrensellikikültürel rölativizm gerilimi olarak tanımlanmaktadır. 142
İnsan haklarının dış politikada kullanımı ABD ile başlamıştır. II. Dünya
Savaşı sonrası soğuk savaş

dönemine girilmesiyle birlikte kutuplar

arasında

rekabet kızışınca ABD tarafından insan haklarını savunma, komünizme karşı
mücadele olarak anlaşılmıştır. İnsan haklarının komünizme karşı ne kadar etkili
kullanıldığını

Kissinger'in

yazdığı

anılardan

alınan

şu

sözler

açıkça

göstermektedir: "Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu Sovyetler
Birliği için Amerika bir tek kurşun atmamıştır. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük
imparatorluğunu

yıkmak

için elimizde çok büyük bir silah

bombasından daha güçlü bir silahtı. Bu da insan haklarıydı."

ulusal

çıkar

ve

güvenliğin sağlanması

olup insan

hakları

vardı.

Atom

143

ABD için amaç,
araç olarak kullanılmıştır.

İnsan haklarının araç olarak kullanımı I 970'li yıllarda Amerikan değerlerinden
uzaklaşmak

olarak görüldüğü yönünde eleştiriterin artması üzerine
144
yapılması, insan hakları uygulamalarına bağlanmıştır.

dış yardım

Ulusal azınlıklar konusu son zamanlarda potansiyel sürtüşme kaynağı
sebebiyle Avrupa Konseyi tarafından "Ulusal Azınlıkların Korunmasına
İlişkin Çerçeve Sözleşme" yapılarak sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Bütün bu çalışmalara rağmen Avrupa 'nın ortasında meydana gelen Bosna
olması

trajedisinin önlenememesi sonucu binlerce
soykırıma

maruz

kalmaları

insanın

eski ittifaklar, ön

toplu mezarlara gömülerek

yargılar

insan haklarından önde geldiğinin açık göstergesidir.

ve stratejik menfaatlerin

145

Semih GEMALMAZ, Türkiye'de İnsan Haklarının Gelişimi Sempozyumu, TBMM Kültür,
Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:55, 1992, s. 114.
142
UYGUN, agm., s. 29.
143
Anı! ÇEÇEN, "Günümüz Koşullarmda İnsan Haklarının Genel Görünümü", Türkiye'de İnsan
Hakları, TODAİE Yayınları, Ankara, 2000, s. 4.
144
Füsun ÇOBAN, "ABD'nin Dış Politikasında 'İnsan Hakları' Konusunun Bir Araç Olarak
Kullanılması", Türkiye'de İnsan Hakları, TODAİE Yayınları No:301, Ankara, 2000, s. 230.
145
GÜNDÜZ, agm., s. 327.
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F) Günümüzde İnsan Hakları Anlayışı ve Paradokslar
İnsan haklarının varlığı günümüz dünyasında tartışmasız olarak kabul

görmektedir. Tüm dünya insanları, ülkeler ve diğer kişi ve topluluklar ilişkilerde
insan haklarına saygıyı esas almaktadır. Hatta bazı ülkeler dış politikalarında insan
haklarını bir gösterge kabul edip dış politikalarına insan haklarına saygı
doğrultusunda yön vermektedirler. Dış politikasında insan haklarına saygıyı alan
ülkelerin başında İsveç ve bölgesel kuruluşlarda ise Avrupa Birliği gelmektedir.
İnsan hakları ülkelerin devredilmez, bölünmez, yanılmaz ve mutlak

egemenlik

anlayışlarını

değişikliğe

yaklaşımla

değerlendirilmesi

ile

uğratarak

sonuçlanmıştır.

ulusal

egemenliğin

Kıskançlıkla

egemenlik anlayışı "paylaşılabilir" egemenliğe dönüşmüştür.

146

yeni bir

esirgenen tam
Uluslararası ve

ile ilgili kurumlar kurulmuş ve egemenlik
paylaşılmaya başlanmıştır. İnsan hakları alanında ulusal egemenlik argümanı
bölgesel düzeyde insan

geçerliliğini yitirmiş

hakları

olup insan haklarının evrensellik niteliği

Bilim ve teknolojide

yaşanan olağanüstü gelişmeler

güçlenmiştir.

sonucu ulus devletin

modernleşmesi

modem devlet kavramını ortaya çıkarmıştır. Modem devletin
elindeki imkanlar ile bireyi tamamen kontrolü altına alabilmesi, insan hakları
kavramının önemini daha da arttırmıştır. Modem devletin bireyi doğumundan
ölümüne kadar elindeki dijital teknoloji ile kontrol edebilmesi, varolan bireye özgü
alanın

da ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda insan
güçlendirilerek bireyin alanının korunması gerekmektedir.

haklarının

İnsan haklarının devamlı gelişme içinde olması insan hakları gruplarının

tarihsel süreçte farklı farklı zamanlarda ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. 1789
Fransız İnsan ve Vatandaş Haklan Bildirisi ile ortaya çıkan birinci kuşak haklara,
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ikinci kuşak haklar eklenmiştir. Il. Dünya
Savaşı sonrasında

ise bilim ve teknolojideki devasa gelişmelerin

insanı

tehdit eder boyuta ulaşması sonucu üçüncü kuşak haklar gündeme
hak gruplannın ortaya
ve

hakların

tartışmalar

146

bölünüp

çıkınası

konulan

haklarının

insanlığı

gelmiştir. Farklı

ile birlikte bu haklar arasında öncelik olup

bölünemeyeceği

sonucundan insan

ve

olmadığı

tartışılmaya başlanmıştır. Yapılan

evrensel

olduğu

kabul

edilmiştir.

1993

SENCER, "Birleşmiş Milletler Bağlamında İnsan Hakları", s. 33
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Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı 'nın sonuç bildirgesinde de ınsan
haklarının bölünmezliği ve gelişme hakkı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Üç tür kuşak haklarına dördüncü kuşak haklar olarak çeşitli tanımlama
girişimleri

olmuştur.

araştırmaların rahatsız
belirtmiştir.

Noberto Bobbio genetik kimlik sorunu ve biyolojik
edici sonuçlarının dördüncü kuşak haklara vücut verdiğini

Bilim ve teknolojideki

hak çeşitlerinin

gerekliliğini

gelişmeler

göstermektedir.

çeşidi dışında

yeni tür

sonucunda insan

haklarını

üç tür hak

Gelişmeler

normal sınırlama veya ihlal etme yöntemleri dışında yeni yöntemlerin
insan haklarının klasik yollardan korunamayacağı gerekçesiyle yeni
sevk

etmiştir.

Bir

bulunması
arayışlara

başka görüşte

oluşturulmaya çalışılan

dördüncü kuşak haklar olarak ı 990 sonrasında
yeni dünya düzenine hizmet etmek amacıyla etnik haklar,

alt kimlikler, dinsel kimlikler ve

diğer

kimlikler

bağlamında

çok

kültürlülüğün

ileri sürüldüğü iddia edilmektedir.
İkiz sözleşmeler denilen BM Medeni ve
Siyasi Haklar ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sözleşmelerinin başlangıç
147

bölümünde " ... kişinin,

diğer kişilere

ve üyesi

bulunduğu

topluma

karşı

ödevleri

vardır

ve sorumluluk taşır ... " denirken UNESCO'nun ı996 tarihli Uluslararası
Kültürel İşbirliği Bildirisinde " .. .insanın belirlenmesinin nedeni tek tek
kültürleridir." denilmiştir. Bu yaklaşım farkı evrensellik idesinin yerini kültürlerin
özerkliği

anlayışına

niteliktedir.

bıraktığını

göstermekte olup ikinci

görüşü

destekler

148

ı 968

hareketi ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda insan haklarını
korumak ve geliştirmek amacıyla sivil toplum örgütleri artarak insan hakları
alanında hassasiyetİn artmasına katkıda bulunmaktadır. Sivil toplum örgütleri
iletişim vasıtalarını kullanarak dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir
insan

hakları

ihlalini

çalışmaktadır.

kısa

sürede dünya kamuoyuna duyurarak ihlalin önlenmesine

Sivil toplum örgütleri yeni paradigmalarla insan

gelişmesini sağlamaktadır.
haklarını

gündeme

sömürülmekte
çalıştırmarlan

147
148

taşıma

Yeni paradigmalar
açısından

yapmaları

fayda

sağiasa

da insan

önemlidir. Pakistan'da çocuk

olduğundan bazı firmaların

üretim

kısmi

haklarının

emeği

maliyet yüksek de olsa çocuk

ve ürünlerinde "Bu

halının

işçi

üretilmesinde çocuk

ÇEÇEN, "Günümüz Koşullarında İnsan Haklarının Genel Görünümü", s. 3.
M. Semih GEMALMAZ, "Tarihselliği Bağlamında İnsan Hakları", İnsan Hakları Yıllığı,
TODAİE Yayınları, C. 7-8 (1985-1986), s. 67.
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emeği kullanılmamıştır."

logosunu koymaları yeni paradigmaya örnektir. Turistler
insan haklarına duyarlı ise pahalı da olsa bu ürünü almaktadır. 149

İnsan hakları alanında teorik planda önemli gelişmeler olurken
uygulamada durumun pek de iyi olmadığı gözden kaçmamaktadır. İnsan Hakları

Evrensel Bildirisinin

ilanından

belirtilen hak ve özgürlüklerin
haklarında

yoksulluk, ön

yarım yüzyıl

bu yana

çoğu sağlanabilmiş değildir.

yargı,

1990

Bildiride

sonrası

insan

gelişmelerin

yaşanmaktadır.

insanının karşı karşıya kaldığı

için gerekli olan asgari

rağmen

terörizm, bilim ve teknolojideki

olumsuz etkileri gibi pek çok konuda paradoks
Günümüz

geçmesine

yaşam

yoksulluk sadece onurlu

standardı karşılarnamakla kalmayıp yaşama hakkını

tehdit

eder boyuta gelmiştir. İnsanların bir kısmı besin fazlasından dolayı obezite ile baş
etmeye

çalışırken

en önemli
çöpe

milyonlarca

insanın

paradokslarındandır.

atılmakta

ve

Batı

aç kalarak

ABD

yaşamını

yitirmesi günümüzün

lokantalarında satılan

yiyeceklerin %65'i

Almanya'da aşırı yeme ve içmeden meydana gelen sindirim

bozukluklarının tedavisi için yedi milyar dolarlık ilaç kullanılmaktadır. 150 Bu

durum

karşısında

insan

haklarının

sürmek nasıl mümkün olabilir?

151

evrensel

niteliğe kavuşmuş olduğunu

ileri

Dünya Bankası 1990'dan sonra yoksullukla

mücadele için stratejiler açıklamaya başladı. Yoksulluk sorununu üçüncü dünya
ülkelerinin meselesi olarak gören Dünya Bankası insanlar için "günde 1 dolar"
gelir

standardı kampanyası başlatmıştır.

Bir milyar iki yüz milyon

insanın

ihtiyaçları

için günlük bir dolarlık standardın belirlenmesi, bu dünyanın
birer dolar değer biçilmesinden başka bir anlama gelmiyor. 152

günlük

insaniarına

İnsan hakları iç mesele sayılmayarak uluslararası nitelik kazanmakla

birlikte etkin bir uluslararası denetim mekanizması oluşturulamamıştır. BM
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi'nin

denetim sistemi etkin olmaktan çok uzak olup adeta durum tespiti

mahiyetindedir. Ancak bölgesel bazda kurulan ve en etkin denetim

mekanizması

149 Murat BELGE, "İnsan Haklarında Yeni Paradigmalar", Türkiye'de İnsan Hakları, TODAİE
Yayınları, Ankara, 2000, s. 22.
150 Özer OZANKA YA, "Bir «Uygarlık Tasarısi» Gerektiren Kapsamıyla İnsan Hakları Üzerine
Bir Deneme", İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, C. 7-8(1985-1986), s. 123-4.
151 Münci KAPANİ, "İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması: Yeni Gelişmeler ve
Sorunlar", İnsan Hakları Y1llığ1, TODAİE Yayınları, Yıl l (1979), s. 65.
152 Yasemin ÖZDEK, "Küresel Yoksulluk ve Küresel Şiddet Kıskacında İnsan Hakları",
Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE Yayınları, Ankara, 2002, s. 3.
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olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olumsuz durumu düzeitmekle birlikte
uygulama alanı itibariyle kısıtlı kalmaktadır. Özellikle büyük devletlerin
uluslararası alanda işbirliği konusunda çekimser davranmaları insan haklarının
uluslararasılaşmasını

engellemektedir. ABD'nin BM bünyesinde bağlayıcı
denetim mekanizması kurulması konusundaki tavrı, söylemlerin uygulamaya nasıl
153
geçirildiğini veya geçirilmediğini açıkça göstermektedir.
Özellikle ll Eylül 2001 tarihinde kapitalizmin kalbi olan İkiz Kulelere
yapılan saldırıdan

sonra insan haklarının
önemlisi ve tehlikelisi terörizmle mücadele

karşı karşıya kaldığı
adına yapılan

tehditlerden en
insan hakları ihlallerdir.

Önceleri çok kültürlülüğü savunan özellikle ABD olmak üzere Batılı ülkeler ll
olayının ardından

Eylül 2001
insanların

birden yöntem

hak ve özgürlüklerini

Afganistan'ın,

ardından

kısıtlamaya başladılar.

Irak'ın

fetih/işgal

zihniyetinin

İcra

kuvvetleri

özgürleştirme adına

işgali

şeklinden

bölge

maruz bıraktılar. Her gün basın yayın
kanıksadığımız "ABD kuvvetlerinin
insan

hayatını

değiştirerek

ülkeler
ABD

etmeye ve

tarafından

önce

terörizmle mücadele adına modern
başka bir şey değildir. Irak'ta ABD

insanını

bugüne kadar

yaşamadığı

organlarından duyduğumuz
direnişçiler

kaybetti." veya "ABD

işgal

ile

ve

aynı

giriştiği çatışmada

uçaklarının

düzenlemiş

zulme

zamanda
şu kadar

olduğu

hava

saldırısında

yüzlerce insan öldü." türü haberler Saddam Hüseyin yönetimine
rahmet akutturacak düzeydedir. ABD'nin bu özgürleştirme(!) mücadelesi
küreselleşmenin güvenliğini sağlamaya ve ABD'nin ulusal çıkarlarını korumaya
ve genişletmeye yöneliktir. 154
ll Eylül 200 L
vasıtasıyla

oluşturulan

olayları sonrası

"öteki"

devlet

paranoyası,

tarafından basın yayın organları

kişi

hak ve

özgürlüğünü

ihlal

etmektedir. İnsanlar sorgusuz sualsiz gözaltına alınarak günlerce özgürlüğünden
mahrum bırakılmaktadır. Ötekiye karşı oluşturulan halk nazarındaki önyargı
sadece

yabancı

dönüşebilmektedir.

düşmanlığı

ll Eylül

ile

sonrası

kalmamakta,

saldırgan

davranışlara

da

ABD'nin istihbarat örgütlerine suikast yetkisi

vermesi durumun vahametini göstermektedir.

153

KAP ANİ, "İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması: Yeni Gelişmeler ve Sorunlar",
s. 71.
OZDEK, agm., s. 21-2.
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İnsan hakları alanında ilk gelişmelerin olduğu ve Habeas Corpus Act'ın
anavatanı İngiltere' de artık insan hakları güvencelerinden sapmalar görülmektedir.
Yabancılar

hakim önüne

Il. Dünya
alanda

uluslararası

çıkmadan sınır dışı

Savaşı sonrası başlayan

gelişmesi 1990'lı yıllarda

şekilde durmuştur,

ciddi bir

İşkenceyi

Hitler'in

hatta geriye

yasalaştırmasına

edilebilmektedir.
insan haklarının hem ulusal hem de
ve özellikle ll Eylül 2001 sonrasında
dönüş olduğunu
girişimleri

benzer

bile söyleyebiliriz.
günümüzde

de

görebilmekteyiz. İsrail'in eleştirmenler tarafından sorgulama tekniklerinde
işkenceye müsaade olarak nitelediideri yasayı yasalaştırması daha büyük
tehlikelere yol açabilir. 155 Dünya sisteminin çıkarlar uğruna alt üst edilmesi uzun
vadede süper güçlerin de kendi varlıklarının dünyadan silineceğini işaret
etmektedir.

VII- İNSAN HAKLARININ ÜLKEMiZDEKi TARİHİ
GELİŞİMİ
İnsan haklannın ülkemizdeki tarihi gelişimi, önemli tarihi dönüm noktaları

dikkate

alınarak

zortaşması

incelenecektir. Türklerin Orta Asya'dan iklim

ve benzeri sebeplerle

batıya doğru

göç

ettiği

genel kabul görmektedir. Türklerin hayat ve siyaset

ve Anadolu'ya

şartlarının

yerleştiği

anlayışlarını değiştiren

birinci

dönüm noktası İslamiyet'in kabulüdür. İslamiyet'in kabulünden önceki dönemdeki
insan hakları anlayışını ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Sonrasında İslamiyet
sonrası İslam anlayışını kendi kültür ve gelenekleri ile bağdaştıran ve geniş bir
alanda toprak sahibi olan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki insan hakları anlayışı ve
günümüz anayasal gelişmelerinin ilk adımı sayılabilecek anayasal gelişmeler ayrı
bir başlık altında incelenecektir. Belki akla şu soru gelebilir: "İslamiyet'te insan
haklarının

nasıl

ele alındığını işledikten sonra İslami yönetim anlayışını

benimseyen Osmanlı İmparatorluğu'nda insan haklarını yeniden ele almanın
anlamı

nedir?" Soru ilk

bakışta mantıklı

gibi görünmekle beraber

Osmanlı

İmparatorluğu'nda İslam'ın nasıl uygulandığı ve kültürel ve milli özelliklerin

etkisi ele alınmadığından eksik kalacaktır. Öncelikle bir toplumun bir dine
intisabından

155

sonra önceki

anlayışlarını

ve

yaşam tarzlarını

tamamen terk

ettiğini

Cumhuriyet Gazetesi, Tarih: 13 Şubat 2002, s. 9.
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kurallarla bağdaşmaz. İslam Türk Osmanlı
İmparatorluğu'na özelliğini veren temel etken olmakla birlikte diğer tali etkenler
de mevcuttur. Özellikle konuyu tarihsellik bağlamında ele aldığımızda ülkemizde
kabul

etmek

sosyolojik

insan hakları anlayışının oluşumu açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrı
olarak ele alınması gerekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önce genel
insan haklarının profili verildikten sonra anayasal gelişmeler ayrı ayrı
incelenecektir. Son olarak Cumhuriyet dönemimdeki insan
anayasal gelişmeler ışığında ayrı başlıklar halinde incelenecektir.

hakları

anlayışı,

A) İslamiyet'in Kabulünden Önceki Dönem
İslamiyet öncesi Türkler Orta Asya'da kabileler halinde yaşamakta olup

göçebe bir hayat
yaşam tarzına

tarzına

göçebelik

olarak uygulama

alanı

sahiptiler. Kabile
şekil

başkanı tarafından

vermekteydi. Göçebe

zor olan hapis

cezası

yönetilen Türklerin

yaşam tarzından dolayı doğal

pek görülmemektedir. Göçebe

tarzı kişilere özgür bir alan tanıması sebebiyle dikkat çekmektedir.

yaşam

156

Eski Türklerde kölelik kurumu sınırlı şekilde bulunmaktadır. Savaş
esirlerinin köle olarak kullanılmasından başka kölelik yolu bulunmamaktadır.
Savaşta esir düşenlerden de kabiliyederine göre yararlanılmaktaydı.
Cezalandırma

açısından

idam ve bedeni cezaların mevcut olduğu
görülmektedir. Eğer bir kişi adam öldürmek amacıyla bıçağını sıyırırsa idam edilir.
Hırsızlık yapanın evindeki maliarına el konulur, az ceza verilmek isteniyorsa uzvu
kesilir. Hapis cezaları on günü geçmemektedir. Cezaların ağır olması sebebiyle
cezalar caydırıcı olup malıkumiara pek rastlanmamaktadır. 157
İlk Türk devleti olan Hunlarda yaşam biçimi gayet sade olup gösteriş ve
aşırı

nezaket

hükmetmekte,

kurallarına
baskı

Hunlardaki yönetim

156

157
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idareciler

halka

adalet

ile

ve zulüm görülmemektedir. Çinli elçilerle, Çinli olup da Hun

topraklarında yaşayan

açısından

rastlanmamaktadır.

Chung-han-yüeh'in
anlayışını

ve

aralarında

geçen

aşağıdaki konuşma

halkın nasıl yönetildiğini

ortaya

dikkat çekicidir. "Han sülalesi (Çin)'nin elçilerinden

koyması

bazıları şöyle

İbrahim KAFESOGLU, Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,
Ankara, 1987, s. 78.
Cevat TÜRKELİ, "Hunlarda insani Değerler ve Hukuk", Türklerde insani Değerler ve İnsan
Hakları, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, I 992, s. 86.

demişti:

[ ... (Hunlarda)

yok ... ] Bu sözlere

karşılık

sınırlayan

hareketleri
arasındaki

şapka

ve kemer takma nezaketi yok, saray nezaketleri de

Chung-han-yüeh'nin

kurallar hafiftir. Uymak

cevabı şöyledir:
kolaydır.

protokol kaideleri de çok basittir. Bir devletin

Hükümdarta maiyeti
politikası,

vücudu gibidir ... Çin'de nezaketten kötülük doğuyor.
birbirlerinden nefret ediyor. Mümkün
için milletin kuvveti

azalıyor ... Ey

olduğu

" ... (Hunlarda)

Üsttekiler, alttakiler

kadar evler ve saraylar
taştan yapılmış

toprak ve

insanın

bir

inşa ettiğiniz

evlerde oturan siz

Çinliler! Fazla konuşmayın artık. Taktığınız şapka ve kemerin ne faydası var?" 158
anlayışı hükümdarın halkına

Gök-Türklerde yönetim
dayanmaktadır.

Alıidelerinde şöyle

oturmadım ... ondan
olduğu

anlayışının

Yönetim

temel

ilkelerinin

denilmektedir: 'Türk milleti için gece
sonra

Tanrı

irade

için ölecek milleti diriltip,

ettiği

ve

kaldırdım, çıplak

zengin ettim, nüfusu az milleti çok ettim.
milletler

arasında

ettim ve

düşmanlıktan

pek üstün

lütfettiği

kıldım.

veya

şehvet

bulunduğu

Orhun

uyumadım,

gündüz

için ve talih ve

kısmetim

milleti giydirdim, fakir milleti

Başka

başka kaganlı

illi milletler,

Dört bucaktaki milletleri hep

barışa

mecbur

vazgeçirdim." Millete hizmet etmeyen hükümdar görevini

yerine getirmediği gerekçesi ile görevden alınırdı.
TCK'nın

hizmet etmesine

423 ve

devamı

veya evlenme

amacı

verilmemesi, cezadan indirim

maddelerinde
ile

159

düzenlenmiş

kız kaçırma suçlarında

yapılması

veya

cezanın

olan

kızlık

bozma

evlenme olursa ceza

tecil edilmesinin ilkel

şekline

Gök-Türkler' de rastlamaktayız. Buna göre genç kızları aldatanlar hem ağır
bir şekilde mal ve tazminat ödemek zorunda bırakılır hem de aldatılan kızla
ev ı enmesı. gere k'ır. 160
Eski Türk devletlerinde
görülmesi ve Sami
Kadınlar ayrıca

kadın erkeğinin

ırkında olduğu

hayat

gibi mal olarak

arkadaşıdır. Kadının aşağı

alınıp satılmasına

devlet yönetiminde söz sahibidirler.

Kadınların

rastlanmaz.

miras

hakkı

evlenmeleri durumunda çeyiz olarak koca evine gönderilirdi. Kadın sosyal hayatta
almaktadır. Kadın

önemli rol

ata biner, ok atar ve hatta

Alıidelerinde kadınların tanrıçaya benzetildiği

158
159

160

..

güreş

yapabilir. Orhun

ve din adamı olduklarını da göz

.

TURKELI, agm., s. 77.
Ahmet TAŞAGIL, "Gök-Türkler'de insani Değerler ve İnsan Hakları", Türklerde insani
Değerler ve İnsan Haklan, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ı 992, s. ı 04-5.
TAŞAGIL, agm., s. ı ı o.
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önüne alırsak çağına göre
söylenebilir.
Yerieşik

olmuştur.

kadınların saygı gördüğü

ve özne olarak kabul

tarzlarında değişmeler

hayata geçen Uygur Türklerinin hayat

Kölelik

yaygınlaşmıştır.

diğer

Türk devletlerinde

Çekme ve

taşıma

gibi

yaygın değilken
işlerin

edildiğini

büyük

Uygurlar'da kölelik
kısmında

kölelerin

en erj ilerinden yararlanılmaktay dı.
Eski Türklerde hürriyet genellikle
Çok

sayıda

devletin

takdirde

çekinmemişlerdir.

inanmakta olup

kendine

Türklerin

olarak

anlaşıl-maktadır.

bu durumu doğrulamaktadır.

Şamanizm'e

Türkler
karşılaştığı

kurulması

bağımsızlık

uygun

bazılarının

olan

değişik
inanışları

da

benimsemekten

Budist, Yahudi, Müslüman vb.

rahatlıkla geçtiği

görülmektedir. Ayrıca Türk tarihinde din ve mezhep
görülmemesi din ve vicdan özgürlüğünün olduğunu göstermektedir. 161
Elimizdeki verilere göre
kültüründen kaynaklanan
kadınların
hakları

anlayışının

inanışlardan

eski Türkler' de genelde

serbestliğin, hükümdarın

nispeten iyi durumda
olduğunu

kaynaklanan insani

inanıştarla

kültür ve

savaşlarının

yaşam

göçebe

halka hizmet

olduğu anlaşılınakla

inanışiara

anlayışının

ve

birlikte bu veriler insan

göstermez. Bunlar daha çok

yaşam

tarzı

ve

değerlerdir.

B) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
Türklerin VII. yüzyıldan itibaren İslam'ı kabul etmeleri hayatlarında
büyük değişikliğe sebep olmuştur. Öncelikle göçebe kültürü ile cihat anlayışının
birleşmesi

Türklerin

geniş coğrafi

alanlarda hakimiyet

kurmalarını sağlamıştır.

Türklerin İslam'ı kabulü İslam dünyasının da parlak dönemine rast geldiğinden ilk
başlarda önemli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Selçuklularda bilim
hayatının

geliştiği

fethedilmesinin
ihtiyacı

verdiği

azaltarak bilim

münferİt çalışmalar

161
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görülmektedir.

Ancak

bu

gelişme,

rehavet ile kendilerine olan güvenin
dünyasının

körelmesi ile

geniş

artması

sonuçlanmıştır.

alanların

bilime olan

Sonradan

yapılan

ise "gavur icadı" deniterek bağnazlığa takılmıştır.

Harun GÜNGÖR, "Göktürk Kitabeleri ve Uygur Metinlerinin İnsanİ Değer ve Hukuk
Açısından İncelenmesi", Türklerde insani Değerler ve İnsan Hakları,Türk Kültürüne Hizmet
Vakfı, İstanbul, 1992, s. 207-8.
... .

1- Genel Olarak
Türklerin İslam'ı kabulünü müteakip Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular
ve diğer birçok devlet kurulmuştur. Bunların kısa ömürlü olması sebebiyle ve
ayrıntıya girmeme amacıyla bu devletler ele alınmayacaktır. Türk-İslam
devletlerinden en önemlisi 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da kurulan Osmanlı
Devletidir.

Osmanlı

Devleti

kuruluşundan

gerileme döneminin

başlarına

kadar

devamlı toprak kazandığından ve elde edilen ganimetler sebebiyle ekonomik,
siyasi ve sosyal açıdan önemli bir sorun yaşamamıştır.

Osmanlı Devleti denildiğinde İslam anlayışında olduğu gibi insan haklan
bağlamında

ön plana çıkan kavram adalettir. Adalet daha çok hükümdarın uyması
gereken bir ilke olup zulmün karşıtı olarak kullanılmıştır. Osmanlı'da da adalete
önem verilmiş olup kuruluş ve gelişme dönemi padişahlarının buna riayet ettiği
görülmektedir. Adaleti

gerçekleştirme

genel olarak

hükümdarın

birlikte daha çok mahkemelerde

kadı tarafından

verdikleri hükümlerde günümüzle

karşılaştırdığımızda

aldıkları

görülmektedir. 1539

yılında yapılan

görevi olmakla

icra edilmekteydi.

böbrek

önemli

Kadıların

noktaları

ameliyatında

dikkate

muvafakatin

mahkemece karar altına alınması şartının olması zamanına göre çağdaş bir anlayışı
yansıtmaktadır. Mahkeme kararlarında Yorgi'ye karşı Ahmet'i, Dimitriy'e karşı
Osman'ı

mahkum eden binlerce örneklerin
mevcudiyetini göstermektedir. 162
İngiltere'de

olması

nisbi bir adalet

anlayışının

Habeas Corpus Act'a benzer bir kurum Osmanlı'da

bulunmaktadır.

Buna göre yargıç kararı olmadan kimse tutuklanamaz ve evi
aranamaz. Yargılamalar aleni olup eşit yargılama ilkesi geçerlidir. Kadı baskı ve
işkencenin olmaması için gerekli önlemleri alır. Bireylere tanınan bu güvenceler
gerilemeyle birlikte yozlaşarak güvence olmaktan çıkmıştır. 163
Osmanlı

döneminde hayvan

haklarının varlığı

bile iddia

edilmiştir.

1502

tarihli İstanbul Belediye Kanunnamesindeki aşağıdaki hüküm hayvaniara nasıl
davranılacağı

ayağı
162

163

konusunda düzenlernelerin

yaramaz bargiri

işletmeyeler.

olması açısından

Ve at ve

katır

ve

dikkat çekicidir. "Ve

eşek ayağını

gözedeler ve

Ahmet AKGÜNDÜZ, "Osmanlı Devletinde İnsan Hakları ve Hürriyetleri",
http://www.
osmanli.org.tr/osav/osav.asp?lang=l&bolum=4&id=321, Erişim Tarihi: 07.10.2004.
Bülent T ANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı, Afa
Yayınlan, İstanbul, 1996, s. 2 ı.
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semerin göreler. Ve ağır yük urmayalar; zira dilsüz canavardır. Her kangısında
eksük bulunursa, sahibine tamam etdüre. Etmeyeni ve esierneyeni gereği gibi
164
hakkından gele."
Metinden anlaşılacağı üzere muhtemelen hayvaniara eziyet
edilmesi üzerine belediyenin harekete geçerek aldığı bir karar olup hayvaniara
değer verilmesi açısından önemlidir. Ancak kurumsal bir anlayışı değil, sadece bir
yerde ortaya çıkan sorunu çözmeye yönelik olduğundan
Adalet

mekanizmasında

ve hayvan

hakları

kısıtlı olduğu

söylenebilir.

konusunda iyi

gelişmelere

rağmen

siyaseten katı gibi anlayışlar insan haklarının mevcut olduğu iddialarını
çürütmektedir. Adalet anlayışı, yaşam hakkı konusundaki tasarruflar mahkeme
kararı

ile mümkün olabilir.

Hükümdarın

ülke yönetiminde

insanların hayatlarını

rahat bir şekilde sadece kendi kararı ile sonlandırabilmesi insan haklarından en
önemlisi olan yaşam hakkının ihlalidir. Giderek yozlaşan bu yetki sonraları
sadrazam ve

diğer

yetkililere

verilmiştir. Ayrıca

II. Mehmet'in

padişahın

kendi

çocukları

ile torunları dışında hanedan üyelerinin diğer fertlerinin
öldürülebilmesine imkan tanımayı düzenlemesi ve infaz biçimlerinden eziyet etme
(inhak), yakma (ihrak), taşlama (recm), boyun vurma, asma ve eklem kemiklerinin
kırılması gibi bedeni cezaların olması insan haklarının olmadığını göstermektedir.
Osmanlı

Devleti kendine yakın bulduğu kesimlere adil olarak
hükmetmekle beraber siyasi olarak muhalif olan veya toplumsal yapının bozulması
sonucu çıkan isyanlarda isyancıları en ağır şekilde cezalandırmaktan geri
kalmamıştır. Şiilerin ve Celali isyanlarında yer alanların cezalandırılması tüyler
ürperticidir. Bu durumu Evliya Çelebi şöyle anlatmaktadır: "Birkaç gün içinde
Üsküdar insan kanı ile ( ... ) dönüp dönüp, taafftin (çürüyüp kokma) ile kötü
kokudan divan
çadırlarda

erbabı rahatsız

rahatça

oturanların

olmaya

başladılar.

üzerine konup herkesin elbise ve

bul adı ... Bu üzücü halin nihayetinde ( ... )
etmeyince ... başlar

Kanlar üzerine konan sinekler,

Haydarpaşa

insanların

destarını

kana

kuyulara gömülmesi de kar

bahçesi önünde denize dökülür oldu.( ... ) Bu da

yetmeyince divanda muhakemesi görülenleri Kavak iskelesi'ne götürüp orada
katıetmek tedbir edildi. Her gün Kavak iskelesi'nde yüzlerce insan öldürüldü."

164
165
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AKGÜNDÜZ, agm.
Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul, 1986, s. 142.

Geniş

bir alanda kurulu devlet içerisinde çok sayıda millet kendi kültürü
içerisinde zamanına göre gayet huzurlu bir şekilde yaşamıştır. Avrupa'da din ve
mezhep savaşları olurken Osmanlı' daki milletler bu karmaşa ortamından uzaktı.
Avrupa'da dinlerinden dolayı Yahudiler sürgün ve ölüme maruz kalırken Osmanlı
idaresinde sürgün veya ölümle karşılaşmadılar. 166 Zaten Osmanlı'nın özellikle
Avrupa' da genişleyebilmesinin sebebi biraz da Osmanlı' daki adalet anlayışından
kaynaklanmaktadır.

Geçerli olan millet sistemi çerçevesinde devlet

grupların

özel

hukukiarına karışmamaktadır. Ancak kamuyu ilgilendiren hususlarda İslam
uygulanmaktadır.

hukuku

azınlıklara

birlikte

bırakılması

Osmanlı

Şimdi

bile ülkelerde

hayatlarında

büyük

tanınmayan

kolaylık

toplum yapısının statükocu anlayışından

yargı

yetkisinin

sağlamaktaydı.
dolayı bazı

Bununla

muamelelerle

de karşılaşmışlardır. Bunlardan en önemlisi İslam Hukukunda düzenlenmiş olan
gayrimüslimlerin can, mal,
olarak

alınan

kullanacakları
Ayrıca

ırz

ve namus güvenliklerini

sağlama karşılığında

cizye vergisidir.
Giyecekleri elbiseler, binek aracı olarak
hayvanlar ve taşıyabilecekleri silahlar konusunda sınırlama vardı.

ibadet yerleri ile ilgili

sınırlamalar

da bulunmaktaydı.

Hristiyan, Yahudi ve Ermeni gibi dini topluluklara serbesti
"ahidname"

ek

adı

verilen belgeler ile

sağlanmaktaydı.

Ahidname

tanınması

hükümdarın

bir

lütfu olup hak talep edebilme imkanı tanımamaktadır. II. Mehmet İstanbul'u ele
geçirdiğinde

Ortodoks Patriği Gennadios'u çağırarak Ortodoks kilisesi inancını
serbest bıraktı. Bu şekilde davranış hem siyasi olarak bir grubun denetimini
sağlarken aynı zamanda sınırlamadan kaynaklanacak özgürlük ve benzeri talepleri
önlemekteydi. Osmanlıdaki anlayış ve yönetim tarzı insan haklarının varlığını
değil, yöneticinin dahiliğini kanıtlar niteliktedir. Tanınan serbestilerle hak talep
edilemediğinden

bir arada

insan

hakkı

olarak nitelendirilemez. Ancak çok sayıda milletin
toplumunda geniş ölçüde bir
söylenebilir.

yaşamasını değerlendirdiğimizde Osmanlı

hoşgörü ortamının olduğu

Osmanlı Devleti'nde Ermeniler genellikle Türklerle ıç içe İç ve Doğu

Anadolu' da yaşamaktaydı lar. Il. Mehmet İstanbul 'u almasından sonra Ermeni
Patriği

166

Hovakin' i Bursa' dan getirterek Galata 'ya

yerleştirdi

ve Ortodoks

patriğine

Benjamin BRAUDE, BERNARD Lewis, "Osmanlı Devleti İçerisinde Hristiyanlar ve
Yahudiler" (Çev. Halil Erdemir, Hatice Erdemir), http://www.academical.org Erişim Tarihi:
07.10.2004.
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tanınan imtiyazları

kontrol

Ermenilere de tanıdı. Bu hadise büyük ölçüde Ermenileri
olup din ve vicdan hürriyeti ile açıklanması zordur.

amaçlı

Osmanlılar

Kamu

görevlerinde

sağlamıştır.

Hatta
Şimdi

Ermeniydi.

özellikle

yabancı

Gayrimüslimlerin

örneğe

çalışmasına

baktığımızda

zamanlarında

son

çalışma

gayrimüslimler

Osmanlı

eşit

hariciye vekillerinden biri
çalışma hakkının olduğunu

şekilde çalışma imkanı hakkı

bir

hakkının

olduğu

söylenebilirdi. Ancak

görülmektedir. Bu durum da göstermektedir ki

idaresinde tam

anlamıyla çalışma hakkına

azınlıkların

Günümüz Türkiyesinde de
mevzuat engeli olmasa da

çalışmalarını

askeriye gibi önemli alanlarda gayrimüslimlerin

edilmediği

müsaade

çalışmışlardır.

Yahudiler

bakarak gayrimüslimlerin

gayrimüslimlerin

uygulamaya

ve

dil bilmeleri daha çok hariciyede

Osmanlı'nın

bu

Ermeni

iddia edilebilir mi? Kamu görevlerinde
tanınsaydı

şekilde yararlanmışlardır.

tabiiyetindeki milletlerden azami

çalışmasına

çalışması

açısından

edilmediğinin

görülmesi

kamu görevinde
pek müsaade

değildir.

sahip

Osmanlı anlayışının devamı niteliğindedir.

Osmanlı' da devşirme

sistemi devlet

Azınlık mensuplarının çocukları

bir

eğitimden

geçirilmekte

yararlanılmaktaydı.

Devşirme

küçük

açısından

yaşlarda

hayati önemi haizdir.

ailelerinden zorla

alınmakta,

iyi

ve sonrasında bunlardan devlet yönetiminde
yoluyla gelenlerden devletin en üst düzey

kademelerine gelenler de olmuştur. Devşirme sisteminin örneğinin İslam'da
olmaması sebebiyle Osmanlılar tarafından icat edildiği izlenimi doğmaktadır. 167

Türklerin egemenlik
sebebiyle,

anlayışında

Osmanlılar diğer

diğer

boylara

boyların

fırsat

da egemenlik

vermemek

amacıyla

hakkı

olması

böyle bir yola

başvurmuşlardır. İnsan hakları açısından meseleyi değerlendirdiğimizde devşirme

sistemi

zamanına

göre çağdaş bir kölelik sistemi olarak nitelendirilebilir.

Gerileme dönemiyle birlikte tüm sosyal
gibi

azınlıkların

da

hayatlarında

büyük

durmasıyla

birlikte hazine gelirlerinin

bulunduran

azınlık gruplarından aşırı

20.

değişmeler

azalması

vergi

sınıfların hayatlarından olduğu

alması

yüzyılın başlarında azınlıkların koruyucuları

olmuştur.

devletin ticari
ile

hayatı

sonuçlanmıştır.

olarak

bazı

Savaşların

19.

ellerinde
yüzyıl

ve

devletlerin ortaya

çıkmaları ve 1789 Fransız ihtilali'nin etkileri azınlıkların milli bütünleşme
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Devleti 'nin de azınlık
gruplarında meydana gelen kaynaşmayı önlemek amacıyla aşırı güç kullanımı
bazıları için katliam derecesine varabilecek karşılıklı suiistimalleri beraberinde
getirmiştir. Daimi güvenlik gücündeki zaafiyeder devletin kendine yakın kabul
ettiği kesimleri kullanarak çatışmaları bastırmak istemesi önü alınamaz sorunları

yolunda

adım

atınalarına

olmuştur.

sebep

Osmanlı

karşımıza çıkarmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunda yetkiterin padişahta toplanması ve padişahı
sınırtayacak
olmadığını

şeriat

-Allah korkusundan başka- bir otoritenin olmaması insan haklarının
göstermek açısından yeterlidir. Gerçi padişahın eylem ve işlemlerinin

kurallarını

bulunmaktaydı.

etkili

uygunluğunu

Ancak bu kurum

olamamıştır.

denetleyecek

şeyhülislamlık

kurumu

padişah karşısında bazı

Padişahlardan

istisnalar dışında pek
Yavuz Sultan Selim Rumeli'de Hristiyan

ürkerek bunları Müslüman yapma fikrini ortaya atar.
Zamanın şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendi bunu duyunca tepkisini şu şekilde ortaya
koyarak Müslümaniaştırma fikrine karşı çıkmıştır: "Madem ki, onlar raiyyetliği
nüfusun

artmasından

dinimiz gereği onların can, mal ve ırzlarını kendi can, mal ve
ırzlarımız gibi korumakla mükellefiz. Bu yolda onlara cebretmek, dinimize
muhaliftir." 168 Ebussuud Efendi ve Zenbilli Ali Efendi gibi şeyhülislamlar olmakla
kabul

etmişler,

birlikte genelde

çoğu padişah

iradesinin

şeriata uygunluğunu

denetiminde

varlık

gösteremeyerek onay ve meşruiyet makamı olmaktan öteye gidememiştir. Birçok
milleti bir arada yönetmek için gerekli hoşgörü gösterilmiş olup genelde İslami
adalete anlayışı uygulanmıştır. Bu durum insan haklarından ziyade geniş yelpazeli
adil bir hoşgörü ortamının mevcudiyetini göstermektedir. Bu ortam gerileme
dönemi ile birlikte bozularak toplumsal yapının çökmesine yol açmıştır.
2- Anayasal Gelişmeler
Osmanlılar

gelen

toplum yapısının kapalı

gelişmelerden

haberleşme

olması

imkanlarının

sebebiyle
da

dış

dünyada meydana

kısıtlı olması

sonucu pek

etkilenmemişlerdir.

1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ilan

edildiğinde Osmanlı

Devleti bunu

168

Avrupa'nın

iç

işi

addederek hiçbir müdahalede

Hatice Palaz ERDEMİR, "Tarihi Gelişim Sürecinde İnsan Hakları ve Osmanlı Modeli"
http://www.academical.org/dergi!MAKALE/9_ 1Osayi/s9erdemir 1.htm, Erişim Tarihi: 08.1 0.2004;
Bahri SAVCI, "Türkiye'deki Anayasa Hareketleri", Armağan Kanun-i Esasİ'nin !00. Yılı,
AÜSBF Yayınları No: 423, Ankara, 1978, s. 15.
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bulunmamıştır. Esasında

toplumun heterojen olması sebebiyle devletin önlem
alması beklenirken hareketsiz kalması ancak toplum yapısının niteliğine
bağlanabilir. Fransa'nın yayılma politikası izleyerek Adriyatik'te bazı adaları işgal
ederek Mora ve Arnavutluk

halkı arasında bağımsızlık

yayması, ardından Mısır'ı işgal

etme niyetinin

izharı

ve cumhuriyet fikri
üzerine Osmanlı Devleti

Fransız ihtilalini araştırmaya başlamıştır. Bunun üzerine Reisülküttap Ahmet Atıf

Efendi tarafından hazırlanıp Divan'a sunulan raporda Fransız ihtilali'nin
dinsizlerin ve bozguncuların kafalarından çıkmış bir fitne ve fesat ateşinden başka
bir şey olmadığı belirtilmektedir. Fransız ihtilalinin etkileri Osmanlı Devletinde
Avrupa'ya giden öğrenciler ve II. Abdülhamit devrinde Avrupa'ya baskıdan kaçan
birçok

aydın vasıtasıyla

başlamıştır. Ayrıca dış

ancak I 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra görülmeye
güçlerin azınlıkları etkileyerek onları hak ve özgürlük

konularında

bilinçlendirmeleri sonucunda da
talepleri gündeme getirilmiştir. 169
Osmanlı

İmparatorluğu

tarihi

azınlıklar tarafından

gelişim

hak ve özgürlük

açısından

Avrupa

ile

uyuşmamaktadır.

Avrupa' da önce feodalite, sonra merkezi krallıklar hakim
olmuşken Osmanlı' da önce merkezi otorite olan padişahlık sonrasında ise
merkezin zayıflamasıyla birlikte mahalli eşraf ve ayanlar varlıklarını
hissettirmişlerdir. Osmanlıda merkezi otoritenin güçlü olduğu zamanlarda İslami
düşüncenin

etkisiyle de hak ve özgürlük talepleri gündeme gelmemiştir. Merkezi
otoritenin zayıflaması ile birlikte eşraf ve ayanların taşrada güç olarak ortaya
çıkmaları İngiltere'de baronlar ve aristokrasinin yaptığı gibi hak ve özgürlük

taleplerini gündeme getirmese de iktidarı gerekli önlemleri almaya zorlamıştır.
Bunun sonucunda önce içten gelen talepler sonucu Sened-i İttifak kabul edilmiştir.
Ardından yaşanan diğer

anayasal

gelişmeler dış

etki sonucu

gerçekleşmiş

olup

gerçek anlamda hak ve özgürlük talebinde bulunmaktan ziyade devletin
zayıflaması

baskılar

sonucu

dış

taleplere boyun

sonucunda önce Tanzimat

edilmiştir.

Avrupa'ya giden

aydınların

sonucu hak ve özgürlükleri güvence
siyasi faaliyette

bulunmaları

gelişmeleri sırasıyla

169
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eğmesinden kaynaklanmaktadır.

Fermanı

Avrupa'daki

altına

Isiahat

gelişmelerden

Fermanı

ilanı

ile

ilan

etkilenmeleri

alan bir anayasa ilan ettirme

Kanun-i Esasi'nin

ele alınacaktır.

ardından

Bu

amacıyla

sonuçlanmıştır. Şimdi

bu

a) Sened-i Ittifak (7 Ekim 1808)

Yenilikçi padişah III. Selim'in tahttan indirilmesi üzerine IV. Mustafa
tahta çıkmıştı. Yenilikçi zihniyete sahip tarafın başı konumundaki Alemdar
Mustafa Paşa III. Selim'in tekrar tahta geçmesi için harekete geçti ise de III.
Selim'in öldürülmesi üzerine II. Mahmut'un tahta geçmesine
yenilikler

oldu. Aslen

Paşa ayanların taşrada güçlendiğinin

kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa
farkında olduğundan

razı

karşısında çıkacak infıalleri

güvenceye almak

amacıyla ayanları İstanbul'a davet ederek yedi şart ve bir ekten oluşan Sened-i

İttifak adlı belgenin imzalanmasını sağlamıştır. II. Mahmut belgeyi imzalamak
bırakılmıştır.

istememekle beraber imzalamak zorunda

Anayasa hukukunda

tarihimizde ilk anayasal belge olarak kabul edilen Sened-i İttifak iktidarın
sınırıanmasını amaçladığından
padişah

olarak

otoritesinin güvence

toplanması,

doğrultusunda

insan

altına alınması,

devlet gelirlerinin

hareket

gerektiği, sadrazarnın

hakları açısından

edileceği,

ayanların

talebi

ile

ve emirleri

işlemlerde sadrazarnın

yetkisinin

eylem ve

yetkiyi kötüye

hastınlacağı

asker

ile

toplanacak askerlerin devlet askeri

toplanmasında padişah buyrukları

kullanması

ayanların sınırları dışına çıkamayacakları
elbirliği

da önemlidir. Belgede

başkentte

ve birisinin

asker

ile

önleneceği,

ayaklanması

durumunda

halinde

elbirliği

ocaklarında

ocağını dağıtaeağı düzenlenmiştir. Görüleceği

değil; padişah

ile

ayanların ilişkilerini

ayaklanma

çıkarsa

üzere belge bir hak

düzenlemektedir. Bu sebeple belgenin

merkezi hükümetin ne kadar zayıftadığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. 170
Belgenin iktidarın kısıtlanması dışında insan hakları açısından dikkat çeken
maddesi yedinci madde olup bu maddede yoksul ve reayanın 171 korunmasının esas
olduğu ve ayanların kendi yönetimindeki yerlerin asayişine ve vergilerin ezici
olmamasına

dikkat edeceği düzenlenmiştir. Belgede düzenlenen hususların
yaptırımının ne olacağı düzenlenmediğinden etkisi hissedilmemiştir. Zaten Il.
Mahmut belgenin imzatanmasından kısa bir süre sonra merkezi otoriteyi
güçlendirerek belgeyi geçersiz hale

170

171

getirmiştir.

Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Yetkin Yayınları,
Ankara, 1995, s. 3.
Ahmet MUMCU, "Türkiye'de Anayasa Reformları: Tarihte Geriye Bakış",
http://www.konrad.org.tr/index.php?id=58, Erişim Tarihi: 13.10.04. (Yazıda yazar reaya
kelimesinin sürü anlamına geldiğini belirtmektedir. Halka yaklaşım tarzının sürü tabiriyle ifade
edilmesi hak ve özgürlüklerin nasıl ele alındığı konusunda önemli ipuçları vermektedir.)
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Belgenin hukuki
doktrinde müşterek anlayış
benzediğini
baronların

niteliğinin

iki

taraflı

bulunmaktadır. Bazı

ileri sürseler de

aralarında

sözleşme

konusunda
yazarlar belgenin Magna Carta'ya

büyük farklar

bulunmaktadır.

Jean'ı köşeye sıkıştırmaları

Kral Yurtsuz

olduğu

Magna Carta

üzerine kendi

şartlarını

dayatmaları sonucu ortaya çıkan belge olup Sened-i İttifak'ın oluşmasında
ayanların

olmayıp

bir talebi

Paşa'nın işgüzarlığı;

daha çok Alemdar Mustafa

Sened-i İttifak ile

olduğu

ve bu biçimsel

olur ne olmaz" düşüncesiyle bu tür bir belge hazırlanmıştır.
Magna Carta

benzerliğinin

biçimsel bir benzerlik

"ne

172

benzerliğin tarafların benzeşmesinden kaynaklandığı haklı olarak belirtilmiştir.

173

Sened-i İttifak Alemdar Mustafa Paşa'nın pratik zekasının bir ürünü olup
insan hakları açısından iktidarın kısıtlanması ve halkın güvenliğinin sağlanması ve
vergilerin ezici olmamasına dikkat edileceğini düzenleyen ilk belge olması
sebebiyle önemlidir.
b) Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) (3

19.

yüzyıl ortalarına

reformlara

rağmen

aranmasına

neden

Kasım

diğer

kadar askeri, teknik ve

devletin bir türlü
olmuştur. Mısır

1839)

alanlarda

çöküşten kurtulamaması farklı

Valisi Mehmet Ali

Paşa karşısında

yapılan

çözümler
ordunun

yenilgiye uğraması üzerine yeni bir anlayışın gerekliliği daha iyi ortaya çıkmıştır.
II. Mahmut'un vefatı esnasında Londra'da bulunan İngiltere elçisi Mustafa Reşit
Paşa, Abdülmecit zamanında dışişleri bakanlığına getirilmiştir. Mustafa Reşit
Paşanın Avrupa'daki hak ve özgürlük alanında meydana gelen gelişmeleri
görmesi, devletin gitgide meydana gelen ayaklanmalar sonucu zayıflaması,
bölünmesi ve devlet idaresinde rüşvet, yolsuzluk ve suiistimallerin yaygınlaşması
üzerine yeni önlemlerin
çıkmasından kısa

alınması zorunluluğu belirmiştir.

süre sonra Gülhane

edilmiştir.

Hümayunu Mustafa

ilan

bulunduğu

durumdan kurtarmaya yönelik olup güçlü bir merkezi idarenin ve

1839) Tanzimat

Fermanı

Reşit Paşa

tarafından

(3

Kasım

Hattı

Abdülmecit'in tahta
devleti içinde

devlet kudretinin yeniden kurulmasını hedeflemektedir. 174

172

TANÖR, age., s. 39.
Mehmet AKAD, Genel Kamu Hukuku, Genişletilmiş İkinci Baskı, Filiz Yayınevi, İstanbul,
1997, s. 164-5.
174
AKAD, age., s. 166.
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Tanzimat Fermanı padişahın tek taraflı tasarrufu niteliğindedir. Padişah
kendi iradesi ile kendi kendini sınırlamaktadır (auto-limitation). Sadece kendi
kendini sınırlama anlayışına dayandığından hukuki bağlayıcılığı zayıf olup
Permanda hukuki bağlayıcılığa bağlı yaptırım öngörülmemiştir. Fermanın sonunda
ahlaki bağlayıcılığı olan şu ifade ile Padişahın Fermana aykırı hareket etmeyeceği
belirtilmiştir.

"Hemen Rabbimiz Taala Hazretleri cümlemizi muvaffak buyursun

ve bu kavanini müessesenin

hilafına

hareket edenler

Allah'ı

Taala Hazretlerinin

lanetine mahzar olsunlar ve ilelebed felah bulmasınlar amin.'' 175 Bu sebeple
hakkında anayasa olduğu nitelendirmeleri yapılsa da gerçek anlamda bir anayasa
olmayıp

tek taraflı serbesti, hak ve özgürlük tanımadır. Tanzimat Fermanı kanun
niteliğinde de olmayıp yasama direktiii niteliğindedir ki bu sebeple Fermanı
müteakip

ceza

başlatılmıştır.

kanunu

Tanzimat
anayasalardan

yasalar

Fermanı şekil açısından

farklı

bazı

Fermanda

gibi

çıkarılarak

yasalaştırma

Avrupa ve Amerika'daki bildirge ve

olup düzenli bir hak ve özgürlükler listesi

niteliğinde değildir.

hak ve özgürlükler yer almakla birlikte bunun

maliye, askeriye ve adiiye alanlarında da düzenleme
özgürlüklerin bir belgede düzenlenmesinde Tanzimat
açısından

Türklerin ilk haklar beyannamesi olarak

yer alan

hakların

hakların birçağuna

edilmiştir.

hareketleri

176

bulunmaktadır.
Fermanı

bir ilk

adlandırılmaktadır.

klasik beyannamelerdekinin aksine
yer vermemesi

yanı sıra

dolayısıyla cılız

idare,

Hak ve
olması

Fermanda

gayr-ı nizarnİ olması

bir

demetçİk

ve

olarak ifade

177

Fermanın

ilk kısmında mutlu ve huzurlu yaşayan halkın yüz elli senedir
şeriat hükümlerinden uzaklaşması sonucu sıkıntılı bir duruma düştüğü ve bu
sebeple bazı alanlarda düzenlemeler yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir.
Girişi müteakiben can ve mal güvenliği ile şeref haysiyetin öneminden
175
176

KİLİ, GÖZÜBÜYÜK, age., s. 13.
KAPANİ, age., 97; İbrahim Ö. KABOGLU, "Türkiye'de Hukuk Devletinin Gelişimi", İnsan
Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, C. 12 (1990), s. 149, (Makalede Tanzimat Fermanı'nın hukuk

devleti yolundaki evrimin ilk adımı olduğu ve hukuk devletinin insan hakları devleti olduğu
belirtilmiştir. s. 145, 151 ); Gökçen ALPKAYA, "Osmanlı Hukuk Reformu ve Kişi
Özgürlükleri (1839-1908)", İnsan Hakları Yılhğı, TODAİE Yayınları, C. 12 (1990) s. 167,
(Makalede Tanzimat Fermanı ile başlayan dönemde son derece yoğun yasalaştırma çalışmasının
yürütüldüğü ve 1839-1908 tarihleri arasında çoğu yayınlanmamış yirmi ciltten fazla Osmanlı
mevzuatının olduğu ifade edilmiştir. s. 167).
177
KAPANİ, age., s. 96.
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bahsedilerek bunların güvenceye alındığı, vergilerin herkesin mal ve kudretine
göre kanunen alınacağı, askerlik ile ilgili sınırlama ve düzenlernelerin kanuna göre
İcra olunacağı ve davaların mahkemelerde görüleceği düzenlenmiştir.
Permanda can ve mal,

şeref

ve haysiyetin

korunması

ve

kişi güvenliği

düzenlenmiştir. Padişah

o zamana kadar kendisine tanınan ceza verme yetkisinden
feragat ederek cezaların mahkemeler tarafından aleni ve detaylı şekilde görülecek
muhakeme faaliyeti sonucu
ile

şeref

ve haysiyetin
aykırı

düzenlemelere

cezalandırılacaktır.

verileceğini

korunmasına

ve

hareket edenler

Can ve mal

kabul etmektedir. Can ve mal
diğer

hatır,

güvenliği,

güvenliği

askerlik ve vergi ile ilgili
bakılınadan

gönül ve rütbeye

askerlik ve vergi

işleri

gibi belirli

alanlarda da olsa eşitlik ilkesinin kabulü sonraki düzenlernelerin alacağı yolun
mihenk noktası olması sebebiyle fevkaliide önemlidir. Ayrıca eşitlik ilkesinin
doğal

sonucu olarak din

farkının

gözetilmemesinin düzenlenmesi Avrupa

ve onların güvenini kazanmaya yönelik bir taviz
niteliğindedir. Bu hükmün eski İsiimi gelenekten ayrılma anlamına gelmesi

ülkelerini

yumuşatmak

bakımından düzenlemenin en radikali olduğu belirtilmiştir.

II. Mahmut

zamanında

kurulan "Meclis-i

178

Alıkam-ı

Adliye"nin yetkileri

arttırılacak

ve kurulun hazırlayacağı kararlar padişahın onayından sonra
yasalaşacaktır. Bu düzenleme yasama yetkisinin kullanılmasında padişahın bir
kurulu ortak tanıması açısından önemlidir. Ancak onay makamının padişah olması
onun iradesinden başka bir düzenlemenin çıkmayacağı anlamına gelse de meşruti
monarşiye adım

yasaya

saygı

atma açısından dikkat çekmektedir. Ferman yasa üstünlüğü ve
ilkesini getirmekte olup yapılacak yasalarda yasa koyucuları ve

uygulayıcıları bağlaması bakımından yasal yönetime geçişe atılan ilk adımdır.

Ferman çok
halkın kanını

kısıtlı

bir

anlayışla

emen ittizam sistemini

düzeniense de siyaseten katl, müsadere ve

kaldırması

alanlarda hak ve özgürlük tanıdığından sonraki

178
179
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179

sebebiyle

gelişmelerin

halkın sıkıntı çektiği

habercisi

olmuştur.

c) Isiahat Fermanı (28 Şubat 1856)

verimli sonuçlar alınamaması ve sosyal, siyasi ve
hukuki dönüşümlerin sağlanamaması üzerine dış güçlerin baskısı sonucu Isiahat
Fermanı ilan edilmiştir. Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Avrupa devletlerinin
Tanzimat

Fermanı'ndan

Osmanlı 'ya yardım
altına alınması

ve

etmesi sonucu

Osmanlı

Hristiyanların

hak ve özgürlüklerinin güvence

Devleti'nin Avrupa devletleri ailesinden

sayılması

için

1856 Paris Konferansı öncesinde dış baskı yapılmıştır. istenen konuların
uluslararası anlaşmada
kanıtlamak

padişahın dış baskı

yer almayarak

sonucu

yapılması istenmiştir.

için iç hukukta düzenleme

Bu

yapmadığını
gelişmelerin

sonucunda fermanın esasları sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa ile İngiliz ve
180
Fransız elçileri tarafından belirlenmiştir.
Yapılan çalışmalarda İngiltere
özgürlüğünün

Büyükelçisi Sir Stratford de Redcliffe mutlak bir vicdan
edilmesi konusunda

ısrar

etmiştir.

Mutlak vicdan

özgürlüğünün

kabul

tanınması

mürtetterin cezalandırılmaması anlamına gelmekte olup İslam hukukuna aykırıydı.
Bu sebeple Sadrazam Mehmet Emin Ali
konu

hakkında şöyle

cevap

Paşa

Büyükelçinin talebini geri çevirerek

vermiştir: "Padişah

böyle bir talebe muvafakat ederse,

artık milleti İslamiyenin halifesi olamaz. Saltanatı da çok muhafaza edemez.

Mürtetler
idam

(Müslümanlıktan

olunmayacaklarına

dönenler) ile

küfürbazların

badezin (bundan böyle)

dair diplomasi tarikiyle (yoluyla) size teminat verebiliriz,

fakat müsaadeyi mahsusayı ilan etmek ulema arasında o kadar şiddetli bir galeyan181
ı taasuba sebep olur ki, önünü almaktan aciz kalırız."
Isiahat Fermanının ana hedefi Müslüman olmayan uyrukların
Müslümantarla her yönden eşitliğini sağlamaktı. Bundan dolayı bir kısım
düzenlemeler Tanzimat Fermanının tekran mahiyetinde olmakla beraber daha
etraflı ve kesin hükümler getirerek ondan daha geniş alanları düzenlemektedir.
Isiahat

Fermanında

özgürlüğü

kabul

azınlıkların

ibadet etme

edilmiştir.

inanmamayı

üzere

öncelikle herkes için
Ancak

özgürlüğünü

da

içeren

kapsamamaktadır. Azınlıklara

ibadet

ayrım

gözetilmeksizin ibadet

düzenlenen ibadet

güvenceye almakta olup
mutlak

anlamda

özgürlüğü

sadece

yukarıda belirtildiği

ibadet

özgürlüğünü

özgürlüğünün tanınması bağlamında azınlık

180
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cemaatlerinin ruhani ayrıcalıkları pekiştirilmiş, Rum patriklerinin ömür boyu
hizmet görecekleri ifade edilmiş, azınlıkların kendi kendilerini yönetmeleri için
meclis

oluşturabilecekleri,

ibadet ve okul açabilecekleri hükme

bakımından

arasında ayrım yapılmayarak

din ve dil

kullanılmayacağı,

uyruk

din

ve

mezhep

memuriyetinin bütün uyruklara

Malıkernelerin
tutuklanamayacağı,

olmayanlar

açık olacağı

edileceğinin sağlanacağı

okuHanna kabul

aleni

eziyet,

değiştirmeye

arasındaki davaların

kendi din

kırıcı

ve

ırk,

ifadeterin
devlet

askeri ve sivil devlet

altına alınmıştır.

görüleceği,

ve cismani

onur

zorlanmayacağı,

uyrukların

güvence

usulle

işkence

ile

bağlanmış

kimsenin

cezanın kaldırılacağı

keyfi

olarak

ve Müslüman

adamları tarafından görüleceği

hükme

bağlanmıştır. Ayrıca İslam hukukuna aykırı olarak mahkemelerde tanıklıkların
eşdeğerde sayılacağı öngörülmüştür.

tebaa arasında eşitliği sağlaması Müslümanlardan
ziyade Hristiyanların itirazı ve direnmesi ile karşılaşmıştır. Özellikle tanınan
Isiahat

eşitliğin

Fermanının

askerlik ve vergi

alanlarında

da

uygulanması

olarak değil bir imtiyaz kaybı olarak görülmüştür.
Ferman ekonomik alanda

yabancılara

bir hak ve özgürlük

kazancı

182

ekonomik hak ve

kolaylıklar

sağlamaktadır.
oluşturulmuş

Bunun için 1856 Arazi Kanunnamesi ile daha güvenceli bir sistem
ve 1867' de de yabancılara kentlerde ve kent dışında taşınmaz mal

edinme hakkı tanınmıştır. 183
ile Müslüman olmayanların hak ve özgürlük alanlarında
bir genişleme sağlanmakla beraber toplumsal yapının hazır olmaması ve bir
kesimin bağnazca tutumları sonucu devlet yapısında sosyal, siyasi ve hukuki
Isiahat

Fermanı

reformlar gerçekleştirilememiştir.
d) I. Meşrutiyet (Kanun-i Esasi'nin İ/anı)

Tanzimat

Fermanı

ile

başlayan reformların

zaten halktan

kaynaktanınayıp dış baskının

ulaşamamıştır.

Ancak

kaynaklı
IH2
183

84

liberal

Tanzimat'ın

düşüncelerin

uygulama

ürünü

devlet ekonomisini

gelmesini

sağladı.
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TANÖR, age., s. 73; MUMCU, KÜZECİ, age., s. 193.

olması

batının

alanı bulamaması

sebebiyle
etkisine

ve

başanya

açması batı

Bunun sonucunda

basın

ve

yayınlarda

açıldı.

özgürlük

düşüncesi yayılarak

özgürlükçü

düşüncenin oluşmasının

önü

184

Tanzimat ile başlayan dışa açılma, aydınların Avrupa'da hak ve özgürlük
fikirlerinden etkilenmesi ile sonuçlanmıştır. Yapılan reformlara rağmen devletin
giderek daha kötü hal
Fazıl Paşa, Namık

alması aydınları

Kemal, Ziya

ve Genç

Osmanlılar

durumdan

kurtulması

Paşa,

harekete

Ali Suavi ve

adlandırılan

olarak

geçirmiştir. Başlıcaları
Şinasi

gibi

aydınlardan oluşan
bulunduğu

grup devletin içinden

meşruti monarşinin kurulmasının

için

Mustafa

gerekli

olduğuna

inanıyorlardı.

Osmanlıların

Genç
yetkiterin bir

kısmının

İslam'la

sisteminin

amaçları

yetkilerinin sınırlanması ve
meclisine verilmesini sağlamaktı. Meşveret

danışma

bağdaştığı

ve

padişahın

Müslüman

halkın

ihtiyaçlarına

cevap

verebileceğine inanılıyordu. Özgürlük anlayışlarının İslam'la bağdaştırılmaya
çalışılması

Tanzimatla

anlayışın

ile geleneksel
çelişkisi
farklı

Aydınlar

uzlaştırma

veya

diğer

başlayan

ve günümüzde hala devam eden yenilikçi

çatışmasını

gayreti

farklı

bir kültüre uyumunu

göstermekteydi. Genç
bir kültür çevresi

sağlama

avamca ifadesiyle "iki arada bir derede"

Osmanlıların

anlayışının

uğraşısından

anlayış

bu

tamamen

kaynaklanmaktaydı.

kalmışlardı.

Avrupa'dan

aldıkları

fikirlerin doğruluğuna inanmaktaydılar ve kurtuluşu o fikirlerde
görmekteydiler. Ancak hakim olan İslami toplumsal yapı anlayışından da
kopamıyorlardı.

Tanzimatın

getirdiklerini eksik bulunarak insanların devlet karşısında bazı
haklara sahip olması ve bu hakların güvenceye kavuşturulması gerektiğini savunan
Genç Osmanlılar bu alanda mücadeleye girişmişlerdir. Özellikle Namık Kemal
özgürlüğün İslami anlamdan sıyrılarak batılı anlam kazanması için gayret
göstermiştir.

185

Tanpınar'a göre Namık Kemal, Türkiye'de insan haklarının

bayrağını ilk kaldıran adamdır!

Genç
amacıyla

184
185
186

Osmanlıların

yaptıkları

86

hak ve özgürlük ile

çalışmalarının

padişah

meşruti monarşinin kurulması

Abdülaziz'i ürkütmesi bu

akım

AKAD, age., s. 169.
AKAD, age., s. 171-2.
Erol ANAR, İnsan Hakları Tarihi, Çiviyazıları, İstanbul, 2000, s. 117.
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üzerinde baskı ve önleyici tedbirlerin alınması ile sonuçlanmıştır. Yapılan bu baskı
187
altında Türk tarihinde ilk defa özgürlük mücadelesi başlamıştır.
Ekonomik
sıkıntıların

artması

Osmanlıların

ve ulusal

ayaklanmaların
inancı

kendi fikirlerine olan

daha da

ve askeri bürokrasiyi de içine alacak şekilde
1876

yılındaki

patlak vermesi üzerine Genç
arttı

ve etkinlik

sivil

genişlettiler.
padişah

siyasi ve ekonomik problemler

ve askeri bürokrasinin etkisiyle tahttan indirilmesi ve V.
sonuçlandı.

alanlarını

Abdülaziz'in sivil

Murat'ın

tahta

çıkması

ile

Murat'ın akıl sağlığının

V.

yerinde olmaması ve Mithat Paşanın
vaadini II. Abdülhamit'ten alması üzerine V. Murat tahttan

anayasanın ilanı

indirilerek yerine II. Abdülhamit çıkarıldı.
Anayasa

hazırlama amacıyla

Server

Paşa başkanlığında

sivil bürokral (üçü Hristiyan) ve ulemadan on
kişiden oluşan

Cemiyet-i Mahsusa

Prnsya ve Polonya gibi
yaptı.

yabancı

Taslak anayasa Mithat

adlı

kişi

kurul

iki asker, on

altı

olmak üzere toplam yirmi sekiz
oluşturulmuştu.

Kurul Belçika,

anayasalardan yararlanarak bir anayasa

Paşa başkanlığındaki

taslağı

Heyet-i Vükela'dan geçerek 23

Aralık 1876 tarihinde II. Abdülhamit tarafından kabul ve ilan edildi.

188

tarihinde ilk anayasa olan Kanun-i Esasi halk onayına
sunulmadığından ve halkın meclisi tarafından yapılmadığından gerçek bir anayasa
189
niteliğinde olmayıp berat, ferman anayasa niteliğindedir. Anayasayı yapan güç,
padişahın iradesi olması ve egemenliği paylaşınada ortağı olmaması sebebiyle
"ferman anayasa" olarak ifade edilmiştir.
Türk

Anayasa devletin genel
vatandaşların

hak

İmparatorluğu'nun
değişiklik

ve

yapısını, organlarını,

özgürlüklerini

hukuki yapısı

yapılmamış,

sadece

organlar

belirlemektedir.

belirlenmiştir.

padişahın

arası ilişkileri

İlk

kez

ve

Osmanlı

Devletin temel yapısında

yetkileri

kullanış

şekli

yazılılık

kazanmıştır. Önceden olduğu gibi yasama ve yürütme güçleri padişahın varlığında

temerküz

etmektedir.

belirlemektedir.

ı~

188
ıw

190
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İlk

anayasa

padişahın

yetkilerini

190
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kullanış

tarzını

Kanun-i Esasİ 12 bölüm ve 119 maddeden oluşmaktadır. Osmanlı
Devletinin şeklinin belirlendİğİ birinci bölümde (1-17) ülkenin bölünmez bütün
olduğu (md. 1), saltanat hakkının Osmanoğlu soyuna ait olduğu (md. 3), padişahın
aynı

zamanda halife olduğu (md. 3-4), padişahın şeriatı İcra edeceği (md. 7) ve
devletin dininin İslam olduğu (md. ll) düzenlenmiştir. Devletin monarşik yapısı
korunmakta olup teokratik niteliği belirtilmektedir. BK'nın Meclis-i Mebusan'a
değil padişaha karşı

olması

sorumlu

ve güvenoyu kurumunun

olmaması

Kanun-i

Esas i 'nin meşruti yönetim getirdiği konusunda şüphe uyandırmaktadır. Yasama ve
yürütmede padişahın tek söz sahibi olması sebebiyle her ne kadar Kanun-i Esasi
meşruti

monarşi

gidememiştir.

özlemleri ile

monarşik

ilan edilse de

yapıdan

öteye

191

Esasİ'ye

Kanun-i

göre yasama

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i

organı

Meclis-i Umumi olup bu meclis

Ayan'ın birleşmesiyle oluşmaktadır.

Mebusan elli bin erkek nüfusun temsilcilerinden
demokratik bir

yapıya

bırakılmış olduğundan

oluşan

değildir.

Meclis-i

Mebusan'ın

kadar az olursa olsun milletin temsil yoluyla devreye girmesini
192
padişahın iktidarın tek sahibi olmadığı ifade edilmiştir.
"Osmanlı

Devleti

Tebaasının

26) hak ve özgürlükler

Genel

düzenlenmiştir.

Hakları" adlı
Osmanlı

kısmen

meclis olup

sahipken Meclis-i Ayan üyelerinin belirlenmesi
demokratik

Meclis-i
padişaha

yetkileri ne

sağladığından artık

ikinci bölümde (md. 18-

tarihinde ilk defa hak ve

ile birlikte klasik esaslara uygun olarak liste şeklinde
Bu bölümde hak ve özgürlüklerden kişi güvenliği, angarya
ve işkence yasağı, ibadet özgürlüğü, basın özgürlüğü, dilekçe hakkı, konut
dokunulmazlığı, eğitim özgürlüğü, kanun önünde eşitlik, devlet hizmetine girmede
eşitlik, mülkiyet hakkı, doğal yargıç ilkesi, vergilernede ödeme gücünün esas
alınacağı ve vergilerin yasa ile konulacağı düzenlenmiştir. Ayrıca yargılamanın
özgürlükler Kanun-i

Esasİ

sayılarak belirtilmiştir.

açıklığı

ve

sanık hakları diğer

Seçme ve seçilme
varlığını

seçimler

hakkının dolaylı

191
192

bölümlerde belirtilmiştir.

hakkı doğrudan öngörülmemiş

başlığı adlı

olarak kabul

olup, ancak bu

hakkın

bölümü düzenlemesi sebebiyle, seçme ve seçilme

edildiği

söylenebilir.

AKAD, age., s. 173.
..
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Anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin güvencesi olmadığından
platonik bir değer taşımaktan öteye gitmemektedir. 193 Daha da önemlisi kişi
güvenliğinin padişahın yetkisine sınırsız şekilde bırakılması hak ve özgürlükleri
anlamsız kılmaktadır. Anayasanın

yetkisi

ünlü 113. maddesinde

şu şekilde düzenlenmiştir:

zabıtanın

tahkikatı

şahaneden

mevsukası

padişahın

sürgün etme

"Hükümetin emniyetini ihHil ettikleri idare-i

üzerine sabit

olanların

münhasıran Zatı

ihraç ve teb'id etmek

memaliki mahrusai
Padişahinin

Hazreti

yedi

iktidarındadır."

Bu hükme göre hükümetin emniyetine zarar verdikleri polis
kuvvetince yapılan tahkİkatta belirlenenleri padişahın sürgün etme yetkisi
bulunmaktadır.

İlk Osmanlı Parlamentosunda Müslümanlar kadar gayrimüslimler de
imkanı

temsil edilme

Osmanlılık kavramının
uygulanmasını
tartışmalar

bulmuştur.

çeşitliliğe

sahip olan parlamento

bir göstergesi olup çok uluslu

meşruti monarşi şeklinin

gerektirmekteydi.

padişahı

ürkütmüş

Etnik

Osmanlı-Rus Savaşının çıkması

üzerine yapılan
ve zaten parlamentonun varlığından memnun

olmaması

sebebiyle padişah daha tedirgin bir hale gelmiştir. Bunun üzerine halkın
rejime sahip çıkmaması ve çeşitli dış etkenler nedeniyle 1878 yılında parlamento
dağıtılarak

milletvekilleri memleketlerine

gönderilmiştir. Padişahın

meclisi tatil

etmesi Kanun-i Esasinin 7. maddesinde düzenlenen "tatiline karar verme
yetkisi"ne dayanmaktaydı. Meclisin tatilinden itibaren otuz yıllık dönemde baskı,
sansür ve jurnalcilik hüküm
e) ll.

yıllık

sürmüştür.

Meşrutiyet

1878 yılında ilk Osmanlı parlamentosunun tatili üzerine başlayan otuz
baskı rejiminde, hak ve özgürlük talepleri bilinçli bir şekilde ortaya çıkmaya

başlamıştır.

hemen

II. Abdülhamit'in

tamamını

sağlamıştır.

mücadele

194

açtığı

yetişen aydınların

ve Kanun-i Esasi'nin tekrar yürürlüğe girmesi

Jön

Türkler,

Genç

mücadelesinden daha güçlü bir

193
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okullarda

çok önem vermesi, hemen
ortaya

çıkmasını

Bu aydınlar Jön Türk hareketini başlatıp Il. Abdülhamit'e karşı

etmiş

etmişlerdir.

kendisinin

eğitim çalışmalarına

.

Osmanlıların
şekilde

ortaya

amacıyla

gayret sarf

olduğu

özgürlük

yapmış
çıkmaları

açısından

önem

taşımaktadır. Şöyle

ki ilk defa liberal yönetimin

doğru bir halk hareketi ortaya çıkmıştır.

sağlanması

için

aşağıdan yukarıya

195

Kişi güvenliğinin

ve özgürlüklerin yok edildiği bu dönemde hatiyelik ve
jurnal ağı ile "korku devleti" kurulmuştur. Özellikle basın üzerindeki baskılar
Şu

dikkat çekmektedir.
koymaktadır:

yasaklanması

kelimelerin

yasağın

boyutunu ortaya

Girit, Makedonya, Kanun-i Esasi, vatan, dinamit, bomba, sakal,

boya, burun, hasta, ıslahat, hürriyet, millet, zulüm, adalet, tahtakumsu
kurusun" dileğini ses bakımından çağrıştırması sebebiyle) vb. 196
yılında

1902
dönüşümün

askerin ve
gerekli
çıktı.

sadece
dış

olduğu

Paris'te

yayın

yapılan

Birinci Jön Türk Kongresinde siyasal

ve propaganda ile

güçlerin de

sağlanamayacağı, aynı

desteğinin sağlanması tartışıldı.

genel kabul görürken

("Tahtın

Askerin

dış desteğin sağlanmasında

fikir

zamanda
desteğinin
ayrılıkları

İkinci

Jön Türk Kongresinde Abdülhamit'in tahtan indirilmesi ve
parlamentolu rejim kurulması müştereken benimsendi. Bu kongreden sonra
özellikle Makedonya olmak üzere çeşitli yerlerde olaylar meydana geldi. İngiltere
Kralı ile Rus Çarı'nın Reval'de bir araya gelmesi ile birlikte Makedonya'da İttihat

ve Terakki Cemiyeti ayaklanma

çıkararak

II. Abdülhamit'i anayasal düzene

geçmeye mecbur bıraktı ve meşrutiyet ilan edildi.
Il.

Meşrutiyet'in

yönetimdeki

Birincisi Kanun-i Esasi'nin

yürürlüğe

farklılığı

iki

şekilde

ortaya

çıkmıştır.

girmesi, ikincisi ise Kanun-i Esasi'de 1909

yılında yapılan değişikliklerdir.

Yapılan

anayasa değişikliği ile padişahın yetkileri sınırlandırılarak yasama
organının yetkileri artırılmıştır. Anayasa değişikliklerine özelliğini veren ise temel
hak ve özgürlükler alanında yapılanlardır. Kişi hak ve hürriyetini ihlal eden ve
padişahın

basit bir polis

soruşturması

ile hükümetin emniyetini ihlal edenlerin

sürgün edilmesini düzenleyen 113. maddenin ikinci
anayasal hak ve özgürlükleri pamuk
kaldırılmıştır.
195

196
197

197

fıkrası kaldırılmıştır.

ipliğine bağlayan

bir

baskı aracı

Bununla
ortadan

Basın özgürlüğü genişletilmiş ve sansür yasaklanmıştır. Anayasa

AKAD, age., s. 177; KAP ANİ, age., s. 104-5; TANÖR, age., s. 135 (Yazar II. Meşrutiyetisaray
darbesi değil; ulusal ayaklanma olarak kabul edip uzun yılların sivil hareketlilik ve örgütlenme
birikimine dayanmakta olduğunu belirtmektedir.).
TANÖR, age., s. 124.
.
KAPANI, age., s. 105.
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metnine eklenen 120. madde ile toplantı yapma ve demek kurma özgürlüğü
tanınmıştır. Demek kurma özgürlüğünün tanınmasıyla siyasi parti kurabilmenin de
önü açılmıştır. Bunun yanı sıra ilk defa haberleşmenin gizliliği anayasaya
girmiştir. Ayrıca kişi özgürlüğün ün düzenlendiği
Sağlanan

bağımsızlığını
ayaklanması

amacıyla

gelişmelere

ilan etmesi ve
meydana

rağmen

I O. madde

ortalığın

durulmaması,

diğer dış gelişmelere

gelmiştir

Bulgaristan'ın

tepki olarak 3 1 Mart gerici

(12 Nisan 1909).

Selanik'ten gelen Hareket Ordusu

sağlamlaştırılmıştır.

Ayaklanmayı

ayaklanmayı bastırınış

ve

bastırmak

padişah

II.

Abdülhamit'i tahttan indirıniştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa halkın
talepleri

doğrultusunda

monark tahttan

indirilmiştir. Padişah değişikliğinin halkın

iradesi ile olması milli egemenlik kavramının yükselişine işaret etmektedir. 198
İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte örfı idare

ilan edilmiş ve temel hak ve özgürlükler aşırı derecede sınırlanmıştır. Özgürlük
havarisi kesilenterin

iktidarı

ele geçirdikten sonra diktatörlük rejimi

"hürriyetin yine hürriyet tarafından yıkıldığı"nı doğrulamaktadır.
kişi

olan II.. Abdülhamit'in

diktatörlüğü

varken

199

sonrasında

Önceden tek
pek bir

değişmemiş, baskı kolektif hale gelerek parti tarafından uygulanmıştır.
İttihat

ve Terakki Partisi'nin

başarılı olamaması,

parti

kurınaları

şey

200

çalışmalarının

padişahlığı değil

de II. Abdülhamit'i yıkmaya odaklanması ve parti yöneticilerinin
zamanlarının fikir akımlarından etkilenerek sistemli bir şekilde devlet idaresinde
ne yapacaklarına karar verememelerinden kaynaklanmaktadır. Jön Türklerin

ı 98 TANÖR, age., s. 146.
ı99

200

.

KAP ANI, age.,s. 107.
Bahri SAVCI, "Önsöz Yerine: Bir Eleştiri- Bir Değerlendirme", Armağan Kanun-i Esasİ'nin
100. Yılı, AÜSBF Yayınları No: 423, Ankara, 1978, s. VI-VIII (Abdülhamit'e göre anayasa
Osmanlıların gereksinimlerini karşılamak amacıyla çıkarılmamıştır. Saltanat'ın hükümranlığı
yerine kendi despotluklarını koymak için çıkarılmıştır. Yine Abdülhamit'e göre Jön Türk ve
Mithat Paşa kavramları, Masonluk ile ve özellikle Masonluğun İngiliz Locası ile bütünleşmişlerdi.
Jön Türk ve Mithat Paşa'nın despotluğu gelirse imparatorluk batar. ); İsmet BOZDAÖ, Sultan
Abdülhamid'in Hatıra Defteri, Pınar Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2002, s.24-5/42-3,
(Abdülhamit Meşrutiyet mücadelesini "Boş bir meşrutiyet hayranlığı" olarak nitelendirerek
meşrutiyet hakkında batıralarında şöyle demektedir: "Solfato, her hastalığa, her bünyeye
yaramadığı gibi, Meşrutiyet yönetiminin de her millete, her ulusal bünyeye yaramayacağını
sanırım. O vakit, faydalı olamayacağını sanırdım, şimdi ise, zararlı olduğu kanısındayım. s. 24).
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düşüncelerini

belirtilmiştir.

ortaya koyarken

Osmanlının

değerlerini romantikleştirdikleri

sosyal

201

Osmanlı İmparatorluğu'na damgasını vuran İttihat ve Terakki Partisi
başlarda Osmanlılık düşüncesi bağlı

Turancılık

üzerine

gerçekleştirmek

iken, bu fikrin

düşüncesine

amacıyla

kaymışlardır.

amacıyla

da başarılı olamamıştır. I. Dünya
sonucu hedefler realize edilerek

mücadele

edilmiş

engel

Paşa

Enver

olamaması

Turanedığı
girişimde

romantik bir biçimde Orta Asya' da

bulunmuşsa
dağılması

dağılmaya

Savaşıyla

birlikte

Türkçülüğün

ve Türkiye Cumhuriyeti

Osmanlı'nın

gerçekleştirilmesi

kurulmuştur.

C) Cumhuriyet Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasıyla

birlikte fazla bir

varlık

egemenliği

Cumhuriyeti milli
egemenlik

gösteremeyip tarihe
esas

anlayışı doğrultusunda

kurtuluşu sağlanmış

almış

karışmıştır.

ve egemenlik

Mustafa Kemal Atatürk

Yeni kurulan Türkiye
aklileştirilmiştir.

Milli

önderliğinde vatanının

ve akabinde temek hak ve özgürlükleri baz alan cumhuriyet

kurulmuştur. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi tarihte ilk defa

gerçek anlamını bularak cumhuriyetin oluşmasının fikri temellerini atmıştır. İnsan
haklarına özelliğini

veren anayasalar

olduğundan anayasaları

dikkate

alınarak

cumhuriyet tarihinde insan haklarının gelişimi ve gelinen düzey incelenecektir.
1- 1921

Anayasası

Kurtuluş

Dönemi
yıllarında

ulusal egemenlik ön plana

çalışılmıştır.

Atatürk'ün başlatmış olduğu
reçetesi olarak yayılarak halkın

mücadelesinin ilk

çıkarılarak vatanın

kurtarılmasına

mücadelede daima ulusal egemenlik fikri
bilinçlenmesi

sağlanmıştır.

Bu

bağlamda

kurtuluş

23 Nisan 1920' de Büyük Millet Meclisi

kuruldu.
20 Ocak 1921 tarihinde 1921

Anayasası dediğimiz Teşkilat-ı

Kanunu'nun kabul edilmesi ile cumhuriyet döneminin ilk
çıkmıştır. Anayasanın

201

1. maddesinde

anayasası

egemenliğin kayıtsız şartsız

Esasiye
ortaya

millete ait

AKAD, age., s. 178.
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olduğu

şeklinin

ve yönetim

halkın

kaderini kendisinin belirlemesi ilkesine

dayandığı belirtilmiştir.

BMM' nin

amacı vatanı n kurtarılmasına odaklandığından

daha çok karşılaşılan

sorunları

1921

Anayasası,

çözmek amacıyla kabul edilen pratik bir yaklaşımın

ürünüdür. Anayasada kısa bir şekilde devlet sisteminin ne olduğu ortaya
konulurken hak ve özgürlük konusundan bahsedilmemiştir. Anayasada insan
hakları açısından önemli olan ulusal egemenliğin ortaya çıkması ve monark
idaresinin kaldırılması yönünde örtülü bir anlam ifade etmesidir.
Anayasanın belirlediği
birliği

kuvvetler
şartlarından

insan

Kurtuluş

Savaşı 'nın

olağanüstü

meclisin iradesine tevdi edilerek vatanın
amaçlanmıştı. Yasama, yürütme ve yargının tek elde

kuvvetler

kurtuluşunun sağlanması

toplanması

benimsenmiştir.

ilkesi

dolayı

yönetim sistemi, meclis hükümeti sistemi olup

hakları açısından

son derece

sakinealı

olmakla birlikte kabul

edilen sistem bir zorunluluğun ve çaresizliğin sonucudur. Özellikle yargının
BMM' de toplanması çok sakıncalı olup, bu bağlamda BMM üyelerinin yapmış
olduğu İstiklal Mahkemesi dava dosyalarının hala incelemeye açılmaması

dikkatten

kaçmamaktadır.

Anayasada resmi bir devlet dini belirtilmemekle birlikte laikliğe aykırı
olarak 7. maddede BMM görevlerinin en başında "ahkam-ı şer'iyenin tenfızi"
sayılmıştır. Ayrıca "Maddei Münferide" adlı maddede Nisabı Müzakere
Kanununun ı. maddesine atıfta bulunarak, maddede belirtilen amacın
gerçekleşmesine kadar meclisin devamlı olarak toplantı halinde olacağı
belirtilmiştir. Nisabı Müzakere Kanununun ı. maddesinde ise BMM'nin hilafet ve
saltanatın,

gayenin

vatan ve milletin

sağlanmasına

kadar ileriki

belirtilmiştir. Görüleceği

ikinci husustur. Ulusal
aynı

metinde yer

ve

saltanat

kadar keskin bir

Ancak
şekilde

koşullar

bağımsızlık

alması

bağımsızlığının sağlanmasından

ve

ulusal

bağımsızlığın

Anayasanın

ifade

laikliğe aykırı

ilkesi ile hilafet ve

sonra

ki

geçici olarak

egemenliğin

olan Anayasadaki

saltanatın kurtarılınasının
uygulandığı

BMM'nin görevinin
1. maddesindeki ulusal

edilmiştir

ibaret

çerçevesinde devamlı olarak çalışacağı

üzere bu madde de

kurtarıldıktan

uyandırmaktadır.

92

kurtulması

ve hilafet

biteceği

izlenimini
bağımsızlık ilkesi o

ulusa aidiyetinin

geçiciliği

ileri

sürülemez. 202

belirtilmiştir.

Bu

düzenlernelerin

taktik

kaynaklandığı

nedenlerden

203

1921 Anayasasının birçok noktayı düzenlernemesi uygulamada
problemlere yol açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Sadrazam Tevfik Paşaya
yolladığı

Esasİ

30 Ocak 1921 tarihli telgrafta 1921

hükümlerinin yürürlükte

Esasİ'nin

hukuki

varlığı

birlikte, tali olarak

sona

çatışma

olduğunu

ermemiş

Anayasası

belirtmiştir.

ile

çatışmayan

Kanun-i

Bu durumda Kanun-i

olup esas olan 1921

Anayasası

bulunmayan hususlarda Kanun-i Esasi

olmakla

uygulanacaktı.

İki anayasalı dönem Kanun-i Esasi'nin yürürlükten kaldınldığını belirten (md.

104) 1924 Anayasası dönemine kadar devam etmiştir. 204
Mustafa Kemal Atatürk
düşmanıara karşı

genel olarak

anlayışı sergilememiştir.

kurtuluş

dehasıyla karşılık

Ancak

bazı

olması

egemenliğe

fevkaliide önem vermesinden

taraflarına

kaldınlması)

vererek

sebebiyle müdahalede bulunmaktan
gözdağı

behemehal

meseleyi tabii görürse

bir yönetim

çekinmemiştir.

Ulusal

dolayı saltanatın kaldınlması sıralarında

vermekten de

olacaktır.

dayatmacı

dış

konularda mücadelenin geriye gitmesinin

muhtemel
saltanat

mücadelesine yön verirken iç ve

kaçınmamıştır:

"Bu

(saltanatın

Burada içtima edenler, Meclis ve herkes

fikriınce muvafık

olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü

dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir." 205
1922'de Saltanat ve 3 Mart 1924'de Hilafet kaldırılarak insan
haklarının aklileşmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Cumhuriyet'in 29 Ekim
1923'te ilanıyla adı konmamış rejimin adı konularak insan haklarının var
olabileceği bir devlet sisteminin kurulması amacıyla büyük bir adım atılmıştır.
Ancak 1923 yılındaki anayasa değişikliğe ile "Türkiye devletinin dini İslam'dır."
hükmü getirilerek sağlanan olumlu gelişmelerin aksine geriye gidilmiştir.
1

Kasım

l 921
ziyade insan

Anayasası
haklarının

döneminde temel hak ve özgürlüklerin
felsefi temelleri

atılarak

tanınmasından

ileriki dönemler için

elverişli

bir

MUMCU, KÜZECİ, age., s. 222.
..
TANOR, age., s. 187.
204
Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000, s. 49;TANÖR,
age., s. 204.
205
ATATÜRK Mustafa Kemal, Nutuk Sövlev, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, C. II, s.
920.
202
203

93

oluşturulmuştur.

ortam

Bu dönemde insan hakları alanındaki en büyük yenilik
manarka değil ulusa ait olduğu kabul edilerek iktidar

egemenliğin

dünyevileştirilmiş

ve insan haklarının ön plana çıkmasının önü açılmıştır.

2- 1924 Anayasası Dönemi
Kurtuluş

Savaşının

tamamlanması

yapılandırılması çalışmalarına hız verilmiştir.

ile
Bu

birlikte
bağlamda

devlet sisteminin
1921 Anayasasının

zamanın şartlan

yüzünden temel hak ve özgürlükleri içermemesi, Anayasada
eksiklikler olması ve Kanun-i Esasİ 'nin de yürürlükte olması sebebiyle I 924
Anayasası hazırlanmıştır. Hazırlanan

yeni anayasa 20 Nisan 1924'de kabul

edilmiş

olup 23 Nisan 1924 tarihinde yayınlanmıştır.
Anayasası hazırlanırken

1924
kabul

edilmiş

ve

Anayasanın

ulusal egemenlik ilkesi temel ilke olarak

özgürlük

anlayışında doğal

hak

anlayışı

dikkate

alınarak özgürlükler formüle edilmiştir. Özgürlüğün tanımı 1789 Fransız İnsan ve
Vatandaş Hakları

şekilde

düzenlenmiştir:

yapabilmektir.

alınmıştır. Anayasanın

Bildirisinden

Doğal

şu

"Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi

haklardan olan

özgürlüğünün sınırı dır.

68 maddesinde özgürlük

özgürlüğün

herkes için

sınırı, başkalarının

Bu sınırı ancak kanun çizer."

Anayasada klasik hak ve özgürlükler "Türklerin Kamu Hakları" adlı
Beşinci Bölüm'de düzenlenmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere ilk olarak özgürlük
düzenlenmiştir. Akabinde Türklerin kanun karşısında eşit ve ayrıksız kanunu
uymak ödevinde olduğu ve her türlü grup, aile ve kişi ayrıcalıklannın kaldırıldığı
ve yasak olduğu belirtilerek kanun önünde eşitlik ilkesi düzenlenmiştir.
Kişi dokunulmazlığı, düşünce

ve ifade,

basın,

özgürlüklerin Türklerin
ırz

ve konuta

kimsenin

kurma hak ve

düzenlenmiş

olup bu hak ve

dokunulamayacağı

angaryanın

neler

olduğu

türlü

eğitimin

94

doğal haklarından olduğu belirtilmiştir. Ayrıca

yakalanamayacağı

müsadere ve

ve

yasak

(md. 71), kanunda

tutuklanamayacağı

olduğu

(md. 74), din ve vicdan
serbest

sözleşme, çalışma,

ortaklık

mülk edinme, tasarruf, toplanma, demek kurma,
özgürlükleri toplu olarak bir maddede (md. 70)

seyahat,

olduğu

yazılı

(md. 72),

hallerden

başka

işkence,

eziyet,

(md. 73), istimval ve istimlak

özgürlüğü

(md. 80), posta

can, mal,

esaslarının

(md. 75), kanun çerçevesinde her
dokunulmazlığı

ve

haberleşmenin

gizliliği

(md. 8 ı), doğal yargıç ilkesi (md. 83), vergilerin ancak kanunla
koyulabileceği (md. 85) ve ilk öğretimin devlet okullarında parasız olduğu (md.
87) Anayasada yer almıştır.
Siyasi hak ve özgürlükler anayasada yer almakla birlikte zamanla kamil
noktaya

gelmiştir. Anayasanın

tanınmış

iken 1934

kadınlara

da

yılında yapılan

tanınmıştır.

şeklinde

ilk

anayasa

seçme ve seçilme

değişikliği

doldurmak gerekliyken
çıkarılmıştır. Siyasi partilerin
bulunmamakla birlikte birkaç

ı 934

erkeklere

ile seçme ve seçilme

Maddenin ilk düzenlemesinde seçme

yaşını

hakkı

hakkı

hakkı

için on sekiz

değişikliği

kurulması
başarısız

ile yaş sınırı yirmi ikiye
ile ilgili Anayasada yasaklanma
deneme (Terakkiperver Cumhuriyet

Fırkası,

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Milli Kalkınma Partisi) dışında siyasi
partileşme sağlanamamış olup uzun bir süre ülkeyi tek parti yönetmiştir. Siyasi
parti kurma

hakkı,

Türklerin

doğal

geçmek

amacıyla

dernek kurma

haklan

hakkı

arasında sayılmıştır.

herhangi bir anayasa

içerisinde

değerlendirilerek,

bu hak

Zaten 1950 yılında çok partili sisteme
değişikliğinin

yapılmaması

1924

Anayasasının

parlamenter demokratik sistemin işlemesi için elverişli bir çerçeve
206
teşkil edebileceğini göstermektedir. Ayrıca siyasi haklardan dilekçe hakkı (md.
82) ve Türkiye halkının din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk
olduğu

hakkı

(md. 88) belirtilerek

vatandaşlık hakkı

ve devlet memuriyetine girebilme

(md. 92) anayasada yer almıştır. Siyasi hak ve özgürlükler bağlamında ı 924

Anayasasının

önemli özelliği çoğulcu değil, çoğunlukçu demokrasi anlayışını
benimsemesidir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının menfi neticeleri Demokrat

Parti iktidarı zamanında daha belirgin şekilde görülmüş ve bu durum siyasi hırsa
sebep olarak siyasi cezalandırmalar ile sonuçlanmıştır. CHP'ye oy veren
Abana'nın ilçe merkezi olmaktan çıkarılması, CHP'nin Malatya'da çoğunlukta
olması sebebiyle Adıyaman ilçesinin Malatya'dan ayrılması, Cumhuriyetçi Millet
Partisine oy veren Kırşehir' in ilçe yapılması siyasi hırsın politik sonuçlarının açık
örnekleri dir.
ı 924 Anayasasında

klasik hak ve özgürlükler

yeni yeni anayasalarda yer almaya

206

başlayan

düzenlenmişken

o zamanlar

sosyal ve ekonomik haklar

KAPANİ, age., s. 113.

95

düzenlenmemiştir.

Bu hak kategorisinin ülkenin o zamanki

eksikliği duyulmaını ştı.

Laiklik ilkesi
yapılan değişiklikler

şartları bakımından

207

Anayasanın

ilk

şeklinde

yer

ile anayasa laik bir nitelik

alınamakla

birlikte sonradan

kazanmıştır. Anayasanın

2.

maddesinde belirtilen "Türkiye Devletinin dini, dini İsliim'dır."
ile 26.
maddesinde BMM'nin görevleri arasında belirtilen "ahkamı şer'iyenin tenfızi"
hükümleri 1928 anayasa değişikliği ile anayasa metninden çıkarılmıştır.
193 7 yılında laiklik ilkesi anayasaya konularak resmileştirilmiştir.

Ayrıca

Temel hak ve özgürlüklerin hangi hallerde ve şartlarda sınırlanacağı
Anayasada belirtilmemiştir. Genel olarak hak ve özgürlüklerin sınırının kanunla
belirleneceği

belirtilerek yasama

Kanunların yapılmasında

bir biçimde

organına

geniş

tanınmıştır.

bir serbesti

genel ilkelerin belirtilmemesi hak ve özgürlüklerin keyfi

sınırlandırılması

riskini

taşımasına

sebep

olmuştur.

Zorunlu

İskan

yasaları

ve köylülere zorunlu çalışma yükümlülüğü getiren yasalar, yasama
organının hak ve özgürlükleri kısıtlamada anayasal sınırlama ilkeleri olmadığından
keyfi hareket ettiğini göstermektedir.
1924 Anayasasında temel hak ve özgürlükler liberal bir anlayışla
düzenlenmekle birlikte bunlar uygulamada liberal nitelik kazanamamıştır. Devrim
sürecinde önemli bazı temel hak ve özgürlükler ya sınırlanmış ya da tamamen
ortadan kaldırılmıştır. 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan Takrir-i Sükün Kanunu ile
basın ve siyasal muhalefet tamamıyla susturolmuş ve muhalif gazete ve dergilerin
208
çoğu kapatılmıştır. Militan laiklik anlayışı doğrultusunda bazı camiierin ibadete
kapatılması, hac izni verilmemesi ve dini eğitime müsaade edilmemesi din
özgürlüğünü kısıtlamıştır.

Bağımsız, tarafsız

açısından

ve adil bir

son derece önemlidir. I 924

iyi düzenlemeler

yapılmakla

yargı

sistemi hak ve özgürlüklerin

Anayasasında doğal yargıç

birlikte

olağanüstü

engelleyen "Fevkalade mahiyeti haiz mahkeme

teşkili

ilkesini de içeren

malıkernelerin

kurulmasını

memnudur." ek

fıkra

reddedilerek İstiklal Mahkemelerinin kurulabileceğine işaret edilmiştir.
207
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teminatı

209

önerisi

1924

Anayasası

anlayışla

liberal

formüle edilmekle birlikte hak ve

sağlanamamıştır. Anayasanın

özgürlükler için güvence

103. maddesinde

"Teşkilatı

Esasiye Kanununun hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya tatil
Teşkilatı

olunamaz. Hiçbir kanun
rağmen

Esasiye Kanununa münafi olamaz." denmesine

bunu güvenceye alacak bir sistem

dönemde

olmaması

öngörülmemiştir.

sebebiyle hak ve özgürlükleri güvenceye alacak bu sistem de

kurulmamıştır. Yargının

içtihat yoluyla ABD'de

olduğu

bulunmamaktadır.

denetimi

Sonuçta yerel

malıkernelerin

yapıp yapamayacakları Yargıtay'a

1931 tarihli

kararıyla

kaçınmanın yargıçların

yasayı

bir

müdahale haricinde

anayasaya uygunluk

intikal edince olumsuz bir kararla

kapatılmıştır. Yargıtay

denetim sisteminin önü

gibi anayasaya uygunluk

başarısız

denetimi yapabilmesi beklenirken bu konuda birkaç
örnek

Anayasa yargısının bu

Hukuk Genel Kurulunun 4
aykırılık

anayasaya

görev ve yetkilerine girmediğinin

sebebiyle uygulamaktan
kararlaştırılması

ile zaten

birkaç denemeden başka örneği bulunmayan girişim engellenmiştir.
kanunların

anayasaya

uygunluğu

denetiminin

anayasanın değiştirileceği anlamına

yılları

geçitdikten sonra 1950-1960

arasında

ve akabinde askeri darbenin

210

Adi

adi kanunlar ile
anayasanın

Yargının hak ve özgürlükler

211

bulamamasının ağır sonuçları

konusunda çözüm yolu
susturması

yapılamaması,

gelmekte olup, netice itibariyle

sertliği gerçek müeyyideye kavuşamamıştır.

Şubat

çok partili yönetime

Demokrat Partinin muhalefeti

yapılması

ile

açık

bir

şekilde

ortaya

çıkmıştır.

3- 1961
1950-60

Anayasası

yılları arasında

hak ve özgürlükleri
27

Mayıs

yapma

Dönemi

aşırı

derecede

1960 tarihinde el

girişiminde

Demokrat Partinin
kısıtlaması

koyması

ile

oluşan

kötüye

yönetime Türk

Silahlı

kullanması

ve

Kuvvetlerinin

sonuçlanmıştır.

TSK ilk olarak anayasa

yapmıştır.

Milli Birlik Komitesi ve

bulunarak yeni bir anayasa

Temsilciler Meclisinden

iktidarı

Kurucu Meclisin

hazırladığı

anayasa halkoyuna

sunularak kabul edildi.
27

Mayıs

Hareketi 'nin

özgürlüklerin ihlal edilmesi

210
21 ı

iktidarın sınırlanmas ının

karşısında tanınan

direnme

bir göstergesi ve hak ve
hakkının doğal

sonucu

..
TANOR,
age., s. 245-6.
..
OZBUDUN, age., s. 10.

97

olduğu belirtilmiştir. Hazırlanan
davranışlarıyla

meşruluğunu

tutum ve

kaybetmiş

kullanarak ... " denilerek direnme hakkı

bir iktidara karşı direnme
ilk defa pozitifhukuka girmiştir.

Askeri müdahaleleri insan haklan
kadar askeri müdahalenin

dışı

anayasada "anayasa ve hukuk

amacı

hakkını

açısından değerlendirdiğimizde

hak ve özgürlükleri

sağlamak

her ne

olsa da olumsuz bir

gelişmedir. İnsan haklarından direnme hakkı, insan haklarının ömesi olan insana
verilmiş

olup, askeri müdahaleyi bu

bağlamda değerlendirmek yanlış

bir

düşünme

metodu olup devamlı olarak askeri müdahalelerin meşrulaştırılmasını sağlar
niteliktedir. Bundan dolayı askeri müdahaleleri kötü yönetimden kaynaklanan
siyasi bir hareket olarak kabul etmek gerekmektedir. Aksi takdirde

halkın seçtiği

siyasi kadronun şamar oğlanı, askeriyenin ise akıl ve izan sahibi olarak kabul
edildiği sonuçla karşılaşırız ki; bu durum son derece tehlikelidir. Askeri
müdahalelerin

sonuçları

bağdaşmamaktadır.
öngörülmüştür.

müspet de olsa tasdik edilmesi ulusal egemenlik ilkesi ile

Yapılan

askeri müdahalelerde sivil yönetime

geçileceği

Bununla birlikte müdahale dönemlerinde askeri makamlar,

konumlarını

da sağlamlaştırmaktan geri kalmamışlardır. Adeta askeriyenin sivil
yönetim üzerinde siyasi vesayet yetkisi olduğu anlayışı hakimdir. Günümüzde de
hala askeriyenin siyasete müdahaleye devam etmesi bu

anlayışın

devam

ettiğini

göstermektedir.
Siyasi iktidarların keyfi yönetimleri 1961 Anayasası'nın şekillenmesinde
önemli ölçüde belirmektedir. Öncelikle saf ulusal egemenlik anlayışından
sapmalar göze çarpmaktadır. 1924 Anayasasında egemenliğin kayıtsız ve şartsız
olarak ulusa ait olduğu (md. 3) ve Türk milletini ancak TBMM'nin temsil ettiği
ve millet adına egemenlik hakkını yalnız TBMM'nin kullanacağı (md. 4)
belirtilmiş

iken 1961

Anayasasında

Anayasanın

koyduğu

belirtilmiştir.

1961

esaslar

bu ilke tekrar edilmekle birlikte,

uyarınca

Anayasasının aynı

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bir
egemenliğe sembolik
işlemlerini

212

yetkili organlar eliyle

kullanılacağı

yapı

öngörmesi ve

zamanda çift medisli bir
kısmının

halk iradesi ile gelmemesi ulusal

de olsa aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca TBMM

deneHeyecek Anayasa Mahkemesinin ihdas edilmesi saf ulusal

egemenlik anlayışının terk edildiğinin bir göstergesidir.

212

98

egemenliğin
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1961

Anayasası

genış

temel hak ve özgürlükleri Türk tarihinde en

ve

kapsamlı

biçimde düzenleyen anayasadır. Bunun sebebini anayasayı doğuran
sebeplerde aramak gerekir. Önceki dönemde hak ve özgürlüklerin kötüye

kullanılması,

keyfi olarak kısıtlanması ve sapmalar görülmesinde yaşanan
problemler bir tecrübe addedilerek karşılaşılan sorunların çözümü doğrultusunda
ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Bu, 1961 Anayasasının "tepki anayasası"
olmasının

doğal

sonucudur. 213

Kurucu

iktidar anayasayı

sınırtayarak

düzenlemekle kanun koyucuyu

detaylı

şekilde

benimsenen ilkeler uyannca yasa

yapılmasını

öngörmektedir. 1924 Anayasasında bir maddede birkaç tane hak ve
özgürlük düzenlenmişken 1961 Anayasası hak ve özgürlükleri genel olarak tek tek
düzenlemiştir.

Anayasanın

ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin insan

dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
niteliğinin

devletin temel

düzenlenmiştir. Anayasanın

devletin

niteliği

olup derin

insan

haklarına dayanması olduğu açık

hemen ilk maddelerinde insan

olarak belirtilmesi bir

anlamları

içermektedir. 1961

klişeden

Anayasasında

böyle bir

birçoğunun başında

214

kullanılmamış

sözcüğü

yer

bir

şekilde

haklarına dayanmanın

yaklaşım tarzının

insan

bir ürünü

hakları kavramı

Türk

1924 Anayasasında hak ve
1961

olup hak ve özgürlüklerin

almıştır.

haklarının evrenselliği doğrultusunda vatandaşın

doğal

belirtilerek

Hakları" başlığı altında düzenlenmişken

başlık

"herkes"

öte

Anayasasıyla

Anayasa Hukukunda ilk defa kullanılmıştır.
özgürlükler "Türklerin Kamu

olduğu

haklarına

Bu yeni düzenleme şekli insan
değil, insanın temel alınmasının

sonucudur.

Anayasada temel haklar ve ödevler İkinci Kısım'da düzenlenmiş olup 1062 maddeleri arası bu alana ayrılmıştır. İkinci Kısmın Birinci Bölümü'nde Genel
Hükümler, İkinci Bölüm'de Kişinin Hakları ve Ödevleri, Üçüncü Bölüm'de
Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler ve Dördüncü Bölüm'de Siyasi Haklar ve
Ödevler düzenlenmiştir.
1924 Anayasası
romantik ve metafizik

doğal

haklar teorisinden esinlendiği halde ı 96 ı

görüşlerden uzaklaşarak
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gerçekçi ve

çağdaş

Anayasası

bir

yaklaşım

.

99

doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Anayasanın 10. maddesine göre herkes

215

kişiliğine bağlı,

dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere
sahiptir. Maddenin devamında da insanın onurlu bir varlık olarak yaşamını
sürdürebitmesi için gerekli

şartların

devlet tarafından hazırlanacağı

Temel hak ve özgürlüklerin
yapılması

kısıtlanabilmesi

ve temel hak ve özgürlüklerin özüne

sınırlama, sınırlamanın Anayasanın

için bu

belirtilmiştir.

kısıtlamanın

dokunmaması

kanunla

gerekir. Kanuni

sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla

yapılması anlamına

gelmektedir. Kanuni sınırlamaların temel hak ve özgürlüklerin
özüne dokunucu ölçüdere ulaşmaması gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarında
hak ve özgürlüklerin özü, hak ve

özgürlüğün kullanılmasının imkansız

hale

216

gelmemesi veya aşırı derecede güçleştirilmemesi olarak açıklanmaktadır. Ayrıca
kanunların anayasaya uygunluğunun denetimini sağlayan Anayasa Mahkemesinin
kurulmasıyla

temel hak ve özgürlükler açısından güvenceli bir ortam sağlanmıştır.
İdarenin hemen tüm işlem ve eylemleri yargı denetimine tabi kılınarak hak ve
özgürlüklerin keyfi

sınırlamasının

veya ortadan kaldırılmasının önüne

geçilmiştir.

İkinci Bölümde kişi dokunulmazlığı (md. 14), özel hayatın gizliliği (md.

15), konut

dokunulmazlığı

(md. 16),

haberleşme özgürlüğü

(md. 17), seyahat ve

yerleşme özgürlüğü

(md. 18), vicdan ve din özgürlüğü (md. 19), ifade özgürlüğü
(md. 20), bilim ve sanat özgürlüğü (md. 21), basın özgürlüğü (md. 22), gazete ve
dergi çıkarına hakkı (md. 23), kitap ve broşür çıkarma hakkı (md. 24), basın
araçlarının korunması ve müsadere yasağı (md. 25), basın dışı haberleşme
araçlarından faydalanma hakkı (md. 26), düzeltme ve cevap hakkı (md. 27),
toplantı

ve gösteri yürüyüşü hakkı (md. 28), dernek kurma hakkı (md. 29), kişi
güvenliği (md. 30), hak arama özgürlüğü (md. 31), doğal yargıç ilkesi (md. 32),
cezaların kanuniliği

ve

şahsiliği

(md. 33) ve ispat hakkı (34)

ayrı ayrı

ve

detaylı

bir

şekilde düzenlenmiştir.

II. Dünya
almaya
hayatını

başlamıştır.

216

Klasik hak ve özgürlüklerinin

varlık olmasının

.
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ÖZBUDUN, age., s. 22.

100

sonra sosyal ve ekonomik haklar anayasalarda yer

devam ettirmesinde yeterli

sosyal bir

215

Savaşından

insanın

onurlu bir

olmayacağı anlayışı yerleşmiş

olup

şekilde
insanın

zorunlu sonucu olarak sosyal ve ekonomik hak ve

özgürlüklerin tanınması gerekmiştir. 1961 Anayasası da çağdaş anayasalarda yer
aldığı gibi sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri ilk defa düzenlemiştir. (Üçüncü
Bölüm md. 35-53) Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin mevcudiyeti refah
devleti idealinin bir gereğidir.
Bireyin onurlu bir
yönetime

katılması

varlık olması,

onun sadece hükmedilen bir nesne

için siyasi hak ve özgürlüklerin

varlığını

değil;

da gerektirmektedir.

İnsan kendisine tanınan siyasi haktarla devlet yönetimine katılır ve etkinliklerde

bulunabilir.

Demokratik

vatandaşların

yönetime

düzenin

katılmaları

vatandaşlık

siyasi haklardan

hayatiyetini

devam

ettirebilmesi

bağlamda

zorunludur. Bu

1961

hakkı

(md. 54), seçme ve seçilme

ıçın

Anayasasında

(md. 55), siyasi

parti kurma ve partilerin siyasi hayattaki yeri (md. 56), kamu hizmetine girme
hakkı

hakkı

(md. 58) ve dilekçe

(md.

Anayasası, çoğunlukçu

1924

ı 961 Anayasası, çoğulcu

demokratik siyasi

farklı

hayatın

iken

olup bu yönde

sendikalar ve siyasi partiler sosyal
kuruluşlar

TRT, üniversite gibi

konumları güçlendirilmiştir.

aksine derneklerden

anlayışını benimsemiş

anlayışını benimsemiş

grupları,

konumları düzenlenmiş

içerisindeki

hale getirilerek

bir demokrasi

bir demokrasi

düzenlemeleri içermektedir. Meslek
yapı

62)düzenlenmiştir.

Siyasi partiler 1924

özerk

Anayasasının

tutularak "ister iktidarda ister muhalefette olsunlar,

vazgeçilmez

unsurları"

kabul

edilmiştir.

ı961 Anayasası

hak ve özgürlükler açısından çağın anlayışı doğrultusunda
bir sistem sunarken Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte

güvenceli
Anayasanın

bünyesine

yürütmeyi güçsüz

uymadığı

bahsedilmeye
yapılması,

bıraktığı, istikrarsızlıklara

ve fazla özgürlükçü

başlanmıştır. Aynı

askerlerin sorun

olduğu itirazları

zamanda

çıktığında

Anayasanın

kendileri

yol

açtığı,

toplumun

ilk günlerden itibaren
askeri hareket sonucu

tarafından devamlı

müdahale

edilmesi gerektiği anlayışı ile sonuçlanmıştır. İnönü Hükümeti Anayasanın
yürürlüğe girdiği

ilk

yıllarda

iki darbeyi

(2ı-22 Şubat ı962

atiatmak için gayret sarf etmek zorunda kalmışlardır.
197 ı

yılında

ve 21

Mayıs ı963)

217

TSK parlamento ve hükümetin

tutumları

yüzünden ülkenin

anarşiye sürüklendiği, Anayasanın öngördüğü reformların gerçekleştirilemediği

217

..
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101

vb. sebeplerle muhtıra yayınlayarak parlamentoyu anayasada
zorlanmıştır. Bu bağlamda 1971 ve 1973 yılında değişiklikler
uzaklaşılarak

hak ve özgürlük sisteminden
sınırlandırılmıştır.

güvenceler

Bu

değişiklik
yapılmış,

yürütme kuvveti

dönernde

TSK

güçlendirilmiş

ve

doğrudan

el

yönetime

işbaşma getirilmiştir.

koyamamakla birlikte TSK destekli hükümetler

yapmaya
güvenceli

Bu sebeple

ülke bu dönernde yarı askeri bir rejirnle yönetilmiştir.
sayılı

1488

sayılı

kanunla 1971 ve 1699
istikrarsızlığın

yürütmenin güçlendirilmesi ve

değişiklikler yapılmıştır. Anayasanın

ilk

kaldırılması

şeklinde

yıllarında

kanunla 1973

amacıyla

hak ve özgürlük kural,

önemli

sınırlama

istisna iken yapılan değişiklik ile sınırlama kural haline getirilrniştir. 218 ll.
başlığı

maddenin
kötüye

"Temel

hakların

kullanılarnaması"

ifadeleri

sınırlanabileceği

Ayrıca

sınırlarnaların

öngörülrnerniş
zayıftatan

önü

özgürlüklerin

düzenlendiği
açılmıştır.

"sınırlaması

ile

yararı,

genel ahlak vb. soyut

sınırlama

getirilmiştir.

sebepleri

maddelere yine soyut kavrarnlar
sınırlanabilmesi

Böylece daha önce

sınırianmasının

düzenlerneler (tutuklama süresinin

ve

Temel hak ve özgürlüklerin

kamu

belirtilerek genel

hak ve özgürlüklerin

getirilerek

yapılan değişiklik

eklenmiştir.

bütünlüğü,

devletin ülkesi ve bölünrnez
kavramlarla

özü"ne

yolu

açılmış,

kişi

artırılması) yapılmış

güvenliğini

ve

sıkıyönetim

ilanı şartları kolaylaştırılarak olağanüstü yönetime geçiş kolaylaştırılmıştır. 219
Ayrıca

devlet

memurlarının

yolu yerine kanuni
ima

edilmiştir.

yargı

sendika kurma

yolu getirilerek

hakkı

ortadan

kaldırılmış

değişikliklerin

ilişkin

vergi, resim ve

hükümlerde

zayıflatılmış

harçların

değişiklik

ve TRT' nin

bağlamında

muafiyet ve

BK'ya KHK

istisnalarıyla

yapmada BK yetkili

kılınmış,

218

değişiklikler yapılmıştır.

.

ilkesine

çıkarma

yetkisi

220

nispet ve hadlerine
üniversite

özerkliği

özerkliği kaldırılmıştır.

Temel hak ve özgürlüklerin kontrol edilmesi
önemli

yargı

tabii

aykırı olduğu kestiritmiş olmalı ki kanuni yargı yoluna geçilrniştir.

verilmiş,

yargı

olağanüstü malıkernelerin kurulabileceği

Anayasada yapılan yargı ile ilgili

Yürütmenin güçlendirilmesi

ve tabii

Sadece yasayla

doğrultusunda yargıda

da

kurulmasının imkansız olması

KAPANI, age., s. 132.
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sebebiyle anayasa değişikliğe ile olağanüstü mahkeme niteliği taşıyan DGM'ler
221
kurulmuştur.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak asker kişilerle ilgili
eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay'ın denetiminden çıkarılmıştır. Sıkıyönetim
ilanının

kolaylaştırılmasıyla

yargılanmasının

Hak

mahkemelerinde

açılmıştır.

önü

ve

sıkıyönetim

sivillerin

özgürlükler

açısından

fevkaliide

önemi

haiz

Anayasa

Mahkemesinin çalışma sisteminde de önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle
TBMM' de temsilcisi bulunan siyasi partiler iptal
değişiklik

davası

ile TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin iptal

belirtilerek iptal

davası

açma

zorlaştırılmıştır.

değişikliklerini

sadece şekil yönünden
yönünden denetimin önü kapatılmıştır.

davası açabileceği

Anayasa Mahkemesinin anayasa

denetleyebileceği

Anayasada yürütmenin güçlendirilmesi ve

belirtilerek esas

istikrarsızlığın

amacıyla yapılan değişiklikler başanya ulaşamamıştır. Yaşanan acı

hak ve özgürlüklerin
göstermiştir. Anarşi

sınırlanması

ve huzursuzluk

yapılan

açabilirken

ile belirlenen amaçlara

ortamı yapılan

önlenmesi

deneyim temel

varılamayacağını

düzenlemelere

rağmen

daha da

artarak yeni bir askeri müdahale ile sonuçlanmıştır. Bu durum şunu
göstermektedir: "Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile bir yere varılamaz.
Demokrasinin

sorunlarını

kendi bünyesi içerisinde çözmesi gerekir.

Dış kaynaklı

çözüm önerileri (Askeri veya dış müdahale) samimi amaçlar ile yapılsa bile sonuç
itibariyle demokrasi
ile bağdaşmamakta olup demokratik yönetimi
gerçekleştiremez." Askeri müdahalelerin belki tek olumlu tarafı hak ve
özgürlüklerin kısıtlanması sebebiyle hak ve özgürlük taleplerinin halk katında
kısıtlamaya tepki olarak içselleşmesi sonucu demokratik yönetimin kurulmaya
zorlanmasıdır.

4- 1982 Anayasası Dönemi

Çözüm
rejim

bunalımı

yönetime el

olacağına inanılan

12 Eylül 1980 tarihinde

koyması

ile

korumak, milli birlik ve

221

anayasa

sonuçlanmıştır.

değişikliklerine rağmen

TSK'nın

emir ve komuta zinciri içerisinde

Askeri hareketin

beraberliği sağlamak,

devam eden

amacı

muhtemel bir iç

ülke

bütünlüğünü

savaşı

ve

kardeş

..
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kavgasını

önlemek, devletin otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve
demokratik düzenin işleyişine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak olarak
açıklanmıştır.

2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun'da geçici yönetim için
gerekli hükümler belirtilmiş olup Kanun olağanüstü yetkiler vermektedir. 2485
sayılı

Hakkında

Kurucu Meclis

düzenlenmiştir.

Kanun'da,

Kurucu Meclisin

çalışmaları

Danışma

Meclisinden

Kurucu Meclis Milli Güvenlik Konseyi ile

oluşur.
sayılı

Milli Güvenlik Konseyi askerlerden oluşurken Danışma Meclisi, 2485
kanunda belirtilen usul ve esaslara göre her ilin tespit ve teklif ettiği adaylar

arasından

Milli Güvenlik Konseyince seçilen 120 üye ile, Milli Güvenlik
Konseyince doğrudan seçilen 40 üye olmak üzere toplam 160 üyeden oluşur.
Anayasa

yapım

sürecinde

Danışma

Meclisi 'nin yetkileri

koyma yetkisi Milli Güvenlik Konseyine

kısıtlı

verilmiştir. Şöyle

olup son

noktayı

ki Milli Güvenlik

Konseyi, Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan Anayasa
metnini aynen veya değiştirerek kabul edebilir. Halbuki 1961 Anayasası yapım
sürecinde sivillerin

oluşturduğu

Temsilciler Meclisinin

hazırladığı

metin Milli

Birlik Komitesince aynen kabul edilmezse Karma Komisyon kurulur. Karma
Komisyonda Temsilciler Meclisi üyeleri fazla olduğundan son sözü söyleme
yetkisinin sivil kanatta olduğu söylenebilir.

222

ı 982 Anayasasının yapım
Danışma

Meclisi 'ne

ı

süreci I 96 I Anayasasına göre antidemokratiktir.
I Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye

olmayanlar girebilİrken Temsilciler Meclisine Demokrat Parti dışındaki diğer
partiler katılmıştır. Ayrıca halkoylaması ile cumhurbaşkanlığı seçiminin
birleştirilmesi -o zamanlar halk nazarında prestiji olan Kenan Evren'in
cumhurbaşkanı adayı olması

Evren'in evet oyu lehinde
oy

sebebiyle- neticeyi büyük ölçüde

olduğunu açıkça göstermektedir.

ve 196 l

223

223

ve

ne kadar antidemokratik

Bu bağlamda terör olaylarının özgürlük

Anayasasından

doğduğunun

bilinçsiz ve örgütsüz halka benimsetilmesi

222 ..

Kenan

yaptığı konuşmaların eleştiritmesinin yasaklanması

kullanmamanın yaptırıma bağlanması halkoylamasının

fazlalığından

etkilemiştir.

sistemli propaganda ile

halkoylamasına

yön

vermiştir.

Bu

OZBUDUN, age., s. 3 1.
Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi (Çev: Yasemin Saner Gönen), İletişim
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antidemokratik yöntemler sebebiyle seçilmiş ve demokratik kurucu iktidar
bulunmamakta olup kuruculuk hakkını kendinde bulan ve bunu kimseyle
24
paylaşmayan fiili güç Milli Güvenlik Konseyi vardır?
Anayasasının

ulusal egemenlik anlayışı genel olarak 1982
Anayasasında da kabul edilmekle birlikte organların yetki ve görevlerinde farklılık
olmuştur. 1961 Anayasasında yürütme erki görev olarak düzenlenmişken 1982
1961

Anayasasında

yetki ve görev olarak

düzenlenmiştir.

Bu

farklılık

yürütmenin

güçlendirilmesi bağlamında yapılmış olup yürütmenin asli olarak düzenleme
yapabileceğini gösterir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin ve olağanüstü hal
ve

sıkıyönetim KHK'larının

tarafından

yetki kanununa gerek

olmaksızın

ilk elden yürütme

düzenlenmesi asli düzenlemeye örnektir.

1961 askeri hareketinin amacı hak ve özgürlük ortamının sağlanması iken
1982 Askeri Hareketinin amacı yürütmenin güçlendirilerek devletin varlığının
korunmasıdır. Amaçtaki farklılığın doğal sonucu hak ve özgürlüklerin düzenlenme
tarzında

ortaya

çıkmaktadır.

yapılmışken

düzenleme

1982

1961

Anayasasında kişi

Anayasasında

lehine daha özgür bir

prensip olarak hak ve özgürlüklerin

sayısında
nasıl

azalma olmamakla birlikte hak ve özgürlük tanımlandıktan hemen sonra
kullanılacağı veya nasıl kullanılamayacağı ve sınırlama sebepleri yer

almaktadır.

Anayasası

1961

haklarına

... dayanan" devletten söz etmekteyken
1982 Anayasası "insan haklarına saygılı" devletten söz etmektedir. ÖZBUDUN,
bu iki düzenleme arasında bir anlatım farkı ötesinde temel bir anlam ve yaklaşım
farkı olduğunu savunmanın güç olduğunu belirtmektedir. 225 Ancak Anayasanın
yapılış amacını, diğer hükümlerini ve zamanın şartlarını düşündüğümüzde bir
anlam farkının olduğu ortaya çıkmaktadır. Madde zaten insan haklarına saygıyı
kısıtlayan

milli

bir

"insan

şekilde düzenlenmiştir:

dayanışma

ve adalet

anlayışı

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,

içinde, insan

Devletidir." Toplumun huzuru, milli

dayanışma

saygının

edilmiştir.

ön

koşulu

olarak formüle

haklarına saygılı

ve adalet

anlayışı

Ancak virgüllerin

bunu tam olarak destekler nitelikte olmasa da virgüllerin

224
225

... bir hukuk

insan

haklarına

kullanılış şekli

kullanılış şeklinde

bir

Bülent TANÖR, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul, 1990, s. 311-2.
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yanlışlık olduğu anlaşılmaktadır. ÖZBUDUN da maddenin yazılış şeklinin

tereddüt uyandırabileceğini kabul etmekle birlikte cumhuriyetin niteliklerinin
virgülle ayrılması sebebiyle insan haklarına saygının bağımsız bir nitelik olduğunu
belirtmektedir. 226 Anayasada özgürlük-otorite dengesinde otoritenin ağırlığı
hissedilmekte

olduğundan

bağımsız olduğu
anlayışı

insan

haklarına saygıdan

yılında vermiş olduğu

devlet ve toplumun
haklarına

Vatan ve milletinin

dayanışma

bütünlüğüne

görünmektedir. Zaten 1961
istikrarsızlığa

haklarına saygılı
Anayasasının

Anayasasına

nazaran

bahisle devletin insan
anlayışı

ve adalet

ve kutsal Türk Devletinin

görülmemiş

haklarına saygıyı bağımsız

ve

hakları

Anayasa Mahkemesi de

verdiğinden

öncelik

gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada ... "

anarşi

ve adalet

saygılı

içinde

Anayasanın Başlangıç bölümünün ilk ifadesi "Ebedi Türk

Cumhuriyet devrinde benzeri
insan

227

kararda 1982 Anayasasının 1961

toplumun huzuru, milli

olacağını belirtmiştir.

birbirinden

önce gelmekte olup bu nitelikler insan

çıkarlarına

228

ayrı

dayanışma

kabul edilse bile toplumun huzuru, milli

üzerinde denge ve denetim rolünü oynamaktadırlar.
1985

ayrı

cumhuriyetin niteliklerinin

açtığı iddiaları

ve özgürlükçü

olmasını

bir iç

savaşın

ifadesi ile başlayan bir Anayasanın

bir nitelik olarak kabul

Anayasasının aşırı

yol

yıkıcı kanlı

bölücü ve
229

varlığına karşı,

ettiğini

iddia etmek zor

özgürlükçü olmasından dolayı terör,
üzerine

yapılan Anayasanın

insan

değildir.

1982

beklemek mümkün

kabulünü müteakip hak ve özgürlüklerin

aşırı

derecede

kısıtlanması

doğrulamaktadır.

da bunu

"Devletin temel amaç ve görevleri"

başlıklı

5. maddede "Devletin temel

amaç ve görevleri( nin) ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti
ve adalet ilkeleriyle
engelleri
şartları

bağdaşmayacak

kaldırmaya, insanın

hazırlamaya

surette

sınırlayan

maddi ve manevi

çalışmak"

olduğu

siyasal, ekonomik ve sosyal

varlığının gelişmesi

belirtilerek hem devlete

sürülebilecek ve korunacak temel hak ve özgürlükler

anlayışına

sosyal devletin özgürleştirme anlayışına yer verilmiştir.
226 ..

230

için gerekli
karşı

ileri

hem de modern

Maddedeki anlayış
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özgürlüğü pasif olarak sağlama değil korunması gereken bir değer olarak
görmektedir.
Ancak "gerçekleştirme ödevi"nin
1961
Anayasasındaki
formülasyonla karşılaştırıldığında çekingen bir dille ifade edildiği belirtilmiştir. 231
Anayasasında

temel hak ve özgürlükler 1961 Anayasasında olduğu
gibi İkinci Kısımda dört bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci Bölümde temel hak
1982

ve özgürlüklerle ilgili genel hükümler, İkinci Bölümde kişinin hakları ve ödevleri,
Üçüncü Bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve son olarak Dördüncü
Bölümde siyasi haklar ve ödevler yer
1961

Anayasasına

benzemekte olup

Anayasanın

almıştır. Düzenieniş sistematiği bakımından

çağdaş gelişmelere uymaktadır.

12. maddesinin birinci

fıkrasına

göre herkes,

kişiliğine bağlı,

dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu
hükümden sonra ikinci

fıkrada

temel hak ve özgürlüklerin,

kişinin

topluma,

ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva edeceği
belirtilerek birinci fıkra hükmü dengelenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde dengeleme
formülasyonu hemen hemen hak ve özgürlüklerin tümünde kullanılması sebebiyle
metnin Anayasa değil "amayasa" olduğu ironik bir şekilde dile

getirilmiştir.

Eşitlik ilkesi 1961 Anayasasında Temel Hak ve Ödevler başlıklı ikinci
kısmın

Birinci

birinci bölümü olan "Genel Hükümler"de yer
Kısımda

almışken

1982 Anayasasında

yer alarak temel hak ve özgürlüklerden

ayrı

bir yerde

düzenlenmiştir. Eşitlik

insan hakları bakımından önemli bir ilke olduğundan temel
hak ve özgürlüklerde yer alması daha uygundur. 232 1982 Anayasasında eşitlik
ilkesi düzenleme yerini değerlendirme dışında bırakırsak 1961 Anayasasından
daha iyi ve geniş bir kapsamda düzenlenmiştir. Her iki anayasada herkesin, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım

gözetilmeksizin kanun önünde

veya

sınıfa

sınırlama
ayrım

imtiyaz
bazı

ve hiçbir

tanınamayacağı belirtilmiştir.

sebepleri tahdidi olarak

sebebi

eşit olduğu

sayılmayarak

bazı

sınırlama

Anayasasında

devlet

organları

Ancak 1982
Anayasasında

sebepleri tahdidi olarak
ve idare

aileye, zürnreye
Anayasasında

"ve benzeri sebeplerle" denilerek

sebeplere hasredilmezken 1961

cinsiyet gibi

kişiye,

makamlarının

bütün

ise dil,

ırk,

belirtilmiştir.

1982

işlemlerinde

kanun

Bülent TANÖR, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi", İnsan Hakları, Yapı Kredi
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önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu belirtilerek
eşitlik ilkesinin kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca 2004 yılında 5170 sayılı Kanunla
yapılan anayasa değişikliği ile kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve
devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Bu bağlamda pozitif ayrımcılık konusu uzun süre tartışılmıştır. Nihai olarak pozitif
ayrımcılık

açık

şekilde

bir

kabul

edilmemiştir.

cinsiyetİn

gerekçesinde yeterli ölçüde temsil edilemeyen

değişiklik

Ancak

teklifi

temsili için lehine

avantajlar sağlayan önlemler alınacağı belirtilmiş ve bu gerekçe doğrultusunda
pozitif aynıncılığın sağlanması amacıyla teklifteki "Kadınlar ve erkekler eşit
haklara sahiptir." hükmünü müteakiben "Devlet, bu
sağlamakla

edilmiştir.

233

eşitliğin yaşama

geçmesini

yükümlüdür." hükmü Anayasa Komisyonu görüşmelerinde kabul
Böylece tartışmalı bir durum ortaya çıkmıştır. Açıkça belirtilmeyen

ancak gerekçede belirtilen bir durumdan hareket edilerek
ayrımcılık sağlanabilir
Anayasanın

kadınlara

pozitif

mi?
şeklinde

13. maddesinin ilk

temel hak ve özgürlüklerin

devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, cumhuriyet,
milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel
sağlığın korunması amacı

ile ve

ayrıca Anayasanın

ilgili maddelerinde öngörülen

Anayasanın

sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla
sınırlanabileceği belirtilmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin 1982 Anayasasında
sınırlaması ile 1961 Anayasasındaki sınırlaması arasında belirgin farklar
bulunmaktadır. ı 961 Anayasasının ll. maddesinin birinci fıkrasında temel hak ve
özgürlüklerin Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla
sınırlanabileceği belirtildİkten sonra aynı maddenin ikinci fıkrasında kanunun

özel

sebeplerle,

kamu

yararı,

genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi

sebeplerle de
belirtilmiştir.

getirip

olsa bir

l 96 ı

getirmediği

Anayasasının

doktrinde

getirmediği

yönünde

kararlannda

genel

kararlannda da genel

233

hakkın

görüşler

sınırlama
sınırlama

ve

özgürlüğün

özüne

temel hak ve özgürlükler için genel

tartışılmış

bulunmaktadır.

sebeplerinin
sebeplerinin

sınırlama

sınırlama getirdiği

veya

Anayasa Mahkemesi de

bazı

olup genel

olduğunu

kabul

olmadığını anlamına

TBMM Tutanak Dergisi, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 430.
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dokunulamayacağı

ederken,
gelecek

bazı

şekilde

hakların

belli

ancak ilgili maddesinde
sınırlanabileceğini kabul etmiştir. 234

sınırlama

belirtilen

sebepleri

ile

1982 Anayasası ilk biçimiyle genel sınırlama sebeplerinin olup olmadığı
tartışmasını sona erdirerek genel ve özel sınırlama sebeplerini kabul etmiştir. 13.
maddede genel ve özel sınırlamanın olduğu açık bir şekilde kabul edilmiştir.
Ayrıca

13. maddenin son

fıkrasında

sanki herhangi bir tereddüde mahal

bırakmamak

için olsa gerek maddede belirtilen genel sınırlama sebeplerinin temel
hak ve özgürlüklerin tümü için geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu fıkra olmasa bile
genel sınırlama sebeplerinin temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerli olduğu
anlaşılmaktadır.

Temel hak ve özgürlüklerin
genel ve özel sınırlama sebeplerine

sınırlanabilmesi

için Anayasada belirtilen
sınırlamanın demokratik toplum

uyulması,

gereklerine aykırı olmaması, öngörüldükleri amaç dışında
kullanılmaması ve Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla yapılması
gerekir. 1961 Anayasasının sınırlama sistemi ve anlatımı 1982 Anayasasına göre
çok farklıdır. Anlatım açısından değerlendirirsek belki nihai olarak anlam farkı
olmasa da 1961 Anayasasında sınırlamanın "ancak" kanunla yapılacağı
belirtilmekte iken 1982 Anayasasında böyle keskin bir ifadeye rastlayamıyoruz.
1982 Anayasası sanki temel hak ve özgürlüklerin sınırlaması için "bahane"
düzeninin

aranıyormuşçasına

şekli

formüle

edilmiştir.

Bu düzenleme
açıkça

de otoritenin elinin güçlendirilmesini

(sınırlamanın asliliği intibaı)

desteklemektedir.

03.10.2001 tarihli 4709 sayılı yasanın 2. maddesi ile Anayasanın 13.
maddesinde önemli değişiklik yapılarak temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması
sistemi değiştirilmiştir. Öncelikle genel sınırlama sebebleri kaldırılarak
sınırlamanın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak
keskin

yapılacağı benimsenmiştir. Ayrıca

bir

hale

getirilerek

sınırlamanın

belirtilmiştir. Ayrıca sınırlamanın Anayasanın

toplum düzeninin gereklerine uygun
gereklerine ve ölçülülük ilkesine
genel
234

sınırlama

sebepleri

Anayasasında olduğu

1961

"ancak"

kanunla

gibi ifade

yapılabileceği

sözüne ve ruhuna ve demokratik

olmasından

başka

laik cumhuriyetin

aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Değişiklik

kaldırıldığından

hak ve

özgürlüğün

ile

kendi maddesinde de

ÖZBUDUN, age., s. 76.
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özel sınırlama sebebi yoksa durum ne olacaktır, asla sınırlanamayacak mıdır?
Anayasada belirtilen hak arama özgürlüğü (md. 36), bilim ve sanat özgürlüğü (md.
27) ile çalışma ve sözleşme özgürlüğü (md. 48) gibi bazı hak ve özgürlükler için
özel

sınırlama

sınırları

ve

sebebi

öngörülmemiştir.

anayasanın

bütünlüğü

Bu tür hak ve özgürlüklerin kendi nesnel
ilkesinden doğan sınırlar dışında ayrı bir

sınırlama nedenine bağlı kılınamayacağı belirtilmiştir.

235

Tanör ise bu konuda her

hak ve özgürlüğün kendi niteliğinden doğan, onun norm alanını belirleyen nesnel
(objektif) ve doğal sınırlarının olduğunu ifade etmiştir. 236 Aliefendioğlu ise genel
sınırlama

sebeplerinin

kaldırılmasının

daha az

sınırlama anlamına gelmediğini,

ancak daha iyi düzenleme sayılabileceğini ve genel sınırlama sebeplerinin özel
sınırlama sebebi olarak hak ve özgürlüğün düzenlendiği ilgili maddeler
serpiştirildiğinden yapılan işin sınırlama

sebeplerinin özel maddelere yerleştirmek
olduğunu iddia etmiştir.
Gerçekten de genel sınırlama sebeplerinin kaldırılması
sonucu bazı maddelerde [özel hayatın gizliliği (md. 20), konut dokunulmazlığı
(md. 21), haberleşme özgürlüğü (md. 22) vb.] kaldırılan milli güvenlik, kamu
237

düzeni vb gibi soyut genel sınırlama sebeplerine yer verilmesi sadece
sistemleştirmede düzenleme yapıldığını göstermektedir. Bir de akla şu soru
gelmektedir: Hak ve özgürlüğün kendi tabiatından kaynaklanan doğal sınırlama
sebepleri varsa soyut genel sınırlama sebeplerinin ayrı ayrı maddelerde yer
almasının anlamı nedir? Kanımca siyasi iktidar tam anlamıyla yargıya
güvenemernekte "ne olur ne olmaz" mantığı ile ileride sınırlama erkini elinde
bulundurmak amacıyla bu şekilde düzenleme yapmaktadır.
Temel hak ve özgürlüklerin genel düzenlenmesi dışında 1982 Anayasası
temel hak ve özgürlükleri somut yasaklarla da sınırlandırmaktadır. Somut yasaklar
doğrudan

uygulanabilecek

bulunamamaları,

yasaklardan
Yüksek

235

236
237

asıl

Askeri

niteliktedir.

Siyasi

partilerin

kamu görevlilerinin siyasi partiye üye
önemlisi
Şura,

yargı

yoluna

Hakim

ve

ticari

faaliyette

olarnamaları

vb. somut

başvurmanın kapatılmış olduğu alanlardır.
Savcılar

Yüksek

Kurulu

kararlarına,

Fazı! SAGLAM, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı, Sınırlanması ve Kötüye
Kullanılmaması (Anayasa Madde 13 ve 14)", TBMM Anayasa Hukuku I. Uluslararası

Sempozyumu, TBMM Başkanlığı Yayınları No: 1, Ankara, 2003, s. 164.
TANÖR, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi", s. 48; ÖZBUDUN, age., s. 86.
Yılmaz ALİEFENDİOGLU, "Türk Anayasası Açısından Temel Hakların ve Özgürlüklerin
Kapsamı ve Sınırlandırılması", TBMM Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sernpozyumu, TBMM
Başkanlığı Yayınları No:1, Ankara, 2003, s. 174.

110

cumhurbaşkanının

uyarma ve kınama cezalarına vb.
karşı yargı yolu kapatılmıştır. Ayrıca bu somut yasaklardan en önemlilerinden biri
12 Eylül 1980 Milli Güvenlik Konseyi zamanında çıkarılan kanun ve KHK'lara
tek

başına yaptığı işlemlere,

karşı

anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamayacağını düzenleyen "Geçici 15"ti.
Uzun bir süre yürürlükte kalan bu hüküm sonunda 3 Ekim 2001 anayasa
değişiklikleriyle kaldırılmıştır.
Anayasanın

14. maddesinde "Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden

hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk
Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, Devletin bir

kişi

veya zümre

tarafından

yönetilmesini veya

sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil,
ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve
görüşlere

dayanan bir devlet düzenini kurmak

amacıyla

kullanılamayacağı"

belirtilmiştir.

Maddenin yazım şeklinden bazı korkular üzerine yazıldığı
anlaşılmaktadır. Kaldı ki hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamayacağına dair bir
hüküm olmasa bile hak ve özgürlükler kötüye
kötüye

kullanılamaz.

Hak ve özgürlüklerin

kullanılması

hukukun koruma alanına girmez. Zaten 196 ı Anayasasının ilk
hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamayacağı düzenlenmemişti. Bu

şeklinde

olarak yasama organı tarafından temel hak ve özgürlüklerin
sınırianınasında kullanılabilecek niteliktedir.m Anayasanın bu hükmü 3 Ekim

hüküm emniyet

sübabı

2001 anayasa değişiklikleri ile daraltılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bu madde
hak ve özgürlüğü değil demokratik laik cumhuriyeti korumaktadır. Maddede
yapılan önemli bir değişiklik, yasak alanının daraltılması dışında Cumhuriyeti
"insan haklarına dayanan" olarak tanımlamasıdır. 239 Ayrıca yapılan değişiklik ile
Anayasa Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 17. maddesine uygun hale
getirilmiştir.

Anayasanın

olağanüstü
kaydıyla,
kısmen

hallerde,

durumun

239

savaş,

maddesine göre

milletlerarası
gerektirdiği

hukuktan

doğan

seferberlik,

sıkıyönetim

veya

yükümlülükler ihlal edilmemek

ölçüde temel hak ve özgürlüklerin

kullanılması

veya tamamen durdurolabilir ve bunlar için Anayasada öngörülen

güveneelere
238

ı 5.

aykırı

tedbirler

alınabilir.

Bu madde ile hak ve özgürlüklerin

TANÖR, 'Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi", s. 52.
ALİEFENDİOGLU, agm, s. 183.
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durdurulmasının şartları belirlenmiştir.

Bunlardan birincisi ölçülülük ilkesi olup
"durumun gerektirdiği ölçüde" denilerek ifade edilmiştir. İkincisi ise durdurmanın

Türkiye'nin taraf
olamayacağıdır.

özgürlüklerin

olduğu

uluslararası
kısmen

Durdurma

kullanımının

asla

sert kabuk olarak ifade edilen

hakları

insan

sözleşmelerine

veya tamamen de olsa

durdurulamayacağı belirtilmiştir.

sınırlanamayacak

bazı

aykırı

hak ve

Çekirdek alan,

hak ve özgürlükler

şunlardır:

15.

maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda savaş hukukuna uygun fiiller
sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi
varlığının

bütünlüğüne

dokunulamaması,

kimsenin din, vicdan,

düşünce

ve

kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması ve bunlardan dolayı suçlanamaması, suç
ve cezaların geriye yürütülememesi ve suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya
kadar kimsenin suçlu

sayılmaması.

Anayasanın İkinci

Kısmın

İkinci

Bölümünde "Kişinin Hakları ve

Ödevleri" düzenlenmiştir. 1961 Anayasasına göre bu bölümde hak ve özgürlükler
aleyhine önemli
dokunulmazlığı
verilmiş

farklılıklar

ve

hakim

meydana

özgürlüğü

kararı

kanunun

olmadıkça

mahkemelerce verilen ölüm

gelmiştir.

açıkça gösterdiği

sınırlanamazken

cezalarının

Anayasasına

1961

göre

kişi

hallerde, usulüne göre
Anayasasında

1982

yerine getirilmesi hali ile

meşru

ise

müdafaa

hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya
hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması,
sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması
sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana
gelen öldürme fiilieri kişi dokunulmazlığı bağlamında yaşama, maddi ve manevi
varlığını koruma ve geliştirme hakkına aykırı sayılmamıştır. ı 7. maddede yer alan
"ölüm

cezalannın

yerine getirilmesi" ibaresi AB

sağlanması amacıyla

kaldırılmıştır.

1982

vermekle birlikte
getirmiştir.

7.5.2004 tarihli, 5170

Anayasası
kışi

1961

sayılı yasanın

Anayasası

dokunulmazlığında

müktesebatına

uyurnun

üçüncü maddesi ile

gibi klasik hak ve özgürlüklere yer
olduğu

gibi önemli

değişiklikler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu hale getirilmesi,

tutuklama ve yakalamada
ve özgürlüklere

çeşitli

keyfiliği

adlar

özendirici hükümlerin

altında

sınırlama

konulması

getirilmesi

ve

diğer

hak

bu çerçevede

zikredilebilir. ı 961 Anayasasında "Sosyal ve İktisadi haklar ve Ödevler" arasında
sayılan

mülkiyet

hakkı, mülkiyetİn korunmasının özgürlüğü

de güvence

altına

alacağı gerekçesiyle 1982 Anayasasında "Kişinin Hakları ve Ödevleri" bölümünde
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yer almıştır. Bu şekilde mülkiyet
bir hak haline getirilmiştir. 240

hakkı,

toplumsal hak olmaktan

çıkarılarak kişisel

Sosyal ve ekonomik haklar Anayasada İkinci Kısmın Üçüncü Bölümünde
düzenlenmiş olup bu bölümdeki hak ve özgürlükleri devlet, ekonomik istikrarın
korunmasını gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. (md.
65) Bu maddede 3.10.2001 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile "ekonomik
istikrarın korunması"

sosyal)

amaçlarına

ifadesi

çıkarılarak

getirilmiştir. Değişiklik

uygun öncelikleri" gözetilmesi ifadesi

ile ekonomik istikrar ölçüt olmaktan
ve özgürlüklerin

yerine "bu görevlerin (ekonomik ve

sağlanmasının

çıkarılarak sınırsız

bağlamında

ihtiyaçlar

amaçlara uygun öncelik

sırasına

hak

konularak

gerçekleştirileceği öngörülmüştür.
yeterliliğe bağlıyken

bir

kısmı

Sosyal ve ekonomik haklardan bir kısmı mali
sendika, grev ve lokavt hakkı gibi mali yeterliliğe

bağlı değildir.

Mali yeterlilik ölçütü sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin
tamamı için geçerli olduğu izlenimi verse de hak ve özgürlüğün mali yeteriilikle
bağlantısı olup olmadığı belirlenerek ayrım yapılmalıdır. Mali yeterliliğe bağlı
olmayan hakları devlet tanımak zorundadır. Sosyal ve ekonomik haklar içerisinde
ailenin korunması (md. 41), eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi (md. 42), kıyılardan
yararlanma (md. 43), toprak mülkiyeti (md. 44),

tarım, hayvancılık

dallarında

kamulaştırına,

çalışanların

devletleştirıne

korunması

(md. 46-7),

çalışma

ve

(md. 45),

sözleşme özgürlüğü

ve bu üretim

özelleştirme

(md. 48)

ve

çalışma hakkı

(md. 49), dinlenme hakkı (md. 50), sendika hakkı (md. 50-1 ,), toplu iş sözleşmesi
hakkı (md. 53), grev ve lokavt hakkı (md. 54) ve sosyal güvenlik hakları gibi hak
ve özgürlükler düzenlenmiştir. Bu bölümde de yasakçı askeri zihniyetin izleri
görülmektedir. "Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi" başlıklı 42. maddede eğitim ve
öğretimin

Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim
esaslarına göre, Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılacağı ve bu esaslara
aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamayacağı belirtilerek 1961 Anayasasının
aksine liberal
eğitim

ve

anlayıştan

öğretim kurumlarında

ilgili faaliyetlerin
yönünün
etkinlik,
240

vazgeçilerek devletçi

olmadığı
eğlence

ve

sadece

yürütüleceği

ve varsa bile

anlayış benimsenmiştir. Ayrıca

eğitim, öğretim, araştırma

belirtilerek
eğitim

ve

eğitim

ve inceleme ile

öğretimin

adeta sosyal

öğretim kurumlarında

bu tür sosyal

tartışmanın yapılamayacağı

ve

ima edilmiştir.

Muzaffer SENCER, "1961 Anayasasından 1982 Anayasasına", İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE
Yayınları, C. 5-6 (1983-1984), s. 19.
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İkinci

Kısmın Dördüncü

Bölümünde yer alan "Siyasi Haklar ve
Ödevler"den Türk vatandaşlığı maddesi hariç seçme ve seçilme hakları ile siyasi
partilere ilişkin hükümlerde önemli değişiklikler yapılmıştır. 1961 Anayasasında
bile yer almamışken ı 982 Anayasasında seçme
düzenlenmişti. 1995 yılında yapılan anayasa değişikliği ile 2ı
seçme

yaşı

indirilmiştir. Halkoylaması

ve seçimlerin serbest,

açık sayım

ve döküm esaslarına göre
Seçimlerin 1961 Anayasasında dört

Anayasasında
çıkarılmıştır.

eşit,

yaşı

21 olarak

yaş sınırı ı8'e

gizli, tek dereceli, genel oy,

yargı

denetiminde yapılacağı belirtilmiştir.
yılda bir yapılacağı belirtilmişken 1982

yönetirnde istikrarın sağlanması amacıyla bu süre beş yıla
Ayrıca Meclis istediği takdirde süre dolmadan da seçimlerin

yapılmasına

seçim

karar verebilir. 23.07.1995 tarihinde 97. maddeye eklenen bir fıkra ile
kanunlarının temsilde adalet ve yönetirnde
istikrar ilkeleri ile

bağdaştırılacak şekilde düzenleneceği öngörülmüştür.

Bu

doğrultuda

Anayasa

Mahkemesi ülke genelinde uygulanmakta olan ülke barajını temsilde adalet ve
yönetirnde istikrar ilkesi uyarınca Anayasaya aykırı bulmamıştır. Halbuki çoğulcu
bir demokrasi

anlayışında azınlıkta

kalan partilerin de parlamentoda temsil

edilmesine müsaade etmek gerekirdi. Aksi takdirde büyük bir seçmen

topluluğu

temsil edilmemiş olmaktadır. Kaldı ki söz konusu barajın uygulanması sonucu
yönetirnde istikrar sağlanmış değildir. Baraj sistemi sonucu seçmenierin bir
kısmının parlamentoda temsil edilmemesi siyasi hak ve özgürlüklere aykırılık
teşkil

etmektedir.

Anayasada siyasi partiler siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak
görülmüştür. 1961 Anayasasında siyasi partilerin serbestçe faaliyette bulunacağı
belirtilmekteyken ı 982 Anayasasında Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde
faaliyetlerini
olmalarının

sürdüreceği belirtilmiştir.
yasaklanması

olmaları kısıtlanması

ve

Kamu

çalışanlarının

yükseköğretim

üyelerinin siyasi partilere üye

siyasi hak ve özgürlüklerde geriye

gidiş niteliğindedir.

Devlet siyasi hak ve özgürlüklerde negatif bir tutum
özgürleştirme anlayışı

partilere devlet
usulünün

doğrultusunda

tarafından

farklı olması

yardım

siyasi partilere üye

takınmamakta

olup

siyasi partileri desteklemektedir. Siyasi

yapılması

ve siyasi partilerin

kapatılma

bu bağlamda değerlendirilebilir.

Siyasi partiler ı924 Anayasası döneminde demeklerden farklı
görülmezken ı 961 ve 1982 Anayasaları döneminde önemine binaen demeklerden
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farklı şekilde düzenlenmiştir. Anayasanın

partilerin tüzük ve program ile eylemleri, devletin
milletiyle bölünmez

bütünlüğüne,

fıkrasına

göre siyasi

bağımsızlığına,

ülkesi ve

68. maddesinin 4.

insan

haklarına,

eşitlik

ve hukuk devleti

ilkelerine, ulusal egemenliğe, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı
olamaz, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü
savunmayı

yerleştirmeyi

ve

amaçlayamaz ve suç

hükümle siyasi partilerin

amaçlarının

işlenınesini teşvik

olamayacağı

ne

edemez. Bu

düzenlenmiş

açısından

demokrasinin kendisini yok etmek isteyenlere müsaade etmemesi
militan demokrasi

anlayışı

benimsenmiştir.

benimsenmesi ile birlikte marjinal
toplum

görüşlere

hoşgörülü olması

bile

anlayışının
çoğulcu

müsaade edilmernekte ve

yapısından uzaklaşılmaktadır. Çoğulcu

görüşlere

Militan demokrasi
demokrasinin kendine

gerekir. Aksi takdirde

oranda mikrop üretemediği takdirde, mikroplara

karşı

nasıl

olup

karşıt

olan

insan vücudu bir

direnme gücünü kaybederse,

demokrasi de marjinal görüşlere hoşgörülü olmadığı zaman bağışıklık
kazanamaz. 241 Ülkemizde de kapatılan partilerin değişik ad altında kurulmaları
yasak da olsa tekrar faaliyete geçerek daha büyük oy
hatta iktidara gelmeleri bu tezi
Siyasi partilerin
bağlanmakta

sahip

olmaları,

doğrulamaktadır.

kapatılması

Anayasa Mahkemesi
kapatılan

olup temelli olarak

kurulamazi ar. 3. I 0.200 I' de

oranlarına

yapılan

Anayasa

partiler

tarafından

başka

değişikliği

bir ad

karara
altında

ile siyasi partilerin

kapatılması zorlaştırılmış

ve temelli kapatma yerine Anayasa Mahkemesinin siyasi
partiyi kısmen veya tamamen hazine yardımından yoksun bırakabiieceği
öngörülmüştür. Yapılan değişiklikler siyasi hak ve özgürlükler açısından olumlu
olmakla birlikte barajın devam etmesi ve siyasi partilerin ticari faaliyette
bulunamamaları

gibi hükümterin

varlığı

siyasi hak ve özgürlükleri

kısıtlar

niteliktedir.
1982
devlet

Anayasası

ilişkisini

bir birey-devlet

birçok

çelişkiyi

içinde

devlet için birey mantığı ile
karşıtlığı

ve devletin üste

barındıran

düzenlemiştir. Anayasanın

241

halka

değil,

her yerinde

çıkma isteğinin düzenieniş şekli ağır

biçimde hissedilmektedir. Devlet kutsal addedilerek
meşruiyet kaynağı

bir anayasa olup birey-

yüceltilmiştir.

hikmetinden sual sorulmayan toplum

bir

Devletin

dışında

bir

Sami SELÇUK, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,
2000, s. 34-4.
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alana

bağlanmıştır.

kulları

olarak

Devlet

görülmüştür.

tanrı

yerine konulmuş; vatandaş ise tanrının günahkar
Devlet kelimesinin 154 kez, vatandaş kelimesinin ise

sadece 17 kez Anayasada geçmesi, insan
birey-devlet ilişkisinin açık göstergesidir.

haklarını

mihenk noktası olarak almayan

242

1982 Anayasası ihtiyaçlan karşılayamaması ve dünya ekonomik düzeninin
liberal bir anlayışa zorlaması sonucu önemli değişiklikler geçirmiştir. Anayasa
1987, 1993, 1995, 1999(iki defa), 2001(iki defa), 2002, 2004, 2005(iki defa) ve
2006'da olmak üzere on iki defa
değişikliklerinde
Anayasanın

değişikliğe uğramıştır.

hak ve özgürlükler

alanında

önemli

Anayasanın

gerekmektedir. 1982

bir tarafa

Anayasasını

bırakılarak

askerlerin

242

değişiklik

yeni bir anayasa

yapmış olması

iradesinin gerçek manada tebarüz etmemesi yeni bir
ortaya koymaktadır.

Anayasa

gelişmeler sağlansa

otoriter zihniyeti devam etmektedir. Birçok defa

bohçaya dönen

Yapılan

ve

ile

da

yamalı

yapılması

yapımında halkın

anayasanın gerekliliğini

Fazı) Hüsnü ERDEM, "1982 Anayasasında İnsan Hakları ve Hukuk Devleti: Eleştirel Bir
Bakış", Yeni Türkiye, S. 21 (İnsan Hakları Özel Sayısı), Mayıs-Haziran I 998, s. 631.
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İKİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARINI KORUMA MEKANiZMALARI VE
İNSAN HAKLARININ PARLAMENTER DENETİM

YOLLARI İLE KORUNMASI
I. İNSAN HAKLARINI KORUMA
İnsan

hakları

gerçekleşmesi
olmuş,

bu

konusu

uygulamaya

özelliği

bakış

hangi

bağlı olduğundan

daimi olarak korunmasını

acı

ilkesi tesis

edildiği

bakılsın

bir

değer

bulunduranların

bu gücü kötüye

göstermiştir.

dolayı

örnekleri ile

ayrılığı

güçler

canlı

daima güncel ve

Locke ve Charles-Louis Montesquieu gibi büyük
sınırlanması bağlamında

bakılırsa

gerektirmiştir.

Tarih, genel olarak gücü elinde
kullanmaya temayül ettiklerini

açısından

ilkesini

Bundan

John

düşünürler sınırsız iktidarın

savunmuşlardır.

takdirde devlet erki yasama, yürütme ve

Güçler

ayrılığı

yargı arasında

bölünecek ve bu güçler birbirini dengeleyecektir. Nihai olarak bu devlet erklerinin
birbirini dengelernesi sonucu kötüye
özgürlükleri korunacaktır.

kullanırnın

önüne geçilerek insan hak ve

İnsan haklarının korunmasının gerekliliği II. Dünya Savaşına kadar

üzerinde

düşünülen

bir konu

olmamıştır.

18. ve 19.

yüzyıldaki

Anayasal hareketler

önce monarkın yetkilerinin kısıtlanmasını ve devamında bu yetkiterin ulusa
devredilmesini amaçlamaktaydı. 20. yüzyılda, I. Dünya Savaşı sonrası büyük
imparatorluklar yıkılarak yerine ulus devletler kurulmuştur.
temsilcileri vasıtasıyla elinde tutan ulus, insan haklarının korunacağı
olduğundan

sahip

temsilcilerini insan

Ancak Hitler ve Mussolini gibi
ortaya

çıkmaları,

göstermiştir.

eline

ulusal

ulusal

egemenliğin

egemenliği
baskı

de

temsilcisi olarak

kısıtlaması gerekliliğini

grubunun ulusal

egemenliği

sonra insan hak ve özgürlüklerini ihlal veya yok etmesiyle birlikte

egemenliğe karşı

göstermiştir.

zorbaların

haklarının

düşüncesine

hakları alanında kısıtlamayı düşünmemişti.

Bir grup, zümre veya herhangi bir

aldıktan

ulusal

insan

Egemenliği

Bunun en

parlamentonun

insan

haklarının korunması

açık örneği

işlemlerini

Il. Dünya

kendini

Savaşı sonrası

değişik şekillerde

birçok ülkede kurulan

denetleyecek anayasa mahkemesidir.
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İnsan hak ve

özgürlüklerinin devlete karşı korunması ve yerının
amacıyla ulusal egemenliğin sınırlanması doğrultusunda

sağlamlaştırılması

kanunların

yapılmasında,

kararların

uygulanmasında

çözülmesinde

bazı

yapılmasında,

idari

idari

kararların

alınmasında,

kanunların

ve kanun ve idari kararlardan doğan
teminatların sağlanması gerekmektedir. Çünkü

kararların alınma

devamlı

olarak devlet

amacıyla

devletin

tarafından

sınırlanması

gerekmektedir. Ulusal

ve

uygulamasında

ve insan hak ve özgürlüklerinin
sınırlanması

devletin de üzerinde bazı hak ve özgürlüklere sahiptir.

kanunların

sağlanması

sağlayıcısı olması

göstermiştir

da

sorunların

insan hak ve özgürlükleri

tehdit edilebilmektedir. Bunun

egemenliğin

ve idari

ki insanlar

243

İnsan haklarının tarihsel gelişim çizgisinde liberal ve yerleşik anlayış insan
hakları

ihHilleri

bakımından

tehlikenin devletten

geldiği varsayımına dayanır.

İnsan hakları ihlallerinin insanlar ve topluluklar tarafından da yapılacağı kabul

edilse de insan hak ve özgürlüklerinin

korunmasında asıl

sorumluluk devletin

Nitekim Anayasanın 5. maddesinde "kişinin temel hak ve
üzerindedir.
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve
244

manevi

varlığının gelişmesi

için gerekli

şartları hazırlamaya çalışmak"

devletin

temel amaç ve görevlerinden sayılmıştır. Anayasanın bu ve devamındaki
hükümleri insan haklarını korumanın devletin sorumluluğunda olduğunu
göstermektedir.
İnsan haklarının korunmasında insanların bilinçlenmesi önemli olup bu

zamana kadar yaşanan ınsan
bilmemesinden ileri gelmiştir.
korunması

için bireylerin

hakları
Çağdaş

haklarına

sahip

felaketleri, ınsan haklarını halkın
dünya düzeninde insan haklarının
çıkmaları

ve bunda

kararlı olmaları

gerekmektedir. İnsanlar seçim ve demokratik mekanizmalar aracılığı ile iktidarı
denetleyebilir ve bu şekilde insan hakları ihlallerinin önüne geçebilir. 245
Ülkemizde insan hakları alanındaki bilinçlenme çok geride olup hangi hak ve
özgürlüklere
243
244

245

sahip

olunduğu

bilinmemektedir.

İnsan

hakları

ihlallerinde

SAVCI, age., s. 7 I -2.
Nemci, YÜZBAŞIOGLU, "İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması", İnsan Hakları, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 397.
Oktay, UYGUN, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları, TODAİE Yayınları, Ankara, 1996,
s. 50.
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zamanında girişimde

devletin
bazı

yaptığı

insan

eylemlerin

hakları

hakkına

anlayışının

sonucu olarak

doğru olduğuna inanılmaktadır. Sınırı aştığına inanılan

ihlalleri ise araya kolluk ya da ilgili görevlilerin amirleri ile o

yerdeki sözü geçer
mantığıyla

bulunulmamakta kutsal devlet

kişilerin

kırılır,

araya girmesi sonucu "Yen

halledilmektedir. Bu

bağlamda insanların

ihlaller

sahip olduklan ve nereye, ne kadar süre içerisinde

karşısında

insanların

hak arama

başvurmaları gerektiği

İnsan

haklarının

varlık

olduklannı

konusunda bilinçlendirilmelerinin önemi inkar edilemez.
korunabilmesi için

kalır."

içinde

kendilerinin bir hak sahibi

bilmeleri gerekir. İnsan haklan mefhumu oluşmamış bir ortamda insan haklarının
mevcudiyetinden bahsedilemez. İnsan haklarının mevcudiyeti için insan haklarını
bilme,

önkoşuldur.

kavramaları

insan

Bireylerin sadece insan

haklarının korunmasını sağlayamaz

önüne geçemez. Esas mesele
insan

haklarının

haklarını

her türlü

uluslararası sözleşmeler

saldırıdan

ve ihlalden masun

bilmeleri ve önemini
kullanımların

ve kötüye

ve

diğer

araçlarla

kalmasını

tanınan

temin etmededir.

246

İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınabilmesi için ilk güven-ce

kanunilik ilkesidir. Kanunilik prensibi insan hak ve özgürlüklerinin yasama

organı

tarafından

devlet

organlarını

düzenlenmesini ve bu düzenlemenin bireylerin
da

bağlamasını,

ihlali durumunda

insan

hakları

açısından

sıra

yargı organlarına başvurularak

gerekli önlemlerin alınmasını ve İhHilin gideril-mesini ifade eder.
Anayasaların

yanı

247

birinci önemi insan hak ve

özgürlüklerini tanımasıdır. Anayasalar sadece insan hak ve özgürlüklerini
kalmayarak insan hak ve özgürlüklerinin korunması, ihlal edilmemesi

tanımakla

için teminatlar

öngörmüşlerdir. Eğer

böyle

olmasaydı anayasaların

hukuk düzeni

ve hukuk sistemi getirdikleri ileri sürülemezdi. Anayasalann gerçek bir hukuk
düzeni ve hukuk sistemi

getirdiğini

kabul etmek insan hak ve özgürlüklerini fiilen

tesis edecek korumayı sağlamalarına bağlıdır.

248

İnsan haklannın korunmasının sağlanabilmesi ıçın sadece insanların

haklarını tanımak ve haklarının sınırlarını göstermek yeterli değildir. İnsan

246
247

248

SAVCI, age., s. 73.
Yavuz ATAR, "Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması Mekanizması",
Yeni Türkiye, S. 22 (1998), s. 1290.
SAVCI, age., s. 75.
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haklarının

kamil manada

sağlanabilmesi

korunması

gerekir. Bunun

anlamı

ile

bağlı olmasıdır.

gerekliliği

parlamento ve hükümetin hukuk devleti ilkesi

Yönetilenlerin

yanında

yoktur. Hukukun

varlığı

hak ve

diğer meşru

uygulanmalıdır.

değil;

kanunun sadece yönetilenler için

olduğu inancı

bulunduranların diğerlerini haklarını

şekilde hükmetme aracına dönüşür.

uymasının

ya da

yerde devlet de

gayrımeşru

sosyal

değil

bütün

kuralları

hem

Yöneticilerin hukuk kuralları ile

değildir.

Yöneticilerin zihniyetinde,

iktidarını

devlet

elinde bulunduran

olmazsa, devlet, devlet kurumunu elinde

ihHil etme ve

diğerlerine

keyfi ve

sınırsız

bir

249

Hukuk devleti, kanun devleti
ile yönetilmekle beraber, bu

olmadığı

gerekir. Bunun için devlet

bir devlet asla hukuk devleti

yöneticiler içinde var

hukukun

sadece bir grup ya da zümrenin

özgürlüğünü koruması

yönetilenlere hem de yöneticilere
bağlı olmadığı

yaşayabilir,

için devletin

farklı şekilde

organizasyonlardan

olmaması

yöneticilerin de hukuka

insan haklarının korunması için fevkalade önemlidir.

Devlet hukuki bir çevrede

insanların

karşı

için, parlamento ve hükümete

değildir.

kanunların

Hukuk devletinde insanlar kanunlar

insan hak ve özgürlüklerine
bağlı olmayıp, yargı

gerekir. Polis devletinde idare hukuka

aykırı

denetimine

de tabi değildir. Aynı zamanda insan hak ve özgürlükleri tanınmamakta ve
güvenceler bulunmamaktadır. Polis devleti, monarkın sözlü emirlerinin kağıt
üzerinde formüle edilerek idare edilen devlet olup esas itibariyle monark
idaresinden

farkı

bulunmamaktadır.

meşruluk zırhına büründüğünden

Hatta ülkeyi kanunla

yönettiği

için bir

daha tehlikelidir.

İnsan haklarının güvenceye alındığı hukuk devletinin sağlanabilmesi için

temel hak ve özgürlüklerin güvence

altına

uygunluğunun

kanuni idarenin hakim

faaliyetlerinin

denetiminin
belirli

sağlanması,

olması,

malıkernelerin bağımsızlığı

ile

idarenin

yargıç

sorumluluğunun tesis edilmesi gerekir.

alınması,

yargı

güvencesinin

kanunların

tarafından
sağlanması

anayasaya

olması,

devlet

denetlenmesi,

ve idarenin mali

250

İnsan haklarının korunması Anayasamızda "Temel hak ve hürriyetterin
korunması" başlıklı

249

250

40. maddede

düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre Anayasa ile

SAVCI, age., s. 87.
Metin GÜNDA Y, İdare Hukuku, imaj Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 38-50.
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.. _,

tanınmış

hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden
başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir ve kişinin resmi
görevliler
Devlet

tarafından

tarafından

vaki

haksız işlemler

işlemlerinde

başvuracağım

kişilerin

ilgili

zarar kanuna göre
yapılan

haksız işlemler

hangi

yolları

kanun

olduğu

korunmasının sağlanması

ifade

ve

merciiere

edilmiştir.

Bu madde

için genel bir madde olup

başvuru hakkı bakımından değil

sonucu

özgürlüklerin tümü açısından geçerlidir.

ek ile

korunmasının sağlanması bağlamında

ve sürelerini belirtmek zorunda

temel hak ve özgürlüklerin
sadece

uğradığı

tazmin edilir. Bu maddeye 3 Ekim 2001 tarihinde

insan hak ve özgürlüklerinin daha etkin
Devletin

sonucu

temel hak ve

251

İnsan haklarının hukuk devleti ilkesi dışında korunması ulusal ve
uluslararası

Bunun

insan

yanı sıra

gruplarının

haklarını

insan

koruma

mekanizmaları ayrımı yapılarak

haklarının korunmasında

mücadelesi ve

etkinliği

incelenebilir.

sivil toplum örgütlerinin ve

baskı

inkar edilemez.

İnsan haklarının korunmasında esas olan hukuk devleti, insan haklarını
gerçekleştirme

idealinin en önemli ilkesidir. Ancak hukuk devleti ilkesi yeterli

olmakla beraber insan

alınması

önleyici tedbirlerin
organlarında
tamamlayıcı

hakları alanında duyarlılığın artırılması

gerekmektedir. Bu

haklarının

insan

korunması

insan

haklarını koruması kanunların

uygunluğunu sağlamak dışında

parlamenter yollar ile insan

önemli araçlarla

hakları

getirilerek

duyarlılığın artırılması

noktasında

önemli ilerlemeler

atılmaktadır.

insan
Uzun

Komisyonunun
yıllardan

haklarının

yıllardır

varlığı

hukuk devleti ilkesini

insan hak ve

özgürlüğüne

gerçekleştirilmektedir.

Klasik

ile ilgili meseleler parlamento gündemine

ve ihlalin engellenmesi için harekete geçilmesi
sağlanmaktadır.

kurumsallaşması

bireylerin

genel anlamda

sonra parlamentolarda insan

hakları komisyonları

251

amacıyla

yasama ve yürütme

nitelikte mekanizmalar oluşturulmuştur.

Yasamanın

bünyesinde

bağlamda

ve önemine binaen

kurularak önemli

Bunun

yanı

bağlamında

sorunları

için

sıra

parlamento

önemli

adımlar

başvurduğu

Dilekçe

kurumsallaşmanın

örneği dir.

1980'li

haklarının kurumsallaşması alanında

insan

adımlar atılmıştır.

Tekin AKJLLIOGLU, "1982 Anayasasında Temel Hakların Genel Kuralları", İnsan Haklan
Yıllığı, c. 5-6 (1983-4), TODAİE Yayınları, s. 66.
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Yürütmenin insan
sahip

olması

yasama ve

haklarını koruması

özelliğinden kaynak-lanmaktadır. Şöyle

yürütmenin kendine özgü

yargı

için daha çok mekanizma ve birime

güçlerinin harekete geçmesi için bir etkene ihtiyaç

ve bu erkler yürütmeye göre bireylerle daha az
olarak bireylerle

geçmesi

için bir etkene ihtiyaç duyulmamakta, bundan
hareket edebil-mektedir. Personel ve

yürütme ile birey daima birbirinin
ihtilafı

yüzünden

yürütme ile
hakları

olduğundan

içerisinde

ilişkisi

duyulmaktadır

içerisindedir. Yürütme ise

devamlı

kendiliğinden

ilişki

ilişki

yürütmenin harekete
dolayı

yürütme

araçlarının genişliği

sebebiyle

varlığından haberdardır.

Hukuki bir mesele

olmayan biri asla mahkeme ile muhatap olmazken bireyin
böyle bir ön

koşula bağlı değildir.

Bu sebeplerden

dolayı

ihlallerinin hemen hemen hepsi yürütme gücündeki görevliler

gerçekleştirilmektedir.

Yaşanan

ihlallerinin önlenmesi

amacıyla

mekanizması

koruma

mekanizmaları

ki

önemli

ihlalierin

tarafından

hakları

yüzünden insan

yürütme harekete geçerek bünyesinde bir çok

kurmuştur.
işlevleri

fazlalığı

insan

Kurulan

bu

ınsan

koruma

bunların yanı sıra

yerine getirmekte olup;

insan hakları ile ilgili birimler ise eğitim verilmesi ve
önemli işlevleri yerine getirmektedir.

haklarını

kurulan

duyarlılığın artırılmasında

İnsan haklarının korunmasında esas işlev yargı üzerinde odaklanmaktadır.

Yas ama ve yürütmedeki insan
de düzeltici

işieve

sahipken

olduğundan

insan

haklarının

haklarını

yargının

koruma

mekanizmaları

hem önleyici hem

rolü düzeltici işievle
sınırlıdır. İnsan haklarının korunmasında nihai söz söyleme yetkisi yargıda
insan

hakları alanındaki

yargıdır.

en iyi güvencesi

Tüm demokratik ülkeler

tarafından

benimsenen yargı bağımsızlığı insan hak ve özgürlüklerinin
korunmasında olmazsa olmaz (condictio sine qua non) bir şarttır. 252
İnsan haklarının korunması, insan haklarının evrensel olması sebebiyle

sadece ulusal düzeyde kalmayarak uluslararası düzeyde sağlanmıştır. İnsan
haklarının korunmasında uluslararası

düzeyde

korumayı tamamlayıcı

koruma

niteliktedir.

mekanizmaları

Asıl

olan insan

tali olup, ulusal
haklarının

ulusal

düzeyde etkin bir şekilde korunmasıdır. İnsan haklarının ulusal düzeyde
korunmasının çeşitli

sosyo-kültürel sebeplerle

üzerine uluslararası koruma da
252

sağlanmaması

riski

bulunması

öngörülmüştür.

Şeref ÜNAL, Turkish Legal System and The Protection of Human Rights, Ministry of Foreign
Affairs Center For Strategic Research, Ankara, 1999, s. 6.
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İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması denildiğinde akla ilk

gelen 1945

yılında

biri de insan

Birleşmiş

kurulan

haklarına saygının

Milletler

Teşkilatıdır.

evrensel bazda

BM'nin

gerçekleştirilmesi

amaçlarından

ve

uluslararası

güvenlik ve barışın sağlanmasıdır. Bunun gerçekleşmesi amacıyla BM bünyesinde
birçok ınsan hakları sözleşmeleri yapılarak koruma mekanizmaları
oluşturulmuştur. Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik,
Uluslararası Sözleşmesi,

Sosyal ve Kültürel Haklar
Tasfiye Edilmesine Dair

Her Türlü Irk

Sözleşme, Kadınlara Karşı

Her Türlü

Aynıncılığın
Aynıncılığın

Önlenmesine Dair Sözleşme ve işkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya
Küçültücü Muamele veya Cezaya
haklarının uluslararası

düzeyde

Karşı Sözleşme

korunması

oluşturulan

bünyesinde

insan

için mekanizmalar, BM bünyesindeki

insan haklarını koruma mekanizmalarındandır. Uluslararası Çalışma Örgütü de
insan

haklarının korunması bağlamında işçi hakları

altına alınmasında

Bölgesel

hakların

ve sendikal

güvence

koruma mekanizması öngörmektedir.
kuruluşlardan

Avrupa

mekanizmalarının oluşturulmasında

ve

Konseyi,

insan

geliştirilmesinde

haklarını

önemli

koruma

adımlar atmıştır.

BM'nin amaç ve ilkelerini benimseyen Avrupa Konseyi, bu amaç ve ilkelerin
Avrupa' da

geliştirilmesi

ve etkin bir güvence ve denetim

mekanizması

gerçekleştirilmesi amacıyla hareket etmektedir. Konsey Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesini

kabul ederek insan

haklarının uluslararası

alanda

korunması

için

şu

anda tek olan önemli adımı atmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi önemli bir işlevi İcra etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
zorunlu yargı yetkisinin kabulüyle insan haklarının uluslararası alanda korunması
yönünde önemli bir ilerleme

kaydedilmiştir.

1972 yılında Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Görüşmeleriyle hayata
başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Avrupa'nın güvenliğini

güçlendirme, insan

haklarını geliştirme

ve demokrasi ile hukukun

üstünlüğünü

gerçekleştirmede önemli kararlar almıştır. AGİT belgelerinde insan haklan
alanında

edilmemiş,

uluslararası

belgelerdeki hak ve özgürlüklerin önemi

vurgulanmış

yeni belgeler kabul

sözleşmeler

ve

diğer

ve devletler bunlarda

öngörülen hak ve özgürlükleri etkin bir şekilde uygulamaya davet edilmiştir. 253
253
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1975 Helsinki Nihadi Senedi, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Anlaşması ve 1992
Helsinki Belgesi AGiT'in insan hakları ile ilgili önemli belgelerindendir.
İnsan haklarının korunmasında Avrupa sistemine benzer Afrika ve

Amerika

kıtalarında

da önemli

gelişmeler yaşanınakla

birlikte kurulan örgütlerin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde olduğu gibi zorunlu yargı yetkisine sahip
olmamaları onları

etkin bir mekanizma olmaktan

uzaklaştırmaktadır.

Amerikan

İnsan Hakları Komisyonu ve Afrika İnsan ve Halk hakları Komisyonu bu kıtaların

insan

haklarını

koruma mekanizmalarıdır.

İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması için sivil toplum

örgütleri de önemli bir
meydana gelen bir insan

işlev

görmektedirler.

hakları

Dünyanın

neresinde olursa olsun
aracılığı

ihlali sivil toplum örgütleri

ile bütün

dünyaya duyurulmaktadır. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),
Uluslararası Hukukçular Komisyonu, İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik,

Helsinki Yurttaşlar Meclisi ve İnsan Hakları İzleme Örgütü uluslararası, İnsan
Hakları Derneği, Mazlum-Der ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ulusal düzeyde

insan

hakları alanında

kurulan insan

faaliyet gösteren sivil toplum örgütleridir.

hakları komisyonları

yardım sağlayarak

insan

insan

hakları

ihlal edilen

haklarının korunmasında

Ayrıca

barolarda

mağdurlara

hukuki

önemli bir fonksiyonu yerine

getirmektedir.

ll- ULUSAL İNSAN HAKLARINI KORUMA
MEKANiZMALARI
İnsan haklarının ulusal alanda korunması amacıyla yasama ve yürütmede
çeşitli

insan

haklarını

daha etkin bir
sonuca

koruma

Bu mekanizmalar

korumanın sağlanması yanısıra yargının sorunları

bağlamasından dolayı

haklarını

mekanizmaları oluşturulmuştur.

koruma

önem

mekanizmalarının

taşımaktadır.
kurulması

uzun zamanda

Ulusal düzeyde etkin insan
BM

tarafından

da tavsiye

edilmiştir.

BM İnsan Hakları Merkezi (United Nations Center for Human Rights)
1991 Ekim

ayında

ulusal insan

haklarını
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Paris'te bir
koruma

uluslararası toplantı düzenlemiştir. Toplantıda

mekanizmalarının kurulması

ve bu

mekanizmaların

görev ve faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı
sonunda insan
görevlerine

hakları alanında çalışan

ilişkin

milli

kurumların

rolü,

oluşumu,

statüsü ve

"Paris Prensipleri" denilen ilkeler benimsenerek hükümetlere

tavsiyede bulunulmuştur. Paris Prensipleri Mart 1992'de BM İnsan Hakları
Komisyonunca onaylanarak BM Genel Kuruluna sevk edilmiştir. BM Genel
Kurulu, 20 Aralık 1993 tarih ve 48/134 sayılı kararla Paris Prensiplerini aynen
kabul

ederek

yayınlamıştır.
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Paris

Prensipleri

yetki

ve

sorumluluklar;

kompozisyon, bağımsızlık ve çoğulculuk; çalışma yöntemleri ve yargılama benzeri
yetkilerle donatılmış komisyonların statüsüne ilişkin özel ilkeler adlı olmak üzere
dört bölümden oluşmaktadır:
"A. Yetki ve Sorumluluklar
1. İnsan haklarını korumak ve geliştirmek ıçın milli bir kurum
kurulacaktır.

2. Milli kuruma olabildiğince geniş bir görev verilecektir. Bu husus,
kurumun kompozisyonu ve yetki alanını da açıkça belirtecek şekilde, anayasa
veya yasalarda düzenlenecektir.
3. Milli kurumun

sorumlulukları,

diğerleri

m eyanında

aşağıdaki

gibidir:
a. Parlamento veya diğer yetkili bir makama, bunların talebi üzerine
veya görevini yaparken öğrendiği konularda kendiliğinden, istişari nitelikte,
düşünce, tavsiye veya öneride bulunmak veya rapor sunmak. Kurum,
bunların yayınianmasını kararlaştırabilir. Bu düşünceler, tavsiyeler, öneriler,
raporlar ve kurumun görev alanına giren sair hususlar, aşağıdaki konulara
ilişkin olacaktır.

(i) Her türlü kanun hükmü ve idari kurallarla birlikte, insan haklarının
amacıyla kabul edilmiş, yargılamaya ilişkin hükümler. Bu
bağlamda, milli kurum, yürürlükteki yasa ve idari kuralları ve bunlara ilişkin
tasarı ve taslakları inceleyerek, bunların insan haklarına uygunluğu açısından
gerekli gördüğü tavsiyelerde bulunabilir. Keza gerektiğinde, yeni bir yasanın
kabulünü, yürürlükteki yasanın değiştirilmesini ve yeni idari önlemler
alınması veya değiştirilmesini önerebilir.
korunması

(ii) İnsan haklarının ihlaline ilişkin olarak incelemeye aldığı her
konuda karar verebilir.

254
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(iii) Ülkede insan haklarının genel durumuna veya bazı daha özel
konulara ilişkin raporlar hazırlayabilir.
(iv) Ülkenin herhangi bir yerindeki insan hakları ihHilleri konusunda,
hükümetin dikkatini çekerek bu durumun sona erdirilmesi için önerilerde
bulunabilir ve hükümetin tavrı ve reaksiyonları konusunda görüş
açıklayabilir.

b. Milli mevzuat, kurallar ve uygulamanın, devletin taraf
sözleşmelerle uyumlu hale getirilmesi ve etkin bir
uygulanmasını teşvik ve güvence altına almak.

uluslararası

c. Söz konusu uluslararası

sözleşmelerin onayianmasını teşvik

olduğu
şekilde

etmek.

d. Devletin, sözleşmelerle üstlendiği yükümlülüklerin gereği olarak,
BM organları, komiteleri veya bölgesel kuruluşlara vermek zorunda olduğu
raporlara katkıda bulunmak ve bu konularda bağımsızlıklarına yakışır şekilde
görüş açıklamak.

e. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile görevli BM,
BM'nin herhangi bir organı, bölgesel kuruluşlar ve diğer devletlerin
kurumlarıyla işbirliği yapmak.
f. Okullarda, üniversitelerde ve mesleki çevrelerde insan hakları
araştırma
ve eğitim programlarının düzenlenmesine ve
uygulanmasına yardımcı olmak.
alanında

g. Her türlü ayrımcılık ve özellikle ırk ayrımcılığı ile mücadele
yayın yapmak, toplumu bilgilendirmek ve eğitmek suretiyle,
kamuoyunun bu alandaki bilincini kuvvetlendirmek.
amacıyla

B. Kompozisyon,

bağımsızlık

ve

çoğulculuk

1. Milli kurumların kompozisyonu ve üyelerinin seçim veya başka
tarzda atanması, toplumdaki sosyal güçlerin çoğulcu bir şekilde temsil
edilmesini güvence altına alacak biçimde gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda,
özellikle aşağıdaki kurumların temsilcilerinin hazır bulunmaları ve
kendileriyle işbirliği yapılanması sağlanacaktır.
- İnsan haklarının korunması alanında çalışan ve ayrımcılık
karşı mücadele veren sivil toplum örgütleri (NGO), işçi
sendikaları, barolar birliği, tabipler birliği, gazeteciler cemiyeti ve seçkin
bilim kurumları gibi mesleki kuruluşlar;

yapılmasına

-Toplumdaki dini ve felsefi temayüller;
- Üniversiteler ve yetenekli uzmanlar;
- Parlamento;
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- İdari makamlar (Bunların temsilcileri müzakerelere sadece istişari
mahiyette katılacaktır.)
Milli kurumlar görevlerini kolayca yapacak şekilde kurulacak ve
özellikle uygun mali kaynağa sahip olacaklardır. Bu kaynak, kendi bina ve
personelini karşılamaya ve hükümete karşı bağımsızlığını tehlikeye
düşürecek şekilde mali denetime tabi tutulmamalıdır.
Kurum üyelerinin bağımsızlığının güvence altına alınabilmesi ıçın,
atanmalan resmi tasarrufla yapılmalı ve görev süreleri belirtilmelidir. Üyelik,
kurumun çoğulcu niteliği gözetilrnek suretiyle yenilenebilir.
C.

Çalışma

yöntemleri

Milli kurum çalışmalan çerçevesinde;
1. Hükümet tarafından veya şikayet yoluyla kendisine
yetki alanına giren sorunları serbestçe değerlendirmek;

yapılan

başvurularda,

2. Yetkili olduğu konularda, durumun aydınlatılması için, herhangi
bir kişiyi dinlemek ve her türlü bilgi ve belgeyi edinmek;
3. Özellikle,
amacıyla,

düşünce

kendiliğinden

ve tavsiyelerini kamuoyuna
veya herhangi bir basın organı

aracılığıyla

duyurmak

gerektiğinde

her zaman

kamuoyuna hitap etmek;
4. Bütün üyeleriyle, düzenli olarak veya
yapmak;

toplantılar

5. Gerektiğinde, üyeleri arasında çalışma gruplan oluşturmak ve
görevlerinin ifasında kuruma yardımcı olmak üzere, yerel veya bölgesel
şubeler açmak;
6. İnsan haklannın korunması ve geliştirilmesinden sorumlu olan
veya diğer kuruluşlarla sürekli olarak İstişarelerde bulunmak
(Özellikle ombudsman, arabulucu veya benzeri diğer kuruluşlar);

yargısal

toplum örgütlerinin, milli kurumların görevlerinin
temel rolünü göz önüne alarak, insan haklannın
korunması ve geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişme, ırkçılıkla mücadele,
zayıf grupların himayesi (özellikle çocuklar, yabancı kişiler, mülteciler,
özürlü kişiler) alanlarında görev yapan bu örgütlerle işbirliği yaparak
7. Sivil

yaygınlaştınlmasındaki

ilişkileri geliştirmek;

gibi yetkilerle

ilişkin

donatılmalıdır.

D. Yargılama benzeri yetkileri e
özel ilkeler

donatılmış komisyonların

statüsüne
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Milli bir kurum bireylerin dilekçelerini incelemek ve şikayetlerini
incelemekle de yetkili kılınmış olabilir. Şikayetler kuruma, bireyler veya
temsilcileri, üçüncü kişiler, sivil toplum örgütleri (NGO), sendika birlikleri
ve benzeri temsili örgütler tarafından yapılabilir. Bu gibi durumlarda,
komisyon, yukarıda söz konusu yetkilerine ilave olarak, bu görevlerinin
ifasında aşağıdaki yetkilerle de donatılabilir:
1. Kanunun öngördüğü sınırlar çerçevesinde, tarafları
yoluyla dostane bir çözüm arayarak bağlayıcı bir karar alabilir.

uzlaştırma

2. Şikayetçiyi hakkını hangi yollardan arayacağı
bilgilendirir ve bu yollara başvuruda kendisine yardımcı olur.

konusunda

3. Şikayetleri dinler, dilekçeleri
öngörülen yetkili makamlara intikal ettirir.

inceler ve

bunları

kanunda

4. Şikayetlere neden olan konularda, yetkili makamlara tavsiyelerde
bulunur; özellikle yasa ve uygulamalarda yapılması gereken değişikliklere
ilişkin öneriler yapar." 255
Ulusal insan haklarını koruma mekanizmalarının oluşturulmasını tavsiye
eden Paris Prensipleri ülkelerde
sonuçlanmıştır.

bularak

komisyonu olarak bilinen ulusal insan

mekanizmaları oluşturulmuştur. Oluşturulan

görev

farkı

mekanizmaların oluşturulması

ile

Bugün dünyada birçok ülkede insan hakları kurumu, enstitüsü,

hakları

veya insan

yankı

haklarını

koruma

kurumlar arasında önemli yetki ve

bulunmakla birlikte en önemli ve ortak

özelliği bağımsız şekilde teşkil

edilmeleridir. Ülkemizde kurulması düşünülen insan hakları kurumunda, bağımsız
idari otoritelere benzeyen bir

yapı

içerisinde yasama ve yürütmeden

bağımsız

bir

yapıya sahip olup hükümetin müdahale edememesi öngörülmüştür. İnsan hakları
kurumlarının

bir

başvurularından

kısmı şikayetleri

kabul etmekle birlikte genel olarak

ziyade

yaşanan

ülkede

yapmaktadır. Kişisel başvurular

ombudsman

genel

sorunlar

aracılığı

üzerine

kişilerin

çalışma

ile çözülerek bu alandaki

boşluk kapatılmaktadır.

Ulusal insan hakları mekanizmalarının görülen ikinci çeşidi parlamento
bünyesinde kurulan insan hakları komisyonlarıdır. Günümüzde birçok ülke
parlamentosunda kurulan insan

hakları komisyonları,

insan

hakları

ile ilgili

konularda çalışmalar yapmakta ve yasa teklif ve tasarılarının kanuniaşmasında
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bunların

insan hak ve özgürlüklerine

uygunluğu

konusunda önemli bir

işlev

üstlenmektedir.
Buna ek olarak, 1990 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın
Paris

Şartı

imzalamıştır.
doğrudan

açılmış

olup ülkemiz bu

Şartı'nda

ulusal insan hakları

imzaya
Paris

Şartı

21

Kasım

1990 tarihinde

mekanizmalarının gerekliliğinden

bahsedilmernekte beraber bu konuda

sorumluluğun

olduğu

devlette

belirtilerek gerekli önlernelerin alınması şu şekilde ifade edilmiştir: "İnsan hakları
ve temel hürriyetleri, tüm
vazgeçilmez

haklardır

korunması

geliştirilmesi

ve

karşı

devlete

asıl

insanların

doğumlarıyla

ve kanunlarda garanti
devletin

güvenceyi

başta

altına

işlerlik

bunlara

oluşturur.

uyulması

Bunlara

saygı,

gerektiği

Bunların

zorba bir

ve tam olarak
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gibi hak ve özgürlüklerin devletin

kazandırılması

alınmışlardır.

gelen görevidir. Bunlara

uygulanması hürriyetin, adaletin ve barışın temelidir."
Görüldüğü

birlikte iktisap ettikleri

sorumluluğunda olduğu

belirtilmekte birlikte bunun

ve

nasıl

sağlanacağı yönünde somut öneriler bulunmamaktadır. Ülkemizin l990'lı yıllarda

insan

hakları

açısından

müteakiben insan
haklarını

durumunun iyi

olmaması

haklarının kurumsallaşması

koruma mekanizmaianna

ilişkin

süreci

sebebiyle Paris
başlamıştır.

Şartı'nı

Ancak insan

Paris Prensipleri gibi somut öneriler

üzerinden hareket edilmemesi sebebiyle etkin bir ulusal insan

haklarını

koruma

mekanizması oluşturulamamıştır.

III- İNSAN HAKLARININ YÜRÜTMEYE KARŞI KORU-MASI
VE
YÜRÜTMEDEKİ
İNSAN
HAKLARI
KORUMA
MEKANiZMALARI, İLGİLİ BİRİMLER VE KURULMASI
DÜŞÜNÜLEN KURUMLAR
İnsan haklarının devlete karşı korunması gerektiğinden bahsedildiğinde
asıl

ve başat olarak kastedilen yürütme erkine karşı korunmasının sağlanmasıdır.

Ülkemizde yürütme kamu hizmetleri ve kolluk faaliyetleri ile bireylerin karşısına
çıkmaktadır.

bir edirnde
256

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yürütmenin

bulunması gerektiğinden

hak ve özgürlüklerin ihlali

devamlı

olarak

yaygın değildir.

Muharrem BALCI, Gülden SÖNMEZ, Temel Belgelerle İnsan Hakları, Danışman Yayınları,
İstanbul, Nisan 2001, s. 36.
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özgürlüğün

Ancak kolluk faaliyetlerinde yürütme bir hak ve
bulunduğundan

faaliyetinde
tarafından

sınırlanması

bireylerin hak ve özgürlükleri kolluk birimleri

ihlal edilmektedir. Uygulamaya

muamele olmak üzere birçok insan

baktığımızda başta işkence

hakları

ve kötü

ihlali kolluk güçleri olan polis ve

jandarma tarafından yapılmaktadır.
İnsan hakları mücadelesi tarihsel gelişim sürecinde yürütme gücünü elinde
karşı yapılarak

bulunduran krala

ardından

sonucunda önce yasama,
doğrultusunda

sınırlanarak

sınırlanması

yetkilerin

sağlanmıştır.

Bunun

yürütme yetkisi insan hak ve özgürlükleri

ınsan

haklarının

güvence

altına

alınması

gerçekleşmiştir. İnsan haklarına karşı somut müdahale yürütme organından
kaynaklandığından,

insan hak ve özgürlüklerinin en çok

organı yürütme olmuştur.

korunması

Yürütmenin insan hak ve özgürlüklerine riayetinin
altına alınması amacıyla

ve özgürlüklerinin güvence
yapılarak

yürütme

görevinin

sınırlandırılmıştır. Anayasanın

Cumhurbaşkanı

tarafından

ve BK

kullanılacağı belirtilmiştir. Anayasanın

idari

yargı

hale

getirilmiştir. Anayasanın

denetimine

işlemine karşı yargı

doğan

zararı

bağlanarak

Bu denetim

açısından

kararlarına karşı yargı

yolu

konusunda gerileme

Anayasanın

125. maddesi ile
korunması

etkin

ile idarenin tüm eylem ve

güvenceye

kısıtlanmaya

çalışılmıştır.
"

YUZBAŞIOGLU,

kararı

şekil

bazı

idare

başına yaptığı

125. maddesinin 4.

işlemler)

korunması
fıkrasında

ve esaslara uygun olarak yerini

işlem niteliğinde

verilerneyeceği

Bunlara ilaveten

agm., s. 401.

insan

insan hak ve özgürlüklerinin

idari eylem ve

yargı

işlemleri,

Bununla birlikte

tek

yaşanmıştır. Ayrıca Anayasanın

kısıtlayacak,

biçimde

alınmıştır.

Cumhurbaşkanının

kapatılarak

Danıştay

155. maddesinde düzenlenen

yürütme görevinin kanunlarda gösterilen
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Anayasaya ve kanunlara uygun

insan hak ve özgürlüklerinin

mekanizması

HSYK,

..

8. maddesinde yürütme yetki ve

bu hükmü

Anayasanın

makamlarının (YAŞ,

257

anayasada düzenlemeler

denetimini idare ve vergi mahkemeleri yaparken bu mahkeme

denetimini ise

hak ve özgürlükleri

kaldıracak

ve insan hak

ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. İdarenin eylem ve

yapmaktadır.

getirilmesini

sağlanması

125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve
yolunun açık olduğu ve idarenin kendi eylem ve işlemlerinden

işlemlerinin yargısal
kararlarının

gereken devlet

257

veya takdir yetkisini

belirtilerek

olağanüstü

hallerde,

yargı

yetkisi

sıkıyönetim,

seferberlik ve
kanunla

savaş

halinde milli güvenlik, kamu düzeni, genel
durdurulması

yürütmenin

belirtilmiştir.

nedenleri ile

sınırlanabileceği

verilmesinin

(Anayasa md. 125/6)

Kamu hizmetlerinde
hareket etmesini
görevinde

kararı

sağlık

sağlayacak

çalışanların

insan hak ve özgürlüklerine uygun

bir mekanizma

çalışanlar, yaptıkları işlerde

öngörülmüştür. Bilindiği

üzere kamu

genellikle kendileri karar vermemekte,

onların

yerine amirleri karar vermekte ve bu verilen kararları yerine
getirmektedirler. Bu amir-memur ilişkisinde mevzuata aykırı bir durum söz
olduğunda

konusu

sorunun

"Kanunsuz emir başlığı"

nasıl

halledileceği Anayasanın

altında düzenlenmiştir:

"Kamu hizmetlerinde herhangi bir
üstünden

aldığı

ısrar

sıfat

ve surette

çalışmakta

olan kimse,

emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine
aykırılığı

görürse, yerine getirmez ve bu
emrinde

137. maddesinde

ederse ve bu emrini

yazı

aykırı

o emri verene bildirir. Ancak, üstü

ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde,

emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç

teşkil

eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez;

yerıne

getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu
güvenliğinin korunması

için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."

Bu Anayasa hükmüyle yürütme içerisinde çalışan kamu görevlileri eylem
ve işlemlerinin devamlı olarak kanun ve anayasaya uygunluğunu gözetmekle
yükümlüdür. Bu sebeple düzenleme insan hakları bakımından hem kamu
görevlisini hem de üçüncü kişileri koruyucu işlev görmektedir. 258
İnsan haklarının yürütme ve idareye karşı korunmasının bir yolu bireylerin

idare

tarafından haklarında yapılan işlemleri öğrenme hakkına

sahip

olmasıdır.

İnsan hak ve özgürlükleri konusunda birey hakkındaki bilgilerin idare tarafından

verilmesi asıl, gizlilik ise istisnadır. 259 İdarenin eylem ve işlemlerinde demokratik
yönetim

doğrultusunda

bilgi edinme

önemlidir. Bu yolla idarenin gizli
258

259

hakkının

kapaklı işlemleri

bireye
ortadan

tanınması

fevkalade

kaldırılarak şeffaflık

YÜZBAŞIOGLU, agm, s. 403.
YÜZBAŞIOGLU, agm, s. 402; AKILLIOGLU, age., s. 300.
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sağlanacaktır.

Şeffaflık

kayırma

sonucu yolsuzluk, adam

vb. suiistimaller

doğrultusunda işlevselliği sağlanacaktır.

önlenerek yönetimin hukuk devleti ilkesi

Ülkemizde uzun süre bireylerin kendileri hakkında tesis edilen işlemler hakkında
hakkı

bilgi edinme
doğrultusunda
çıkarılarak

yoktu.

Ancak AB

9.10.2003 tarih ve 4982

sayılı

müktesebatına

uyum

yasa ile Bilgi Edinme

sağlanması

Hakkı

Kanunu

bu eksiklik kapatılmıştır.

İdarenin

eylem

ve

işlemlerinin

zorunluluğu bulunmamaktadır.

belirtilmesi

dayanağını

oluşturan

Ancak idari eylem veya

gerekçenin

işlem yargıya

intikal ettiğinde idare makamları gerekçe belirtmek zorundadırlar. İdarenin eylem
ve

işlemlerinde

bireylere gerekçe belirtmek zorunda

gerekçesiz olduğu anlamına gelmez.
işlemlerde

etkileyen

bir nedene

olmasını

gerekçeden bağışık tutmaz.Z
yönetimin

işlemlerini

gerekli
61

işlemin

işlemlerin

belli

kuralı

olup

kılmaktadır;

kararların

belli hukuki ve fiili

takdir yetkisi, ilgili

makamı

İdari eylem ve işlemlerin gerekçeti olması bireyleri

neden tesis

özgürlüğünün gelişmesine

göre, idari

hususu, idare hukukunun temt<l bir

ve kamu hizmeti gerekleri, idari

dayalı

nedenlere

eylem ve

özellikle insan hak ve özgürlüklerini

aramaktadır. Danıştay'a

gerekçe

dayalı olması gerektiği

yararı

olmaması

İdarenin genel olarak gerekçe belirtmek

olmamasına rağmen Danıştay

zorunda

kamu

260

ettiğini öğrenmeye

sevk ederek hak arama

ve idarenin eylem ve işlemlerinin şeffaf hale gelmesine

katkı sağlar.

Anayasanın
şikayetleri hakkında

vatandaşların

74. maddesine göre

yetkili makamlara ve TBMM'ye

kamu ile ilgili dilek ve
başvurma hakkına

sahip

olmaları

hak ve özgürlüklerin korunması açısından önem arz etmektedir. Bu yolla
vatandaşlar dilek ve şikayetlerini yargı yoluna başvurmadan ilgili makamlara
aktarma

hakkına

sahip

olmaktadır. Anayasanın

maddesinde 3 Ekim 2001 tarihinde 4709

sayılı yasanın

yapılarak vatandaşların yanında karşılıklılık

eden

yabancılar

ve TBMM'ye
konusunda
tanıması

260
261

hakkını

düzenleyen bu

26. maddesi ile

değişiklik

şartıyla

Türkiye'de ikamet

da kamu ile ilgili dilek ve

şikayetleri hakkında

yetkili makamlara

başvuru

sahiptir. Siyasi hak ve özgürlükler

kıskanç

yapma

hakkına

olan devletin

hak ve özgürlükler

GÜNDAY, age., s. 133.
KABOÖLU, age., s. 137-8.
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dilekçe

kısıtlı

açısından

gözetmek

da olsa dilekçe

hakkını yabancılara

önemlidir. Ancak bir insan

hakkı

olan

dilekçe

hakkının karşılıklılık şartına bağlanması yapılan

düzenlemenin olumsuz

tarafını oluşturmaktadır. Ayrıca

74. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yapılan
başvuruların sonuçlarının dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini
düzenleyen hükme "gecikmeksizin" ibaresi eklenerek bu hak güçlendirilmiştir.
Ancak uygulamada idare makamları yapılan başvurular üzerine işlemlerini pek
değiştirmedİğİnden bireyler dava açmak zorunda bırakılmaktadır.
Çalışmanın

bundan sonraki bölümünde yürütme içindeki ınsan hakları
koruma mekanizmalarını, ilgili birimler ve kurulması düşünülen kurumların
hangileri olduğu belirtilecek olup çalışmanın hacmini aşmamak amacıyla bunlar
hakkında ayrıntılı açıklama yapılmayacaktır.

hakları

kuşkusuz

kurumlar

mekanizması niteliğinde

insan

haklarını

ikiye

ayrılarak

altında

Yürütme içerisinde yer alan insan

önemli olmakla birlikte hepsi insan haklarını koruma
değildir. Bundan dolayı yürütme içerisindeki birimleri

mekanizmaları

koruma

ve insan

hakları

ile ilgili birimler olarak

kategorize edilmesi daha uygun görüldü.

ombudsman, insan

tasarıları hazırlanmakta

hakları

kurumu gibi

Ayrıca ayrı

kurulması düşünülen,

bir

başlık

hatta kanun

olan kuruluşlar da belirtilecektir.

A) Yürütmedeki İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
İnsan

hakları

kaynaklandığını
gerektiğinden

ihlallerinin

bu sebeple insan

genel

haklarının

olarak

yürütme

yürütme kuvvetine

kuvvetinden

karşı korunması

yürütme içinde insan haklarını
koruma mekanizmaları teşkil edilmiştir. Ancak insan hakları ihliillerinin
müsebbibinin, kendisinin denetlernesi gerçekçi gelmemekte, yürütme içerisinde
oluşturulan insan haklarını koruma mekanizmaları insan haklarının ağır ihlalleri
karşısında öfkeli kamuoyunu yatıştırmayı ya da devletin görünümünü kurtarınayı
bahsedildi. Buna ters

düşecek şekilde

hedefler görünmektedir. 262 Yürütme içerisinde kurulan insan haklarının koruma
mekanizmaları bu özelliği dolayısıyla görevlerini tam olarak ifa edemeseler de
insan

haklarının

oluşturulmasında

korunmasında,

katkı

koruma mekanizmalarını

bilinçlenmenin

sağlamaktadır.

sağlanmasında

ve kamuoyu

Yürütme içerisindeki insan

haklarını

şunlardır:

1- İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı

262

KABOGLU,
age., s. 146.
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2- Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
3- İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
4- İnsan Haklan KoordinatörÜstKurulu/İnsan Hakları Üst Kurulu

5- İnsan Hakları Danışma Kurulu
6- İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi

7- İnsan Hakları ihlal İ ddialarını İnceleme Heyetleri
8- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları ihlal
iddialarını İnceleme Bürosu
9- Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları

10- Jandarma İnsan Hakları İhlıillerini İnceleme ve Değerlendirme

Merkezi

11- Bağımsız İdari Otoriteler
12- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

13- Hastane Hasta Hakları

Kurulları

ve Hasta Hakları Birimleri

B) Yürütmedeki İnsan Hakları Birimleri
Ulusal insan

haklarını

koruma

mekanizmaları

kurumak için faaliyet gösteriyorsa kamudaki insan
adeta devletin

haklarını

korumak, gerekli

amacıyla teşkil edilmiştir.
eğitilmesi

ve

çeşitli

gerçekleştirmektedir.

Bunun

yanında

hakları

nasıl

insan

haklarını

birimleri bunun aksine

savunmaları hazırlamak

ve yapmak

bu birimler kurum içinde personelin

konferans, panel, seminer vb. faaliyetlerin

yapılmasını

da

Bu birimler:

1- Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
- İnsan Hakları ve Sözleşmeler Bürosu
2- İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

3-

Enıniyet

Genel

Müdürlüğü

Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi

Başkanlığı- İnsan Hakları Şube Müdürlüğü

134

Hakları

4- İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Dış İlişkiler ve İnsan
Daire Başkanlığı
5- Sağlık Bakanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
6- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür

Yardım c ılı ğı

7- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi İnsan Hakları Araştırma ve Derleme
Merkezi
8- Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi
9-

Başbakanlık Kadının

Statüsü Genel Müdürlüğü

10- Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
ll- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
12- Aile

Araştırma

Kurumu

13- Üniversite İnsan Hakları Merkezleri
14- MGK Genel
Başkanlığı/Uluslararası

Sekreterliği/Araştırma

Güvenlik Kuruluşları

ve Değerlendirme

Araştırma

ve

Değerlendirme

Grup

Başkanlığı/İnsan Hakları Bölümü

15-

Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Daire

Başkanlığı

C) Yürütmede ve Özerk Alanlarda Kurulması Planlan(mış)an
İnsan Hakları Birimleri
Yürütme
düşünülmekte

içerisinde

olan insan

ve

haklarını

kurulması

düşünülmüş

özerk

alanda

koruma

mekanizmaları bulunmaktadır.

ve

Bunlar

aşağıda sıralanmış olup İnsan Haklan Bakanlığı ve İnsan Hakları Müsteşarlığı
1990'lı yıllarda
yıllardan

gündemdeyken arnhudsman ve insan

itibaren ciddi

şekilde

gündeme

hakları

kurumu 2000'li

gelmiştir.

1- İnsan Hakları Bakanlığı
2- İnsan Hakları Teşkilatı (Müsteşarlığı)
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3- Ombudsmanlı~63
4- Türkiye İnsan Hakları Ulusal Kurumu

IV- YARGlNIN İNSAN HAKLARINI KORUMASI
İnsan hak ve özgürlüklerinin korunmasında, insan haklarının yürütmeye ve

yasamaya

karşı korunması

söz konusu iken

bahsedilmemektedir. Bu itibarla
koruyucu

işlev

yargı

görür. Bununla birlikte

yargı organına karşı korunmasından

insan hak ve özgürlüklerin
yargıya karşı

güven

amacıyla ret ve çekilme yöntemleri kabul edilmiştir.
varlığını

ileri sürerek yargıcı

reddedilebileceği

korunmasında

duyulmasını sağlamak

264

Taraflar belli nedenlerin
gibi yargıç kendiliğinden de davaya

bakmaktan çekinebilir. Ret ve çekinme kurumu bazı hallerde hakimin davayı
tarafsız olarak göremeyeceği varsayımına dayanmakta olup bazı nedenler kesin ret
nedeni olarak kabul edilirken

bazıları

ise takdiri nitelik

taşımaktadır.

Ret ve

çekinme nedenleri hukuk yargılamasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
28. ve 29; ceza

yargılamasında

ve 23. maddelerinde
kararlara
yargı

karşı

işlevinin

ise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 21, 22

düzenlenmiştir. Aynı

zamanda

yargı

itiraz, istinaf, temyiz, karar düzeltme vb.
muhtemel

hatalarını

içerisinde verilen

yolların

düzenlenmesi

gidermeye yönelik olup insan hak ve

özgürlüklerinin korunmasının denetimsiz bırakılmaması açısından önem arz
etmektedir. Bu bağlamda AİHM tarafından adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
yönünde karar verilmesinin yeniden yargılama sebebi olacağının düzenlenmesi
insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında yerel malıkernelerin bölgesel bir
denetime

açılması bakımından

Yargı

organının

olmasının yanı sıra

önem taşımaktadır.

insan hak ve özgürlüklerini

yasama, yürütme ve hatta kendisinden

korumasında

bağımsız olması

tarafsız

gerekir.

5521 sayılı "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu" adlı düzenleme ile ülkemizde bir ombudsmanlık
kurumu kurulmuştur. Ancak 5521 sayılı Kanun Cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya aykırı
olduğu gerekçesiyle görüşülmek üzere Meclise gönderilmiştir. 5521 sayılı kanun aynen kabul
edilerek 5548 sayılı kanunla kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı
Kanunun, Anayasanın 6, 7 ve 8. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde
iptal davası açmıştır. Anayasa Mahkemesi 01.11.2006 tarihili 26333 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan kararında, Kanunun Geçici 1. maddesinin, Anayasaya aykırı olduğu konusunda güçlü
belirtiler bulunduğu ve uygulanması halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve
zararların doğabileceği gözetilerek esas hakkında karar verilineeye kadar yürürlüğünün
durdurolmasına karar vermiştir. Bu sebeple kurumun oluşturulması gerçekleşememiştir.
264
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Anayasada yargının bağımsızlığını sağlamaya yönelik hükümler getirilmiştir.
Öncelikle Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiş, diğer maddelerinde ise bağımsız
mahkemeden neyin kastedildiği açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Anayasanın
138. maddesine göre yargıçlar görevlerinde bağımsızdırlar ve Anayasaya, kanuna
ve hukuka uygun olarak

vicdanİ

kanaatlerine göre hüküm verirler; hiçbir organ,

makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hakimiere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde
hakkında

bulunamaz; görülmekte olan bir dava
yetkisinin

kullanılması

ile ilgili soru sorulamaz,

beyanda bulunulamaz. Yine
altına alınarak

teminat

Anayasanın

hakim ve

Yasama Meclisinde

görüşme yapılamaz

veya herhangi
savcılık

139. maddesinde hakimlik ve

savcıların

görevlerinde

bağımsız

yargı

hareket etmesi

sağlanmıştır.

Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada
gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun
bırakılamaz.

Malıkernelerin bağımsızlığı

görevini yapacak Hakim ve
Kurulun

yapısında

yürütmeye

karşı

malıkernelerin

Adalet

ve hakimlik

Savcılar

Bakanı

ve

korunmasında

teminatı esaslarını

Yüksek Kurulu

denetleme

oluşturulmuştur.

Ancak

Müsteşarının olması yargı bağımsızlığının
sağlamaktan

güvence

uzak

olup

adeta

bağımsızlığı

ve hakimlik teminatının denetimi yürütmeye
bırakılmıştır. Kurulun kendisine ait bir sekreteryaya sahip olmaması ve Adalet
Bakanlığı bünyesinde çalışması da söz konusu ilkeleri güvencesiz bırakmaktadır.
Ayrıca kurulun Adalet Bakanlığı müfettişlerinin öneri ve teklifi üzerine karar
vermeleri Kurulun şekli bağımsızlık sorunlarının yanı sıra maddi anlamda da
bağımsızlık sorunu olduğunu göstermektedir. l 961 Anayasasında müfettişler
doğrudan Yüksek Hakimler Kuruluna bağlı olarak çalışmakta ve müfettişterin
atanmaları

da Kurul

tarafından yapılmaktaydı.

1982

Anayasası

düzenlemesinde

nihai olarak karar verme yetkisi Kurulda olsa da Kurul teklif ve öneri üzerine
hareket

ettiğinden

hakimterin

hem

bunlardan etkilenmemesi
de

savcıların

oluşturmaktadır.

Hakimierin

savunuculuğunu

yapan

itibariyle isabetli

tarafsız

savcıların

olmamıştır.

denetim

1961

ve

düşünülemez. Ayrıca
organı

olması

bağımsız olması

da bu

bağlamda

Anayasasında

Kurulun hem

ayrı

bir

sorun

gerekirken kamunun

değerlendirilmesi

hakim ve

savcıların

tabiatı

denetim
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organları ayrı ayrı

düzenlenerek Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek Savcılar
Kurulu oluşturulmuştu. Yüksek Hakimler Kurulu, yapısı hakimierin tarafsızlığını
ve

malıkernelerin bağımsızlığını sağlamak

yönünde

bağımsız

bir kurul olarak

oluşturulmuşken

Yüksek Savcılar Kurulu yürütme eksenli oluşturulmuştu. Hakim
ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının da 1961 Anayasasındaki Yüksek Savcılar
Kurumuna benzemesi yargının konumunu belirlemek açısından fevkaliide
önemlidir. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı yolunun
kapatılması hukuk devleti açısından ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Bu hükmün
kabulü ile zaten yürütme eksenli olan Kurul hakim ve savcılar açısından fevkaliide
önemli

olmuştur.

Sonuçta 1982

Anayasasındaki

yargı

ile ilgili söz konusu

düzenlemeler yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge
Anayasanın
işleyişi

142. maddesinde

düşürmektedir.

malıkernelerin kuruluş,

görev ve yetkileri,

usullerinin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Bu hüküm
265
yargı organını yürütme organına karşı koruyucu bir düzenlemedir.
ve

yargılama

Yargıçların

çevreye

yasama ve yürütme

karşı korunması

maddesi ile hakim ve

organına karşı korunmasından başka

ile ilgili hükümler de

savcıların

benimsenmiştir. Anayasanın

kanunda belirtilenlerden

başka

140.

resmi ve özel

görev

alamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca duruşma

yargı

Anayasada yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerinin yanı sıra bireylerin
makamları önünde hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili ilkeler

disiplini yönünden yetkiler, karar
görüşmelerinin gizliliği, güvenlik nedeniyle yargılamanın başka yere aktarılması
ve yargılama görevi nedeniyle ifade ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar
hakimierin çevreye karşı korunması amacıyla vazedilmiş hükümlerdir. 266

benimsenmiştir. Bu ilkeler Anayasanın İkinci Kısmın İkinci Bölümünde "Hakların
korunması

ile ilgili hükümler"

düzenlenmiştir.

Bu maddeler

başlığı altında beş
şunlardır:

maddede ve

Hak arama

devamı

özgürlüğü

maddelerde

(md. 36), Kanuni

hakim güvencesi (md. 37), Suç ve cezalara ilişkin esaslar (md. 38), ispat hakkı
(md. 39) ve Temel hak ve özgürlüklerin

265
266

YÜZBAŞIOGLU, agm, s. 404.
AKILLIOGLU, age., s. 307-8.
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korunması

(md. 40)

Pozitif hukukun tanımış olduğu hakların önkoşulu ve usulü güvencese 67
olarak anlaşılan hak arama özgürlüğü, herkese meşru vasıta ve yollardan
yararlanmak suretiyle yargı merciieri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve
savunma hakkına sahip olmayı güvence altına almaktadır. Ancak Anayasanın bazı
maddelerinde bazı işlemlere yargı yolu kapatılarak hak arama özgürlüğü
kısıtlanmıştır.

Hak arama

yargılanma hakkı
malıkernelerin

özgürlüğüne

200 l Anayasa

değişiklikleri

getirilerek, bu hak daha güvenceli hale

getirilmiştir. Ayrıca

görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan

düzenlenerek insan hak ve özgürlüklerinin
yeri olduğu ve bundan

kaçmamayacağı

korunmasında yargının

nihai çözüm

kaçmamayacağı belirtilmiştir.

Kanuni hakim güvencesi kabul edilerek bireylerin kanunen tabi
mahkemeden

başka

ile adil

bir merci önüne

çıkarılamayacağı

ve kanunen tabi

olduğu
olduğu

mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine
sahip olağanüstü merciierin kurulamayacağı kabul edilerek özellikle olağanüstü
dönemlerde insan hak ve özgürlüğünü ihlal edecek olağanüstü yargı birimleri ve
yargılama usullerinin önüne geçilmiştir. Bu bağlamda Anayasal bir konuma sahip
ancak olağanüstü yargılama usulleri ve askeri üyenin varlığı sebebiyle hukuk
devletine

aykırı

maddesi ile

olan DGM'lerin 07.05.2004 tarih ve 5170

kaldırılması

isabetli

sayılı yasanın

9.

olmuştur.

Suç ve cezatarla ilgili benimsenen ilkeler insan hak ve özgürlüklerinin
korunmasında

fevkaliide önemi haizdir. Kimseye işlediği zaman yürürlükte
bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı ceza verilemeyeceği, suçu
işlediği

zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza
verilemeyeceği, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla
konulacağı,
yakınlarını

masumiyet karinesi, hiç kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen
suçlayan beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye

zorlanamayacağı, cezaların şahsiliği, vatandaşın
verilerneyeceği

vb. ilkeler bu

bağlamda

kabul

suç sebebiyle

edilmiş

yabancı

bir ülkeye

ilkelerdendir.

Ülkemizde yargı makamlarınca verilen kararların uygulan( a )maması insan
hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle ceza
hukuku ile ilgili
267

yargılamalarda

kamu görevlileri aleyhine hüküm

çıkması

son

KABOGLU, age., s. 162-3.
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derece istisnai olup, aleyhe hüküm çıkması durumunda da kamu görevlisi basının
olanca yüklenmesine rağmen bulunamamaktadır. Yargının insan hak ve
özgürlükleri konusunda işlevsel olabilmesi için verdiği kararlarının tam olarak
uygulanabilirliliği son derece önemlidir.

organı

Sorunlu yapısına rağmen insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında yargı
olağanüstü bir öneme sahip olup nihai çözüm merciidir. Bu sebeple insan

hak ve özgürlüklerinin

korunması

bağlamında

yargı

kısıtlamalar

ile ilgili

kaldırılmalı,

hakim ve savcıların denetimi birbirinden
organlarca denetim sağlanmalı ve yargı işlevsel kılınmalıdır.

ayrılarak

bağımsız

V- İNSAN HAKLARININ PARLAMENTO TARAFINDAN
KORUNMASI
Parlamentoların

kanun yapma ve denetim olmak üzere genelde iki görevi

bulunmakta, ancak kanun yapma görevi yerine getirilmekteyken denetim görevi
tam olarak yerine getirilmemektedir. Denetim görevinin yerine getirilmemesinde
ülkemiz özelinde siyasi ahlak kültürünün

yerleşmemiş olmasının

etkili

olduğu

söylenebilir.
TBMM'nin görev ve yetkilerinin düzenlendiği Anayasanın 87.
maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben "Bakanlar Kurulunu ve
bakanları

denetlemek" görev ve yetkisi belirtilmiş, Anayasanın 98- I 00.
maddelerinde denetim yollarının neler olduğu ve nasıl düzenleneceği
öngörülmüştür. Ancak Anayasa denetim yollarını "bilgi edinme ve denetim
yolları"

olarak

değerlendirmektedir.

zorunlu olarak bir

sıralama

Bilgi edinmenin denetimden önce gelmesi

ilişkisini

göstermese de uygulamada denetim

faaliyetleri "bilgi edinme seviyesinin" üzerine pek çıkamamaktadır.
Güçler

ayrılığı

ilkesinin

benimsenmiş olduğu

denetimin önemi inkar edilemez.

Halkın

sistemlerde parlamenter

temsilcilerinin politika ve

benimsedikleri bir partiyi iktidara getirmeleri, bu politika ve
uygulanmadığı

ve

nasıl uygulandığının

de parlamenter sistemlerde

halkın

140

programın uygulanıp

denetimini gerektirmektedir. Bu denetim

temsilcileri

yerine getirilmektedir. Siyasi bir denetim

programını

tarafından,

mekanizması

parlamento

tarafından

olan parlamenter denetimin

işletilmesi,

kurallar

manzumesinden

sıyası

ziyade

denetim

anlayışının

otunnuşluğuna bağlıdır.
işlevini

Parlamentonun denetim
parlamentonun mevcudiyetine
Parlamentonun işlevsiz olduğu

tam olarak yerine getirmemesi sonucu
yönelik önemli eleştiriler yöneltilmiştir.
hakkında önemli eleştirileri Cari Schmidt dile

getirmiş,

yanlısı olması

ancak Schmidt'in Nazi

yönelik eleştirileri pek dikkate alınmamıştır.
olduğu

yönünde

zamanında

parlamentoya

Sonraları parlamentonun işlevsiz

çalışmaların artmış,

anlaşılmıştır.

önemi

sebebiyle

268

Schmidt'in yapmış olduğu çalışmanın da
Sonay Bayramoğlu "Parlamento Krizi" adlı yüksek lisans

tezinde Schmidt'in düşüncelerinden şu şekilde bahsetmektedir: 269
"Schmitt, parlamenter adalet ve

doğruluğa artık

kimsenin

inanmarlığını

söyler. Bugün artık parlamentonun gerisinde, gorunmeyen kurallarıyla
parlamentoyu etkileyen gizli bir güç vardır. Schmitt'e göre parlamentoyu yöneten
ya da etkileyen bu güçlerdir." 270
Parlamento krizi,

parlamentonun sönümlenmesi vb.

adlar

altında

parlamentoya yapılan eleştiriler büyük ölçüde sistemin denetim işlevini yerine
getir(e )memesinden kaynaklanmaktadır. Kararların kapalı kapılar arkasında
alındığı, lider sultasının hakim olduğu ve temsil krizinin yaşandığı gibi eleştiriler
haklı

olmakla birlikte alternatif ortaya

olduğunu

koyamadıklarından

ya da sadece sorun

belirttiklerinden eleştiri düzeyinde kalmaktadır.

Parlamentoların

denetim işlevini yerine getirmeleri sorunlu iken insan
hakları ihliillerinin parlamento tarafından denetlenmesinin de tam olarak
sağlandığını söylemek zordur. Anayasa hukukunun, dolayısıyla parlamentonun
tarihi ile insan hakları tarihi büyük ölçüde örtüşmektedir. İnsan hakları
mücadelesinin dönüm
açıdan

noktaları

değerlendirildiğinde

parlamento tarihinin de dönüm

ulusal

egemenliğin

mücadelesi birlikte yapılmıştır. Ulusal egemenlik,
varlığı

268

269

270

ile insan

haklarının örtüşmesi,

kazanımı

diğer

bir

noktalarıdır.

ile insan

deyişle

parlamento ile insan

Bu

hakları

parlamentonun

hakları arasındaki

Cari SCHMITT, The Crisis of Parliamentary Democracy, Çev.Ellen Kennedy, 1985,
Washington OC, MIT Press.
Sonay BA YRAMOGLU, Parlamento Krizi, 1988, Ankara (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
•
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karşılıklı bağımlılığın
değişiidiğini

göstergesidir. Bu durum, insan haklarını
talep etmek olduğunu açıkça göstermektedir.

savunmanın

rejim

İnsan haklarının kabul edilmesinde ve yasalaşmasında görülen parlamento

ile insan

hakları birlikteliği

parlamentonun denetim

işlevini

yerine getirmesinde

pek görülmemektedir. Kabul edilen ve yasalaşan insan haklarının korunması için
parlamentonun denetim işlevi zorunluluk arz etmekte, insan haklarının yapısı
gereği

her an ihlal edilebilir olması denetimi zorunlu kılmaktadır.
İnsan haklarının parlamento tarafında korunması 1990' lı yıllara değin

klasik parlamenter denetim araçları ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. Ancak
1990'lı yıllardan itibaren klasik denetim yollarının yetersizliği ve insan haklarına
gösterilen hassasiyet sebebiyle parlamentolarda insan
kurulmaya başlanmıştır.

hakları

komisyonları

Günümüzde parlamentoların bazılarında insan hakları alanında çalışan
daimi ihtisas komisyonları bulunmaktadır. 271 İnsan hakları komisyonlarının
çalışma sistemlerinde ve dolayısıyla işlevlerinde büyük farklılıklar bulunmaktadır.
Bunların

bir

kısmı vatandaşların başvurularını

kabul etmekte ve insan haklan

ihlallerini incelemekteyken bazılarında bu işlevler bulunmamaktadır. Örneğin
Almanya Federal Parlamentosundaki İnsan Hakları ve insani Yardım Komisyonu
vatandaşlardan başvuru kabul etmemektedir.
Parlamentolarda insan hakları komisyonlarının kurumsallaşması amacıyla
merkezi Cenevre'de bulunan Parlamentolararası Birlik(Inter-Parliamentary Union)
çalışmalar yapmaktadır.

Ulusal parlamentolardaki insan hakları kurumsallaşması
ile ilgili Parlamentolararası Birliğin yayınında parlamentolardaki insan hakları

271

Daimi ihtisas insan hakları komisyonu bulunan ülkeler(62 adet) şunlardır: ABD, Almanya,
Angola, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek,
Brezilya, Bulgaristan, Burundi, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Endonezya,
Filipinler, Gabon, Guetemala, Gürcistan, Hırvatistan, Honduros, İngiltere, İrlanda, Kamboçya,
Kamerun, Kanada, Kıbrıs, Kolombiya, Kongo, Kosta Rika, Letonya, Litvanya, Makedonya,
Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nijerya, Nikaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Polanya, Portekiz, Romanya, Raunda, Sudan, Suriname, Şili, Tacikistan, Tayland,
Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Yemen, Yunanistan, Zambia.(Parliamentary Human Rights Bodies
World Directory 2002-2003, Parlamentolararası Birlik, Cenevre, 2004.)
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kurumsallaşması

.

b ı·ı gı

ve insan

·ı me kte d"ır.

verı

hakları kurumlarının

çalışma

rolü ve

sistemi

hakkında

272

İnsan haklarının parlamento tarafından korunması hem parlamentonun

denetim işlevinin
göstergesidir.

doğal

sonucu hem de insan

haklarına

verilen önemin bir

A) Klasik Parlamenter Denetim Yolları
İnsan hakları "yazılı ve sözlü soru, genel görüşme, Meclis soruşturması,
soruşturması"

gensoru ve Meclis
yollarıyla

da

korunmaktadır.

olarak bilinen klasik parlamenter denetim
amacı

Parlamenter denetimin tek

korumak olmamakla birlikte, insan

haklarına uygunluğun

oluşturmaktadır.

haklarının korunmasına

alınacaktır. Çalışmanın

aşmamak amacıyla

boyutunu

haklarını

denetimi parlamenter

başlık altında

denetim içerisinde önemli bir yeri
denetim araçları ile yapılan insan

Bu

insan

parlamenter
yönelik çalışmalar ele

18. Yasama Döneminden

itibaren parlamenter denetim araçları irdelenecektir.
1- Yazılı ve Sözlü Soru
"Soru, Bakanlar Kurulu

adına

sözlü veya

yazılı

olarak

cevaplandırılmak

üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi isternekten ibarettir." (Anayasa md. 98/2)
TBMM İçtüzüğüne göre ise soru kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile
hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir
bakandan açık ve belli bir konuda bilgi isternekten ibarettir. (İçtüzük md. 96)
Ayrıca

Meclis Başkanının, Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma Kurulunun
TBMM'nin faaliyetleri ile ilgili görevleri hakkında Meclis Başkanlığına yazılı ve
sözlü soru sorulabilir. (İçtüzük md. l 00) Soru önergesi sadece bir milletvekili
tarafından imzatanır

ve TBMM

Başkanlığına

verilir.

Yazılı sorunların cevabı Başbakanlık

TBMM
Yazılı

Başkanlığına

sorunun on

272

bakanlık aracılığıyla

sunulur. Gelen cevap süre geçirilmeden soru sahibine iletilir.

beş

cevaplandırılmayan

veya ilgili

gün içerisinde

sorular için

cevaplandırılması

Başbakanlık

gerekir. Bu süre içerisinde

ve ilgili

bakanlığa

tekit

yazısı

Parliamentary Human Rights Bodies World Directory 2002-2003.

143

yazılarak

cevap verecek kurumun dikkati çekilir. Tekit yazısından itibaren on gün
içerisinde cevaplanmayan sorular önerge süresi içerisinde cevaplandınlmadığı için
gelen kağıtlar listesinde ilan edilir. Bunun dışında Başbakanlığı veya ilgili
bakanlığı

soruya cevap vermeye zorlayacak yaptının

bulunmamaktadır.

Sözlü sorular önergenin Başbakanlığa veya ilgili bakanlığa sevk
edilmesinden itibaren beş gün sonra gündeme alınır. Hükümet adına sözlü soruya
verilecek cevabın süresi

beş dakikayı

geçemez. Soru sahibi bu cevapla yetinmezse

yerinden konu ile ilgili çok

kısa

verilecek ikinci cevap süresi de

beş dakikayı

bulunmasa da soru cevaplandırılır.
birleşim

zorunluluklar hariç üç

açıklama

ek bir

içinde

isteyebilir. Bundan sonra

geçemez. Soru sahibi Genel Kurulda

Anayasa,

kanun

cevaplandırılmayan

soruya çevrilir ve önerge sahibinin talebi halinde kendisine
dakikayı geçmemek üzere söz verilir.

ve

İçtüzük

gereği

sözlü sorular

yazılı

aynı birleşimde beş

İnsan haklarının korunması ve insan hakları alanında bilgi edinilmesi ile

ilgili birçok

yazılı

ve sözlü soru önergesi

incelenmesi tezin boyutunu
verilerek ve genel başvuru

aşacağından
konularının

verilmiştir.

Hepsinin

ayrı

ayrı

yasama dönemlerinden birkaç örnek
neler olduğu belirtilerek konu ele

alınacaktır.

a) 18. Yasama Dönemi

yoğun

denk

18. Yasama Dönemi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör olaylarının
olduğu ve dışarıda önemli gelişmelerin meydana geldiği zaman aralığına

gelmiştir.

soruların

Terörle mücadelede yaşanan insan hakları ihlalleri yazılı ve sözlü
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu dönemdeki insan hakları ile ilgili

sorulan sorular genelde
- Köy

şu

konularda odaklanmaktadır:

boşaltmaları,

- Güvenlik kuvvetlerinin terörle mücadele
işkence, baskı

vb.

- Kanuni

yargısız

infaz, yaralama,

davranışlarından şikayet,

gözaltı

süresine riayet edilmemesi,

- Meyve ve kavak ağaçlarının kesilmesi,
- işkence olayına karışan polisleri yargılayan hakimierin tehdit edilmesi,
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- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan kamu
görevlilerinin psikolojik nedenlerle suç işlediği,
- Terörle mücadelede kullanılan ve yasal dayanağı olmayan kontrgerilla,
özel harp dairesi gibi birimlerin varlığı ve faaliyetleri,
- Gözaltında ölüm, kötü muamele,
- Köy korucularının öldürme,

işkence

vb.

uygulamaları,

- Kamu görevlilerinin OHAL dışına sürgün edilmesi,
- Bulgaristan' da Türklere uygulanan

baskılar

ve Bulgaristan' dan gelenleri

sorunları,

- Yunanistan'daki

Batı

Trakya Türk azınlığının

sorunları,

- Filistin ve Afganistan' daki insan hakları ihliilleri,
- Cezaevlerinde açlık grevi,

işkence,

- Fişierne ve güvenlik soruşturması ,
- Sıkıyönetim Mahkemelerinde
ek ceza verilmesi,

yargılananlara

1402

sayılı

Kanun

uyarınca

- Telefonların güvenlik kuvvetlerince dinlenmesi,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilme,
-Doğu

Güneydoğu'da aşiretlerin silahlandırılması,

ve

- Hakkari'de vatandaşların baskı sonucu Irak'a sığınması,
- Haksız gözaltı,
- Çemobil

olayının

etkileri,

- 1 Mayıs l990'da İstanbul'da polisin silah kullanması,
- Bazı

yayınların

ve filmierin

yasaklanması.

Ülkemizin önemli kronik insan hakları sorunlarından biri "fışleme"dir.
Fişierne

ile ilgili

yaşanan

gelmiştir. Diyarbakır
vatandaştarla

ilgili

hak ihlalleri de TBMM gündemine

Mv. Fuat Atalay güvenlik

Başbakana şu

soruşturması

çeşitli

zamanlarda

sebebiyle

fışlenen

sözlü soruyu tevcih etmiştir:
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"1. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, çeşitli
gerekçelerle devletin ilgili birimlerince, fişlenen veya haklarında özel dosya
bulundurulan yurttaş sayısı toplam olarak, Şubat 1988 sonu itibariyle kaçtır?
2. Eylül 1980 ile Şubat 1988 tarihleri arasında; işe girmek, bir üst
dereceye terfi etmek, üniversiteye kayıt yaptırmak, yurt dışına çıkmak, özel iş
yaşamı ile ilgili güvenlik belgesi almak ve daha birçok istemler sonucunda,
güvenlik soruşturması sonucu sakıncalı görülen ve bu nedenle mağdur olan
yurttaş sayısı ne kadardrr?
3. Geçmişte yapılan güvenlik soruşturmaları sonuçlannın iptal
ve bundan böyle sadece üst düzey yöneticileri ile gizlilik dereceli
görevlere atanacaklar hakkında güvenlik soruşturmasının yapılacağına dair 21
Mart 1988 tarihli açıklamanız doğrultusunda;
edildiği

a. Hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde, anılan güvenlik
soruşturmaları sonucu mağdur olan vatandaşların geçmişe dönük hakları nasıl
çözülebilecektir?
b. İşe gırış sınavını kazanan ve bu konuda kendilerine resmi
binlerce yurttaşın, yine söz konusu güvenlik soruşturmalan
işlerine başlayamadıklan bilinen bir gerçek olduğuna göre, bu
açıklamanızdan sonra, geçmişte sınav kazanan bu yurttaşiann ilgili kurumlara
başvurmalan, işe alınmaları için yeterli olacak mıdır?
tebligat
sonucu,

çıkartılan

4. 23 Mart 1988 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan bir haber
yazısına göre, üst düzey bir Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilisi, normal
görevler için arşiv taramasının yapılacağını ifade etmiştir. Bu durumda, fişlerin
iptal edileceği doğrultusundaki açıklamalardan sonra, belirtilen arşiv
araştırmalan neye dayanılarak yapılacaktır. Arşiv araştırmaları devam
edecekse, bu uygulama bir anlamda fişiernenin devam edeceği anlamına
gelmemekte midir? Mahkemenin akladığı kişilerin, yeniden arşiv araştırması
gibi hukuk dışı bir uygulama sonucu mağdur edilmelerinin ortadan kaldırılması
hususunda nasıl bir çözüm bulacaksınız?
belirsizliği ve keyfiliği ortadan
için, 23 Mart 1988 tarihli açıklamalannız doğrultusunda bir
kararname çıkarmayı düşünüyor musunuz? Şayet bundan sonra da güvenlik
soruşturmaları ile fişiemelere devam edilecekse, konuya ilişkin bir yasa tasansı
hazırlatmayı ve bunu TBMM'den geçinneyi düşünüyor musunuz?"273

5. Bu konuda, uygulamalardaki

kaldırmak

Soruya Başbakan adına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu şöyle
cevap vermiştir:

273

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 34, B. 39, s. 237-8.
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" ... Arkadaşımızın 1 inci sorusunun cevabı: Türkiye Cumhuriyetinin
bu yana, çeşitli gerekçeler ile devletin ilgili birimlerince fişlerren
veya haklarında özel dosya bulundurulan vatandaşlanmız ile ilgili işlemler
17.3.1988 tarihinden itibaren takipten kaldınlmıştır.
kuruluşundan

2 nci sorusuna cevap: Bakanlar Kurulunun 4.3.1988 tarih ve 86/l0438
sayılı Kararı ile yürürlükte bulunan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği
hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan veya yeniden
görev alacak olan personelin güvenlik soruşturması, bu kamu kurum ve
kuruluşlannca Bakanlığımızdan talep edilmekte ve sonuçları da talep eden
makama bildirilmektedir.
Bakanlığımızca,

güvenlik soruşturması talep edilen şahıslar hakkında
herhangi bir görüş beyan edilmemekte, sadece şahsın durumu, talep edilen
makama bildirilmektedir. Şahsın göreve başlaması veya görevli olanların
görevine devam edip etmemesi, işveren durumunda olan kamu kurum ve
kuruluşu ilgililerinin takdir, yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.
Bu nedenle, I 2 Eylül 1980 ila - 1988 tarihleri arasında işe girmek, bir
üst dereceye terfi etmek, üniversiteye kayıt yaptırmak, yurt dışına çıkmak ve
özel iş yaşamıyla ilgili güvenlik belgesi almak için, hakkında güvenlik
soruşturması yapılanların ve sonucu sakıncalı görülerek mağdur olan
vatandaşlarımızın sayısının tespiti mümkün olamamaktadır." 274
Diyarbakır

Mv. Fuat Atalay verilen cevabın yeterli
gerçek ve esas anlamda yanıt teşkil etmediğini, Başbakanın

olmadığını, cevabın
"Fişleme bitmiştir."

demesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri "Her ne kadar fişierne
yoksa da, arşiv araştırması yapılacaktır." şeklinde açıklama yaptığını ifade
etmiştir.

275

Hakkari Mv. Cumhur Keskin "Güneydoğu'nun Ölümsüz Korucuları" adlı
örgütle ilgili olarak İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya şu soruyu yazılı olarak
yöneltmiştir:

"1. "Güneydoğunun Ölümsüz Korucuları" imzalı bir bildirinin
doğudaki halkımızın evlerine, işyerlerine gizli olarak dağıtıldığından haberiniz
var mıdır?
2. Kısaca "GÖK" ismini kullanarak halkı tehdit eden, gözdağı veren
bu örgütün kurucuları kimlerdir?
3. Devletin içindeki bir örgüt müdür, devlet mi kurdurmuştur?
274
275

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 34, B. 39, s. 238.
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4. Yasal mıdır, yasa dışı mıdır?
5. Görevi halkı tehdit edip,

gözdağı

vermek midir?

6. Vatandaşını tehdit edip,
ne zaman girmiştir?

gözdağı

vermek devletin görevleri

arasına

7. Devletçe kurdurulmamış ve devletin bilgisi dışında faaliyet
gösteriyor ise bu gizli örgüt haklannda işlem yapılması düşünülmekte midir,
TCK nun 188 ve devamı maddelerinde yazılı suçu işleyen bu gizli örgüt ve
mensuplan hakkında işlem yapılması düşünülmekte midir?"276
Soruya İçişleri Bakanı tarafından şu cevap verilmiştir:
illerimiz ve ilçeleri ile bağlı köy ve
Ölümsüz Korucuları" ibareli bildiri
dağıtılınadığı gibi böyle bir örgütün varlığı da söz konusu değildir.

"1-2.
mezralannda,

Doğu

ve

Güneydoğudaki

"Güneydoğu'nun

3-4. Ülkenin ve Devletin güvenliğini korumakla görevli kuruluşlar
malum olduğu üzere kanunlara belirlenmiştir.
5-6. Gücünü kanunlardan alan Güvenlik Kuvvetlerinin asıl görevi
vatandaşiann can, ırz ve mal emniyetlerini korumak olup, bunun dışında hiçbir
kurum ve kuruluşun yardımına ihtiyacı yoktur.
7. Hükümetimiz, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
yönelik kanunsuz hiçbir harekete müsaade etmeyecektir."277

bütünlüğüne

b) 19. Yasama Dönemi

Terör

olaylarının

yoğun

olduğu

bu

yasama

döneminde

TBMM

Başkanlığına verilen soru önergeleri genelde yaşam hakkı ile ilgilidir. Önergelerde
yaşam hakkı

insan

hakkı bağlamında

ele

alınmış

ve ceza hukukunun temel ilkeleri

doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu

Anadolu Bölgelerinde meydana gelen olaylarda terörist ve

vatandaş ayrımının

kolay bir

şekilde yapılamadığı

kaybettiği

bir gerçektir. Ayrıca bu dönemler güvenlik kuvvetlerinin terör olaylarını

bastırmak amacıyla

bulunduğu

insan

ve bunun sonucunda birçok

haklarını

ihlal

ettiği

vatandaşın yaşamını

ve köy yakma eylemlerinde

her ne kadar resmi makamlarca kabul edilmesc de yaygın olarak

görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de birçok kararında ülkemizi
insan hakları ihlallerinden ve köy yakma eylemlerinden dolayı tazminata mahkum

276
277

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 46, B. 125, s. 388.
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etmektedir. Bu dönemde yöneltilen soru önergeleri

başlıca

şu

konularda

odaklanını ştır:

Cezaevleri, açlık grevi,
Cezaevinde malıkurnun öldürülmesi,
Doğu

ve

işkence

Ev ve

Güneydoğu'da vatandaşların

öldürülmesi, vatandaşiara

edilmesi ve yargısız infaz iddiaları,
işyerlerinin taranması,

Köy korucularının öldürme
Gözaltında

ölüm ve

olayları,

işkence,

Kontrgerilla, özel harp dairesi vb. örgütleri ile ilgili iddialar,
Çernobil

faciasından

sonra bakanın sergilediği tavır,

Terör örgütünün gerçekleştirdiği katliam,
Güvenlik kuvvetlerinin köy boşaltmaları ve yakmaları,
Alevi köylerine cami

yapılması

ve bu camilere Sünni

ımam

gönderilmesi,
Mayın döşenmesi
Kurşuna

ve yaşanan olaylar,

dizme,

Sivil toplum örgütlerine

baskı yapılması

ve

bunların kapatılması,

Çevre felaketleri (Ümraniye çöplüğünün patlaması),
Çeşitli

siyasi cinayetler

(Uğur

Mumcu, Sivas ve Başbağlar Olayları),

Başörtüsü,

Düşünceden dolayı kişilerin cezalandırılması,
YAŞ kararları

ile ordudan uzaklaştırma,

Kurban derilerini toplamadaki

sıkıntılar,

Özürlüterin sorunları.
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Bu yasama döneminde soru önergelerine verilen cevaplar daha çok
ihlalleri etkin bir şekilde soruşturup cevap vermektense daha çok güvenlik
kuvvetlerinin eylemlerinin

savunulması

şeklindedir.

Diyarbakır

Mv. Sedat

Yurttaş'ın 16.10.1992 tarihinde Diyarbakır'ın Hani İlçesi Kaledibi Köyünde

meydana gelen olaylara

ilişkin

soru önergesi ve bu önergeye verilen cevap

aşağıdadır:

"16.10.1992 tarihinde Diyarbakır İli Hani İlçesi Kaledibi Köyü'ne
askeri birliklerce önce helikopterlerle, ardından tank ve panzerlerle ateş
açılması sonucu büyük bir bölümünün yakılıp yıkılınası sırasında ikisi henüz
birkaç aylık olan 3 çocuk yanarak ölürken, Mustafa Taşan (48), Ahmet Taşan
(48) ile Hasan Kanat (70) adlı köylüler de askerlerce kurşuna dizitmek
suretiyle öldürüldükten sonra 'terörist' ilan edildiler.
1. Bu 6 insanın ölümü ve köyün önemli bir bölümünün yanıp
neden olan saldırının nedeni, anlatıldığı üzere yörede faaliyet
gösteren gerillalara ekmek verilmesi midir? Neden bu değilse hangi gerekçeyle
belirttiğimiz bu saldırı yapılmıştır?

yıkılmasına

2. Şırnak, Çukurca, Kulp vs. yerleşim birimlerinin tahribiyle süren bu
zincirinin; demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, şeffaflık ve şefkatle
olan ilgisi nedir?
saldırı

3. Böylesi saldınlar, Kürt toplumsal muhalefetini
zorunlu unsuru mu sayılıyor?

susturınanıni

bastırmanın

basma yansıdığı tarihten bugüne kadar Sayın
bugüne kadar sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılması
için, ne tür işlemleri hangi safhaya kadar yapmıştır?
4.

Eğer değilse, olayın

Bakanlık/Bakan

5.

'Yurttaşlarımız

arasında

kültür, düşünce, inanç, dil ve köken
Hükümet programının bu uygulama-

farkları olması doğaldır.' şeklindeki,

larındaki

yeri nedir?

6. Ölen vatandaşlarımızın mirasçılarına Sayın Bakanlık maddi ve
manevi tazminat ödemeyi düşünüyor mu? Düşünmüyorsa neden?
7.

Yıkılan/yakılan

evler

yeniden

vatandaşların zararlarının karşılanması

neden?
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imar

edilerek zarar gören
düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa

8. 'Ekmek verme' iddiası doğru olsa dahi, Bakanlık 'Kanunsuz ceza
olmaz.' Temel prensibine uymak ve böylesi uygulamalan kesin olarak
önlemek zorunda değil midir?" 278

Bu soru önergesine dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin şu
şekilde cevap vermiştir:
"Diyarbakır Mv. Sedat Yurttaş'ın; Diyarbakır İli Hani İlçesi Kaledibi
Köyüne, 16 Ekim 1992 tarihinde operasyon düzenleyen Güvenlik
Kuvvetlerinin, Mustafa Taşan, Ahmet Taşan ile Hasan Kanat isimli şahısları
kurşuna dizdikleri, (3) çocuğun operasyon sırasında yanarak öldüğü iddiasına
ilişkin soru önergesi incelenmiştir.

1. Hani İlçesi Kaledibi Köyünde bir grup PKK Terör Örgüt
Mensubunun bulunduğu duyumunun alınması üzerine, I 7 Ekim 1992 günü
saat OS.OO'dan itibaren başlatılan operasyonda köye yaklaşıldığında, köydeki
evierden ve önceden hazırlanmış mevzilerden timlerin köye girmesini
engellemek için yoğun ateş açılmış, çıkan çatışmada (1) Uzman Jandarma
Çavuş, (!)Jandarma Çavuş yaralanmıştır. Bölgeye takviye birliklerin gelmesi
üzerine teröristler, köyde bulunan işbirlikçilerin himayesinde köyün yanındaki
sarp ve dağlık kesime kaçmışlardır.
gün Güvenlik Kuvvetlerince köye girildiğinde evlerin
önceden boşaltılarak PKK Terör Örgütü Mensupları ile işbirlikçilerin
yerleştikleri anlaşılmıştır. Köy içinde ve etraftaki mevzilerde yapılan
aramalarda çok sayıda Kaleşnikof boş kovanı bulunmuştur.
2.

Aynı

3. 18 Ekim 1992 tarihinde bölgede devam eden arama faaliyeti
Mustafa Taşan ve Mustafa Kanat isimli iki işbirlikçinin köylüler
tarafından ölü olarak bulundukları ve gömüldükleri öğrenilmiştir. Çatışma
bölgesinin kuzeyindeki kayalık kesimde bulunan sığınakta teröristlerce
depolanmış bol miktarda gıda maddesi, giyecek eşyası ve teçhizat
sırasında,

bulunmuştur.

4. Köyde

yaşayan

sivil

vatandaşların

Güvenlik Kuvvetlerince terörist

zannı ile öldürüldüğünün gerçekle ilgisi yoktur."

279

Örnekte olduğu gibi aynı içerikte birçok soru önergesi ilgili bakanlığa
yöneltilmiştir.

niteliktedir.
bir

279

Yukarıdaki

cevapların çoğu aynı

yönde olup

örnekte de üç çocuğun yanarak öldürülmesi

açıklama yapılmamaktadır. Vatandaşların birçoğu

olduğu

278

Ancak verilen

sebebiyle

öldürülmüştür.

Ancak

vatandaşların

olayı

reddedici

olayı hakkında

terörist veya

işbirlikçi

silah zoruyla teröristlere

TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 28, B. 58, s. 67.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 28, B. 58, s. 68.
ısı

yardım etmek sorunda kaldığı dikkate alınmamıştır. Sonuçta AİHM'e yapılan
başvuruların

bir

kısmında

etkin bir

soruşturma yapılmaması

sebebiyle ülkemiz

tazminata mahkum edilmiştir.
c) 20. Yasama Dönemi280

1995'ten sonra terör olaylarının azalması sonucu önceki yıllara nazaran
insan haklan ihlallerinde azalma olmuştur. Ancak siyasi olarak istikrardan yoksun
bir

ortamın

olması

hakim

kaçmamaktadır.
aşaması olduğu

Bir

bakıma

sebebiyle

çeşitli

sorunların

varlığı

da gözden

kaostan normal düzene geçmede bu dönemin

söylenebilir. Bu dönemde sorulan belli

- Gazeteci Metin Göktepe'nin

işkence

konular

şunlardır:

ile öldürülmesi,

-Cezaevi ve tutukevindeki sorunlar (Tedavi,
- Güvenlik kuvvetlerinin baskı

başlı

geçiş

açlık

grevi),

uygulaması,

- İstanbul polisinin bir genci öldürmesi,
- Gözaltına alınan ve serbest bırakılan bir şahsın öldürülmesi,
- Mahkeme
- Liselerde

kararının uygulanmaması,
şiddet

ve

uyuşturucu,

- Köye dönüş projesi,
- Polisle

girdiği çatışmada

ölen şahsın ölüm nedeni,

- İnanç özgürlüğü,
- Kızlık soyadı

280

uygulaması,

Bir yasama döneminde insan hakları ile ilgili soru önergeleri ile ilgili istatistiki çalışma yapma
sebebiyle zor olmakla birlikte aynı zamanda hangi konuların insan hakları ile
ilgili olduğu konusu da güçtür. Bu sebeple yasama dönemleri ile ilgili bu tür bir çalışma yapmadan
kaçınılmıştır. Bununla birlikte örnek mukabilinde 20. Yasama Dönemi ile ilgili şunlar söylenebilir.
Bu dönemde 6950 yazılı, 1261 sözlü soru sorulmuştur. 6950 yazılı sorudan kabaca %5.64'ü(392)
insan hakları ile ilgilidir. 392 yazılı sorunun %66.58'i(26 1) cevaplandırılmış, %29.59'u(l I 6) geri
alınmış ve %3.8'i(l5) ise yasama döneminin bitmesi sebebiyle hükümsüz kalmıştır. Sözlü
soruların %7.53'ü(95) insan hakları ile ilgilidir. Bunlardan %12.63'ü(I2) cevaplandırılmış,
%27.36'sı(26) yazılı soruya çevrilmiş, %17.89'u geri alınmış ve %42.IO'u(40) dönemin bitmesi
sebebiyle hükümsüz kalmıştır. Genel Kurul'da insan hakları ile ilgili cevaplandırılan soru
sayısının toplam sözlü sayısı içerisindeki oranı %0.95'tir.
- ·~
sayının çokluğu
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- Cezası

kesinleşen bazı

emniyet mensuplarının yakalan(a )maması,

-Ayrımcılık iddiaları,

-Faili meçhul cinayetlerle ilgili CHP'nin hazırladığı rapor,
- Köy

korucularının uygulamaları

ve bu

kişilerde menşei

sorun

yaşanınası

belli olmayan

silahlar bulunması,
- Tunceli'de

giriş

çıkışlarda

ve

ve kame usulünün

uygulanması,

- Yunanistan'daki

Batı

Trakya Türk azınlığının sorunları,

- Türk kökenli Makedon

vatandaşlarının

Türkçe

eğitim

görmelerinin

yasaklanması,

-Yurt dışındaki Türklerin can ve mal güvenliği,
- YAŞ

kararları

ile ordudan atılma,

- Milletvekillerinin cezaevine terlikle girmesi,
- Susurluk olayı,
- Bulgaristan'dan gelen

soydaşların vatandaşlığa alınmamaları

ve

diğer

sorunları,

-Telefon dinleme,
- Başörtüsü,
- Mülteciterin

sorunları,

- Özüdülerin sorunları,
- Hava kirliliği,
- RTÜK'ün yayın yasaklaması
- Çocuk suçlular,
-Doğu

Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan baskı ve zulüm,

- Sokak çocukları,
- İnsan Hakları Üst Kurulu'nun başörtüsünün laikliğe aykırı olduğu ile
ilgili

kararı,
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- OHAL'de

boşaltılan

köy olup

olmadığı,

-Kayıplar,

- Basma yönelik bazı uygulamalar,
- Öğretmenierin can güvenliği sorunu,
- Polisin göstericilere tutumu,
- Karadeniz'de görülen kanser vakaları,
- Adana'da kadının polis tarafından dövüldükten sonra saçının kesilmesi,
- Taksi

şoforlerine

yönelik saldırılar,

- idam cezasının kaldırılması yönünde çalışma olup olmadığı,
- Doğu'da görev yapan savcıların polislerin
- Gazetecilerin

baskısı altında olması,

bakanlığa girişinin yasaklanması,

- MGK tutanaklarının kamuoyuna açıktanmamasının nedeni,
- Fişleme,
- Mayın,
-Batı Çalışma

Grubu,

- Kurban derileri sorunu,
- İrtica nedeniyle başlatılan soruşturmalar,
- Cumhurbaşkanlığı

muhafız alayının atışlarda

çevreye zarar vermesi.

d) 21. Yasama Dönemi

2 1. Yas ama Dönemi ülkemizde
olmuştur. Geçiş aşaması
İhHillerin yanında

ikinci

hemen hemen
kuşak

başlı

tamamlanmış

ve birinci

haklardaki ihlaller de ortaya

de sorularda genellikle birinci
dönemde sorulan belli

normalleşmenin hissedildiği

soru konuları

kuşak

çıkmıştır.

kuşak hakların sorulduğu

bir dönem
haklardaki

Ancak yine

görülmektedir. Bu

şunlardır:

- Basımı yasaklanan kitaplar,
-Güvenlik kuvvetlerinden şikayet (öldürme,
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işkence, baskı,

hakaret),

- Rizbullah terör örgütü ve faili meçhul cinayetler,
- Başörtüsü,
- Cezaevleri sorunu (Çeşitli cezaevlerine düzenlenen operasyonlar, F tipi
cezaevlerine geçiş, işkence, ölüm oruçlan, ölüm),
- Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa uygulamaları,
- Genelkurmay'da EMİM adlı birim olup olmadığı,
-

Uyuşturucu kullanımı,

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yasa dışı yollardan delil

toplaması,

- AİHM' de dava açanların hayali olup olmadığı ve AİHM' de açılan
davalar,
- Geçici köy korucuları,
- Çocuk Haklarına Dair

Sözleşme

ile ilgili

- Sivil toplum örgütlerine ve gazetecilere
- Çeçenistan'da meydana gelen insan

yapılan çalışmalar,

baskı,

hakları

ihlalleri ve Çeçenis-tan'a

yardım yapılması,

- Kurban derileri,
- OHAL sebebiyle yaşanan sorunlar,
- OHAL'de günlük gazetelerin yasaklanması,
- Köye

dönüş

projesi,

- Terörden etkilenen köyler ve faili meçhul cinayetler,
- Bakan danışmanma işkence yapılması,
-İşsizlik,

-

Doğu

sorunlar ve

ve

Güneydoğu

Anadolu'da terör

olayları

ve göçün

oluş-turduğu

asayiş sorunları,

- Sözde Ermeni

soykırımı

,

- Andıç ve JİTEM'le ilgili konular,
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- Özüdülerin sorunları,
- işkencenin önlenmesine yönelik çaıışmaıar,
- İHİK raporlarına ne işlem yapıldığı,
- Bir çocuğun jandarma köpeklerince öldürülmesi,
- Yasak yayınlar ve basma müdahale,
- Mayınlı arazilerin temizlenmesi,
- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları,
- TBMM İHİK'ten alt komisyon üyelerinin Van'da bir toplantıda polisçe
izlenmesi.
e) 22. Yasama Dönemi

22. Yasama Döneminde insan
yapılarak

Avrupa

Birliği 'ne giriş

hakları açısından

önemli yasal reformlar

sürecinde eksiklikler giderilmeye

çalışılmıştır.

İnsan hakları ihlalleri münferİt hale gelmeye başlamış ve ihlallerde hem niteliksel

hem de nicel azalmalar

olmuştur.

Yine de

çıkarılan

önemli sorunlar bulunmakta, kanunla getirilen insan

yasalann

uygulanmasında

hakları alanındaki açılımlar

yönetmeliklerle kısıtlanmaktadır. Ancak bu dönemde insan hakları ihlallerinin
üzerine ciddi bir şekilde gidilmekte ve uzun yıllar çeşitli nedenlerle cezasız kalan
güvenlik görevlileri cezalandırılmaya başlanmıştır. Basının da insan hakları
ihlallerinde son derece hassas olması ihlalleri önlemeye ve halkın bilinçlenmesine
katkı sağlamaktadır. İnsan hakları ihlalierindeki nitel azalma aşağıdaki sorulardan
açıkça anlaşılacaktır:

- OHAL

zamanında

OHAL

dışına

sürgün edilen görevlilerin dönüp

dönemeyeceği,

- Azerbaycan'da saldırıya

uğrayan

Türk öğrencisi,

- Taksici cinayetleri,
- Çevre sorunları (İskenderun'daki atık yüklü Ulla gemısının batması,
mobil santralleri, baz istasyonları vb.),
- İbadethanelerle ilgili kararnamede cem evlerine yer verilmemesi,
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- Irak savaşı için alınan önlemler,
- AİHM'le ilgili sorular
- Özürlüterin ve sokak çocuklarının sorunları,
-

Salıverilen kişilerin

emniyet ve jandarmadaki

kayıtları,

Genel Bilgi

Toplama Sistemi,
- Göçmen

kaçakçılığı,

- Irak'la ilgili konular (Kamyon
Arapların

güvenliği,

kutsal

yerlerin

şofôrlerinin güvenliği,

bombalanması,

Türkmen ve

ABD

askerlerinin

uygulamaları),

- SARS hastalığı,
- Necip Rablernitoğlu cinayeti,
-Nazım

Hikmet'in şiirinin ders

- Okullardaki kötü

kitaplarından çıkarılması,

alışkanlıklar (uyuşturucu),

- Tecavüz mağduru kadınların

korunması,

- Töre cinayetleri için alınacak önlemler,
- Düşünce

suçluları,

-İşsizlik,

- İş güvenliğinin sağlanması,
- Hızlandırılmış tren kazası,
- Çocuk sağlığı, annelik eğitimi ve çocukların korunması,
- Güney Asya' daki felaketzedelere yardım,
-

Şehir

içinde kalan cezaevlerinin şehir dışına taşınıp taşınmayacağı,

- Polisin aşırı güç

kullanımı,

-BM İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi çalışmaları,
-Tutuklama kararı olan belediye

başkanının yakalan(a)maması,

- Diptorna denklikleri iptal edilen öğretmenler,
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- Terör mağdurları,
- Sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi,
- Mayınların temizlenmesi,
- Aile içi

şiddet,

- Bilgi edinme hakkı,
- Yargıtay'da

başörtülü sanığın

mahkeme salonundan çıkarılması,

- İl ve ilçe insan hakları il kurulları,
- Telefon dinleme,
- Cezaevleri,
- Bazı kamu kurumlarında erkek olma

şartının aranması,

- Uluslararası Ceza Mahkemesi,
- Kayıp ve

kaçırma olayları,

- Mahkeme

kararının uygulanmaması,

- İnsan Hakları Danışma Kurulu raporu,
-işkence,

- Yaşama hakkı ihHilleri

(Gümüşhane

ve

Kızıltepe olayları),

2- Genel Görüşme
Anayasa'nın 98. maddesinin dördüncü fıkrasına ve TBMM İçtüzüğünün

101. maddesine göre genel

görüşme,

toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren

belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda
açılması

hükümet, siyasi parti

TBMM

Başkanlığına

listesine

alınır

açılmamasına

işaret

oyuyla karar verir. Genel Kurulda genel

oylanmadan önce

kağıtlar

görüşme açılıp

görüşmeler yapılır. Görüşmelerde

görüşme

hükümet,

ve talepte bulunan milletvekillerinden ilk imza sahibi veya

onun göstereceği diğer bir imza sahibi konuşabilir. (İçtüzük md. 102.)
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tarafından

verilecek önerge ile istenebilir. Bu talep gelen

Genel Kurul

grupları

görüşme

Genel

veya en az yirmi milletvekili

ve Genel Kurula ve hükümete duyurulur. Genel

açılıp açılmaması

siyasi parti

grupları

görüşülmesidir.

Genel Kurulca genel görüşme açılmasına karar verildiği takdirde genel
görüşme Danışma Kurulunca özel bir gündemle belirlenir. Genel görüşmenin
başlayacağı

gün

görüşme açılmasına

karar verilmesinden
görüşmede

yedi tam günden sonra olamaz. Genel
önergesi sahibi siyasi parti grubu veya

gruplarına

kırk

sekiz saat önce ve

hakkı,

ilk söz

genel

görüşme

ya da genel

görüşme

önergesinin

ilk imza sahibine veya onun göstereceği diğer bir imza sahibine aittir. (İçtüzük md.
103)
Genel
şekilde

görüşme,

genellikle prosedürü düzenlemeden

uygulanmaktadır.

görüşmeleri

yapılırken

yapılan

niteliğinde görüldüğünden
görüşmelerin

yeterli

Şöyle

genel

ki genel

görüşmenin

görüşmeler

aynı

görüşme açılmasına

olduğundan

bahisle genel

ayrılarak
açılıp

pratik bir

açılmayacağı
görüşme

zamanda genel

gerek görülmeyerek

görüşme

yapılan

açılmamaktadır.

Bu

şekilde İçtüzükteki genel görüşme prosedürü kısaltılmaktadır.

Genel
siyasal

görüşmede

sorumluluğuna

hükümetin

herhangi bir oylama

alınmaz.

yol açacak karar da

İcraatlarının eleştirilebilmesi

önemli bir imkan

yapılmaz

sağlar. Ayrıca

genel

ve

dolayısıyla

hükümetin

Ancak genel

görüşme

için muhalefet partileri milletvekilleri için

görüşme konularının

ile ilgili hükümet ve muhalefetin mutabakat

sağladığı

konularda genellikle bildiri yayınlanmaktadır.

281

bir

kısmı dış

konular

politika

olduğundan

bu

Genel görüşmenin toplumun

önünde cereyan etmesi hükümetin denetlenmesine de

katkı

sağlar.

Genel

görüşmeye

bütün milletvekilleri aktif olarak katılabildiklerinden sadece sözlü soru
sahibi ile ilgili bakan arasında karşılıklı diyalog sağlayan sözlü sorudan daha etkili

bir denetim aracıdır. 282 Ayrıca genel görüşme açılıp açılmaması adeta bir küçük
genel görüşme niteliğinde olduğundan genel görüşme önergesi kabul edilmese bile
bu

şekilde

yapılmaması

hükümetin

denetlenmesini

itibariyle de gensorudan

sağlanır.

ayrılmakta,

Genel

görüşme

oylama

parlamenter denetim yollarından

sözlü soru ile gensoru arasında olduğu kabul edilmektedir. 283
İnsan haklarıyla ilgili genel görüşme talepleri TBMM Başkanlığına

gelmekle birlikte bunların çoğu yurt dışındaki insan haklarıyla ilgilidir. İnsan
haklarıyla
281
282
283

ilgili

yapılan

genel

görüşmeler

bu konuda parlamentonun hassasiyetini

Kıbrıs Sorunu, Ermeni Soykırımı ve Bosna-Hersek gibi.
ÖZBUDUN, age., s. 272-3.
ÖZBUDUN, age., s. 273; İBA, age., s. 78.
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göstermesi açısından önemli olup ayrıca kamuoyunun dikkati insan hakları ile
ilgili konuya çekildiğİnden insan haklarını koruma mekanizmalarının işlerliğine
katkı sağlamaktadır. Yapılan

genel

görüşmeler

bu

çalışmada

yasama dönemlerine

göre incelenecektir.
a) 18. Yasama Dönemi

18. Yasama Döneminde
Başkanlığına verilmiştir.
kalmıştır.

Bunlardan on

Kalan kısmın ise

kalmaması

sebebiyle

kırk altı

çoğunun

kalmıştır.

kaldınlmış, altısının

ya görüşülmesi

işlemden kaldırılmıştır.

genel

görüşme

hakları

görüşmesi yapılarak
görüşülmesi

önergesinin

reddedilmiş

hükümsüz

ya da yeterli imza

Bu dönemdeki genel

Bir tanesinde yeterli imza
ise ön

önergesi Meclis

altısına sıra gelmediğİnden

önergelerinden sadece on iki tanesi insan
hükümsüz

goruşme

adet genel

görüşme

ile ilgili olup bunlardan dördü
kalmaması

önerge

sebebiyle

reddedilmiştir.

Genel Kurul'da

işlemden

Sadece bir

kabul

edilerek

görüşülmüştür. İnsan hakları ile ilgili genel görüşme önergelerinin içeriği ve insan
haklarına yaklaşımı aşağıda değerlendirilmiştir:

1.
Adana Mv. Abdullah Sedat Doğan ve 42 arkadaşı cezaevindeki
uygulamalar ve cezaevlerinde meydana gelen olaylar konusunda genel görüşme
önergesi vermiştir. Önerge sahiplerinden otuz dokuzunun imzalarını geri alması ile
önergede yeterli imza kalmaması sebebiyle önerge işlemden kaldırılmıştır.
2.
politika ve

Konya Mv. Vefa

Tanır

ve on

arkadaşının

soydaşlarımızın sorunları hakkında verdiği

Bulgaristan'a karşı izlenen
genel görüşme önergesinin

ön görüşmesi yapılarak önerge reddedilmiştir. Önergede konuya özgürlük ve insan
hakları açısından bir yaklaşım bulunmaktadır. Önergedeki şu ifadeler insan hakları
açısından bakışı açıkça

20 nci

asrın

göstermektedir: "Hayvan

sonunda, Bulgaristan' da

haklarının

teminat

soydaşlarımıza yapılan

altına alındığı

zulüm,

işkence

ve

zoraki göç ortaçağda bile işlenmiş insanlık suçlarının üzerine çıkmıştır. İktidar da,
bizim gibi, olaylar

hakkında şikayetçidir.

Hükümetler

şikayetçi

varsa, zoraki göç varsa onları önleyici görevi yerine getirirler."
3.

Sinop Mv.

Yaşar

Topçu ve on

arkadaşının, Güneydoğu

cereyan eden olaylar ve hükümetin bu olaylar
284

karşısındaki

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 31 B. 1, s. 23.
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olmaz; zulüm

284

Anadolu'da

tutumu konusunda

verdiği

genel goruşme önergesının ön görüşmesi yapılarak reddedilmiştir.
Önergede milliyetçi söylemler ön plana çıkmakta ve konuya insan haklan
açısından bağımsız bir yaklaşım görülmemektedir. Önergenin iki yerinde can ve
mal

güvenliğinden

İstanbul Mv. Hasan Fehmi Güneş ve altmış dört arkadaşının

4.
Güneydoğu

bir yerinde ise yasa hakimiyetinden bahsedilmektedir.

Anadolu Bölgesinin

sorunları

ve hükümetin bu konudaki tutumu

hakkında verdiği

genel görüşme önergesinin ön görüşmesi Genel Kurul 'un
17.04.1990 tarihli 103. Birleşiminde yapılarak önerge reddedilmiştir.
5.

Konya Mv. Vefa

Tanır

ve on bir

arkadaşının

soykırımı

Ermeni

ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda

verdiği

ile

genel

görüşme

önergesinin ön görüşmesi Genel Kurul'un 21.02.1990 tarihli 80.
Birleşiminde görüşülerek genel görüşme açılması reddedilmiştir.
6.

ANAP, SHP ve DYP

Grupları adına Başkanvekilieri

Ankara Mv.

Onural Şeref Bozkurt, İstanbul Mv. Hasan Fehrni Güneş, Zonguldak Mv. Köksal
Toptan ve

beş arkadaşının,

terörle ilgili olarak hükümet

çalışmaları

ve

alınan

tedbirler konusunda verdikleri genel görüşme önergesinin görüşülmesi Genel
Kurul'un 15.02.1990 tarihli 78. Birleşiminde kabul edildi ve genel görüşme Genel
Kurul 'un 22.02.1990 tarihli 81. Birleşiminde kapalı oturum halinde yapıldı. 18.
Yasama Döneminde sadece bu önerge

hakkında

genel

görüşme yapılmıştır.

Önergede insan hakları açısından bakış açısı bulunmamaktadır. Mesele, toplumsal
barış ve istikrar açısından ele alınmıştır.
7.
DYP Grubu Başkanvekilieri Zonguldak Mv. Köksal Toptan ve
Konya Mv. Vefa Tanır ile SHP Grubu Başkanvekilleri İstanbul Mv. Hasan Fehmi
Güneş ve Kocaeli Mv. Onur Kumbaracıbaşı'nın Hac mevsimi sırasında meydana
gelen ve yüzlerce

vatandaşımızin

konusundaki verdikleri genel
l 9.07.1990 tarihli ve 125.
8.

görüşme

önergesinin ön

görüşmesi

Genel Kurul'un

Birleşiminde yapılarak reddedilmiştir.

SHP ve DYP Grupları adına Grup Başkanvekilieri İstanbul Mv.

Hasan Fehmi

Güneş,

Kumbaracıbaşı

ve Konya Mv. Vefa

uluslararası

ölümüne neden olan müessif olaylar

Zonguldak Mv. Köksal Toptan, Kocaeli Mv. Onur

ilişkilerdeki

gelişmeler

Tanır'ın

Basra Körfezi'ndeki olaylar ve

konusunda

verdikleri

genel

görüşme

...
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önergesinin ön

görüşmesi

Birleşiminde

Genel Kurul'un 12.08.1990 tarihli 126.

yapılarak reddedilmiştir.

SHP Grubu adına Grup Başkan ve İzmir Mv. Erdal İnönü ile Grup

9.

Başkanvekilieri Kocaeli Mv. Onur Kumbaracıbaşı ve İstanbul Mv. Hasan Fehmi
Güneş'in,
görüşme

OHAL bölgesindeki olumsuz
önergesi hükümsüz kalmıştır.

gelişmeler

Tanır

ve yirmi

10.

Konya Mv. Vefa

hakkındaki

konusundaki verdikleri genel

arkadaşının,

"Kontrgerilla"

iddiaların

ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda
konusunda verdikleri genel görüşme önergesi hükümsüz kalmıştır.

gerçekleştiği

İzmir Mv. Ahmet Ersin ve on iki arkadaşının, Kuzey Irak'tan

ll.
Türkiye-Irak

sınırına

göç eden

Iraklılarla

konusuyla ilgili verdikleri genel
12.

DYP Grubu

Çorapçıoğlu

görüşme

adına

Grup

ve Konya Mv. Vefa

ilgili olarak

alınan

ve

önergesi hükümsüz

alınacak

kalmıştır.

Başkanvekilieri Balıkesir

Tanır'ın,

önlemler

Mv. Mustafa

son aylarda OHAL bölgesinde ve

İstanbul'da meydana gelen olaylar konusunda verdikleri genel görüşme önergesi

hükümsüz

kalmıştır.

Konu

sırasıyla

güvenliği

milli bütünlük ve can ve mal

açısından değerlendirilmiştir.

b) 19. Yasama Dönemi

19. Yasama Döneminde toplam altmış dokuz genel goruşme önergesi
verilmiştir. Bunlardan otuz biri insan hakları ile ilgilidir. Bunlardan yirmi üçü için
genel görüşme yapılmıştır. Ancak bunların bir kısmının konuları aynı olduğundan
birlikte genel görüşme yapılmıştır. Önergeler değil de yapılan genel görüşme
dikkate

alınırsa sayı

dokuzdur. Yedi genel

görüşme

kalmıştır.

önergesi hükümsüz

Biri ise reddedilmiştir.
l.

DYP Grup

Başkanvekilieri

Bursa Mv. Turhan Tayan, SHP Grup

Zonguldak Mv.

Başkanvekili

Güneş Müftüoğlu

Mersin Mv.

Aydın

ve

Güven

Gürhan, ANAP Grup Başkanvekilieri Bayburt Mv. Ülkü Güney ve Kütahya Mv.
Mustafa Kalemli, RP Grup
Kocaeli Mv.
hakkında
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Şevket

Başkanvekilieri

Kazan ile on üç

verdikleri genel

görüşme

Malatya Mv.

arkadaşının

önergesinin

Oğuzhan

Asiltürk ve

ülkemizin iç güvenlik

açılması

kabul

edilmiş

sorunları

ve önerge

Genel Kurul 'un 26.12.1991 tarihli 21. Birleşiminde görüşülmüştür. Önergede
Türkiye'nin sorununun iç güvenlik olduğu belirtilerek yaşanan terör olayiarına
değinilmiştir. Önergede insan hakları, can ve mal güvenliği, demokrasi ve insan
haklarından bahsedilse de insan hakları bakış açısından ziyade terör olaylarının
toplum hayatını ne şekilde etkilediği dile getirilmektedir.
2.

Rıza

Erzurum Mv.

Müftüoğlu

ve dokuz

arkadaşının

güvenlik

sorunları

hakkında

güçlerimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin

verdikleri genel görüşme önergesi hükümsüz kalmıştır. Önergede terör olaylarında
birçok güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin ve güvenliğinin önemi üzerinde
durolmakta '1e bir terörist

çatışmada hayatını kaybettiği

zaman teröristi "masum",

güvenlik güçlerini "katil" olarak gösterenler insan hakları açısından şöyle
eleştirilmektedir: "İnsan hakları adı altında, her fırsatta ülke bütünlüğüne yönelik
meşru

eylemleri
kurumların

itmiştir."

da

285

tavırları,

çalışan

yanında,

zihniyetin

güvenlik güçlerimizi adeta bir

bazı

resmi sözcü

yalnızlık

girdabına

Söz konusu önerge hükümsüz kalmıştır.
İstanbul Mv. Mustafa Baş ve on dokuz arkadaşının ülkemizde

3.
uygulanan

gösterıneye

eğitim politikaları

ve problemleri konusunda verdikleri genel

görüşme

önergesi hükümsüz kalmıştır.
İstanbul Mv. Adnan Kahveci ve yirıni arkadaşının Bosna-Hersek

4.

Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki
alınması gereken tedbirler konusunda verdikleri genel

olayları durdurınak
görüşme

için
önergesi kabul

edilmiştir. Önergede Sırpların katliam yaptığı dile getirilmektedir. 286 Genel
görüşmenin açılması
edilmiş

ve

aynı

5.

Genel Kurul'un 12.05.1992 tarihli 75.
tarihte genel görüşme yapılmıştır.

DYP Grubu

adına

Bekir Sami Dace ile SHP
Milletler Çevre ve
belgeleri ve

Mersin Mv.

Güneş Müftüoğlu

Aydın

bu konuda

açıklık getirınek amacıyla
görüşme yapılması

genel

kabul

ve Adana Mv.

Güven Gürkan,

Kalkınma Konferansı'nda tartışılan konuları,

Belirtilen konuda genel

286

adına

alınan kararları görüşmek,

gerekli önlemlere

285

Zonguldak Mv.

Birleşiminde

Birleşmiş

kabul edilen

yapılması

gereken

çalışmalar

görüşme

önergesi

verınişlerdir.

ve

Genel Kurul'un 23.06.1992 tarih ve

TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 4, B. 38, s. 161.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi C. 9, B. 69, s. 378.

163

86.

Birleşiminde

kabul

edilmiş

ve genel

görüşme

30.06.1992 tarihli 90.

Birleşimde

yapılmıştır.

6.

adına

ANAP Grubu
Kıbrıs

Kalemli'nin
gelişmeler

Başkanvekili

Kütahya Mv. ve Grup

ve Bosna-Hersek

konuları başta

konusunda verdikleri genel

görüşme

olmak üzere

dış

Mustafa

politikadaki

önergesi kabul edilerek Genel

Kurul'un 25.08.1992 tarihli 94. Birleşiminde genel görüşme yapılmıştır. Önergede
dış

konuya

bulunmamaktadır.

belirtilmiştir.

bakılmış

Bosna-Hersek'te

olup

yaşananların

Şırnak'ta

meydana gelen olaylar

edilmiş

önergesi kabul
Birleşiminde

ne de

soykırım

bakış

açısı

olduğu

ve facia

287

Bölgemizde cereyan eden olaylar konusunda

yaklaşılmış

hakları

insan

ANAP Grubu adına Bayburt Mv. ve Grup Başkanvekili Ülkü

7.
Güney'in

açısından

politika

ve genel

yapılmıştır.

görüşme

başta

vermiş

olduğu

genel

görüşme

Genel Kurul 'un 28.08.1992 tarihli 97.
bütünlüğü

Konuya ülkenin bölünmez

ve demokrasi maskeleri ile devleti zaafa

vatandaşlıkla alakası olabileceği

Güneydoğu

olmak üzere

dile

uğratmanın

getirilmiş

ne

açısından

demokratlıkla

olup konu insan

hakları

açısından değerlendirilmemiştir.

8.

Ankara Mv. Mehmet Vehbi Dinçerler ve on dört
Oğuzhan

Malatya Mv.

Asiltürk ve

yirmi

iki

arkadaşının,

arkadaşının,

DYP

Grup

Başkanvekilleri

Adana Mv. Bekir Sami Dace, Bursa Mv. Turhan Tayan,
Zonguldak Mv. Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili Mersin Mv. Aydın
Güven Gürkan ve dokuz

arkadaşının

açıklığa kavuşturmak

alınması

Başkanlığına

ve

verdikleri üç

Kafkasya Bölgesinde meydana gelen olaylan

gereken önlemleri tespit etmek

ayrı

genel

görüşme

amacıyla

Meclis

önergesi Genel Kurul'un

07.10.1992 tarihli 12. Birleşiminde kabul edilmiş ve 13.10.1992 tarihli 14.
Birleşiminde görüşülmüştür.

9.

ANAP Grubu

adına

Grup

Başkanvekilleri

Kütahya Mv. Mustafa

Kalemli ve Bayburt Mv. Ülkü Güney'in Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği
saldırılar;

RP Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Mv.
hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik uyguladığı

287
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Şevket Kazan'ın

dış

politikalar ve

adına

DYP Grubu

Grup

Başkanvekili

Güneş

Müftüoğlu'nun

Ermenistan'ın

Azerbaycan'ın

kabul

toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda verdikleri üç ayrı önerge
edilmiş ve Genel Kurul'un 27.04.1993 tarihli 95.
Birleşiminde

görüşülmüştür.

10.

Şırnak

konusunda verdiği genel
ll.

görüşme

Kürt sorunu

önergesi hükümsüz kalmıştır.

Çorum Mv. Muharrem

Şimşek

terör olayları konusunda verdikleri genel
12.

arkadaşının

Mv. Mahmut Almak ve dokuz

arkadaşının

ve dokuz

görüşme

bölücülük ve

önergesi hükümsüz kalmıştır.

İstanbul Mv. Engin Güner ile siyasi parti Grup Başkanvekilieri

Zonguldak Mv. Güneş Müftüoğlu, Kütahya Mv. Mustafa Kalemli, Bayburt Mv.
Ülkü Güney, İstanbul Mv. Ercan Karakaş, Kocaeli Mv. Şevket Kazan, Ankara Mv.
Ali Dinçer ve on bir

arkadaşının

Avrupa'da özellikle Almanya'da

yaşayan

Türk

vatandaşlarının güvenliği

konusunda verdikleri genel görüşme önergesi Genel
Kurul'un 08.06.1993 tarihli 109. Birleşiminde kabul edilmiş ve genel görüşme
15.06.1993 tarihli 112. Birleşiminde yapılmıştır.
13.

Trabzon Mv. Eyüp

Aşık

ve on sekiz

Karayolunda meydana gelen ve otuz sekiz
konusunda verdiği genel

görüşme

kişinin

arkadaşının Elazığ-Bingöl

ölümü ile sonuçlanan terör

olayı

önergesi hükümsüz kalmıştır.

14. Sivas Mv.
Muhsin Yazıcıoğlu ve
dokuz
arkadaşının
Azerbaycan'daki gelişmeler ve darbe teşebbüsü; Gümüşhane Mv. Mahmut Oltan
Sungurlu ve kırk beş arkadaşının Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler
karşısında hükümetin izlediği dış politika; Çorum Mv. Muharrem Şimşek ve
dokuz arkadaşının Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında
Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar; Trabzon Mv. Eyüp Aşık ve yirmi beş
arkadaşının

Azerbaycan'la ilgili izlenen

izlenmesi gereken

dış

politikalar ve DYP Grup

Tayan ve SHP Grubu
Gürkan'ın
ayrı

dış

adına

Grup

hakkında

genel

değerlendirmek

kabul

ve

ve Bursa Mv. Turhan

Mersin Mv.

gelişmeler

görüşme açılması

Genel Kurul'un 28.09.1993 tarihli 8.

Başkanvekili

Başkanvekili

Azerbaycan'da meydana gelen son

önerge

politikaları

Aydın

Güven

konusunda verdikleri

edilmiş

ve genel

beş

görüşme

Birleşiminde yapılmıştır.
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15. Yozgat Mv. Alparslan Türkeş ve on beş arkadaşının terör olaylarının
çözümü ve milli birlik ve bütünlük konusunda verdikleri genel görüşme talebi
hükümsüz kalmıştır.
16.

RP Grubu

adına

Grup

Başkanvekili

Irak'a uygulanan ambargo konusunda

verdiği

Kocaeli Mv.

genel

görüşme

Şevket Kazan'ın

önergesi hükümsüz

kalmıştır.

I 7.

RP Grubu

adına

Grup

Başkanvekili

ve Sivas Mv. Abdüllatif Şener'in

Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler; Sivas
Mv. Muhsin Yazıcıoğlu ve on arkadaşının Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana
gelen son

gelişmeler

ve Çorum Mv. Muharrem

Çeçenistan' da meydana gelen son
görüşme

önergesine ön

Birleşiminde

kabul

18.

görüşme açılması

edilmiş

11.01.1995 tarihli 66.

gelişmeler

ve genel

Şimşek

ve on bir

arkadaşının

konusunda verdikleri üç

ayrı

genel

Genel Kurul'un 27.12.1994 tarihli 62.

görüşme

10.01.1995 tarihli 65.

Birleşimi

ve

Birleşiminde yapılarak tamamlanmıştır.

ANAP Grup

Başkanvekili

ve

Gümüşhane

Mv. Mahmut Oltan

Sungurlu'nun; RP grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Mv. Şevket
Kazan'ın; Zonguldak Mv. Bülent Ecevit ve dokuz arkadaşının; Sivas Mv. Muhsin
Yazıcıoğlu

ve dokuz arkadaşının; Çorum Mv. Muharrem Şimşek ve on dört
arkadaşının; RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Mv. Abdullatif Şener'in
ve SHP Grubu adına Grup Başkanı ve Mersin Mv. Aydın Güven Gürkan, Grup
Başkanvekilleri İstanbul Mv. Ercan Karakaş ve Hatay Mv. Nihat Matkap'ın
Bosna-Hersek'te son gelişmeler konusunda verdikleri yedi ayrı genel görüşme
önergesinin açılması Genel Kurul'un 19.07.1995 tarihli 143. Birleşiminde kabul
edilmiş ve Genel Kurul'un 14.08.1995 tarihli 148. Birleşiminde görüşülerek
işlemden kaldırılmıştır.

c) 20. Yasama Dönemi

20. Yasama Döneminde toplam otuz sekiz genel
verilmiştir.

Bunlardan yedisi insan

hakları

yapılmıştır.
görüşme

ile ilgili olup üçünün genel

önergesi
görüşmesi

Bunlardan ikisi aynı konuda olduğundan 20. Dönemde iki genel
yapılmıştır. Genel görüşme önergelerinden üçü hükümsüz kalmış, biri ise

önerge Meclis
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görüşme

araştırmasına çevrilmiştir.

İstanbul Mv. Mustafa Baş ve on dört arkadaşının eğitimin sorunları ve

1.

verdiği

bu konuda uygulanan politikalar konusunda
hükümsüz kalmıştır.
2.
verdiği

genel

tarihli 82.

adına Başbakan

Hükümet

görüşme

Birleşiminde

Necmettin

önergesi kabul
genel

edilmiş

görüşme

genel

Erbakan'ın

önergesi

OHAL konusunda

ve Genel Kurul'un 24.07.1996

görüşme yapılmıştır.

İstanbul Mv. M. Cevdet Selvi ve yirmi bir arkadaşının yasa dışı suç

3.

bunların

örgütleri ile

devletle olan

bağlantıları

konusunda

verdiği

genel

görüşme

önergesi Meclis araştırmasına çevrilmiştir. Önergede yasa dışı suç örgütlerinin ve
bağlantılarının

devletle
ettiği

belirtilerek söz konusu durumun toplumun huzurunu

güvenliğini bozduğu

olacağına değinilmektedir.

yaşanan

ve can ve mal

son

kurallarıyla

hayata geçirme ile mümkün

288

Hatay Mv. Mehmet

Türkistan' da

bozduğu

hatta yok

belirtilmekte ve durumun düzelmesinin laik, demokratik,

sosyal hukuk devletini tüm kurum ve

4.

sarstığı,

devlete, hukuka, adalete olan güveni

Sılay

gelişmeler

ve

kırk

konusunda

dokuz

verdiği

arkadaşının

genel

görüşme

Doğu

önergesi

hükümsüz kalmıştır.
5.
Gürpınar

İstanbul Mv. Mustafa Baş ve yetmiş arkadaşı ile Kırklareli Mv. İrfan

ve yirmi üç

arkadaşının

gelişmeler

Kosova'daki son

konusunda

verdikleri iki ayrı genel görüşme açılması önergesi Genel Kurul'un 10.03.1998
tarihli 64. Birleşiminde kabul edilmiş ve 17.03.1998 tarihli 67. Birleşiminde genel
görüşme yapılarak işlemden kaldırılmıştır.

6.
yaptığı

Konya Mv. Veysel Candan ve yirmi sekiz arkadaşının ABD'nin Irak'a

hava

harekatı

konusunda

verdiği

genel görüme önergesi hükümsüz

kalmıştır.

d) 21. Yasama Dönemi

21. Yasama Döneminde toplam otuz genel

görüşme

talebinden on biri

insan haklarıyla ilgilidir. İnsan haklarıyla ilgili on bir genel görüşme talebinden
ise sadece ikisi ülke ile ilgili olup kalan dokuzu yurt
288

dışında

meydana gelen
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gelişmelerle

ilgilidir. Genel görüşme taleplerinden beşi Genel Kurul tarafından
reddedilmiş, biri FP'nin kapatılması sebebiyle işlemden kaldrrılmış, diğer dördü
ise dönem sona erdiğinden hükümsüz kalmıştır. İnsan haklarıyla ilgili genel
görüşme

taleplerinden sadece biri için ön

yeterli görülmüştür.
1.

görüşme yapılmış

ve yapılan bu

görüşme

289

FP Grup

Başkanvekili

Sivas Mv. Abdullatif Şener'in

verdiği

önergede

Çeçenistan'da Rus kuvvetlerinin yapmış olduğu katliamlara değinilmekte, Çeçen
halkıyla tarihi ve kültürel bağlardan bahsedilmekte ve dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit'in Rusya'ya resmi bir ziyaret

amacıyla

gidecek

olması eleştirilmektedir.

Çeçenistan' da yaşananların bir soykırım ve insanlık dramı olduğuna değinilmekle
birlikte açık bir şekilde insan haklarının ihlal edildiği belirtilmemektedir. Bu genel
görüşme önergesinin Genel Kurulda ön görüşmesi yapılmıştır.
2.

Erzurum Mv. LütfU Esengün ve 19

arkadaşının verdiği

genel

görüşme

önergesinde ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Ermeni
iddialarıyla ilgili kabul edilen yasa tasarısı eleştirilmektedir.
açısından

bir

bakış açısı

İnsan hakları

bulunmayan önerge reddedilmiştir.

3. İstanbul Mv. Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının vermiş olduğu
genel görüşme önergesinde Ermenilerin soykırım iddialarının ABD Kongresine
getirilmesinden hareketle bunun ABD ile Türkiye arasında yaratacağı sonuçlara
değinilmektedir. Ermeni iddialarının asılsız olduğu belirtilmekte olup konuya
insan hakları açısından bir yaklaşım sergilemeyen önerge reddedilmiştir.

görüşme

Erzurum Mv. İsmail Köse ve 21 arkadaşının vermiş olduğu genel
önergesinde Ermenilerin soykırım iddialarına değinilmekte ve bu

iddiaların

hukuki, bilimsel ve tarihi

4.

tutarlılığı olmadığı,

Ermeniterin zulüm yaptığı

belirtilerek bu konuyla ilgili belgelerin dünya kamuoyuna
üzerinde
insan

durulmaktadır.

hakları açısından

Bu konuyla ilgili
bir

bakış açısı

duyurulmasının gereği

diğerlerinde olduğu

gibi bu önergede de

sunulmamakta, zulüm

kavramı

ön plana

çıkarılmaktadır. Önerge reddedilmiştir.
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FP Sivas Mv. AbdullatifŞener'in Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya'ya yönelik izlenen dış politikalar
konusunda verdiği genel görüşme önergesi Genel Kurulda 14.12.1999 tarihinde 33. birleşimde
görüş ülmüştür.
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5. DYP Grup Başkanvekilieri Sakarya Mv. Nevzat Ercan, Aydın Mv. Ali
Rıza Gönül ve Mersin Mv. Turhan Güven'in vermiş olduğu genel görüşme
önergesinde cezaevlerinin içinde bulunduğu duruma değinilmekte ve hükümetin
duyarsız kaldığı

bu konuda

açısından bakılmış,

6.
görüşme
asılsız

belirtilmektedir. Konuya adalet ve
ancak önerge reddedilmiştir.

Aksaray Mv. Ramazan Toprak ve 29

önergesinde Ermeni soykırım
olduğundan bahisle TBMM

yaşam hakkı

arkadaşının vermiş olduğu

genel

iddialarına değinmekte
tarafından

yayınlanmasının gereğine değinilmektedir.

ve bu iddiaların
bir müşterek deklarasyon

Söz konusu önerge reddedilmiştir.

7. FP Grup Başkanvekilieri Kahramanmaraş Mv. Avni Doğan, Çorum
Mv. Yasin Hatiboğlu ve Manisa Mv. Bülent Arınç'ın verdiği genel görüşme
önergesi ve gerekçesinde özürlüterin sorunları ele alınmakta, özürlüterin eve
kapatılmasının

insan haklarına aykırı olduğuna ve sosyal hayata katılmanın diğer
bütün insanlar gibi özürlü insanların da temel hakkı olduğuna değinilmektedir.
Önergenin gerekçesinde konuya insan hakları açısından yaklaşılmış, ancak önerge
FP'nin kapatılması sebebiyle

işlemden kaldırılmıştır.

8. Mersin Mv. Ayfer Yılmaz ve 33 arkadaşının verdiği genel görüşme
önergesinde ll Eylül 2001 'de ABD'de yaşanan terör saldırısına değinilerek bu
saldırının

önemli

olduğundan

bahisle

dış

politikanın

Meclisin de

katkısıyla

oluşması gerektiği

ele alınmaktadır. Saldırıların yaşama hakkını ihliil ettiği
belirtilerek konuya insan hakları açısından bir bakış açısı yakalanmıştır. Önerge
erdiğinden

dönem sona

hükümsüz kalmıştır.

9. Kayseri Mv. Abdullah Gül ve 20 arkadaşının ABD'deki terörist
eylemler sonucu ortaya çıkan uluslararası gelişmelerle ilgili hükümetin
oluşturacağı yeni politikalar konusunu ele alan genel görüşme önergesinde olaya
sadece

dış

politika

açısından yaklaşılmakta

olup konunun insan

hakları

boyutuna

değinilmemektedir. Önerge, dönem sona erdiğinden hükümsüz kalmıştır.
ı

o.

Ankara Mv. Cemil Çiçek ve 22

Ortadoğu'da

meydana gelen

gelişmeler

arkadaşı ı ı

konusunda

Eylül 2001

bir genel

sonrası

görüşmesi

vermişlerdir. Önergede Filistin-İsrail ve Irak konusuna değinitmekle birlikte

169

konunun insan hakları boyutu ele alınmamıştır. Önerge dönem sona erdiğinden
hükümsüz kalmıştır.
ll. Erzurum Mv. LütfU Esengün ve 22
verdiği

önergede konuya insan hakları açısından
dönem sona erdiğinden hükümsüz kalmıştır.

arkadaşının

Ermeni

değinilmemiş,

soykırı-mı

ile

söz konusu önerge

e) 22. Yasama Dönemi
22. yasama döneminde insan

hakları

TBMM

Başkanlığına verilmiştir. Bunların

yaşanan

olaylarla ilgilidir.
Başbakan

1.
görüşme

Recep Tayyip

bir

ile ilgili genel

kısmı Irak'ın işgal

Erdoğan tarafından

önergesinde Kopenhag Kriterlerine ve

değinitmekle

birlikte AB'ye

önergeleri
edilmesi sonucu

verilen AB konulu genel

çıkarılan yasaların uygulanmasına

hakları

insan

görüşme

açısından

bir

bakış

açısıyla

yaklaşılmamıştır.

CHP Grup Başkanvekilleri İstanbul Mv. Ali Topuz, İzmir Mv. K.

2.

Kemal Anadal ve Samsun Mv. Prof. Dr. Haluk Koç'un

verdiği

genel

görüşme

önergesinde hükümetin halkın bilgileome hakkını engellemeye yönelik girişimleri
ve basının sorunları ele alınmaktadır. Önergede konu, insan haklarından basın
özgürlüğü açısından değerlendirilmiştir.

3. CHP İzmir Mv. Vezir Akdemir ve 20 arkadaşının verdiği genel
görüşme önergesinde ekonomik kriz sonrası sokak terörünün arttığı ve bunun
halkın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirtilmektedir. Sokak terörü, can ve
mal

güvenliği açısından

ele

alınmıştır.

CHP Grup Başkanvekilieri İstanbul Mv. Ali Topuz, İzmir Mv. K.

4.

Kemal Anadal ve Samsun Mv. Prof. Dr. Haluk Koç ve Kayseri Mv. Taner
ve yirmi bir

arkadaşının verdiği

iki

ayrı

genel

görüşme

Yıldız

önergesinde Amerikan ve

İngiliz güçlerinin Irak halkına yönelik şiddet ve işkence uygulamalarını ve bu

uygulamalar
etmişlerdir.

ve

ışığında

Konu

Türkiye'nin Irak

doğrudan

insan

politikasının

hakları

Meclis'te

ile ilgili olmakla birlikte

şiddetin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu

hakları
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görüşülmesini

ibaresinin geçmemesi dikkat çekmektedir.

talep

yapılan işkence

belirtilirken önergede

ınsan

5.
görüşme
yaptığı

ele

Yıldız

AKP Kayseri Mv. Taner

bazı

önergesinde koalisyon güçlerine mensup

kötü muamele ve

alınmış

işkence

ele

alınmaktadır.

olup insan hakları boyutuna

Yukarıdaki

arkadaşının verdiği

ve 21

askerlerin

Iraklı

genel

tutuklulara

Konu daha çok siyasi yönüyle

açıkça değinilmemiştir.

Irak konulu iki genel

görüşme

önergelerinin ön

Birleşiminde yapılmış

Genel Kurul'un 25.05.2004 tarihli 92.

goruşmesi

ve genel

görüşme

araştırması

belli bir

açılması reddedilmiştir.

3- Meclis

Araştırması

Anayasa'nın

fıkrasına

98. maddesinin 3.

göre Meclis

konuda bilgi edinilrnek için yapılan incelemeden ibarettir. TBMM İçtüzüğü'nün
104. maddesine göre Meclis
açılmasındaki
grupları

hükümler

uygulanır.

Meclis

açılmasında

araştırması,

tarafından

veya en az yirmi milletvekili

önerge ile istenebilir. Meclis
işaret

araştırmasının

Meclis

araştırmasının

dışında

da

çalışacağı

tarafından kararlaştırılır.

Başkanlığına

hususu Meclis

çalışma

Başkanının

çalışmalarını

Komisyonun

verilecek

Genel Kurul

faaliyetleri kurulacak olan özel bir

komisyonla yerine getirilir. Komisyonun üye adedi,
Ankara

hükümet, siyasi parti

araştırmasının açılıp açılamayacağına

oyuyla karar verir. Meclis

görüşmenin

genel

gerektiğinde

süresi ve

teklifi ile Genel Kurul

üç ay içerisinde bitirmesi

gerekir. Üç ay içerisinde komisyon çalışmaları tamamlanamazsa bir aylık kesin
süre verilir. Komisyonun bir
tamamlayamaması

o ana kadar

varılan

görüşme açılır.
kurulmasına

durumunda
sonuçlar

Genel Kurul

aylık

kesin süre içerisinde de

çalışmaların tamamlanamama-sının
hakkında

görüşme

on

ile

beş

çalışmalarını

nedenleri veya

gün içerisinde Genel Kurulda

yetinebileceği

gibi yeni bir komisyonun

da karar verebilir.

Meclis

araştırmasının

amacı

mekanizmanın varlığı yasamanın ayrı

bilgi

edinmekten

bir organ

bilgi edinmede hükümete

bağlı olmamasını

takdirde yürütmeden bilgi

isteyebileceği

ibaret

olmasının doğal

gösterir. Yasama

olup

bu

sonucu olarak
organı istediği

halde bunu yapmayarak kendisi bilgi

edinme faaliyetinde bulunabilir. Özbudun bu durumu şöyle ifade etmektedir:
" ... Bu itibarta Meclis

araştırmasında

bulunma

hakkının,

Anayasada

açık

bir
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olmasın

hüküm olsun veya

doğal

her parlamentonun

hakkı

olduğu

toplanması

edilmektedir. Karar verme yetkisi, bu karar için gerekli olan bilgilerin
yetkisini de içerir."

kabul
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İnsan haklarının korunması bağlamında insan hakları ile ilgili birçok

Meclis

araştırması

münhasır olması

komisyonu
insan

kurulmuştur.

Meclis

haklarının korunmasına

ziyade kamuoyunun dikkatini çekerek katkı

araştırmasının

bilgi edinmeye

etkili bir çözüm

sağlamaktan

sağlamaktadır.

İnsan hakları ihlallerinin yürütmeden kaynaklanması olgusu karşısında
yargının

etkili

Uluslararası

olan

olamaması

sonucu birçok insan

sivil toplum örgütlerinin de

cezasızlık

görevlilerinin

mahkemeye
insan

hakları

hafiflemesini veya ortadan
sunulan insan
ilgili olayla

hakları

sınırlı

olduğunu

araştırmasının

insan

ihlalleri yürütme ve

göstermektedir. Bu

..

kanun

değişikliği

Meclis

kurumunun

insan

sebep olmakta,
hakları

ihlalleri

soruşturması açılarak bakanın

Ayrıca

sorun mevzuattan

ile sorun giderilebilir. Bu itibarla meclis

haklarının korunmasındaki işlevi sınırlı

korumaya yönelik

cezasızlık

Kamuoyunun dikkatine

yargıda hareketliliğe

Meclis

güvenlik

bağlamda

cezasızlık

yapılmaktadır. Ayrıca

ışığında

karışan

bulunamaması

kaldırılmasını sağlamaktadır.

da olsa gerekenler

insan

haklarını

geçirilmesini

29

veya

da hükümetin sorumluluğuna gidilebilir? ı

kaynaklanıyorsa

önündeki engellerden en

ihlaline

9

ya

önemli konulardan biri

ihlallerine dikkati çekerek

ile ilgili olarak elde edilen bilgiler
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hakları

getirilememesi

kurumunun ülkemizde de etkin
araştırması bazı

değinmiş olduğu

ınsan

Ülkemizdeki

cezasız kalmaktadır.

ihlali

haklarının korunmasının

(impunity) insan

önemlilerindendir.

hakları

diğer

koruma

kalmakta ve daha çok

mekanizmalarının

harekete

sağlamaktadır.

OZBUDUN, age., s. 273.
ı ı 924 Anayasası 'nda meclis araştırması ve soruşturması ayrı ayrı değil de 'Meclis Tahkikat!' adı
altında yargısal nitelikli araştırmaları da içermekteydi. Bu durum ı 961 Anayasası ile ayrılmış ve
yargısal nitelikli bilgi edinme meclis soruşturması adı altında düzenlenmiştir. İBA, Şeref,
Parlamenter Denetim Yolları, Etkinliği ve Susurluk Örneği, Bilgi Yayınevi, Ankara, ı997, s.

55.
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İnsan

haklarıyla

ilgili Meclis araştırması komisyonlarının yasama
ile bunların 1., 2., ve 3. kuşak haklara göre dağılımı

dönemlerine göre dağılımı
aşağıdaki tabloda yer almaktadırlar.

İnsan Haklarıyla İlgili Meclis Araştırınası Komisyonlarının Yasama

Dönemlerine Göre

Dağılımı

18. Yasarre
22. Yasarre

OOneni
35%

OOneni
6%

19. Yasarre

OOneni
31%

21. Yasarre

Döneni
6%

20. Yasarre

Döneni
22%

Bu tabloda insan hakları ile ilgili Meclis araştırmaları beş yasama dönemi
içerisinde değerlendirilmiştir. Beş yasama dönemi içerisindeki Meclis araştırmalan
sayısının yüzde oranları tablodaki gibi ortaya çıkmıştır. İnsan hakianna ilişkin
Meclis araştırması komisyonlannın 19. ve 22. Yasama Döneminde yoğunlaştığı
görülmektedir. 19. Yasama Döneminde çok sayıda Meclis araştırması komisyonun
kurulması dönemde yaşanan kaotik olaylardan, 22. Yasama Dönemindekiler ise
çevre değerlerinin önem kazanmasından be bazı konularda (şiddet, töre cinayetleri
vb.) kamuoyu duyarlılığının artmasından kaynaklanmaktadır.
İnsan Haklarıyla İlgili Meclis Araştırması Komisyonları Konularının I, 2 ve 3.
Kuşak

lll.

Kuşak

Haklara Göre

Dagılımı

Haklar

25%

1.

Kuşak

Haklar

53%
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Tabloda insan haklanyla ilgili Meclis araştırması komisyonları konularının
birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklara göre dağılımı gösterilmiştir. Çalışmalarda
birinci kuşak hakların ağırlığı(%53) açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca tarihse]
gelişim bakımından

ikinci

kuşak

devamlı

sonradan ortaya

haklardan fazla

gündemde

olması

olması

çıksa

da üçüncü

kuşak hakların oranının

dikkati çekmektedir. Bunda, çevre

hakkının

büyük önemi haizdir

Dönemler

I. Kuşak Haklar

II. Kuşak Haklar

III. Kuşak Haklar

18. Yasama Dönemi

-

ı

ı

19. Yasama Dönemi

6

3

2

20. Yasama Dönemi

8

-

-

2 I. Yasama Dönemi

2

-

-

22. Yasama Dönemi

3

4

6

Toplam

19

8

9

Yukarıdaki
komisyonları,

tabloda,

insan

hakları

ile kurulan Meclis

hem dönemlerine göre hem de hakiann

kuşaklara

araştırması

göre

dağılımı

doğrultusunda gösterilmiştir.

Faili meçhul ve siyasi cinayetlerden köy
hakları

sorunuyla ilgili Meclis

araştırmalarının bazıları

araştırması

önemine binaen

ayrı

boşaltmalara

kadar birçok insan

kurulmuştur.

olarak ele

Kurulan

Meclis

alınacaktır Diğerleri

ise

ismen belirtilerek kısa bilgi verilecektir.
a)

Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Siyasi Cinayetler
Konusunda Meclis Araştırması Komisyonu 292

19. Yasama Dönemi 5. Yasama
Zonguldak Mv.

Güneş Müftüoğlu,

Yılında

ANAP Grup

DYP Grup

Başkanvekili

Başkanvekili

ve

ve Kütahya Mv.

Mustafa Kalemli, SHP Grup Başkanvekili ve İçel Mv. Aydın Güven Gürkan, RP
292

Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde işlenmiş Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Konusunda Meclis
Komisyonu Raporu, 19. Yasama Dönemi, 5. Yasama Yılı, Sıra Sayısı: 897.

Araştırması
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Grup Başkanvekili ve Kocaeli Mv. Şevket Kazan ve CHP Grup Başkanvekili ve
Ankara Mv. H. Uluç Gürkan'ın ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenen faili meçhul
cinayetlerle ilgili Meclis araştırması yapılması önergeleri kabul edilerek Komisyon
93
oluşturulmuştur? Komisyon kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından ilgilileri
dinleyerek ve gerekli yerlerde yerinde inceleme yaparak hazırlamış olduğu raporu
TBMM

Başkanlığına sunmuştur.

Komisyon raporu sekiz bölümden
komisyon

diğer

Birinci bölümde

raporlarının

yetersizliği çeşitli

ticari

oluşmaktadır.

sırların

eleştiriterek

aksine Meclis araştırma komisyonlarının ve yetkilerinin
ülkelerden örnekler verilerek anlatılmıştır. Devlet sırları ile

Meclis

araştırmasının kapsamı dışında kalması ağır

bu durumun Komisyonun görevini yerine getirmesini

bir

şekilde

engellediği

belirtilmiştir. Özellikle Ankara DGM Başsavcılığının Komisyonun görev alanı ile

ilgili bilgilerin Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmesini engellediği sebebiyle
Hatta raporun sonuç bölümünde Ankara DGM Başsavcısı Nusret

eleştirilmiştir.

Demiral ve Ülkü Coşkun'un eylem ve işlemlerinin takdiri için raporun bir
örneğinin

Hakim ve

Savcılar

Yüksek Kuruluna

sunulmasına

karar verilmiştir.

İkinci Bölümde kısaca Komisyonun görev alanının tespit edilmesi
bağlamında

faili meçhul siyasi cinayet kavramına açıklık getirilmiştir. Komisyona
göre faili meçhul siyasi cinayet siyasi düşüncesinden ötürü öldürme eylemine
maruz kalıp da failieri bilinmeyenler ile siyasi nedenlerle
eylemlerinden failieri bilinmeyen olarak tanımlanmıştır.

gerçekleştirilen

cinayet

Üçüncü Bölümde Komisyonun yaptığı çalışmalar, ifadesine başvurduğu
kişiler

ve karşılaşılan zorluklar ele alınmıştır. Dördüncü Bölümde OHAL'in genel
görünümü, devlet otoritesinin görünümü, PKK örgütünün propagandasına karşı
OHAL'in faaliyetleri, bölgedeki güvenlik güçlerinin durumu ve eksiklikleri,
itirafçılık,

köy

koruculuğu,

cezaevlerinin durumu, fahri

imamlık

kurumu ile

istihbarat organlarının genel durumuna değinilmiştir.
Beşinci
dışı

Altıncı

Bölümlerde faili meçhul siyasi cinayetlere

örgütlerin tarihçeleri, faaliyetleri, takip ettikleri strateji ve esas

incelenmiştir.
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ve

Bu

bağlamda

özellikle Rizbullah terör örgütünün

karışan

aldıkları

yasa

ilkeler

çalışmaları

ve

Komisyon Başkanı Kırıkkale Mv. M. Sadık Avundukluoğlu'dur.
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ayrıca İslami Hareket Örgütünün ideolojisi ile yasa dışı İBDA/C adlı örgütün
oluşumu, kuruluşu,

konu

felsefesi, stratejisi,

teşkilatlanması, amacı,

anlayışı

devrim

edilmiştir.

Yedinci Bölümde toplumda infial

uyandırarak

olabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ele
irdelenmiştir.

Bu

bağlamda

Gazeteci-Yazar

Uğur

toplumsal

çatışmaya

alınarak ayrıntılı

bir

sebep

şekilde

Mumcu Cinayeti, Prof. Dr.

Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok Cinayetleri, Çetin Emeç Cinayeti,
Musa Anter Cinayeti, Vedat Aydın Cinayeti vb. cinayetler ayrı

başlıklar altında

ele

alınmıştır.

Sekizinci Bölümde ise sonuç ve
yer

verilmiştir.

Sonuç

kısmında

siyasi

karıştığı belirtilmiştir.

verilmesi gibi

çeşitli

gereken tedbirlere dair önerilere

şahsiyederio

kapalı

ülkelerden örnekler verilerek üstü
cinayetlere

alınması

bir

söylemlerinden ve

şekilde

Bu durum yasal hiçbir

somut olaylarla

çeşitli

devletin faili meçhul
dayanağı

desteklenmiştir. Alınması

olmadan silah

Gereken Tedbirlere

Dair Öneriler başlığı altında eldeki bilgiler ve karşılaşılan zorluklar ışığında 33
adet öneriye yer verilmiştir.
Faili meçhul siyasi cinayetler konusu insan

yaşam hakkı

bağlantılı

olup, insan haklarından en önemli olanıdır. Çünkü insan
ortadan kaldırılarak ibiale sebebiyet verilmektedir.
Komisyon
kısmında

kurulması

kamu hizmeti

hakkının

hakları açısından bakılan

bağlamında yaklaşılmaktadır.

kadar

ele

azdır. Bunların birçoğu

alınmıştır.

kısmında

Zaten Komisyon raporunda insan

raporda geçmektedir. Sadece raporun iki yerinde
hakları bağlamında

öznesi

bir ibareye

Konuya raporun genelinde hukuk devleti, sonuç

hakları lafzı sayılabilecek

doğrudan

için verilen öneride ve Komisyon raporunun sonuç

faili meçhul cinayetlere insan

rastlanmamaktadır.

ile

da kurum ismi

bağımsız

dolayısıyla

olarak konu insan

Bunlardan birincisi raporun 24.

sayfasında

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı

Türe! Özkarol'un ifadeleridir. Mezkur şahsın ifadelerinde devletin imajının
Avrupa Konseyi ve

uluslararası

cinayetler sebebiyle devlete
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arenada zarar görmemesi

baskı

yapıldığı

ve devletin

bağlamında
eleştirildiği

bu tür
ifade

edilmiştir.

Konuya insan hakları açısından bakılınasına Mustafa Yılmaz'ın karşı
oy yazısında rastlanmaktadır. Karşı oy yazısında şu ifadeler kullanılmıştır:
"Kişinin temel hak ve hürriyetlerinin başında "Yaşama Hakkı" gelir. Günümüzde
evrensel boyut kazanan insan haklarının en yaşamsalı budur. Devletin varoluş
nedeni yurttaşların can güvenliğini sağlamak, buna yönelik eylemlerde bulunanları
yakalayıp bağımsız yargıya teslim etmektir. Bu çağdaş devletin başta gelen
ödevidir.

294

Anılan

işievin

açmazını oluşturur."

gereğince

yerine getirilmemesi devletin en büyük

295

Komisyon konuyu tam olarak insan hakları bağlamında ele almasa da
konu doğrudan insan hakları ile ilgili olduğundan kamuoyunun dikkatini insan
haklarına çekerek ve yürütme ve yargıyı sorgulayarak insan haklarının
korunmasına katkı sağlamıştır.

b) Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin

Açıklığa Kavuşturulması

ve Faillerinin

Ortaya Çıkarılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 296

20. Yasama Dönemi 1. Yasama Yılında Yalova Mv. Yaşar Okuyan ve 21
arkadaşı ile İstanbul Mv. Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının Gazeteci Metin Göktepe
cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla
verdikleri Meclis araştırması önergeleri TBMM Genel Kurulunda ı 5. ı 2. ı 996
tarihinde 395 sayılı kararla kabul edilmiş ve Komisyonun dokuz üyeden
oluşmasına karar verilmiştir.
Komisyonun amacı, Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin
Ümraniye Cezaevinde öldürülen Rıza Boydaş ve Orhan Özen'in Alibeyköy'deki
cenaze törenini izlerken 08.01.1996 tarihinde polis tarafından gözaltına alınıp
ertesi gün Eyüp Kapalı Spor Salonu bahçesinde ölü olarak bulunması olayının
üzerindeki esrarın ortadan kaldırılmasını, herkesi tatmin edecek şekilde açıklığa
kavuşturulmasını ve failierin bulunmasını sağlamaktır.

Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, s. 24.
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Çıkarılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 20. Yasama Dönemi,
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Sıra Sayısı:

68.

177

Araştırma

önergesinin sonundaki "faillerin bulunmasını temin etmek
amacıyla" ibaresinin yargı yetkisi içerisinde kalan bu hususun TBMM'nin yetkisi
dışında olduğu gerekçesiyle bu ibarenin önerge metninden çıkarıl-masına
TBMM'nin 14.02.1996 tarihindeki 13. Birleşiminde karar veril-miştir. Komisyon
üyelerinin kendi aralarında yaptıkları toplantı sonucunda İstanbul Mv. Mehmet Ali
Şahin

Komisyon

Başkanlığına seçilmiştir.

Komisyonun

çalışma

konusunun somut

olması

yargıya

ve

intikal etmesi

sonucu Meclis Araştırması Komisyonu olağanüstü toplantıya çağrılmış, toplantıda
6 Mayıs 1996 tarihinde Metin Göktepe'nin gözaltı sırasında öldürüldüğüne dair
iddialarla ilgili kamu davasının açılmış olmasının tespiti nedeniyle Anayasanın
138/3 maddesine dayalı olarak Komisyon çalışmalarına son verilmesine ve
Komisyondaki tüm belgelerin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek
üzere Meclis

Başkanlığına

cevabİ yazısında

intikaline karar

verilmiştir.
kaçınmasının

ise Komisyonun görevden

bildirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmiştir.

Başkanlığının

mümkün

olmadığının

297

Komisyon olayla ilgili bilgi ve belgelerin
kurutuşlarıyla

TBMM

olduğu

kamu ve özel kurum ve

yazışmalar

yaparak gerekli dokümanları toplamıştır. Ayrıca
Dalınabahçe Sarayı çalışma ofisi haline getirilmiş ve burada Mülkiye müfettişleri,
ölenin yakınları, muhbir ve müştekiler, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet
Müdürü ve İlçe Emniyet Amiri ile 45 polis memuru olmak üzere toplam 68 kişinin
bilgisine başvurulmuştur.
Komisyonun
Meclis

Başkanlığına

oluşmaktadır.

çalışmaları

sonucunda hazırladığı rapor 19. 07.1996 tarihinde
sunulmuştur. Komisyon raporu esas itibariyle iki bölümden

Birinci bölümde konuyla ilgili

ikinci bölümde ise

değerlendirme

ve sonuç

kısmı

Değerlendirme kısmında belirtildiği

yetkisine müdahaleden

kaçınma amacıyla

birincisi mücerret olarak ölüm
Teşkilatının

sistemi ile ilgili olarak

giderilebilmesi için neler

297

olayının

araştırma

ve inceleme faaliyetleri,

yer almaktadır.

üzere Komisyonun
iki konuya

çalışmalan yargı

hasredilmiştir.

tespit edilmesi, ikincisi ise Emniyet

aksaklıkların

neler

yapılabileceğinin araştırılması,

olduğu

ve

bunların

hangi etkenierin bu
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Bunlardan

olayın oluşumuna

neden

için ne gibi tedbirlerin

olduğu

ve bundan sonra bu tür olaylarla

karşılaşılmaması

alınmasıdır.

Komisyon her ne kadar mücerret ölüm sebebinin tespit edilmesini
amaçlasa da somut bir şekilde Metin Göktepe'nin polis tarafından gözaltına
alındığını, gözaltında işkence edilerek öldürüldüğünü ve sonrasında Eyüp Kapalı
Spor Salonu Bahçesine

atıldığını

tespit ederek

sorumluların cezalandırılması

gerektiğini belirtmiştir. Komisyon ölüm olayının tespitinde İçişleri Bakanı

Teaman Ünüsan'in 32. Gün Programında Mehmet Ali Birand'a verdiği cevabı
aynen rapora

almıştır:

"Konuyla ilgili tam bilgim yok. Ancak son gelen bilgiler

Metin Göktepe'nin duvardan düşerek öldüğüdür." 298 Bakanın ifadesi ya yanlış
bilgilendirmeden ya da olayın örtbas edilmesine çalışmadan kaynaklanmaktadır.
işkence olaylarının birçağuna soruşturma izni verilmezken verilenlerde ise

alt kademedeki polis

memurlarının soruşturolmasına

izin verilmektedir. Söz

konusu olayda en az ihmali nedeniyle sorumlu olan İstanbul Emniyet Müdürü
Orhan Taşanlar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı M. Kemal Bayrak'a İçişleri
Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemiştir. 299 Ayyuka çıkan bir işkence
olayında

bile

soruşturma

izni verilmemesi yürütmenin konuya

yaklaşımını açıkça

göstermektedir.
Komisyon raporunda trajikomik

şekilde

dikkati çeken bir husus ise copun

işlevi

ile ilgilidir. Bununla ilgili rapordaki ifadeler yoruma mahal vermemektedir:
" ... Çevik Kuvvetin copa "Haydar" adını verdiği yakınıcı ifadelerinde belirtilmiş,
ancak bunun nedeni anlaşılamamıştır. Bazı polis memurlarının coplayapılan kötü
muameleyi ifade ederken "Haydar bugün de iyi çalıştı." şeklinde beyanda
bulundukları,ayrıca

298
299

olay günü bir copun üzerinde "Haydar"

yazısı olduğu

ve olay
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günü

kınldığı

anlaşılmıştır. "

beyanlardan

saptanmış,

ancak

kırılan

bu copun

kayıp olduğu

300

Emniyet

Teşkilatı

kısımda

ile ilgili

ise güvenlik kuvvetlerinin rolünün

hukuk devletinde ne olması gerektiği açık bir şekilde irdelenmiştir. Özellikle
sanığın

sorgusunun Emniyet görevlilerince

yapılması gerektiğine

dikkat

çekilmiş

ve gözetim

olursa olsun polisin asli vazifesinin bu
güvenliklerini

sağlamak

olduğu

konusunda bilgilendirilmesi ve

değil, yargı makamları tarafından

kişilerin

insan

belirtilmiştir.

eğitimden

altına alınan kişilerin
oldukları

Ayrıca

geçmesi

suçu ne

unutulmadan can

polisin insan

hakları

gerektiğine değinilmiştir.

TBMM Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması istemiyle verilen
önergelerde ve Komisyon raporunun çeşitli yerlerinde konuya ınsan hakları
bağlarnından yaklaşılsa

da bu yaklaşım yetersiz kalmaktadır.

Somut bir olayda
korunmasında karşılaşılan
konmuştur.

araştırma

ınsan

komisyonu kurularak

zorluklar Komisyon raporuyla

açık

bir

haklarının

şekilde

Meclisin konuya verilen önemin bir göstergesi olarak bir

ortaya

araştırma

komisyonu kurarak ölüm olayını incelemesi son derece önemlidir. Ancak Meclisin
müdahil olduğu bir insan hakkı ihlalinin bile ülke kamuoyunun gözü önünde inkar
edilmesi veya münferit bir vaka addedilerek önemsenmemesi dikkat çekmektedir.
Komisyonun çalışması kamuoyunun gündemine gelmeyen işkence olaylarının
nasıl kolayca kamuile edildiği gerçeğini ortaya koymuş, kısmen de olsa işkence
yapan güvenlik görevlilerinin cezasız kalmalarını engellemiştir.
c)

Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta Meydana

Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki ilişkilerin Ay-dınlığa Kavuşturulması
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 301

20. Yasama Dönemi 2. Yasama

Yılında

Batman Mv. Ataullah Hamidi ve

22 arkadaşı, Mersin Mv. Oya Araslı ve 20 arkadaşı, İstanbul Mv. Mehmet Cevdet
Selvi ve 21

300
301

arkadaşının

yasadışı

örgütlerin devletle olan

bağlantıları

ile
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olayının

Susurluk'ta meydana gelen kaza

arkasındaki ilişkilerin aydınlığa

ve

kavuşturulması amacıyla vermiş oldukları

Meclis araştırması önergesi TBMM
Genel Kurulunda 12.11.1996 tarihinde 472 sayılı kararla kabul edilmiş ve
Komisyonun dokuz üyeden oluşmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da
çalışmasına karar verilmiştir.
sonrası

12 Eylül 1980
yasa

dışı

örgütlerle

bağlantılarının olduğu

gündemine gelmesi, 3
olmuştur.

Kazanın

Kasım

Susurluk'taki
insanların

bir arada

araştırma

Kocadağ,

yapması

bunların

kamuoyunun

üzerine parlamentodaki

kurulmasını

komisyonu

olmasıdır. Politikacı

hakkında gıyabi

bunların

ve

I 996 tarihinde Susurluk'ta meydana gelen kaza ile

olayın yankı yapmasının

polis müdürü Hüseyin
nedeniyle

belirtiise de

kamuoyunda büyük etki

partiler konuyla ilgili

yasadışı yapılanma

devlet içerisinde

sebebi toplumun
ve Kürt

aşiret

talep

farklı

etmişlerdir.

kesimlerine ait

reisi Sedat Bucak, Alevi

ülkücü olarak bilinen ve Bahçelievler

tutuklama

kararı

bulunan Abdullah

Çatlı

katlİarnı

ve genç ve

güzel bayan Gonca Us'un bir arada olmasının arkasındaki gerekçeler kamuoyu ve
basının dikkatini çekmiştir. Mafya-devlet ilişkilerinin devamlı basın ve yayın
organlarında

yer

alması olayın kapanmasına

engel

olmuş

ve parlamentonun

müdahale etmesini sağlamıştır. Komisyon çalışmalarında basının
302
yoğun ilginin parlamento tarihinde örneği belki de yoktur.

göstermiş olduğu

RP'li Mehmet Elkatmış seçilmiştir. Olayın çok
boyutlu olması sebebiyle Komisyon yoğun bir şekilde bilgi ve belge
bombardımanına uğramıştır. Komisyonun görev süresi uzatılınasına rağmen bilgi
ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi için gerekenler yapılamamıştır.
Komisyonda ilk üç aylık sürede bir uzman görevlendirilmiştir. Bir uzmanın çok
Komisyon

sayıda

Başkanlığına

bilgi ve belgeyi incelemesi ve

değerlendirmesi

mümkün

değildir.

Burada

parlamentonun bağımsız bir organ olarak ortaya çıkamamasının en önemli
nedenleri yatmaktadır. Araştırma komisyonlarında raporu yazanların hemen
hemen hepsinin yürütmeden geçici görevlendirme ile gelmesi parlamentonun
bir organ
ortaya

302

olmasını

çıkabilmesi

engellemektedir. Parlamentonun
için

bağımsız

bir bilgi

ayrı

kaynağına

ayrı

bir organ ve güç olarak

sahip

olmasının yanı sıra

İBA, age., s. 88.
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istihdam ettiği uzmanların da olması gerekir. Aksi takdirde denetlenen
kendi raporunu kendisinin yazması gibi bir görüntü ortaya çıkar. 303
Komisyon çok

sayıda

kamuoyunca

tanınan kişinin

bilgisine

kuruluşun

başvurmuş

ve

ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talep etmiştir. Jandarma
ve MİT bilgi ve belge konusunda Komisyon çalışmalarının derinleşmesini
engellemişlerdir.

Öncelikle devlet-mafya ilişkilerinde iddiada bulunanların

başvurulmuştur.

bilgisine

Konuyla

komisyonlarından bahsedilmiş

ve

ilgili

araştırma

önceki

Meclis

araştırmaları

konusuyla ilgili kullanılan çete, mafya,

organize suç örgütü gibi kavrarnlara açıklık getirilmiştir.
Susurluk olayı ele

alınarak bağlantısı

olan

diğer

konulara

değinilmiştir.

Bu

bağlamda Ömer Lütfi Topal cinayeti, Söylemez Kardeşler Çetesi, Mehmet Hadi

Özcan (Kocaeli) Çetesi, Yaşar Öz, Tevfik Nurullah Ağansoy cinayeti, Dilek
Örnek, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de yapılan saldırı,
Alparslan

Pehlivanlı'nın

öldürülmesi, Kartal

Demirağ, Hurşit

Han, Ahmet Tekin

Baykal Çetesi, Eşref Bitlis olayı, Tarık Ümit'in kaybolması olayı ve Yüksekova
Çetesi

konuları ayrı başlıklar altında incelenmiş

değerlendirmeler

Susurluk

olayı

ve konular hakkında ayrı ayrı
ile ilgili değerlendirmeyi müteakip bu olayla

bağlantılı şekilde yapılmıştır.

Susurluk olayının incelenmesi sonucunda olayın
siyaset, ticaret, istihbarat, kamu görevlileri, uyuşturucu, mafya ve yasadışı
örgütlerlerle bağlantısı olduğu somut bir şekilde tespit edilmiştir.
Genel

Değerlendirme kısmında

ise Susurluk

olayının aydınlığa kavuşması

bağlamında

önemli konulara değinilmiş ve hukuk devletinin tam
edilebilmesi amacıyla önerilere yer verilmiştir.
Raporda "Türkiye'de katliam

sanığı

olarak

gıyabi

manasıyla

tutuklama

tesis

kararı

ile,

yurt dışında uyuşturucu kaçakçılığı ve cezaevi firarisi olarak İnterpol tarafından
kırmızı

bülten ile aranan bir

bulunduğu

silahlı

eylemci ile, bu

303

.

ve bu

birlikteliği,
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yakalamak veya

yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yükümlü olan

üst düzey bir emniyet mensubunun bir milletvekilinin
olmaları

kişiyi

Abdullah

Çatlı 'nın

gerçek

aynı

kimliği

ortamda birlikte

bilinerek uzun süreli

yakın

ilişkiler

edilmektedir.

sürdürülmüş

içerisinde

ohnası"nın

tesadüf

olmadığı

kabul
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Ortaya çıkan ilişkinin hukuk devletinden uzaktaşılmasından kaynaklandığı
belirtilerek, buna 1982 Anayasasındaki hukuk boşluğu sebep olarak gösterilmiş ve
kamu yöneticilerinin sorumluluğunun oluşmamasına ilişkin düzenlernelerin ve bu
bağlamda Anayasanın

belirtilmiştir.

Geçici 15. maddesinin bu duruma örnek

Devletin

mekanizmasının

olaylara

hakim

uğratıldığı

felce

olamaması

ve denetim

oluşturduğu

bağlamında

elemanlarının

adalet

etkisizleştirildiği

konusuna değinilmiştir.
Öneriler kısmında ıse adalet ve yargı reformu yapılması, adli polis
teşkilatının kurulması,

TCK'da organize

cezalar öngörülmesi, devlet
ilişkilerin

araştırılması,

yapısı

suçların

düzenlenmesi ve

ağır

şekilde

yeniden düzenlenerek hukuk devletine

OHAL'in

kaldırılması,

araştırma

aykırı

komisyonlarının

yetkilerinin genişletilmesi, İstihbaratın sivilleştirilerek bir çatı altında
ve parlamentoya karşı sorumlu olmasını sağlayıcı düzenlernelerin

toplanması
yapılması,

düzenlenmesi, kuvvetler ayrılığının fiilen
uygulanması, geçici köy koruculuğunun kaldırılması, hukukun üstünlüğünün
sağlanması, silah alımlarının kontrol altına alınması, kamu kurumlarının

yasama

dokunulmazlığının

bir

Güneydoğudaki kadrolarına
ataması

ve

teftiş

sistemine

yeniden

asaleten, yetenekli, liyakatli ve deneyimli personeli

işlerlik kazandırılması önerilmiştir.

İzmir Mv. Metin Öney ve Sinop Mv. Yaşar Topçu muhalefet şerhlerinde

ve önemli hususların ortaya
çıkınamasını sağladığını iddia etmektedirler. Özellikle Başkanın, hasta olduğunu
ileri sürerek olayın aydınlığa kavuşmasında önem arz eden Ömer Lütfi Topal'ın
yakınlarının ve Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in bilgisine başvurmayı engellemesi
Komisyon

ağır

Başkanının

bir şekilde
Aydın

çalışmaları

engellediği

eleştirilmektedir.

Mv. Sema

yönteminin isabetli

Pişkinsüt ıse

olmadığı

ve

olayın

Komisyonun

izlemiş olduğu çalışma

mali yönünün ve

bazı

kritik

noktaların

üzerine gidilmediğini muhalefet şerhinde belirtmektedir. Ömer Lütfi Topal'ın
yakınlarının ve Özer Çiller'in dinlenmemesinin yanı sıra Abdullah Çatlı'nın yurt
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Susurluk Komisyonu Raporu, s. 308.
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dışında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına ilişkin

25 Ekim 1984 tarihli

soruşturma dosyasının

gösterilmeden özel tercümeye gönderilmesi
Ayrıca

şekilde eleştirilmektedir.

bir

Değerlendirmede

Genel

belirtilmektedir.

Mersin Mv. D. Fikri
başvurolmamasını

bulunmamanın

Sağlar

eleştirmekte,

gerektiği,

verilmesi

açık

dokunulmazlığmm kaldırılmasından

milletvekili

bahsedil-mediği

Basel Şehri Kantonu Savcılığının
kayda bile alınmadan ve üyelere

Mehmet

sorunlarına değinınediği

Tansu Çiller
Ağar

olduğu

eksiklik

da muhalefet
hakkında

şerhinde bazı kişilerin

ifadesine

hakkında

önergesi

soruşturma

raporda

ve Komisyonun

soruşturma

Güneydoğuda

talebinde

yaşayanların

belirtilmektedir.

Susurluk olayı tek boyutlu bir olay olmayıp bir çok boyutu bulunmaktadır.
insan hakları boyutu, genelde hukuk devleti ile açıklanmaya çalışıldığından

Olayın

bağımsız

olarak ele

örgütler

arası ilişkilerin

açısından,

alınmamıştır.

Komisyonun

çalışmaları

devlet-mafya ve

diğer

tespiti konusunda odaklanmış, konuya insan haklan
değinilmemiştir. Konuya bağımsız bir şekilde insan hakları açısından

yaklaşılmamakla

birlikte bazı yerlerde insan haklarından bahsedilmiştir. Batman
Mv. ve 22 arkadaşının önergelerinde insan hakları bağlamında "halkın Devletin
hakimiyetine ve Devletin can, mal ve namus gibi temel hak ve hürriyetlerini hiçbir
şer gücün ve adı ne olursa olsun yasadışı örgütlenmenin insafına bırakmayacağının
305
anlaşılması açısından Meclisin bu olayları araştırmasmda büyük zamret vardır."
denilmektedir. Diğer önergelerde ise konu insan hakları açısından ele alınmamış
olup konuya hukuk devleti açısından yaklaşılmıştır. Yine raporun Genel
Değerlendirme kısmında da insan haklarına değinilmemiş olup konu hukuk devleti
bağlamında

ele

alınmıştır.

Burada belki hukuk devleti ile insan

haklarının farklı

şeyler mi olduğu sorusu akla gelebilir. İnsan hakları ancak hukuk devleti ve

demokratik bir ülkede hayata geçebilir. Hukuk devleti ise insan hak ve
özgürlüklerinin güvenceye
insan

alındığı

somut bir

alınmaması

şekilde

ve

bağımsız

üzere hukuk devleti ile

Susurluk Komisyonu Raporu, s. 3.

Raporun

olarak konunun insan haklan

ve bunun sonucu olarak insan

işlerliğinin sağlanamamasıdır.

184

Görüldüğü

h~kları arasında karşılıklı bağımlılık bulunmaktadır.

noktası

305

devlettir.

haklarını

koruma

eleştirilen

açısından

ele

mekanizmalannın

Kuşkusuz

konu her ne kadar hukuk devleti açısından ele alınsa da bu,
konunun insan haklan boyutu olmadığı anlamına gelmemektedir. Özellikle kısmi
olarak çözülen ilişkilerde öldürme, tehdit, işkence, can ve mal güvenliği gibi
konular doğrudan insan hakları ile bağlantılıdır. Bu insan hakları ihlallerinin
devletin görevlileri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmesine rağmen konunun
insan

hakları

devletine

boyutuna

değinilmesi

değinilmemesi

sebebiyle zaten

büyük bir eksikliktir. Ancak hukuk

dotaylı

olarak insan

haklarına

değiniirliği

da

düşünülebilse

de insan haklarından bağımsız bir şekilde bahsedilmesi gerekirdi.
Çünkü devlet-mafya ilişkileri, uzun süre ülkemizin insan haklarını sistematik
şekilde

ihlal

ettiği

konusunun gündemde kalmasını

sağlamıştır.

Komisyon çalışmalarının insan haklarının korunmasına katkısı, Öneriler
kısmında

mekanizmaların

somut

bulguların

somut

olayın

yargısal

ve idari

dolayısıyla sınırlı kalmıştır.

Belki de

elde edilmemesine

harekete geçirilmemesi

rağmen

haklarının korunmasına

üzerine gidilseydi insan

daha fazla

katkı

sağlanacaktı. Olayı olağan bir olay olarak gören İçişleri Bakanı hakkında
soruşturma

önergesi verilmesinin önerilmemesi eksikliğin boyutunu ortaya
koymaktadır. Doğu ve Güneydoğu'da birçok faili meçhul cinayet ve işkence
olayına karışan JİTEM hakkında yapılan yazışmada böyle bir birimin olmadığı
şeklinde

verilen

cevapla

Komisyonun

yetinmesi

durumun

vahametini

göstermektedir.
Komisyon ınsan haklarının korunmasına katkı sağlamakla birlikte
parlamento tarafından insan haklarının korunması için düzenlernelerin yapılması
ve yargı ve idarede insan haklarını koruma mekanizmalarının etkin bir şekilde
harekete geçirilmesi fırsatını kaçırmıştır. Kirli ilişkilerin üzerine gidilerek insan
hakları

ihlallerini yapanların cezalandırılmaları sağlansaydı,
açısından bugün daha iyi bir noktaya gelineceği söylenebilirdi.
d)

Uğur

Mumcu Cinayetinin

insan

hakları

Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla

Kurulan

Meclis Araştırması Komisyonu

20. Yasama Dönemi 2. Yasama
arkadaşının Uğur

306

Mumcu cinayetinin

306

Yılında

Denizli Mv. Adnan Kesin ve 28

açıklığa kavuşturulması amacıyla vermiş

Uğur Mumcu Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu, 20. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 344.
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oldukları

Meclis araştırması önergesi, TBMM Genel Kurulunda 14.01.1997
tarihinde 478 sayılı kararla kabul edilmiş ve Komisyonun dokuz üyeden
oluşmasına

ve

gerektiğinde

Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir.

Komisyon üyeleri 31.01.1997 günü toplantıda Komisyon Başkanlığına
Ankara Mv. Ersönmez Yarbay'ı seçmişlerdir. Araştırma Komisyonu önergesinde
09.02.1993 tarihinde kurulan

araştırma

komisyonunun

çalışmalarını tamamladığı,

raporda Uğur Mumcu cinayetinin örtbas edilmeye çalışıldığı, İran bağlantılı İslami
Hareket Örgütünün cinayetle bağlantısı olduğu ve delil toplamada baştan savma
tutum ve özensizlik
gelişmeler,

gösterildiğinden balıiste

iddia ve bilgiler ışığında yeni bir

son zamanlarda ortaya

araştırmanın

adeta

çıkan

yeni

kaçınılmaz olduğu

belirtilmiştir.

Komisyon

Uğur

Mumcu cinayetinin

açıklığa kavuşturulması amacıyla

toplantı

ve 5 inceleme gezisi yapmıştır. Komisyon konuyla ilgili birçok
dinlemiş ve evrakı incelemiştir.

43

kişiyi

Komisyon raporu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Komisyonun
kimlerle yazıştığı ve ifadesine başvuruların ifadeleri yer almaktadır. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili ilk soruşturmayı yapan
savcının ismi ve bugünkü görev yeri ile ilgili yazı ile Uğur Mumcu cinayetinin
işlendiği yere ilk giden nöbetçi savcının ismi ve görev yerini talep eden yazıya;
Adalet Bakanlığı, Uğur Mumcu cinayeti soruşturması ile ilgili dosya, bilgi ve
belgeler ile ihbar mektuplarını, bu hususta sanık sıfatı ile soruşturolan kişiler varsa
dosyalarının tümünün istendiği yazıya ve İçişleri Bakanlığı, Esat semtinde resen

ve kendi

isteği

ile

korunanların

isimlerinin talep

edildiği

yazıya

cevap

vermemiştir. İlk bölümde ayrıca çeşitli ülke basınında olayla ilgili çıkan

haberlerden

kısaca bahsedilmiştir.

İkinci bölüm ise uzun bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Değerlendirme

bölümünün ilk
edildiğinden

paragrafında

olayın

aydınlahlması

için azami gayret sarf

bahisle eldeki tüm bilgi ve belgelerin mukayeseli

belirtilmektedir.

Uğur

şekilde

ele

alındığı

Mumcu cinayetinin muhtemel sebepleri teker teker

incelenmiştir. Özellikle radikal İslami örgütlerin olayla bağlantısı olduğu ciddi bir
şekilde

186

dikkate

alınmakla

birlikte elde somut deliller

olmadığından diğer

terör

örgütlerinin de

olayı yapabileceği

göz

ardı

edilmeyerek tüm örgütlerin

olayı

gerçekleştirebileceği vurgulanmıştır.

Komisyonun üzerinde önemle durduğu konulardan biri, Uğur Mumcu'nun
daha önce yararlanmasına rağmen korumanın onca ihbar ve tehdide rağmen neden
kaldırıldığıdır.

Tunus Büyükelçiliğini koruyan güvenlik görevlilerine Uğur
Mumcu'nun araç ve evinin kontrol edilmesi talimatı verildiğinin belirtilmesine
rağmen,

olduğunu

söz konusu güvenlik görevlilerinin

Uğur

Mumcu'nun evinin

bilmedikleri ve böyle bir talimattan kendilerinin haberdar

yakında

edilmediği

tespit edilmiştir.
denetiminde ise gerekenierin yapılmadığı
düşüncesindedir. Uğur Mumcu'nun çalışma ofısindeki bilgi, belge, bant ve
disklerin incelenmernesine ve telefon kayıtlarının atınınamasına dikkat
Komisyon

olayın yargısal açıdan

çekilmektedir. Raporda
kayıtlarının silindiği

DGM

ayrıca zamanında

PTT'den

alınmaması

nedeniyle telefon

tespit edilmiştir.

Başsavcısı

Nusret

Demiral'ın

iki defa davet edilmesine

gelmemesi ve bilgi ve belgeleri vermemesi

ağır

bir

şekilde

rağmen

eleştirilmiştir:

"Uhdesinde hiçbir yargısal görev bulunmamasına rağmen DGM'nin tüm görevli
savcılarının bilgi vermesine karşılık Nusret Demiral'ın bilgi vermekten
kaçınmasının sebeplerinin irdelenmesi gerektiği kanaatini oluşturmuştur." 307
Komisyon raporundaki ifadelerden adeta Başsavcının konu hakkında bilgisinin
olduğu ima edilmiştir. Olay hakkında ilk bilgisine başvurulacak kişi olan Uğur
Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun ifadesine ancak 26 gün sonra başvurulması
Komisyonun dikkatinden kaçmamıştır. Yargının olaydaki ihmalkar tavrında yargı
mensuplarının bizzat ifade etmiş olduğu açıklamaların etkisi olduğu kanaatine
varılmıştır. Yargı mensuplarının olaya bakışı ile ilgili sözler aynen rapora
alınmıştır: "Bu işi Devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözülür."
araştırma komisyonlarının sorunlarından

komisyonu

kurulmasının

Anayasanın

mahkemelere müdahale

bahsedilerek olay

Anayasa Mahkemesi

kararlarında

308

Ayrıca

hakkında araştırma

da

belirtildiği

edilemeyeceğinin belirtildiği

üzere

138. maddesine

aykırı olmadı~ı ve yargıya intikal etmiş bile olsa yapılan araştırmanın olayın siyasi

307
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yönlerini

araştırdığı

davanın

açılma

açılamaması

raporda ifade

aşamasına

halinde

getirilmediği

Bunlara ilaveten üç yıl içerisinde
belirtilerek, üç yıl içinde dava

olayın aydınlanmasına katkı sağlamak amacıyla dosyanın

mağdur

avukatları

yapılması

uygun görülmüştür.

Komisyon

edilmiştir.

tarafından

incelenebilmesi için gerekli düzenlernelerin

olayın açıklığa kavuşması

konusunda çalışmış

olayın açıklığa kavuşmasını sağlayamamıştır.

Bununla birlikte

olmasına rağmen
olayın

meydana

gelmesinin öncesinde ve olay meydana geldikten sonra olayın açıklığa
kavuşmasında açık bir şekilde yürütme ve yargının kusurlu olduğu tespit
edilmiştir.

Komisyonun

çalışmaları,

insan

ihlallerini önleyici ve bastırıcı koruma
açısından önem taşımaktadır.
Komisyonun

amacı

insan

haklarının korunmasında

insan haklan

mekanizmalarının işleyemediğinin

haklarının korunması bağlamında

açıklığa kavuşturulması olmasına rağmen

olaya ne araştırma komisyonu
talebini içeren önergede ne de raporda cinayete insan hakları
bakılmamıştır.
rağmen,

Cinayetin adi bir cinayet

söz konusu

olmadığı

herkesçe malum

tespiti

cinayetin
kurulması
açısından
olmasına

bakış açısının yakalanamaması

önemli bir eksikliktir. Sadece
raporun Değerlendirme bölümünde esasa ilişkin olmayan aynı içeriğe sahip bir
meseleye iki yerde insan hakları açısından değinilmiştir. Adli Tıp Kurumunun
sanıkların muayenesi ve rapor düzenlemelerinde ciddi hatalar yaptığından
bahsedilerek Kurumun 08.02.1993 tarihinde sekiz kişinin aynı saat ve dakikada
aynı

doktor tarafından muayene edilip savcılığa gönderilmesi insan haklan
konusunda en önemli hata ve insan hakları ihliHi olarak görülmüştür.

Dinlenen Telefonlar Hakkındaki iddiaları
309
Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis-yonu

e) Polis Tarafindan

20. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılında İzmir Mv. Sabri Ergül ve 19
arkadaşının

amacıyla

309

polis

Meclis

tarafından

dinlenen telefonlar

Başkanlığına vermiş

hakkındaki iddiaları araştırmak

oldukları

Meclis

araştırması

önergesi

Polis Tarafından Dinlenen Telefonlar Hakkındaki iddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Raporu, 20. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı:353.
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TBMM Genel Kurulunda 28.01.1997 tarihinde 52. birleşimde kabul
Komisyonun dokuz üyeden oluşmasına karar verilmiştir. 310

edilmiş

ve

Türkiye'nin en büyük ve güvenilir bir yayın organının 16.09.1996 tarihli
nüshasında resmi belge örnekleriyle birlikte yazılan haberde Anayasanın teminatı
altında bulunan "özel hayatın gizliliği ve korunması" ve "haberleşme
özgürlüğünü" temelden yok edici şekilde telefonların dinlendiğinin kamuoyuna
duyurulması araştırma

önergesinin verilme gerekçeleri

arasında

yer

almaktadır.

Ayrıca İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın bu durumu doğrulaması ve Ankara 2 Nolu

DGM'nin 1O Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. İş. sayılı kararı ile tüm telefonların
dinlenebileceği

yönünde karar verilmesi insan

hakları

açısından

durumun

vahametini göstermektedir.
Komisyon

çalışmaları

esas itibariyle iki bölümden

oluşmaktadır.

Birinci

bölümde telefonların dinlenmesi ile ilgili çeşitli özel ve kamu kurumlarından
görevliler ve akademisyenler ile görüşmeler yapılmıştır. Komisyona bilgi
verenlerden TÜRK-İş Genel Başkanı Bayram Meral somut bir bilgiye sahip
olmamasına rağmen telefonunun dintendiğini düşünmektedir: "Kullandığım ev, iş,
araç ve el telefonlarıının dinlendiği yönünde somut bir bilgiye sahip değilim.
Ancak Hafta Sonu Gazetesinin 1994 yılı içindeki bir nüshasında, o günlerde
yaptığım

özel bir telefon konuşması aynen yer almıştır. Bu konuşmanın tam metni,
ayrıca 1995 yılı içinde Akşam Gazetesinin bir nüshasında da tekrar yayınlanmıştır.
Bunun dışında belirli bir olay meydana gelmemiştir."311 Komisyon raporunda
birçok kişi telefonunun dinlendiğini düşünmekte ve somut örnekler vermektedir.
İkinci bölüm ise sonuçtan oluşmakta olup diğer araştırma raporlarının

aksine çok

kısadır.

Sonuç

kısmında

telefonların yasadışı dinlendiği

yönünde

kanıt

Komisyon adeta bir
yaygın

yönünde

bir

kanı

şeyleri

gizlercesine,

olsa da

dinlendiği

elde edilmediği kanaatindedir. Komisyon telefonların dinlenmesi ile

ilgili yasal düzenlemenin bu güne kadar
hazırlamış oldukları

yasa

taslağını

TBMM

yapılamamış

Başkanlığına

ve

olduğundan

balıiste

Başbakanlığa iletıneye

karar vermiştir.
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°Komisyon Başkanı Yozgat Mv. Suat Pamukçu'dur.
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Komisyonun hazırlamış olduğu rapora, Meclis araştırması önergesi sahibi
ve aynı zamanda Komisyon üyesi İzmir Mv. Sabri Ergül tarafından karşı oy
yazısında eleştiriler yöneltilmiştir. Karşı oy yazısında telefon dinlemenin hukuk
devleti ve

haberleşme özgürlüğü

organlarının
kişinin

ile özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiği, yargı
CMUK'taki boşluktan yararlanarak telefon dinleme kararı verirlen

temel hak ve özgürlüklerinin

korunması

ve

güvenliğin sağlanması

ilkesine

uygun ve bu dengeyi sağlamakta gerekli özeni her zaman göstermedikleri ve RP
ve DYP'li üyelerin kutsal devlet mantığı sebebiyle konunun açıklığa kavuşmasını
312
sağlamayarak örtbas ettikleri belirtilmektedir.
Komisyonun raporu

diğer araştırma raporlarına

göre hacimce çok küçük

olsa da konuya insan hakları açısından yaklaşması bakımından diğerlerinden bariz
bir şekilde ayrılmaktadır. Özellikle önergede ve karşı oy yazısında telefon dinleme
olayı

insan hakları açısından ele alınmıştır. Yapılan çalışmaların insan hakları
açısından ele alınmasının insan haklarının korumasına katkı sağlayarak diğer insan
haklarını

koruma

mekanizmalarını

harekete geçirecektir.

Karşı

yazısında

oy

telefon dinlenmesi ve istihbarat toplanması emirlerini veren siyasal sorumlu
bakanlar belirtilerek, İçişleri Bakanı Meral Akşener hakkında Meclis
soruşturmasının açılmasının talep edilmesi, konuya insan hakları açısından
yaklaşımının

insan
göstermektedir.
f)

Doğu

haklarını

ve

korumaya yönelik

Güneydoğu

Anadolu'da

mekanizmaları tetikleyebileceğini

Boşaltılan Yerleşim

Birimleri Nedeniyle

Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması

Göç Eden
Tedbirlerin
Komisyonu

Amacıyla

Tespit Edilmesi

Kurulan

Meclis

Gereken

Araştırması

313

20. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılında İstanbul Mv. Algan Hacaloğlu ve
9

arkadaşı

Doğu

nedeniyle göç eden
Başkanlığına

ve

Güneydoğu

Anadolu'da

yurttaşlarımızın sorunlarının

vermiş

oldukları

Meclis

Kurulunda 09.06.1997 tarihinde 101.
312
313

boşaltılan

tespit edilmesi

araştırması

birleşimde

yerleşim

birimleri

amacıyla

Meclis

önergesi TBMM Genel

kabul

edilmiş,

Komisyonun 9
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden
Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması
Amacıyla

532.
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Kurulan Meclis

Araştırması

Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi
Komisyonu Raporu, 20. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı:

ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar
verilmiştir. Komisyonun 18.06.1997 tarihli toplantısında Başkanlık Divanı
belirlenmiştir. Bu bağlamda Komisyon Başkanlığına Diyarbakır Mv. Seyyit Haşim
Haşimi seçilmiştir. Komisyon çalışmaları devam ederken Komisyonun üye sayısı
TBMM Genel Kurulunun kararıyla 13'e çıkarılmıştır.
üyeden

oluşmasına

Araştırma
Güneydoğu

Komisyonun önergesinde ve önerge gerekçesinde

Anadolu'da köylerin terör sebebiyle
açtığı,

sorunlara yol

devletin temel

varlık

boşaltıldığı,

Doğu

bu durumun

ve

çeşitli

bütünlüğünü,

nedeninin ülkenin

yurttaşların güvenliğini,

hukuk önünde eşitliği ve hukukun üstünlüğünü sağlamak,
demokrasinin kurum ve kurallarına işlerlik kazandırmak olduğu, aksi takdirde

temel hukuk
ihHil

kuralları, yaşam, barınma, sağlık, eğitim

edilmiş olacağı

belirtilerek

yurttaşların

göç

gibi temel insan

etmiş oldukları

haklarının

bölgelerde veya

köylerinde, sosyal ekonomik ve toplumsal açıdan gerekli önlemlerin belirlenmesi,
köylerine dönüşleri etkileyen sorunların incelenmesi ve sorunun çözümünü
sağlayacak

geliştirilebilmesi

önerilerio

amacıyla

Komisyon

kurulduğu

belirtilmektedir.
Komisyon,
yapmıştır.

Yapılan

altısı

toplantılarda

örgütlerinin temsilcileri,
yurttaşlar

ve

Ankara
öğretim

dışında

olmak üzere toplam on altı toplantı
merkezi ve yerel yöneticiler, sivil toplum

görevlileri ve

boşaltılan

yerlerden göç eden

muhtarların

doğrultusunda

bilgisine başvurulmuştur. Elde edilen bilgi ve belgeler
göç edenlerin yerleşim, istihdam, eğitim, sağlık ve diğer sorunları

ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

başlık

Komisyon raporunda
altında insan hakları

diğer

olarak konunun ayrı bir
değerlendirilmesi dikkat çekmektedir.

raporlardan

açısından

farklı

Bölgedeki sorunun devam etmesinde insan hakları ihlallerinin etkisinin sorunun
derinleşmesine ve giderek çözümsüzlüğe taşınmasına neden olduğu iddia edilmiş,
sorun insan hakları bağlamında anayasa, dış hukuk, Avrupa İnsan Hakları Yargısı
ve hukuk boyutu açısından incelenmiştir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Divanına
yapılan

874

başvurudan

358'i köy yakma ve

Konuya hükümetlerin
aynen

alınarak aniatılmak

bakışı

boşaltma

hükümet

istenmiştir.

ile ilgilidir.

programlarındaki

49. Hükümet

ilgili bölümler

Programının

koruculuk

191

sistemine

bakışı diğerlerinden ayrılarak

koruculuk sisteminin tasfiye edilmesi

amaçlanmaktadır.

Raporun Sonuç ve Komisyon Önerileri başlıklı son kısmında göç olgusu
ele

alınarak

Sosyolojik

göç olgusunun sebepleri,

araştırmalara

sonuçları

göre göçün sebepleri

ve çözüm önerileri

şunlardır:

1.

OHAL uygulaması, OHAL'in baskıya

2.

Yayla yasağının

3.

Çatışmalara
güvenliği

irdelenmiştir.

dönüşen uygulamaları

uygulanması

dayalı

olarak

riskinin fazla

kır

ölçekli

yerleşim

alanlarında

can

olması

4.

Güvensizlik ortamı,

şiddet ortamından uzaklaşma isteği

5.

Hane halkı reisierinin çocuklarının geleceğine ilişkin duydukları
kaygılar

6.

Çatışma ortamının

ailelerin ve işletmelerin ekonomik işleyişini

bozması

7.

Özel birlikler, özel kuvvetler ve koruculuk sisteminden kaynaklanan
rahatsızlıklar

8.

Silahlı

illegal örgütlerin kendine destek vermeyen, vermek istemeyen

köy ve mezralara yönelik baskı sistemi
9.

Silahlı

ambargosu
10.

uygulamasının

geniş

kaldırılması,

yelpazeli çözüm önerileri

hoşgörü,

koruculuğunun

barış

ve

sıralanmıştır.

dayanışma

ortamının

temel hak ve özgürlüklere yönelik ibiallerin önlenmesi, hukukun

üstünlüğü, yargı bağımsızlığının sağlanarak

geçici istihdam

hak arama

şemsiyesi

altında

yollarının açılması

ve köy

tasfiye edilmesi çözüm

Boşaltılan Yerleşim Birimleri Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, s. 71-2.
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gıda

Siyasi faili meçhul cinayetierin işlenmese 14

oluşturulması,

314

ile birçok bölgede

uygulanması

Sorunun çözümü için çok
OHAL

endişesi

illegal örgüte gider

önerilerinden bazılarıdır. Etnik duyarlılıklara demokratik çözüm ve çoğulcu
demokrasi anlayışı doğrultusunda bölgenin etnik yapısı dikkate alınarak bu
günlerde AB'nin insan hakları ve azınlık hakları bağlamında ele aldığı birçok konu
şu şekilde formüle edilmiştir: " ... Kültür mozaiğiınİzin zenginliğini oluşturan tüm
etnik, inanç ve köken farklılıklarının alt kimlik arayışlarının önündeki yasal,
kurumsal veya toplumsal engeller
tanınmalı, yurttaşlarımızın,

kaldırılması;

bu

bağlamda

Kürt

kendi anadillerinde, bu arada Kürtçe özel

kimliği

eğitim,

özel

radyo, özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı, kendi kültür,
gelenek ve folklorlarını koruma ve geliştirme, çoğulcu demokrasi koşullarında
yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden, her kökenden, her inançtan, her
etnisiteden yurttaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlığını öngören üst
kimlik kucaklaşmalan sağlanmalıdır. "3 15
Yukarıda bazıları

belirtilen sorunlardan biri gündeme geldiğinde aradan on
yıla yakın bir süre geçmesine rağmen günümüz parlamentolarında ateşli
tartışmaların yaşanması, Komisyonun hassas konularda insan haklarının
gerçekleşmesi açısından cesur bir tutum sergilediğini göstermektedir. Komisyonun
bu tutumu karşı oy yazılarında rapordan örnekler ve doğrudan alıntılar yapılarak
eleştirilm ektedir.
ve korunması
insan hakları açısından özenli bir şekilde ele alınmıştır. Konunun insan hakları
boyutunun ayrı bir başlık altında ele alınması konuya gerekli önemin verildiği
göstermektedir. Komisyonun yıllar önce önermiş olduğu Kürtçe yayın yapılması
vb. öneriterin günümüzde yaşama geçirilmesi çalışmaların insan haklarının
korunmasına sağladığı katkıyı göstermektedir. Bu durum parlamenter denetim
yollarıyla insan hakları alanında yapılan çalışmaların uzun vadede insan haklarının
korunmasına etkisine bir örnek oluşturmaktadır.
Komisyonun

g)

Kadının

çalışmalarında

Statüsünün

insan

haklarının sağlanması

Araştırılarak Kadınlara Karşı

Her Türlü

Ayrımcılığın

Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken
Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu 316

315
316
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Sayısı:

752.

193

20. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılında İzmir Mv. Birgen Keleş ve 18
arkadaşının kadının statüsünün araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü
Aynıncılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis Başkanlığına vermiş oldukları Meclis
araştırması önergesi TBMM Genel Kurulunda 10.03.1998 tarihinde 64.
birleşiminde alınan 535 sayılı karar ile kabul edilmiş ve Komisyonun on üç
üyeden oluşmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar
verilmiştir. Komisyonun 26.03.1998 tarihli I. toplantısında Başkanlık Divanı
belirlenmiştir. Bu bağlamda Komisyon Başkanlığına Aydın Mv. Yüksel Yalova
seçilmiştir. Daha sonra Yüksel Yalova'nın Komisyon üyeliğinden istifa etmesi
üzerine Komisyon Başkanlığına Muğla Mv. Lale Aytaman seçilmiştir. Komisyon
çalışmalan devam ederken Komisyonun üyesi sayısı TBMM Genel Kurulunun
kararıyla on dörde çıkarılmıştır. Komisyon dokuz defa toplanmış olup iki defa da
toplanmak istemesine rağmen yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplanamamıştır.

20. yüzyılın
ikinci yarısında dünya kadınlarını uluslararası alanda çözümler aramaya sevk
ettiği, bu bağlamda uluslararası kararlar alındığı, strateji, hedef ve eylem planları
belirlendiği,
pozitif ayrımcılık kavramının gündeme geldiği, Türkiye
Meclis

araştırması

önergesinde

kadın-erkek eşitsizliğinin

Cumhuriyeti'nin Kadınlara Karşı Her Türlü Aynıncılığın Önlenmesi
Sözleşmesi'ni 3232 sayılı kanunla kabul etmesine rağmen Sözleşmenin hukuk
düzenine yansıtılamadığı belirtilerek Türkiye' de kadının hukuki, ekonomik, sosyal
ve siyasal konumunu, cinsler arası eşitsizliğe yol açan faktörleri ve alınabilecek
önlemleri ortaya koymak, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi'nin yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenleri ve bu bağlamda
değiştirilmesi zorunlu olan yasaları belirlemek, başta Türk Kanunu Medenisi
olmak üzere tüm yasa

değişiklik

önerilerinin

gerçekleşmesini hızlandırmak

ve

TBMM'de kadın-erkek eşitliğini sağlamak için gerekli önlemleri saptamak üzere
Meclis araştırmasının açılması gerektiği ifade edilmiştir.
Komisyon kadın sorunları ile ilgili çeşitli özel ve kamu kurum ve
kuruluşlarından ilgili kişilerle görüşmelerde bulunmuş ve gerekli bilgi ve belgeleri
temin etmiştir.
İlk olarak Sözleşme'nin tarihi gelişimi ve Türkiye'nin Sözleşmeyi
onaylaması

194

ve

koyduğu

çekinceler ele

alınmıştır.

Çekinceler konusunda ilginç bir

durum tespit edilmiştir. Çekinceler 11.06.1985 tarih ve 3232 sayılı TBMM Uygun
Bulma Kanunu, 24 Temmuz 1985 tarih ve 85/9722 sayılı BK onayı ile 14 Ekim
1985 tarih ve 18892 sayılı R. G.' de yer almamasına rağmen çekince beyanları
edilmiştir.

BM'ye tevdi
hükmündedir.

açısından

Bu durumda çekinceler iç hukuk

yok

İkinci olarak ise ulusal mekanizmaların durumundan bahisle Kadının

Statüsü ve

Sorunları

Genel

Müdürlüğü, kadının

karar mekanizmalarında, eğitim ve
ve kadın sağlığı, kadına yönelik
ekonomik

yaşama

değinilmiştir.
Sözleşmesi

ve idari

katılımı,

Ayrıca

kırsal

eğitim

siyasette, yerel yönetimlerde ve

materyal-lerindeki durumu ele
ve kadının cinsel istismarı,

şiddet

kesimde ve medyada

Kadınlara Karşı

kadının

alınmış
kadının

konumuna

Her Türlü Aynıncılığın Önlenmesi
yansıtılması

hükümlerinin iç hukukumuza

konusunda sürdürülen yasal

çalışmalar belirlenmiştir.

Değerlendirme kısmında

güçlendirilmesi,

kadınların

iyileştirilmesi, kadına

ekonomik

çekincelerin kaldırılması, ulusal mekanizmaların
yönetime katılımının artırılması, kadın sağlığının
şiddet

yönelik her türlü

yaşama katılımın artırılması,
konuları

durumunun düzeltilmesi

ayrı

İstisınarın

önlenmesi,

kadının

kesimde ve medyada

kadının

ve

kırsal

başlıklar altında

çalışmalar doğrultusunda değerlendirmelere

ele

alınarak yapılan

yer verilmiştir.

Sonuç ve Önerilerde ise kadınının durumunun düzeltilmesi için önemli
önerilere değinilmiştir. Kadınların olanaklardan mahrum edilmesinin temel hak ve
özgürlük ihHili olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda rapordaki konuya yaklaşımı
gösteren şu ifadedeler dikkati çekmektedir: "Kadınları ve genç kızları
olanaklarından, yönetime eşit ölçülerde katılmalarını sağlayacak uygun koşulların
oluşmasından, kalkınmaya

ve ekonomik gelişme faaliyetlerine katılmaktan ve tüm
kaynaklardan erkeklerle eşit ölçüde yararlanma imkanından uzak tutmak toplumun
yarısının gelişmesine

engel olmak

erkek egemen ideolojinin

anlamını taşır.

değer yargıları

ve tek

önemli bir temel hak ve özgürlük ihlalidir."
yönelik ulusal

mekanizmaların

mücadele edilmesi,
317

eşitlik

317

taraflı dayatması

onları

içine hapsetmek

Bu ihlalin önlenmesi için kadına

güçlendirilmesi,

konusunda

Unutmamak gerekir ki

kadına

duyarlılığın

yönelik

şiddete karşı

erkeklerde de

geliştirilmesi,
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toplumsal cinsiyet
yerleştirilmesi ve
önlemlerin alınması
Komisyon

bakış açısının

tüm kamu politika, plan ve programianna
siyasete katılmasının artırılması için gerekli

kadınların

gerektiği belirtilmiştir.

kadın hakları

kadın haklarına aykırılıkların

için yeni birimlerin oluşturulması ve yasalardaki
çıkanlması için önerilerde de bulunmaktadır. Bunlar

şunlardır:

1. TBMM'de "Kadın Erkek Eşitliği İzleme Komisyonu"nun kurulması
2.

"Eşitlik

Çerçeve Yasası"nın

çıkarılması

3. Medeni Kanun ve TCK'daki

kadınlarla

ilgili olumsuz düzenlernelerin

çıkarılması

4. Siyasi Partiler Kanununda ve seçim sisteminde değişiklik yapılarak
her iki cinsin eşit temsilinin sağlanmasına kadar fırsat eşitliği, olumlu
ayrımcılık, kota veya belirli oranlarda temsil olanakları sağlanması
5. Gebelik ve

doğum

sırasında işten çıkarmanın

izinlerinin artırılması ve gebelik ve
önlenmesi vb.

doğum

izni

Rapora muhalefet şerhlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında ve
üniversitelerde kılık kıyafet kısıtlamalarma son verilmesi bağlamında şu ifadelere
yer verilmiştir: "Bir kısım kadınlara karşı ayrımcılık şeklinde sonuç doğuran,
onların kamu alanınc;laki haklarından mahrum edilmesine sebebiyet veren kamu
kuruluşlannda
ve üniversitelerdeki kılık kıyafet kısıtlamaianna son
3 18
verilmelidir. "
Komisyon BM insan

hakları

temel belgelerinden

Kadınlara Karşı

Her

Türlü Aynıncılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi, diğer bir deyişle
insan

haklarının korunması

bağlamında kadın haklarının gerçekleşmesi

için

alınması

gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulmuştur. Bir çok araştırma
komisyonu somut bir olay üzerinde insan haklarının korunmasına yönelik çalışma
yapmışken bu Komisyon somut bir olayı değil, soyut olan bir Sözleşme'yi konu
edinmiştir.

318

Konunun soyut

olduğunu

belirtirken somut

tarafının olmadığı değil

Kadının Statüsü Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, s. 74-5.
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çıkış noktasının

soyut olduğu kastedilmektedir.
somut olaydan genelde soyut çıkarsamalara
konudan somut çıkarsamalara ulaşmıştır.

Diğer araştırma komisyonlarında
varılırken

bu Komisyon soyut

h) Diğer Meclis Araştırması Komisyonları
İnsan haklarının korunmasına katkı sağlayan birçok araştırma komisyonu
bulunmaktadır.

Bunlardan önemli olanlar ve kamuoyu

tarafından

bilinenler

yukarıda ayrı başlıklar altında

ele alınmıştır. Ancak tüm araştırma komisyonlarının
ayrı ayrı incelenmesi tezin boyutunu aşacağından diğer araştırma komisyonlarının
sadece ismen belirtilmesi uygun olacaktır. Bu bağlamda insan hakları ile ilgili
araştırma komisyonları

dönemlerine göre belirtilecek olup hangi dönemlerde insan

haklarıyla

konuların

ilgili ne tür

ön plana

çıktığının

bütünsel olarak

anlaşılması

için yukarıda incelenen araştırma komisyonları da aynı kategoride ele alınacaktır.
l.

18. Yasama Dönemi
a. Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak ve Mevcut Çevre

Sorunlarını Gidermek İçin Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek ve Bir Çevre Politikası

Oluşturmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

319

b. Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 320
2.

19. Yasama Dönemi

a. Ülkemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak
Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikaları Tespit Etmek Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu321
b. Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Nedenlerinin ve Sorumluların
Ortaya Çıkarılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu322

3 9

ı Komisyonun kurulması TBMM Genel Kurulunun 24.05.1988 tarihli 69. Birleşiminde kabul
edilmiştir. Komisyon Başkanı Konya Mv. Ali Özdemir olup Komisyon Raporu 549 sıra sayısı ile
dağıtılmıştu.

32

° Komisyonun

kurulması TBMM Genel Kurulunun 30.05.1989 tarihli 94. Birleşiminde kabul

edilmiştir.
32

ı Komisyonun hazırladığı rapor 292 sıra sayısı ile dağıtılmıştır. Komisyon Başkanı Eskişehir Mv. İ.

322

Yaşar Dedelek'tir.
TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 369. Komisyon Başkanı Nevşehir Mv. Osman Seyfı'dir.

197

c. Çemobil Faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak, Faciayla İlgili
Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların Tespiti ve Giderilmesi
İçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu 323
d. Güneydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olaylan Yerinde
incelemek ve Alınması Gereken Tedbirleri TBMM'ye ve İlgili Merciiere İletmek
ve Memleketin Birlik ve

Beraberliğinin

Sağlanmasına

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

Katkıda

Bulunmak

324

e. Ülkemizin Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre
Sorunlannın Sebep ve Sonuçları İle Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit

Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu325
f. Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik

Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu

g.

Doğu

ve

326

Güneydoğu

Araştırarak Alınması

Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen

Gereken Tedbirleri Belirlemek

Araştırması Komisyonu

Amacıyla

Olayları

Kurulan Meclis

327

h. Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlanmızın Karşılaştıkları
İdari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunları Tespit Etmek ve Gerekli
Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu328

i. Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin
Yapılabilmesi ve Trafik Kazalannın Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin

323

324

TBMM, 19. Yasama Dönemi, 3. Yasama Yılı, Sıra Sayısı: 455. Komisyon Başkanı Rize Mv.
Mustafa Parlak'tır.
TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 651. Komisyon Başkanı Balıkesir Mv. Ömer Lütfi
Coşkun'dur. Komisyon raporu, TBMM Genel Kurulu'nun 18.10.1994 tarihli 20. Birleşiminde
görüşü lmüştür.

325

326

TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 700. Komisyon Başkanı Isparta Mv. Ertekin
D urutürk 'tür.
TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 705. Komisyon Başkanı Zonguldak Mv. Şinasi
Altıner'dir.

327
328

TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 871. Komisyon Başkanı Erzurum Mv. İsmail Köse'dir.
TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 883. Komisyon Başkanı Afyon Mv. Baki Durmaz'dır.

198

ve Uygulanacak
.
329
K omısyonu

Politikaların

Tespiti

Amacıyla

Kurulan Meclis

Araştırması

j. Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde işlenmiş Faili Meçhul Siyasi Cinayetler
Konusunda Meclis Araştırması Komisyonu 330

k. Bosna-Hersek

Olayları

Araştırmalar

Konusunda

Yaparak

Milli

Siyasetimizin Uygulanmasında İcra Makamiarına Destek Sağlamak Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu33 ı
3. 20. Yasama Dönemi
a. Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin
Faillerinin

Ortaya

Komisyonu

Çıkarılması

Amacıyla

Açıklığa

Kurulan

Kavuşturulması

Meclis

ve

Araştırması

332

b. İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli
Tedbirlerin

Alınmadığı

Araştırması Komisyonu

iddialarını

Araştırmak

Amacıyla

Kurulan

Meclis

333

c. Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta Meydana
Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki ilişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

d.

Uğur

Mumcu Cinayetinin

Meclis Araştırması Komisyonu

334

Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla

Kurulan

335

e. Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza indirmek
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis

İçin Alınması

Araştırması Komisyonu

329

336

TBMM, 19. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 885. Komisyon Başkanı Samsun Mv. Ali Eser' dir.

330

Yukarıda incelenmiştir.

331

Komisyon raporunu TBMM Başkanlığına sunamamıştır. Komisyon Başkanı Ankara Mv. Sait
Kemal Mimaroğlu'dur.

332

Yukarıda incelenmiştir.

333

Komisyon raporu 20. Yasama Döneminde 179 sıra sayısı ile dağıtılmıştır. Komisyon Başkanı
İstanbul Mv. Ali Oğuz' dur.

334

Yukarıda incelenmiştir.
Yukarıda incelenmiştir.

335

199

f. Polis Tarafından Dinlenen Telefonlar Hakkındaki iddiaları Araştırmak
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırınası

g.

Doğu

ve

Güneydoğu

337

Boşaltılan

Anadolu'da

Yerleşim

Birimleri

Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken
Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırınası Komisyonu338
h.

Kadının

Araştırılarak

Statüsünün

Ayrımcıltğın Önlenmesi

Kadınlara

Karşı

Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi

Gereken Tedbirleri Tespit Etmek
.
339
K omısyonu

Amacıyla

Her

Türlü

İçin Alınması

Kurulan Meclis

Araştırınası

4. 21. Yasama Dönemi
a. Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan
Çalışmaların

Tüm

Yönleriyle

incelenerek

Alınması

Gereken

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırınası Komisyonu
b. Trafik

Kazalarının

Nedenlerinin

Araştırılarak

Tedbirlerin

340

Alınması

Gereken

Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırınası Komisyonu 341
5. 22. Yasama Dönemi
a. Ergene Nehrindeki

Kirliliğin

ve Çevreye Etkilerinin

Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırınası

Komisyonu 342
b. Tuz

Gölündeki

Kirlenmenin

Araştırılarak

Alınması

Gereken

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırınası Komisyonu 343

Komisyon raporu 20. Yasama Döneminde 345 sıra sayısı ile dağıtılmıştır. Komisyon Başkanı

336

İzmir Mv. Atilla Mutman'dır.
337

Yukarıda incelenmiştir.
Yukarıda incelenmiştir.
339
Yukarıda incelenmiştir.
34
Komisyon raporu 21. Yasama Döneminde 308 sıra sayısı ile dağıtılmıştır. Komisyon Başkanı
İzmir Mv. Atilla Mutman'dır.
341
Komisyonun raporu 21. Yasama Döneminde 547 sayılı sıra sayısı ile dağıtılmıştır. Komisyon
Başkanı İstanbul Mv. Ahmet Tan'dır.
342
TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 134. Komisyon Başkanı İstanbul Mv. Yahya Baş'tır.
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 27.05.2003 tarihli 85. Birleşiminde görüşülmüştür.
338

°

200

c. Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin ihale, Yer
Seçimi Süreçleri ve Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştıniması
344
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
d. Yurt

Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştınlarak

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu 345

e.

Çocukları Sokağa Düşüren

Nedenlerle Sokak Çocuklarının

Araştınlarak Alınması

Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Meclis Araştırması Komisyonu346

Sorunlannın

Amacıyla

Kurulan

f. Türk Sporonda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet iddialarının
Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

Meclis Araştırması Komisyonu347
g. Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağlığına Verdiği
Zararların Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 348
h. Milletvekili
Aydınlahlması

Lojmanlarında

ve Sorumluların
Araştırması Komisyonu349

343

344

Mustafa

Belirlenmesi

Güngör'ün
Amacıyla

Öldürülmesinin
Kurulan

Meclis

TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 181. Komisyon Başkanı Konya Mv. Özkan Öksüz'dür.
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 14.10.2003 tarihli 6. Birleşiminde görüşülmüştür.
TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 297. Komisyon Başkanı Samsun Mv. Cemal Yılmaz
Demir'dir. Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 02.06.2004 tarihli 96. Birleşiminde
görüşülmüştür.

TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 335. Komisyon Başkanı İstanbul Mv. Mustafa Baş'tır.
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 08.06.2004 tarihli 98. Birleşiminde görüşülmüştür.
346
TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 829. Komisyon Başkanı Siirt Mv. Öner Ergenç'tir.
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 29.03.2005 tarihli 76. Birleşiminde görüşülmüştür.
347
TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 956. Komisyon Başkanı Ankara Mv. Haluk İpek'tir.
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 18.10.2005 tarihli 8. Birleşiminde görüş ülmüştür.
348
TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 978.
Komisyon Başkanı Bitlis Mv. Vahit
Kiler'dir. Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 16. I 1.2005 tarihli I 9. Birleşiminde
345

görüşülmüştür.
349

TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 1056. Komisyon Başkanı Uşak Mv. Ahmet
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 28.03.2006 tarihli 80. Birleşiminde

Çağlayan'dır.

görüşü lmüştür.

201

i. Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin
Sebeplerinin Araştınlarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu350
j. Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde Meydana Gelen
Olayların Araştınıması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 35 ı
k. Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının

Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu 352
Neden Olduğu Sorunların ve Oluşturduğu Riskin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu 353
l. Küresel

ın.

Isınmanın

Şiddet Eğilimi

ile Okullarda Meydana
Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
354
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
350

Çocuklarda ve Gençlerde Artan

TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 1140. Komisyon Başkanı Gaziantep Mv. Fatma
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 01.06.2006 tarihli 122. Birleşiminde

Şahin'dir.

görüşülmüştür.
351

Komisyon çalışmalarını

tamamlayarak hazırladığı raporu 19.04.2006 tarihinde TBMM
Ancak raporun goruşmesı gerçekleştirilememiştir. Raporun
dağıtılınaması ve görüşmelerin yapılmaması hakkında TBMM Başkanlığı'na İzmir Mv. Ahmet
Ersin yazılı soru önergesi vermiştir. http://www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-22161s.pdf (Erişim Tarihi
18.05.2007) TBMM Başkanlığının 04 Mayıs 2007 tarihli cevapta şu şekildedir:
"Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelen olayların araştırılması
amacıyla kurulan (1 0/322, 323, 324) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun hazırladığı
rapor 19.04.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.
Bilindiği üzere Meclis araştırması komisyonu raporları üzerinde genel görüşme açılması
için İçtüzüğün 103 ncü maddesi uyarınca Danışma Kurulunca özel gündemle bir genel görüşme
günü belirlenmesi gerekmektedir.
Söz konusu hüküm gereğince, raporun dağıtılması halinde görüşülmesi yedi tam günden
sonraya bırakılamamaktadır. Bu nedenle rapor, Danışma Kurulunda görüşme günü belirlendikten
sonra dağıtılmaktadır.
Ayrıca, sıra sayısı olarak bastırılmış bulunan, aralarında (10/322, 323, 324) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu raporunun da yer aldığı dört adet Meclis araştırması komisyonu
raporu üzerinde genel görüşme açılmasına ilişkin Danışma Kuruluna herhangi bir talepte
Başkanlığına

sunmuştur.

bulunulmamıştır."
352

353

TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 1273. Komisyon Başkanı Kocaeli Mv. Eyüp Ayar'dır.
Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 27.02.2007 tarihli 148. Birleşiminde görüşülmüştür.
Komisyon çalışmalarının tamamlayarak TBMM Başkanlığı'na teslim etmişse 22. Yasama
Dönemi'nin sona ermesi sebebiyle rapor sıra sayısı olarak bastırılamadan kadük olmuştur.
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Soruşturması

4- Meclis

soruşturması Başbakan

Meclis

araştırılınasını sağlayan

bakanlar

hakkında

önerge ile

görüş ür

içinde

talep edilebilir. Meclis,

önce

oylamanın

Soruşturma açılmasına
oranında

güçleri

soruşturma

ayrı ayrı

komisyonu

bağlar.

verildiği

karar

oluşturulur.

200 ı' de
TBMM

yapılan

raporun

Başkanlığa

dağıtımından

katını

Başkanlığına

Meclis

Komisyon,

on

soruşturmanın

Soruşturma

iki

aylık

beş kişilik

sonucunu

süre içerisinde

yeni ve kesin bir süre verilir. 3 Ekim
soruşturma

komisyonu raporunun

teslimi zorunludur.

3 Ekim 200 ı Anayasa
raporunun öncelikle

üç

katı adayları arasından

ekleme ile bu süre içerisinde

Başkanlığına

belirtilmemişti.

takdirde Meclisteki siyasi partiler

belirten raporu iki ay içerisinde Meclise sunar.
aylık

talebini en geç bir ay

(Anayasa 100/1) 3 Ekim 2001

sayısının

her partinin üç

tamamlanamazsa komisyona iki

soruşturma

gizli yapılacağı

verebilecekleri üye

bildirir. Kura sonucu
bir

sayısının

ve gizli oyla karara

değişikliklerinden

cezai sorumluluklarının
Anayasaya göre Başbakan veya
onda birinin imzasıyla vereceği

aracıdır.

bir denetim
TBMM üye tam

soruşturma

bakanların

veya

değişikliğinden

görüşüleceği

hükme

önce

soruşturma

bağlanmışken,

yapılan

verilmesinden itibaren on gün içerisinde

itibaren on gün içerisinde

görüşüleceği

hükme

komisyonu
değişiklikle

dağıtılacağı

ve

bağlanmıştır. Yapılan

değişiklikle

Meclisin önceliği belirleme yetkisi, elinden alınarak raporun
görüşülmesi sürelere bağlanmıştır. Genel Kurul gerek görürse ilgili başbakan veya
bakanın Yüce Divana sevkine karar verir. Yüce Divana sevk kararı verilebilmesi
için üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu gerekir. Genel Kurul karar
verirken soruşturma komisyonunun tavsiyesi ile bağlı değildir.
Meclis
sıyası

partiler

soruşturması

soruşturma

amacı yarı-yargısal

354

ile ilgili

nitelik

kullanılmasını önlemektir.

cezai sorumlulukla ilgili
taşıyan

görüşme

olduğundan,

Meclisteki

yapamaz ve karar alamaz. Bunun

denetim yolunun partizanca amaçlar için

355

TBMM, 22. Yasama Dönemi, Sıra Sayısı: 1413. Komisyon Başkanı İstanbul Mv. Halide
İncekara'dır. Komisyon raporu TBMM Genel Kurulunun 29.05.2007 tarihli 116. Birleşiminde

355

görüşü lmüştür.
..

OZBUDUN, age., s. 274.

203

Meclis
Genel Kurulun
Başbakanın

soruşturması,
vereceği

parlamenter denetim yollanndan en etkili olanıdır.
Yüce Divana sevk kararı ile bir bakan bakanlıktan düşer.

Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa

etmiş sayılır.

(Anayasa

ı13/3)
ı8.

meclis

soruşturması

ele

alınacaktır.

"Çalışanlar

Günü" olarak

gelebilecek
yumduğu

ile ilgili yönü bulunan yedi

Bunlar:

değerlendirilmesi

tahrik edici beyanlarda

olayların

hakları

İstanbul Mv. Hasan Fehmi Güneş ve elli arkadaşı, ı Mayıs'ın

1.
karşı

Yasama Döneminden itibaren insan

olayları

önlemek

bulunduğu,
amacıyla

TCK'nın

ı

Mayıs

ı989

tarihinde meydana
almadığı

önceden gerekli tedbirleri

önlenmesi için güvenlik güçlerince
ve bu eylemlerinin

yapılan başvurolara

için sendikaya

çağdışı

ve

yöntemler uygulanmasına göz

228, 230 ve 240. maddelerine

uyduğu

iddialarıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında Meclis soruşturması

önergesi vermişlerdir. Önergede sendikal özgürlük ve ı Mayıs kutlamalarında
güvenlik kuvvetlerinin kötü muamelesi,
Güvenlik güçlerinin

yaşam hakkının

ı Mayıs olayiarına

müdahalesi

ihlali ele

şu şekilde

ele

alınmaktadır.
alınmaktadır:

"ı Mayıs günü İstanbul' da bazı grupların da kalkıştığı izinsiz toplantı ve gösteri
yürüyüşleri

iç güvenlik güçlerince son derece sert, acımasız ve hoşgörüsüz
biçimde cop, İsrail sopası ve ateşli silah kullanarak, bir anlamda resmi terör
uygulanılarak önlenmeye yeltenitmiş bu arada çok sayıda insan halkın gözü
önünde dövülmüş, yaralanmış, bir kişi de öldürülmüştür. " 356 Önerge doğrudan
ile ilgili olmasına rağmen önergede insan hakları terminolojisi
kullanılmamış, bir kez olsun uygulamaların insan haklarına aykırı olduğu
belirtilmemiştir. Söz konusu önerge Genel Kurulun O1.06.ı989 tarihli 96.
insan

hakları

Birleşiminde reddedilmiştir. Önerge sahibi Hasan Fehmi Güneş önergenin Genel

Kurul

görüşmelerinde

konuyu insan

haklarından

ziyade sevgiye

dayandırmaktadır:

"Sayın milletvekilleri, ı Mayısta, İstanbul'da, önce, demokrasi ve özgürlük
kavramlarını

içine

ilkel güdülerden

sindirmiş, yüreği
arındırmış

insan sevgisiyle dolu,

devlet otoritesi

anlayışı

aklını

ve

duygularını

yoktu.... Yüce

Tanrının

insanlara verdiği en soylu duygu sevgidir; o gün İstanbul' da sevgi yoksuniuğu
egemendi. "Sevgi yoksa zorbalık vardır." özdeyişi o gün İstanbul'da bütün ilkelliği

356

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 27, B. 88, s. 181.
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ile sergilendi, sürdürüldü." 357 Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 1 Mayıs
İşçi Bayramının tarihi ile ilgili şunları söylemektedir: "Bu arada şunu da hemen
belirteyim ki, biz, işçilerin bayram yapmasına karşı değiliz ve bu kürsüden bunu
da ifade ettik. 24 Temmuzda veya başka bir günde, işçi bayramı yapılabilir; Biz
bundan yanayız."358 Genel Kurul görüşmelerinde de hak ve özgürlük, demokrasi
vb. sözcükler kullanılmasına rağmen insan hakları ibaresi

İstanbul Mv. Mustafa Baş ve kırk altı arkadaşı, Ümraniye-Hekimbaşı

2.
çöplüğünde
TCK'nın

kullanılmamıştır.

meydana gelen olayda ihmal ve kusuru

240 ve ilgili maddelerine

bulunduğu

uyduğu iddiasıyla

ve bu eylemlerinin

Çevre

Bakanı

Bedrettin

Doğancan Akyürek hakkında Meclis soruşturması önergesi vermişlerdir. Önergede
sağlık hakkı, sağlıklı

bir çevrede yaşama hakkı ve yaşam hakkı ile ilgili hiç
bağlantı kurulmamış olup insan hakları bakış açısı bulunmamaktadır. Önerge
Genel Kurulun 25.05.1993 tarihli 106.
3.
ortaya

Kocaeli Mv.

çıkan

Şevket

Birleşiminde reddedilmiştir.

Kazan ve

kırk

dört

arkadaşı,

Çemobil

radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu

beyanlarda bulunarak toplumun genel

sağlığını

tehlikeye

attığı

faciası

yanıltıcı

ile

fiil ve

ve bu eyleminin

TCK'nın
Bakanı

240. ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Eski
Cahit Aral hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge

vermişlerdir. Önergede Bakan şu ifadelerle eleştirilmektedir: "Bütün dünya,

Çemobil felaketinin dehşetiyle radyasyona maruz kalan ülkelerden her türlü
yiyecek ithalatını kesmiş iken, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Radyasyon
Güvenlik Komitesi Başkanı Sayın Cahit Aral, iddia ve uyarıların aksine,
"Türkiye'de radyasyon yok. Dinine, imanına inanan biri Türkiye'de radyasyon var
diyemez. Her türlü balık ve yiyecek yenilebilir." demiştir. Hatta, aynı Bakan,
çayda da bir tehlike olmadığını kanıtlamak için, elinde çay bardağı ile gazetecilere
poz vermiştir." 359 Önergede konuya insan hakları açısından yaklaşılmış olup
Anayasanın

56. maddesindeki

gösterilmiştir.

sağlıklı

çevrede

yaşama hakkı

dayanak olarak

Önerge Genel Kurulun 26.01.1993 tarihli 59. Birleş iminde

reddedilmiştir.

357
358
359

TBMM Tutanak Dergisi, ı8. Yasama Dönemi, C. 28, B. 96, s. ı60.
TBMM Tutanak Dergisi, ı 8. Yasama Dönemi, C. 28, B. 96, s. ı 73.
TBMM Tutanak Dergisi, ı9. Yasama Dönemi, C. 27, B. 53, s. 53.
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20. Yasama Döneminde Hatay Mv. Atila Sav ve elli dört arkadaşı, suç
amacıyla teşekkül oluşturduğu ve eyleminin TCK'nın 313, 296, 240, 31

4.
işlernek

ve 33. maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar hakkında
Meclis

soruşturması açılmasına ilişkin

önerge

vermişlerdir.

Söz konusu önerge 20.

Yasama Döneminde Genel Kurulun 10.11.1998 tarihli 16.

Birleşiminde

kabul

edilmiştir. Önerge hakkında çalışmalar 20. Yasama Döneminde tamamlanamaması

sebebiyle 21. Yasama Dönemine intikal etmiştir. 360 Önergede belirtilen iddialara
"temiz toplum, temiz siyaset" açısından bakılmış olup konunun insan hakları
boyutuna değinilmemiştir. 361 Soruşturma Komisyonu da hazırladığı raporun
Değerlendirme kısmında

yine konunun insan

hakları

boyutuna

değinmemiştir.

İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar hakkında hazırlanan Soruşturma Komisyonu

Raporunda ilgilinin Yüce Divan'a sevkine gerek
Kurulun 29.06.2000 tarihli 122.

görülmemiştir.

Birleşiminde görüşülmüş

ve Yüce Divana sevki

yönünde önerge verilmemesi sebebiyle Yüce Divan'a sevk
Soruşturma Komisyonu raporu benimsenmiştir.

5.

gerçekleşmemiş

ve

362

20. Yasama Döneminde Şırnak Mv. Bayar Ökten ve elli yedi arkadaşı,

güvenlik güçlerince düzenlenen
suretiyle

Rapor Genel

kaçmasını sağladıkları

izlediği

politikanın

hakkında

Meclis

başanya

operasyonları Alaattİn Çakıcı'ya

haber vermek

ve hükümetin çeteler ve mafyalar ile mücadelede
ulaşmasını

engelleyerek görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin TCK'nın 230, 240, 296 ve 314. maddelerine
uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Eyüp Aşık
soruşturması açılmasına

dair önerge vermişlerdir.

6. Karabük Mv. Hayrettİn Dilekcan ve yetmiş bir arkadaşı, yasa dışı·
örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının
İçtüzüğün 77. maddesinin ikinci fıkrasına göre Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş
soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru hükümsüz kalır. Burada Meclis soruşturması,
hükümsüz kalanlar arasında sayılmadığından sonraki döneme intikal edecektir. Esasında da Meclis
soruşturması yargısal nitelikte bir görev olduğundan sonraki döneme intikal etmemesi ceza
hukuku prensiplerine uygun olmazdı. Nasıl ki bir konu hakkında önceki Cumhuriyet savcısı
tarafından başlatılan soruşturma, sonraki atanan tarafından devem ettiriliyorsa, Meclis
soruşturmasında da aynı düzenin olması gerekir.
36
ı TBMM Tutanak Dergisi, 21. Yasama Dönemi, C. 39 B. 122, Sıra Sayısı: 509, s. 2.
362
Soruşturma komisyonu raporunda ilgilinin Yüce Divan'a sevki isteniyorsa, rapor benimsenirse
ilgili Yüce Divan'a sevk edilir. Soruşturma komisyonu raporunda ilgilinin Yüce Divan'a sevki
istenrniyorsa, komisyon raporu benimsenirse, ilgili Yüce Divan'a sevk edilmez. Bu durumda
ilgilinin Yüce Divan'a sevki için, sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir
önergenin kabul edilmesi gerekir. (İçtüzük md. 112/5)

360

206

işledikleri suçların

ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri,
Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları ve bu eylemlerinin TCK'nın 230,
240, 296 ve 314. maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz,
Devlet Eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair önerge vermişlerdir.
Yukarıdaki

konulara benzer iki önerge 21. Yasama Dönemine intikal

etmiştir. Önergeler benzer konuları ve ortak kişileri ihtiva etmesi sebebiyle
birleştirilerek

bir soruşturma komisyonu kurulmuştur. Soruşturma Komisyonu
mezkur kişilerin Yüce Divan'a sevkine mahat olmadığına karar vermiştir. Genel
Kurul görüşmelerinde Devlet Eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskan Eski
Bakanı Hakkında Yüce Divan'a sevk yönünde önerge verilmeyerek Komisyonun
raporu

benimsenmiştir. Başbakan

A. Mesut

Yılmaz hakkında

yönünde önerge verilmişse de, bu önerge kabul
Soruşturma

Önergelerde ve
kısmında

sübut

konunun insan

bulmadığı

üyeleri

değil,

çoğu kişilerin

Soruşturma

ve bu

363

edilmemiştir.

Komisyonu

boyutuna
yargıya

raporunun

değinilmemiştir.

intikal

ettiği

Başkanı

Ali

Söz konusu iddialar

Soruşturma

Komisyonu

görmemiştir.

Bu durum

için

Yüce Divan'a sevkine gerek

Değerlendirme

Güngör'ün

şerhinde

muhalefet

Devleti idare edenler ile çete ve mafya arasında bağlantının

şekilde

haklannın olduğu

7.

konu

Komisyonu

belirtilmektedir.
olması

için

hakları

Yüce Divan'a sevk

ihalelere fesat karıştırılması olması, hukuk devleti ve insan
bir hakimiyet alanında düşünülemez.

İstanbul Mv. İrfan Gündüz ve elli beş arkadaşı, Türk milli eğitim

politikasına aykırı,

keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretİrnde
kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim
sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye
kullandığı;

bu eylemlerinin

uyduğu iddiasıyla

Milli

TCK'nın

159, 228, 230, 240 ve 251. maddelerine

Eğitim Bakanı

Metin

Bostancıoğlu hakkında

Meclis

soruşturması açılması amacıyla önerge vermişlerdir. Önergede sistematik bir insan

haklan

bakışı

yönetmelik

ve

değişikliği

öğrenim özgürlüğüne

363

değerlendirmesi

yaparak

yoktur.

Anayasanın

Bakanın

ders

yılının

42. maddesinde belirtilen

darbe vurduğu iddia edilmektedir.

Ayrıca

4.

ortasında

öğrencilerin

sınıf için

Türkçe

TBMM Tutanak Dergisi, 21. Yasama Dönemi, C. 36, B. 115, Sıra Sayısı: 496, s. 179.
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ders kitabının 61. sayfasında öğrencilere tavsiye edilen Kemal Yalçın'ın "Emanet
Çeyiz" adlı kitabında "Türk askerinin cepheden kaçtığı, sonradan Rum ve
Ermenileri kıtır

kıtır kestiği" safsatalarının

yer aldığı ve bunlarla Ermeni

iddiaları peşinde olanlara koz verildiği ileri sürülmektedir.

Genel Kurulun 09.04.2002 tarihli 28.
kurulmuştur. Soruşturma

komisyonu

olmadığına

yer

karar

vermiş

Birleşiminde

soykırımı

Söz konusu önerge

kabul edilerek

Bakanın

komisyonu

364

soruşturma

Yüce Divan'a sevkine
ı ı 7.

ve bu karar Genel Kurulun 25.06.2002 tarihli

Birleşiminde benimsenmiştir.

5- Gensoru
Gensoru parlamenter denetim
bakanın

bir

siyasal

sorumluluğuna

Divana sevk edilen bakan görevden

yollarından

en etkini olup hükümetin veya
soruşturmasında

yol açabilir. Meclis
düşmektedir.

Ancak Meclis

da Yüce

soruşturması

cezai

sorumlulukla ilgili olup siyasal sorumluluğa yol açan gensorudan ayrılmaktadır.
Gensoru bir siyasi parti grubu
imzasıyla
dağıtılır

veya en az yirmi milletvekilinin

verilir. Gensoru önergesi verilmesinden itibaren üç gün içerisinde
ve on gün içerisinde gündeme

görüşmede

BK

adına

adına

alınıp

alınmayacağı

görüşülür.

Bu

önerge sahiplerinden biri, siyasi parti gruplan adına birer milletvekili,
başbakan veya bir bakan konuşabilir. Yapılan görüşmede gensorun

önergesinin gündeme alınması kabul edilirse görüşme günü tayin edilir. Görüşme
önergenin gündeme alınma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün
geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya da bırakılamaz. (Anayasa md.
99/1-2)
Gensoru

görüşmeleri

sırasında

gerekçeli güvensizlik önergeleri veya
sonra

oylanır. BK'nın

çoğunluğu

99/3-4)

veya bir

BK'nın

veya bir

bakanın düşürülebilmesi

bakanın düşürülmesinde

güvensizlik oyları istenerek BK'nın ve bakanın
Gensoru ülkemizde
Anayasası

364

isteği

güven

gerekmekle olup oylamada güvensizlik

BK'nın

ı 96 ı Anayasası

döneminde ise bir defa

grupların

üyelerin veya

için üye tam

sayısının

salt

sayısının

salt

(Anayasa md.
çoğunluğunun

düşürülmesi zorlaştırılmıştır.

döneminde sadece iki defa,

sonuçlandırılmıştır.

1977

TBMM Tutanak Dergisi, 21. Yasama Dönemi, C. 89, B. 74, s. 222.
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bir tam gün geçtikten

oyları sayılır.

üye

verecekleri

yılında

ı 982

Süleyman

Demirel Hükümeti,
Bakanı

Hayrettİn

ı 980 yılında

ise Süleyman Demirel Hükümetinin Dışişleri
Erkmen gensoru yoluyla düşüıiilmüştür. 1982 Anayasası

döneminde ise 1998 yılında Başbakan A. Mesut
Taner gensoru ile düşürülmüştür.
Bu zamana kadar insan
verilmiştir.

Ancak sadece A. Mesut

da olsa insan

hakları

haklarıyla
Yılmaz

Yılmaz

ve Devlet

Bakanı Güneş

ilgili birçok gensoru önergesi

ve Devlet Bakanı

Güneş

Taner

ve hukuk devleti ilkesinin zedelenmesine neden

oldukları

Susurluk kazası sonucu tutum ve
davranışları sebebiyle CHP tarafından dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar

gerekçesiyle
hakkında

düşürülmüşlerdir.

dalaylı

gensoru önergesi

Ayrıca

verilmiştir.

Ancak mezkur bakan gensoru önergesinin

verilmesinden sonra istifa etmiştir. Bu verilen gensoru önergesi de amaca ulaşması
sebebiyle toplamda iki gensoru önergesinin amaca ulaştığı söylenebilir. Bununla
birlikte insan

haklarıyla

ilgili

unsurları barındıran

gensorular

bulunmaktadır.

Millet Partisi Grup Başkanvekili Konya Mv. Seyit Ömer Önder'in ve altı
arkadaşının vermiş olduğu 470 sayfalık gensoru önergesi insan hakları ile ilgilidir.
Bu önergede telefon

konuşmalarının

hükümet

tarafından dinlendiği

ve bu suretle

Anayasanın ı 7.
hakkında

maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla dönemin Ulaştırma Bakanı
gensoru açılması talep edilmektedir. Bu gensoru önergesi, 13.06.1966

tarihli 96. Birleşimde o dönemlerdeki siyasi partiler arasında Meclisi çalışamaz
hale getiren genel göıiişme ve gensoru önergelerinin geri alınmasına yönelik
centilmenlik anlaşması uyarınca geri alınmıştır.

365

İnsan haklarının korunması bağlamında insan hakları ihlalleri sebebiyle

verilen

gensoru

önergelerinin

başlıcalarına

yasama

dönemlerine

göre

değinilecektir.

a) 18. Yasama Dönemi

18. Yasama Dönemi terör
hakları

sorununun

ülkenin durumu

365

bir dönem

açıkça anlaşılmaktadır.

gensoru önergesi
reddedilmiştir.

yaygın olduğu

olaylannın tırmanmaya başlaması

verilmiştir.

olmuştur.

üzerine insan

Gensoru önergelerinden de

Bu Yasama Döneminde toplam on dokuz

Bunlardan

altısı

insan

hakları

ile ilgili olup hepsi

Bu gensoru önergeleri şunlardır:

İBA, age., s. 110-1.
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1. İstanbul Mv. Mehmet Moğultay ve altmış bir arkadaşı, güvenlik
güçlerinin bir tür devlet terörü niteliği gösteren işlem ve eylemlerine karşı gerekli
önlemleri almakta yetersiz kalarak temel hak ve özgürlüklerin zedelenmesine göz
yumduğu, sorumluluğu altındaki atamaların yansızlık

ve yasa

dışı

ve özen içinde

yapılamadığı

duyarlılığı göstermediği iddialarıyla

örgütlenmeler konusunda gerekli

İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında gensoru önergesi vermiştir. Önergede

konuya

doğrudan

alması açısından

insan hakları açısından yaklaşılmış olup insan haklarını esas
örnek olarak gösterilebilir. Gensoru önergesindeki şu ifadeler

insan hakları açısından bakışı göstermektedir: "İçişleri Bakanı Sayın Kalemli,
güvenlik güçlerinin bir tür "Devlet terörü"

niteliği

işlem

gösteren

ve eylemleri

konusunda gerekli önlemleri almakta yetersiz kalmakta, bu konularda kayıtsızlık
göstermekte ve bu davranışı ile "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"nde ve
Anayasanın "Kişinin hakları

hak ve özgürlüklerin
yummaktadır."
verilmiştir.

366

ve ödevleri"

sık

sık

adlı

ikinci bölümünde sözü edilen temel

zedelenmesine olanak

tanımakta

ve göz

Önergenin devamında ise söz konusu iddialara örnekler

Önerge

Genel

Kurulun

15.11.1988

tarihli

25.

Birleşiminde

reddedilmiştir.

2.

DYP Grubu

adına,

Grup

Başkanvekilieri

Zonguldak Mv. Köksal

Toptan ve Konya Mv. Vefa Tanır ile yirmi dört arkadaşı; Bulgaristan'daki
soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği
sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı
iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında gensoru önergesi vermiştir. Önergede
soydaşlarımızın
aykırı

tüm dünyanın gözü önünde insan haklarına, insanlık onuruna
bir biçimde sınırianınıza yığılmasından bahisle hükümetin takındığı tavır

eleştirilmektedir.

367

Konuya bağımsız bir şekilde insan hakları açısından

yaklaşılmamakta olup insan hakları argüman olarak kullanılmıştır. Önerge Genel

Kurulun 29.09.1989 tarihli 10.
3.

Eskişehir

Birleşiminde reddedilmiştir.

Mv. M. Cevdet Selvi ve

altmış

sekiz

arkadaşı;

ceza ve

tutukevlerindeki olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir Özel Tip
Ceza ve Tutukevindeki tutuklu ve hükümlülerin
sırasında

366
367

Aydın

Ceza ve Tutukevine nakli

gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hükümlülerin ikisinin ölümüne,

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 17, B. 25, s. 146.
TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 31, B. 1, s. 26.
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. 1

ve gelişen olaylar karşısında seyirci
kaldığı iddiasıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında gensorun
önergesi verilmiştir. Önergede bahsedilen olaylarla tutuklu ve hükümlülerin insani
pek

çoğunun yaralanmasına

neden

olduğu

haklarının zedelendiği

ve söz konusu Bakanın insan haklarına ve insan yaşamına
368
duyarsız kaldığı belirtilmektedir.
Olaylar tam olarak olmasa da insan hakları
açısından değerlendirilmiştir.

Önerge Genel Kurulun 28.09.1989 tarihli 9.

Birleşiminde reddedilmiştir.

4.

Diyarbakır

uygulamasının
sorunları

sürdürüldüğü

çözmekte

uyguladıkları

yanlış

özgürlüklerini ortadan
oldukları

seyirci

Mv. Fuat Atalay ve otuz dokuz
Doğu
düşerek

acze

politikalarla

kaldıkları iddiasıyla

vatandaşların yabancı

BK üyeleri

güvenını

yurttaşların

toplumsal
hakkında

OHAL

Anadolu Bölgelerindeki

vatandaşların

bölgedeki

kaldırdıkları,

ve siyasal nedenlerle

Güneydoğu

ve

arkadaşı,

barışın

kaybettikleri,

temel

hak

ve

bozulmasına

neden

ülkelere göç etmeleri

olayına

gensoru önergesi

vermiştir.

Önergede bölgenin sorunları insan hakları açısından ele alınmış olup güvenlik
konusuna önem verilmiştir. Önerge Genel Kurulun 06.02.1990 tarihli 73.
Birleşiminde reddedilmiştir.

5.

Edirne Mv. Erdal Kalkan ve

kırk

dokuz

arkadaşının, uyguladıkları

politikalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal
terörün önlenmesi konusunda yetersiz

kaldıkları

bunalıma

sürükledikleri,

ve laik ve demokratik

cumhuriyetimizi tehlike altına soktukları iddiasıyla BK hakkında verdikleri
gensoru önergesi Genel Kurulun 23.10.1990 tarihli 2. Birleşiminde reddedilmiştir.
6.

Yıldırım

Tunceli Mv. Orhan Veli

ve yirmi üç

arkadaşı, kararsız

ve

hasiretsiz tutumu ile ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara
yükselmesinde, sorgulamalarda insanların ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'daki

olayların

meydana gelmesinde pay sahibi

olduğu

ve bu olaylar

karşısında acze düştüğü iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında

gensoru önergesi vermişlerdir. Önergede İktidar ve Bakan ağır bir şekilde insan
hakları açısından eleştirilmektedir. Şu
hakları

ifadelerle

anlaşılacağı

durumunun vahameti ve gerekli önlemlerin

üzere ülkenin insan

alınmaması açıkça

ortaya

konmaktadır: "ANAP iktidarı, düşünce özgürlüğünü engelleyen TCK'nun 141,

368

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 31, B. 2, s. 98.
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ı42

ı63

ve

üncü maddelerinin ceza sistemimizden

yasağın kaldırılması girişimini

üzerindeki

oyalamakta,

grevleri ertelemekte, hak ve özgürlükleri fiilen
yaygınlaşmasına

terörün

Bölgesinde
ıstırabın,

yıllardır

açmaktadır.

sürdürüle gelen dil ve kültür
çarpıklığın

ekonomik

yetmiyormuş

bilerek yol

işlemez

getirmiş

çıkarılması

savaş

sığınarak

bahanesine

hale getirmekte,

( ... )

Doğu

yasağının

olduğu

ve anadiller

ve

işkence

ve

Güneydoğu
getirdiği

meydana

pekiştirilmesi

yoksullukla

gibi, insanlara pislik yedirecek derecede ileri götürülen zulüm,

nihayet insanların öldürülmesi ile doruğa ulaşmıştır." 369 Önerge Genel Kurulun
ı9.03.ı99ı

tarihli 95.

Birleşiminde reddedilmiştir.

b) 19. Yasama Dönemi
ı 9.

Yasama Döneminde

kırk

iki adet gensoru önergesi

verilmiştir.

Bunlardan yedisi insan hakları ile ilgilidir. Bunlar:
ı.

Diyarbakır

Yurttaş

Mv. Sedat

çarpıtarak halkı aldattığı

ve böylece

ve on dokuz

suçluları korumayı

arkadaşınca,

gerçekleri

görev haline

getirdiği

iddiasıyla İçişleri Bakanı İsmet Sezgin hakkında gensoru önergesi verilmiştir.

Önergede polisin açık bir şekilde insan haklarına karşı olduğu, kamuoyunun gözü
önünde "Kana kan intikam", "Kahrolsun İnsan Hakları", "Kahrolsun Kürtler" ve
"Kürtlere Ölüm" gibi sloganlar attığı belirtilmektedir. Ayrıca basın özgürlüğü,
370
işkence gibi konulara değinilmiştir. Önerge reddedilmiştir.
2.

RP Grubu

Malatya Mv.
giderek

Oğuzhan

tırmanan

adına

Başkanvekilieri

Grup

Asiltürk, Hükümetin özellikle

terör ve

anarşiyi

önlemede

Süleyman Demirel ve BK üyeleri

Şevket

Kazan ve

Şırnak olaylarında

ve ülkede

Kocaeli Mv.

başarısız kaldığı iddiasıyla Başbakan

hakkında

gensoru önergesi

vermişlerdir.

Önergede Şırnak ve ardından Çukurca'da yaşanan olayların kontrolden çıktığı,
terörün can almaya devam
arasında

ülkenin iç

belirtilmektedir.
rağmen

371

bu lafza

ettiği,

güvenliği

369

371

bütünlüğü

ve

için

endişeterin

rastlanmamaktadır.

giderek

Söz konusu önergenin gündeme

Birleşiminde reddedilmiştir.

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 57, B. 92, s. 332.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 17, B. 1, s. ll.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 17, B. 1, s. 13.
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arttığı, halkın

arttığı

Ancak önergedekonu tamamen insan hakları ile ilgili olmasına

Genel Kurulun 23.09.1992 tarihli 6.

370

faili meçhul siyasi cinayetierin

alınması

3.
Anayasayı

Bitlis Mv. Kaınran İnan ve otuz arkadaşı, son Irak bunalımında
ihlal ederek Türkiye'yi savaşa taraf haline getirdikleri ve gerçekleri

TBMM ve kamuoyundan gizledikleri
BK üyeleri hakkında gensoru önergesi
4.
müttefik

CHP Grubu
ülkelerin

adına

Süleyman Demirel ve

vermiştir.

Başkanvekili

Grup
lrak'a

Kuzey

iddiasıyla Başbakan

yaptığı

ve Ankara Mv. Uluç Gürkan,

müdahalede

İncirlik

Üssünün

kullanılmasına
Başbakan

5.

göz yumarak Anayasaya aykırı hareket ettikleri iddiasıyla
Süleyman Demirel ve BK üyeleri hakkında gensoru önergesi vermiştir.
adına

RP Grubu

Asiltürk, TBMM karanna
bombalarnalarına
Başbakan

Başkanvekili

Grup

aykırı

bir

şekilde

ve Malatya Mv.

Çekiç Güç'e mensup

uçakların Irak'ı

göz yumarak milli menfaatlerimize zarar verdikleri

Süleyman Demirel ve BK üyeleri

Yukarıdaki

üç önerge

aynı

konulu

Genel Kurulun 02.02.1993 tarihi 62.

hakkında

olması

Oğuzhan

iddiasıyla

gensoru önergesi vermiştir.

sebebiyle birlikte

görüşülmüş

ve

Birleşiminde reddedilmiştir.

Önergede asıl şikayet konusu, Çekiç Güç'e mensup uçakların İncirlik
Üssünden kalkarak Irak'ın kuzeyini bombalamalannın Anayasanın 92. maddesinin
birinci fıkrasına aykırı olmasıdır. Anayasanın 92. maddesinin birinci fıkrasına göre
milletlerarası
olduğu

hukukun

milletlerarası

meşru saydığı
andtaşmaların

hallerde

savaş

ilanma ve Türkiye'nin taraf

nezaket kurallarının
gerektirdiği haller dışında TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı
silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM'nindir.
veya

milletlerarası

İncirlik Üssünün kullanımı için izin alınmaması bu hükme aykırıdır.

Önergelerde konunun insan hakları boyutuna pek değinilme-mektedir.
Sadece buna izin verenlerin mevzuata

aykırı

davrandığı

belirtilmektedir.

Bombalama sonucu ötebilecek masum insanlardan hiç bahsedilmemektedir. Bitlis
Mv. Kaınran İnan ve otuz arkadaşının verdiği önergede söz konusu olayın Türkiye
Cumhuriyeti

Anayasası

ve TCK'ya

hükümetin suçlu duruma
edildiği belirtilmiştir.
şöyle
372

ele

alınmıştır:

372

düştüğü

aykırı

olduğu

ve CHP'nin önergesinde

ve Türkiye'nin egemenlik

haklarının

ihlal

RP'nin önergesinde ise konu milli menfaat açısından

"Bosna-Hersek'teki katliam ve

ırza

tecavüzlere seyirci kalan,

TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 28, B. 62, s. 312-3.
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buğday yardımı

Ermenistan'a
Kıbrıs'ta

Denktaş'ı

Muhribimizi

yalnız

anlaşma

imzalayan,

zorlayan,

Muavenet

yapan, elektrik vermek için
bırakarak

vuranların koruyuculuğunu

taviz vermeye

yapan, Çekiç Güç süresini uzatarak bu

gücün Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini peşinen onayiayan bu iktidarın, görevini,
milli menfaatlerimize yaraşır şekilde yürütme imkanı kalmamıştır." 373
6.

Denizli Mv. Hasan Korkmazcan ve

günlerde cezaevlerinde meydana gelen
bulunduğu iddiasıyla

Bakanı

Adalet

fırar

altmış

dokuz

olaylarında

arkadaşı,

son

ihmal ve kusuru
hakkında

Mehmet Seyfi Oktay

gensoru

önergesi vermişlerdir. Önergede Bakanın "insan hakları ve demokrasi gösterisi"
yaptığı

iddia edilerek cezaevlerinden hakimiyetin

gerçekleştiği belirtilmektedir.

bulunmamakta olup

374

Bakan'ın

kaybedildiği

ve

fırar olaylannın

Konuya insan hakları açısından bir bakış açısı

insan

hakları

gösterisi

yaptığı

iddia edilmektedir.

Söz konusu önerge Genel Kurulun 09.03.1993 tarihli 78.

Birleşiminde

reddedilmiştir.

7.

CHP Grup

Anadolu Bölgesinde
tırmanmasını

Başkanvekili

gelişen

önleyemedikleri

ve Ankara Mv. H. Uluç Gürkan,

son olaylar konusunda yetersiz kalarak
iddiasıyla Başbakan

gençlerin

olağan

olayların

Tansu Çiller ve BK üyeleri

hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge vermişlerdir.
sayılabilecek

Güneydoğu

demokratik yönetimi hiç

Önergede "reşit"

yaşamamış oldukları

devletin vatandaşların can güvenliğini koruyamadığı ifade edilmektedir.

ve

375

c) 20. Yasama Dönemi

20. Yasama Döneminde toplam yirmi iki gensoru önergesi TBMM
Başkanlığına verilmiştir.

Bu dönemde ortaya

çıkan

konular genelde devlet

içerisinde mevcudiyeti Susurluk olayı ile ayyuka çıkan yasa
ilişkileri

dışı

örgütlerle devletin

üzerinedir.
1.

CHP Grubu

adına

ve Antalya Mv. Deniz Baykal ile Grup

Başkanvekilleri Mersin Mv. Oya Araslı, Ankara Mv. Önder Sav ve Hatay Mv.

Nihat Matkap, devletin iç güvenlik
373
374
375

bakımından

zaafa

uğratıldığı iddiası

TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 28, B. 62, s. 314-5.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 31, B. 75, s. 28-9.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 41, B. 19, s. 410.
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ve

kazasının sergilediği "Devlet-Mafya-Politikacı"

Susurluk'ta meydana gelen trafik

ilişkisi karşısındaki beyan ve tutumu nedeniyle İçişleri Bakanı Mehmet Ağar
hakkında gensoru önergesi vermişlerdir. Önergede konuya insan hakları açısından
yaklaşılmamış,

Susurluk'ta

meydana

gelen

esrarengiz

kazanın

anlamı

sorgulanmıştır. Zamanın İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa ettiğinden gensoru
işlemden kaldırılmıştır.

önergesi

2. DYP Grubu adına Grup Başkanvekilieri Ankara Mv. Saffet Arıkan
Bedük, Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya ve Mersin Mv. Turhan Güven tarafından
hakkında
saklı

"Yeşil"

yakalama emri bulunan ve aranan

bulunduğu

vermediği

bildiğini

yeri

iddiasıyla

adlı

Mahmut

Yıldırım'ın

açıklamasına rağmen

Bakanı

Devlet

kod

yetkili merciiere haber
hakkında gensoru önergesi

Aşık

Eyüp

verilmiştir. Önergede insan hakları ifadesine yer verilmemiş olup önerge Genel
Birleşiminde reddedilmiştir.

Kurulun 01.07.1998 tarihli 113.
3.

DYP grubu

adına

Grup

Başkanvekilieri

Ankara Mv. Saffet

Arıkan

Bedük, Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya ve Mersin Mv. Turhan Güven çete ve
maf)ra liderleri ile

doğrudan ilişki

içinde

oldukları

ve

özelleştirmelerde

özellikle

Türkbank'ın satışı
kullandıkları

ihalesinde devletin menfaalini gözetmeyerek görevlerini kötüye
iddiasıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan A. Mesut Yılmaz

hakkında gensoru önergesi vermişlerdir. Önergede Türkbank'ın ihale süreci ile

ilgili mafya, siyaset ve ticaret ilişkisine değinilmiştir. 376
4. Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilieri Erzurum Mv. Lütfi
Esengün, Kayseri Mv. Salih Kapusuz ve Sivas Mv. Abdullatif Şener, çete ve
maf)ra liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye
kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle Türkbank'ın satışı ihalesine fesat
karıştırdıkları iddialarıyla Başbakan

A. Mesut

Yılmaz

ve Devlet

Bakanı Güneş

Taner hakkında gensoru önergesi vermişlerdir.
5.

CHP Grubu

adına

Grup

Başkanı

Antalya Mv. Deniz Baykal ile Grup

Başkanvekilieri Mersin Mv. Oya Araslı ve Ankara Mv. Önder Sav, mafya ve çete

liderleri ile
adarnma

376

yakın ilişki

fıyat

içinde

olduğu

ve

teklifi ve para ve kredi temini

Türkbank'ın satışı

ihalesinde bir

konularında yardımcı

iş

olmak suretiyle

TBMM Tutanak Dergisi, 20. Yasama Dönemi, C. 65, B. 19, s. 380.
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ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkında gensoru
önergesi vermişlerdir. Önergede çete, mafya ve siyaset ilişkilerine değinilerek bu
konumdaki hükümetin yönetiminde hukuk devleti ilkesine uygun bir toplum
düzenine ulaşmanın mümkün olmadığı belirtilmektedir. 377 Bu önergede de konuya
insan

hakları açısından bakılmamış,

aykırı olduğu

konu

üç önergenin konusu hemen hemen
Bakanı Güneş

önergesinde Devlet
hakları

Taner dahil
doğrudan

ve hukuk devleti ile

değinilmemiştir.

yönüne

yaşanan olayların

hukuk devletine

edinmiştir.

Yukarıdaki

insan

ancak

Sadece

aynı

olup sadece CHP'nin

edilmemiştir.

ilgili

CHP'nin

Bahsedilen konular

olmasına rağmen

önergesinde

konunun bu

hukuk

devletine

değinilmi ştir.
birleştirilerek görüşülmüştür.

Gensoru önergeleri Genel Kurulda
Kurulun 19.1 1.1998 tarihli 21.
edilmiştir.

22.

Birleşiminde

Gensoru önergelerinin

1982

Taner

Anayasası

haklarında

kabul

Genel Kurul un 23.11.1998 tarihli
Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet

verilen güvensizlik önergeleri ile

döneminde gensorunun

Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı

alınması

görüşmeleri

Birleşiminde yapılmıştır. Görüşmelerde

Bakanı Güneş

önergelerin gündeme

Genel

Güneş

amacına ulaştığı

düşürülmüştür.

tek örnek

Başbakan

A.

Taner'in düşürülmesidir.

Kars Mv. Y. Selahattin Beyribey ve otuz arkadaşı, TBMM'nin
olağanüstü toplantıya çağrılmasını sivil darbe girişimi olarak nitelendirdikleri ve
demokratikleşme çabalarını engelleyici tutum sergiledikleri iddiasıyla Başbakan
6.

Bülent Ecevit ve BK üyeleri hakkında gensoru önergesi verilmiştir. Önerge Genel
Kurulun 22.03.1999 tarihli 61. Birleşiminde reddedilmiştir.
d) 21. Yasama Dönemi

21. Yasama Dönemi, ülkemizin ekonomik olarak büyük gelgitler yaşadığı,
istikrar ve huzurun
yarısını

olmadığı

hiçbir etkileri olmadan

önergelerinin

çoğu

ülkenin

bir dönemdir. Bireyler bir gecede servetlerinin
kaybetmişlerdir.

yoksullaşmasına

Bundan

dolayı

sebep olma, ülkeyi zarara

kötü yönetim sergileme gibi ekonomik nedenlidir. Ekonomik
hakları

377

içerisinde incelenmesi

çalışma alanını

uğratma,

sorunların

insan

çok genişleteceği ve her konunun bir

TBMM Tutanak Dergisi, 20. Yasama Dönemi, C. 65, B. 19, s. 382.
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verilen gensoru

açıdan

ile irtibatı kurulabileceği düşüncesiyle çalışmada doğrudan
insan hakları ile ilgili gensoru önergelerine yer verilmiştir. Bu dönemde verilen
yirmi dokuz gensoru önergesinden sadede ikisi doğrudan insan hakları ile ilgilidir.
Bu gensoru önergeleri ile önceki yasama dönemlerindekiler karşılaştırıldığında
insan hakları sorunlarında göreli gelişmenin olduğu görülmektedir. Bu Yasama
insan

hakları

Dönemindeki insan hakları ile ilgili gensoru önergeleri
1.
Aydın

DYP Grubu

Mv. Ali

Rıza

adına

Grup

Başkanvekilleri

şunlardır:

Sakarya Mv. Nevzat Ercan,

Gönül ve Mersin Mv. Turhan Güven'in

bulunduğu iddiasıyla Başbakan

Bülent Ecevit

yargıya

müdahalede

hakkında vermiş oldukları

gensoru

önergesinin gündeme alınması reddedilmiştir. Önergede yargıya temel hak ve
açısından

özgürlükler

hukuk devletinin

yaklaşılarak

şartı,

şöyle

denilmektedir:

temel hak ve hürriyetterin

"Yargı

teminatı

bağımsızhğı,

ve yürütme ile

yasamanın hukuk içinde kalmasını sağlayan bir denetim mekanizmasıdır."

1. SP Grubu
Diyarbakır

Mv.

adına

Grup

Başkanvekilleri

378

Konya Mv. Veysel Candan ve

Ömer Vehbi Hatiboğlu uyguladıkları

politika-larla ülke

ve ABD'deki terör olayından sonra ortaya
çıkan uluslararası kriz konusunda tutarlı politikalar ortaya koymadığı iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru önergesi vermişlerdir. Önergede insan

ekonomisini

iflasın eşiğine getirdiği

hakları

ile ilgili birçok konu bulunmakla birlikte bu konulara genel itibariyle insan
hakları açısından bakılma-maktadır.
Söz konusu önergede yeterli imza
kalmadığından önerge işlemden kaldırılmıştır.
e) 22. Yasama Dönemi

3 Kasım 2002 genel seçimlerinden sonra Türkiye koalisyonlardan
kurtularak adeta iki partili bir sisteme fiili olarak geçmiştir. Önceki yasama
dönemlerinde ülkenin koalisyon hükümetleri ile yönetilmesi ve ülkeyi yönetenler
arasında

koordinasyonun

birçok gensorun önergesi

olmaması

ve

verilmişken

karşılaşılan

ekonomik krizlerden

22. Yasama Döneminin

yarısında

dolayı

bir kez

gensoru önergesi verilmiştir.
1.

CHP Grup

Başkanı

ve Antalya Mv. Deniz Baykal ve 32 milletvekili,

22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38
378

yurttaşımızın

TBMM Tutanak Dergisi, 18.06.2001, Birleşim: 119, s. 10.
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yaşamlarını

yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan, 'Hızlandırılmış Tren'
olarak adlandırılan uygulamayı mevcut altyapı eksikliklerini tamamlamadan
başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı

vermişlerdir.

Gensoru önergesinde

Binali

hızlandırılmış

meydana gelen kaza sebebiyle konuya can
insan

hakları açısından bağımsız

Yıldırım hakkında

bir

gensoru önergesi

trenin uygulamaya

konulması

güvenliği açısından yaklaşılmakta

yaklaşım bulunmamaktadır.

önerge Genel Kurulun 04.08.2004 tarihli I 18.

ve

olup

Söz konusu

Birleşiminde reddedilmiştir.

B) Dilekçe Komisyonu
Dilekçe

hakkı,

bireylerin kendileri veya kamusal

işlerle

ilgili dilek ve

şikayetlerini

tek başlarına veya topluca yargı organı dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarına sunabilme hakkıdır. Hakkın hem bireysel olarak hem de topluca
kullanabilme imkanı bulunmaktadır. Dilekçe
maddesinde şu şekilde yer almıştır:

hakkı

Kanun-i Esasi'nin 14.

"Tebaai Osmaniyeden bir veya birkaç kişinin gerek şahıstarına gerek
umuma müteallik olan kavanin ve nizarnata muhalif gördükleri bir maddeden
dolayı işin merciine arzuhal verdikleri gibi meclisi umumiye dahi müddei sıfatile
imzalı arzuhal vermeye ve memurinin efalinden iştiyake selahiyetleri vardır."
1921 Anayasası çok kısa olduğundan dilekçe hakkına yer vermezken 1924
Anayasası yer vermiştir. 1961 Anayasasında bu hakkın hem bireysel hem de toplu
olarak kullanılabilmesi öngörülmüşken 1982 Anayasasında toplu olarak
kullanılabilmesi açıkça öngörülmemiş ve bu sebeple hakkın toplu olarak kullanılıp
kullanılmayacağı tartışmasını getirmiştir. Anayasanın metninden dilekçe hakkının
toplu kullanılıp kullanılmayacağı yönünde doğrudan bir anlam çıkarmak zor da
olsa Anayasanın haklar karşısında takındığı kısıtlayıcı tavrı yansıtmaktadır. Bir
kısım sanatçı, aydın ve yazarların dönemin cumhurbaşkanına toplu olarak dilekçe
göndermeleri üzerine soruşturma başlatılması, dava her ne kadar beraatla
sonuçtansa da dilekçe hakkının toplu olarak kullanılamayacağı yönünde kanıyı
güçlendirerek bu şekilde konunun zihinlere yerleşmesine sebep olmuştur.
(Aydınlar Dilekçesi Davası 1986)
Dilekçe hakkı anayasalarda tanındığı gibi uluslararası sözleşmelerde de
Ancak dilekçe hakkının uluslararası sözleşmelerde diğer haklar gibi
bir şekilde yer almadığı görülmektedir. Dilekçe hakkı uluslararası alanda

tanınmıştır.

yaygın
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ilk defa 2 Mayıs 1948 tarihli Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisinde yer
almıştır.

379

Dilekçe hakkı yürütmedeki tüm birimlere karşı kullanılabileceği gibi
TBMM'ye karşı da kullanılabilir. TBMM'ye yapılan başvuruların inceleme ve
karara bağlama yeri Dilekçe 'Komisyonudur.
Dilekçe Komisyonu TBMM'nin daimi ihtisas

komisyonlarından

biridir.

(İçtüzük md. 20) Bu komisyonun işlevi diğer komisyonlarınkinden farklıdır. Diğer

komisyonlar genelde yasa teklif ve tasarılarını görüşürken Dilekçe Komisyonu
vatandaşların gönderdiği dilekçeleri inceler ve sonuçlandırır. Komisyon genel
olarak konu ayrımı yapmadan bütün dilekçeleri incelediğinden doğal olarak insan
hakları alanında verilen dilekçeleri de sonuçlandırmaktadır.
"Dilekçe Komisyonu, Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık esası
gözetilrnek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle ve kamu ile
ilgili olarak TBMM Başkanlığına gönderdikleri dilek ve şikayetleri inceler."
(İçtüzük md. 115) 3 Ekim Anayasa değişikliklerinden önce Türkiye'de ikamet
eden yabancılar dilekçe hakkından yararlanamamaktaydılar. 3 Ekim Anayasa
değişiklikleri ile karşılıklılık esası gözetilrnek şartıyla Türkiye' de oturan
yabancıların dilekçe hakkında yararlanabileceği hükmü getirilmiş, ardından bu
hüküm sonucu ilgili kanunlarda bu yönde değişiklik yapılmıştır.
Dilekçe Komisyonunda dilekçeleri Başkan, başkan vekili, sözcü ve
inceler. Bu dilekçelerden aşağıda özelliği
belirtilenterin ise incelenemeyeceğini karara bağlar. Bu dilekçeler şunlardır:
katİpten oluşan Başkanlık Divanı

• Belli bir konuyu ihtiva etmemesi
• Yeni bir kanunu veya bir kanun
•

Yargı

merciierinin görev

değişikliğini

alanına

gerektirmesi

girmesi veya yargı merciierince karara

bağlanması

• Yetkili idari makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmemesi
dilekçede bulunmasını
taşımaması (İçtüzük md. 116/1)

• Kanunun

379

şart

koştuğu

şartlardan

birini

Ömer ANAYURT, "1982 Anayasası ve 3071 Sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı", İnsan
C. 23-24, ( 2001-2002), s. 99.
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Bir dilekçenin işleme konulabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Ad,
soyad, ımza, adresin dilekçede bulunması gerekir. (Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun md. 4)
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı dilekçelerle ilgili sonuçları karara
bağlar ve TBMM üyelerine dağıtır. Dağıtım tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde itiraza uğramayan dilekçeler kesinleşir ve dilekçenin sonucu dilekçe
sahibine yazılı olarak bildirilir. (İçtüzük md. 116/2) Yukarıda incelenemeyeceği
belirtilen dilekçeler dışında itiraza uğrayan dilekçeler Komisyon Genel Kuruluna
sevk edilir ve Genel Kurulca incelenir. Komisyon Başkanlık Divanı, Komisyon
Genel Kurulu tarafından alınan kararları bastırır ve milletvekillerine ve bakanlara
dağıtır. Bu karara, kararın dağıtım tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gerekçeti
bir yazıyla itiraz edilebilir. İtiraz edilmezse dilekçe hakkındaki karar kesinleşir.
Komisyon Genel Kurulu itiraz edilen dilekçeleri itiraz tarihinden itibaren otuz gün
içerisinde rapor düzenleyerek TBMM Başkanlığına sunar. Dilekçe hakkında kesin
kararı TBMM alır. Bu süreç sonunda kesinleşen karar dilekçe sahiplerine ve ilgili
bakanlıklam bildirilir. İlgili bakanlık kesinleşen bu karar hakkında yaptığı işlemi
kendilerine yapılan bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Komisyon
Başkanlığına yazı ile bildirir. Komisyon Genel Kurulu bunlardan gerekli
gördüklerinin TBMM' de görüşülmesini isteyebilir. Bunun için komisyon kendi
görüşünü içeren bir raporla durumu TBMM Başkanlığına sunar ve TBMM'de
görüşme yapılır ve konu hakkında kesin karar verilir. İlgili bakanlık cevap
vermezse yine aynı prosedür izlenerek konu TBMM gündemine getirilir. 1982
Anayasası döneminde karara bağlanan dilekçelerden itiraza uğrayıp da TBMM'nin
karar verdiği dilekçe mevcut değildir.
Önceleri Dilekçe Komisyonunca karara bağlanan dilekçelerin itiraza
uğraması sonucu dilekçe hakkında Genel Kurulda görüşme yapıldığı tutanaklardan
anlaşılmaktadır. Bu şekilde konu Genel Kurulda tartışılmakta, gerektiğinde
ombudsman gibi karar alınarak uygulanması yürütmeden istenmektedir. Alınan
kararın hukuki olarak bağlayıcılığı olmasa da kamuoyu etkisi sebebiyle yerine
getirilmektedir. Hatta bazı olaylarda yargı makamlarının hareket geçmesi
sağlanmıştır. 1943 yılında Van'ın Özalp İlçesinde otuz üç kişinin öldürülmesi
olayı 1943 yılında ölenlerin bir yakını tarafından Dilekçe Komisyonu'na
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iletilmiştir. Geçici Dilekçe Komisyonu
Bakanlık-Ianna sormuştur.

380

olayı Adalet, İçişleri ve Milli Savunma

olay hakkında adalet makamlarınca
takibat yapılmadığını, İçişleri Bakanlığı söz konusu kişilerin soyguncuların gelip
geçtikleri yerleri iyi bildiklerinden yer göstermeleri için ahkonulduğunu, sınır
dışından muhafız eriere ateş açılmasından yararlanarak sınır geçmeye çalıştıkları
ve bu arada iki ateş arasında kalmaları sonucu kişilerin öldüklerini Dilekçe
Komisyonuna bildirmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları ciddiye almış ve
Komisyona Askerlik Adalet Şubesi temsilcisi Fahri Dinçer'i göndermiştir. Fahri
Dinçer olayı Bakana izah edeceğini belirtmiştir. Sonrasında Milli Savunma Bakanı
Komisyona davet edilerek bilgi alınmıştır. Bakan olay mahalline bir askeri adli
yargıç gönderiterek hazırlık soruşturmasının açılmış olduğunu ve olaya sebep
verenler hakkında kanuni takibatın yapılması gerektiği sonucuna varıldığını ifade
381
etmiştir. Olay 1943 yılında meydana gelmesine rağmen Dilekçe Komisyonunun
girişimleriyle 1948 yılında olaya sebep verenler hakkında soruşturma açılmıştır.
Yapılan yargılama sonunda Orgeneral Mustafa Muğlalı önce idama mahkum
edilmiş, ardından ise cezası yirmi yıl hapse çevrilmiştir. Ancak Genelkurmay
Mahkemesi tarafından verilen karar Askeri Yargıtay tarafından bozulmuş,
Genelkurmay Mahkemesi davayı tekrar ele almadan Orgeneral Mustafa Muğlalı
ölümü üzerine dosyası kapanmıştır. 382 Dilekçe Komisyonu, olaya yargı
makamlarınca el konulması üzerine olayda ihmali görülenler hakkında yasal
soruşturma başlatılması için TBMM Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar
vermiştir. Dilekçe Komisyonuna başvuran Demokrat Parti 3 numaralı Bucak
Kongresi Başkanı (Eskişehir) Aziz Zeytinoğlu, otuz üç vatandaşı kurşuna dizenleri
altı yıldan beri haberdar oldukları halde ancak bir milletvekilinin soru sorması
üzerine adalete teslim edilmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Milli
Savunma Bakanlıkları ile TBMM Başkanlığının sorumlu tututmaları ve hesap
vermelerini talep etmiştir. Dilekçe Komisyonu konunun adli merciiere intikal
etmesi ve takip konusunda ihmali görülenler için de Geçici Dilekçe Komisyonunca
kovuşturma kararı alındığından yeni bir karar alınmasına yer olmadığına karar
vermiştir. Eskişehir Mv. İsmail Hakkı Çevik Geçici DilekçeKomisyonu kararının
Adalet

Bakanlığı

1948-1950 yılları arasında Dilekçe Komisyonuna çok sayıda başvuru yapıldığı için sekiz adet
Geçici Dilekçe Komisyonu oluşturulmuştur. Bu sebeple normal Dilekçe Komisyonu karar
cetvelinden ayn Geçici Dilekçe Komisyonu Karar Cetveli adı altında ayrı bir karar cetveli
tutulmuştur. Geçici Dilekçe Komisyonunu sadece belirtilen yıllarda çalışmış olup üç ciltlik bir
karar cetveli bulunmaktadır. Bazen Geçici Dilekçe Komisyonunun kararları ile Dilekçe
Komisyonu kararları karıştırılabilmektedir.
381
TBMM Geçici DilekçeKomisyonu Haftalık Karar Cetveli, C. 1, Yıl. 1948-1949, s. 32-35.
382
İsmail, BEŞİKÇİ, Orgeneral Muğlalı Olayı Otuz Üç Kurşun, Yurt Kitap-Yayın: 64, Ankara,
Mart 1992, s. 78.
380
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Genel Kurulda görüşülmesini talep etmiştir. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlan
hakkında soruşturma açılıp açılmaması ve İsmail Hakkı Çevik'in konunun Genel
Kurulda görüşülme talebi 15.08.1956 yılında Genel Kurulda görüşülmüştür. 383
Komisyon Başkanlık Divanı dilekçenin kanuni değişiklik getirmesi
sebebiyle görüşülemeyeceğini karara bağladığı dilekçelerden kanun olarak
düzenlenmesinde toplumsal yarar görülenleri TBMM Başkanlığına ve
Başbakanlığa bilgi olarak gönderir. (İçtüzük md. 116/3)
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun dilekçe hakkının
kullanılması ile ilgili genel esasları düzenlemektedir. Kanun, hem idari makamlara
hem de TBMM'ye yapılacak başvuruların kimler tarafından ve nasıl yapılacağını
ve başvuru prosedürünün nasıl olacağını düzenlemektedir.
3071

sayılı

Dilekçe Hakkının Dilekçe Komisyonunda kullanılabilmesi ıçın önce
yetkili idari makamlara başvurulması ve buradan kesin cevabın alınması gerekir.
Dilekçe Komisyonunun yetkili idari makamlarca kesin karara bağlanmayan
dilekçeleri reddetmesi gerekir veya ilgili yetkili makama göndererek durumu
dilekçe sahibine bildirmesi gerekir. Ayrıca konusu ile ilgili olmayan makama
verilen ve gönderilen dilekçeler ilgili makama gönderilir ve dilekçe sahibine
durum bildirilir. (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun md. 5)
Yetkili makamlara yapılan başvurular için işlem sonucu veya safalıatı
hakkında dilekçe sahibine otuz gün içerisinde bilgi verilir. Dilekçe Komisyonuna
gönderilen dilekçeler ise altmış gün içerisinde incelenir ve karara bağlanarak
sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları Dilekçe Komisyonu tarafından
gönderilen dilekçelere otuz gün içerisinde cevap verir. (Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun md. 7 ve 8)
Dilekçe Komisyonunun insan haklarının korunmasında etkisine gelince
Komisyona genel konularla ilgili başvuru geldiği gibi insan hakları ile ilgili
başvurular da gelmekte, Komisyon, gelen başvuruları ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına göndermektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşunun Komisyona
gönderdiği cevap aynen başvuru sahibine gönderilmektedir. Komisyon başvurular
konusunda adeta aracılık yapılmasını ve formalitenin yerine getirilmesini
gerçekleştirmektedir. Komisyonun cevapların niteliğini denetleme imkanı
bulunmamaktadır. Kurumların belli süre içerisinde cevap vermek zorunda olması
Dilekçe Komisyonunun tek yetkisidir. Şimdiki konumu ile güçler ayrılığı ilkesi
383

TBMM Zabıt Ceridesi, 10. Yasama Dönemi, C. 1311, B. 2, s. 383-398.
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doğrultusunda

Komisyona yetki verilmesi ve bu yetkinin
tespiti zor görünmektedir.

nasıl

bir yetki

olacağının

İnsan haklarının korunmasında Dilekçe Komisyonunun etkili olduğu

söylenemez. Komisyonun kurumları belli süre içerisinde cevap vermeye
zorlamaktan başka bir yetkisinin olmaması Komisyonu etkisizleştirmektedir.
Komisyona gelen başvuruların çok çeşitli olmasından dolayı belli bir alanda
uzmanlık sağlanmadığından o alanla ilgili düzenlemeler doğrultusunda idare
sorgulanamamaktadır. Ayrıca Komisyona gelen başvurular konularına göre tasnif
edilmediği
ıçın
başvuruların
konu türleri hakkında da bilgi sahibi
olunamamaktadır. Dilekçe hakkının işlevsel hale gelebilmesi için ombudsman
veya bağımsız bir otoritenin varlığı gerekmektedir. 384 Ancak Dilekçe
Komisyonuna yapılan başvurular incelendiğinde halkın genel sorunları tespit
edilebilmekte, bu özelliği sebebiyle Komisyonun toplumsal bir laboratuar olduğu
söylenebilmektedir.
Komisyona vatandaşlar tarafından birçok başvuru yapılmaktadır. Yapılan
başvuruların ve bu başvurulardan karara bağlananların yasama dönemlerine göre
dağılımı şöyledir:
Bağlanan Başvurular

Yasama Dönemi

Yapılan Başvuru Sayısı

18

4300

3823

19

4147

4140

20

2313

2142

21

3187

2955

22385

6842

5984386

Yapılan başvurular

dönemde

yapılan

ile karara

başvuruların

Karara

bağlanan başvurular arasındaki

dönem

içerisinde

fark önceki
tamamının
karara

bağlanamamasından kaynaklanmaktadır.

Komisyona gelen başvuruların bakanlıklam göre dağılımı vatandaşın
sorunlarının neler olduğu ve genelde hangi bakanlıktan kaynaklandığı konusunda

384

ANAYURT, agm., s. 126.
Başvurular, 1 ı. ı 1.2004 tarihine kadar olan başvurulan kapsamaktadır.
386
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dilekce_istatistikleri.dilekce_istatistik Erişim Tarihi: ı 3. ı 2.2004
385
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bir bilgi vermektedir. Komisyona
387

şöyledir

yapılan başvuruların bakaniıkiara

İlgili Kurum

İlgili Kurum

Gönderilen
Başvuru

Devlet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Eğitim

279
917
498
462

Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan
Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret

Maliye Bakanlığı
Tarım

ve Köyişleri

727

256
192

Ulaştırma Bakanlığı

121
155

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

63

Çevre ve Orman

ı36

Bakanlığı

Kültür ve Turizm

70

Bakanlığı
2ı6

Yükseköğretim

Kurulu

ı36

Başkanlığı

5
3

TEDAŞ

Kaymakamlık

ı

ı

Tapu Kadastro Genel

ı

Başkanlığı

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

İçişleri Bakanlığı

142
1195
451
215

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Genel

Sayısı

Milli Savunma Bakanlığı

280

Bakanlığı

Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğü
Yüksek Seçim Kurulu
Valilik

Gönderilen

Bakanlığı

Bakanlığı

Kızılay

dağılımı

Başvuru

Sayısı

Baş bakanlık

Milli

göre

:

Genel Müdürlüğü

ı

Müdürlüğü

2

Başvuruların bakaniıkiara

göre dağılımı vatandaşın hangi bakanlıktarla
sorun yaşadığını göstermektedir. Bu bağlamda yukarıdaki istatistiğe göre sorunlar
genelde İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlıkları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından kaynaklanmaktadır.
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C) Parlamentonun İnsan Haklarının Korunmasını Sağladığı
Diğer Durumlar
Parlamento klasik parlamenter denetim yolları ve Dilekçe Komisyonu
dışında çeşitli şekillerde müdahale ederek insan haklarının korunmasını
sağlamaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri insan haklarıyla ilgili müstakil bir
komisyonun kurulmasıdır. Ülkemizde bu bağlamda 1990 yılının sonlarında 3686
sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kurulmuştur. İHİK Üçüncü Bölümde
ayrı olarak ele alınacağı için burada incelenmeyecektiL Burada bunların dışında
yer alan insan haklarını koruma şekillerine değinilecektir.

1- Meclis Başkanının Rolü
Anayasa Meclis Başkanına müstesna bir yer vererek onun tarafsızlığını
güvence altına almıştır. Bu nedenle Meclis Başkanı ile ilgili düzenlemeler daha
çok onun tarafsızlığı üzerinde odaklanmaktadır. Meclis Başkanının Anayasaya,
dolayısıyla insan haklarına aykırı kanun teklif veya tasarısı ya da diğer yasama
çalışmaları üzerinde doğrudan bir yetkisi bulunmamaktadır. İçtüzüğün 77.
maddesine göre Meclis Başkanlığına gelen yazı ve önergelerde "kaba ve yaralayıcı
sözler" varsa Başkan gereken düzeltmenin yapılması için o yazı veya önergeyi
sahibine iade eder. Burada Anayasa'ya aykırılık söz konusu edilmediğinden bu
yönde yetkisi bulunmamaktadır. Ancak Meclis Başkanlığı bünyesindeki Tetkik
Kurulu'nun kanun teklif ve tasarılarının Anayasa dili, kanun yazılış tekniği
bakımından inceleme yapacağı öngörülmüştür. (İçtüzük md. 85) Meclis Başkanlığı
bünyesinde İçtüzükte geçen Tetkik Kurulu adında bir kurul bulunmamakla birlikte
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü'nde Araştırma ve İnceleme Bürosu
bulunmaktadır. Bu Büroda kanun teklif ve tasarıları genelde şekli açıdan
ineelenmekle birlikte anayasaya aykırılık açısından da inceleme yapılmaktadır. Bu
incelemeler kanun teklif ve tasarıları ile birlikte Meclis Başkanı tarafından
komisyonlara havale edilmektedir. İnceleme ve Araştırma Bürosu daha ayrıntılı bir
şekilde inceleme yaparsa bu görüşler Meclis Başkanlığının görüşleri olarak
komisyona gönderileceğinden önem taşımaktadır. Bu sebeple Araştırma ve
İnceleme Bürosunda çalışacak elemanların ciddi bir hukuk bilgisine, dahası
anayasa hukuku bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.
SAVCI eserinde, Meclis Başkanının kanun teklif ve tasarılarında
anayasaya, hukukun yüksek ve genel ilkelerine aykırı bir nokta görürse işi
durdurabileceğini, önergenin parlamento huzuruna çıkmasına karşı çıkabileceğini
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ve parlamentoda görüşme ve kabulüne engel olabileceğini ifade etmekte ise de 388
belirtilenleri Meclis Başkanının yapabilmesinin pozitif temeli bulunmamaktadır.
Belki kamuoyunu harekete geçirerek önergelerin yasalaşmasına mani olabilir.
Ancak bunu Meclis Başkanının tarafsızlığı ve hukuka uygunluk ile bağdaştırmak
zordur. Bundan dolayı olmalı ki SAVCI Meclis Başkanının rolünün zayıf
olduğunu ve etkisinin siyasi mekanizmanın işleyişinde sadece siyasi nüfuz
389
sahasında kaldığını kabul etmektedir.
Meclis Başkanı bazı hallerde anayasanın bağlayıcılığı ilkesi doğrultusunda
Anayasadan kaynaklanan yetkiye sahiptir. Anayasa'nın değiştirilemeyecek
hükümlerinde değişiklik yapan bir kanun teklif ve tasarısını ya da Anayasa'ya
aykırı olduğu açık seçik olan önergeleri Meclis Başkanı işleme koyamaz. Örnek
olarak Cumhuriyetin niteliklerinin belirtildiği 2. maddedeki insan haklarına
saygıyı değiştirmeyi içeren bir kanun teklif ve tasarısı işleme konamaz. Bu
belirtilen haller dışında Anayasa'ya aykırılığı tartışmalı olan durumlarda Meclis
Başkanı'nın işleme koymama yetkisi yoktur.
Meclis Başkanı insan haklarının korunmasında konumu itibariyle sınırlı
bir yetkiye sahiptir. Bu yetki mutlak yetki olmamakta olup komisyonların
dikkatinin çekilmesi yönünde bir yetkidir. Bu sebeple Meclis Başkanı insan
haklarının korunmasında sınırlı bir rol oynayabilir. Ayrıca Meclis Başkanı
komisyonlar üzerinde denetleme yetkisine sahip olduğundan bu yetki ile insan
haklarının korunmasına katkı sağlayabilir. İHİK Kanununun 4. maddesinin (g)
bendine göre İHİK'in her yıl çalışma raporu hazırlaması gerekir. Eğer İHİK
çalışma raporunu hazırlamazsa Meclis Başkanı bu konuda İHİK'i uyarabilir.
Meclis Başkanları ayrıca düzenlemiş oldukları insan hakları ile ilgili
konferans, panel, seminer vb. etkinliklerle insan haklarına katkı sağlamaktadır. Bu
bağlamda TBMM' de insan hakları ile ilgili birçok konferans, panel ve seminer
tertip edilmiştir.
2- Komisyonlarm Rolü
Komisyonlar kanun tasarı ve tekliflerinin Anayasaya ve dolayısıyla insan
haklarına aykırılığını inceleme yönünden tam yetkili ve görevlidir. İçtüzüğün 38.
maddesine göre komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarı veya teklifterin ilk
önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle
yükümlüdürler. Bu hükme göre komisyonlara havale edilen tasarı veya teklifler
388
389

SAVCI, age., s. 99.
SAVCI, age., s. 99.
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öncelikle Anayasaya aykırılık açısından ele alınacaktır. Tasarı veya teklifin
Anayasaya aykırı olduğu görüldüğü takdirde aykırılığın gerekçesi belirtilerek
maddelerin görüşülmesine geçilmesi reddedilir. (İçtüzük md. 38/2)
Komisyonların İçtüzüğün 38. maddesi uyarınca Anayasaya aykırılık
açısından

inceleme yapması insan haklarının korunması açısından fevkaliide
öneme sahiptir. Ancak komisyon toplantılarının hemen hemen hepsinde kanun
tasarı veya teklifinin geneli üzerinde görüşmeler yapılırken Anayasaya uygunluk
incelemesinin yapıldığını söylemek mümkün değildir. Anayasaya aykırılık
incelemesinden ziyade tasarı veya teklifin genel gerekçesi ile ilgili siyasi
temenniler dile getirilmektedir. 390
İçtüzüğün 85. maddesinde Tetkik Kurulu'nun komisyonlara danışmanlık
yapacağı belirtilmiştir.

Tetkik Kurulu'nun danışmanlık faaliyetleri doğrultusunda
Anayasaya aykırı bir kanun teklif ve tasarısı konusunda komisyonun dikkati
çekilebilir. Ancak Tetkik Kurulu'nun yerine ikame olunan Araştırma ve İnceleme
Bürosu komisyonlara doğrudan bir danışmanlık hizmeti vermemektedir. Kanun
teklif ve tasarıları ile ilgili inceleme formları hazırlanmakta ve formda maddi
hatalar ile içeriğe yönelik olarak Anayasaya aykırılık belirtilmektedir. İçtüzüğün
hükmüne göre maddi hatalar Meclis Başkanının, danışmanlık hizmeti
komisyonların inisiyatifindedir. Uygulamada belirtilen iki husus birlikte ele
alınmaktadır.

3- Siyasi Partilerin Rolü
Siyasi partiler insan haklarının korunmasında hem yasal hem de uygulama
önemli işlevleri yerine getirmektedirler. Bir siyasi partinin insan hakları
konusunda hassas olması insan haklarına aykırı bir kanun teklif ve tasarısının
yasalaşmamasını sağlayabilir. Komisyonlarda ve Genel Kurulda siyasi partilerin
alacakları tavırlar bu açıdan önem arz etmektedir. İnsan haklarına aykırı bir kanun
teklif ve tasarısının yasalaştırılmaya çalışılması konu kamuoyuna mal edilerek
engellenebilir. Bu bağlamda siyasi partilerin düzenli bir şekilde muhalefeti etkili
olmakla birlikte mutlak bir etkiye sahip değildir.
açısından

İnsan haklarına aykırı kanun teklif ve tasarısının yasalaşmasından sonra

siyasi partilerin işi bitmemektedir. Anayasaya aykırı kanun siyasi parti tarafından
Anayasa Mahkemesine götürülebilir. 1961 Anayasasında Anayasa Mahkemesine
dava açınada siyasi parti grupları söz sahibi iken 1982 Anayasasında sadece ana

° Fahri BAKIRCI, TBMM'nin Çalışma Yöntemi, imge Kitabevi, Ankara, 2000, s. 361.
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muhalefet partisine dava açma imkanı verilmiş olup bu düzenleme insan haklarının
geriye dönüş niteliğindedir.

korunması açısından

İnsan hakları uygulamaları konusunda siyasi partilerin çalışmalarında
zaman zaman kamuoyunun dikkati çekilmektedir. Özellikle ağır insan hakları
ihlalleri konusunda siyasi partiler olay mahalline heyet göndererek inceleme
yaptırmaktadırlar. İncelemeler ayrı ayrı yapılabilmekle birlikte bazen müşterek
olarak da yapılmaktadır. 1985-6 yıllarında cezaevindeki sorunlar hakkında siyasi
partilerin ortak bir heyet oluşturarak inceleme ve araştırma yapmaları adeta
İHİK'in
incelemelerini andırmaktadır. Çünkü İHİK'in alt komisyon
incelemelerinde Komisyondaki tüm siyasi partilere mensup üyelerin bulunmasına
azami gayret gösterilmektedir. Bazen da siyasi partilerin incelemelerinin münferİt
olduğu görülmektedir. 2 ı Kasım 2004 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesinde
meydana gelen olaya AKP ve CHP'nin ayrı ayrı heyet göndermesi buna örnektir.
Ayrıca önceki tarihlerde de siyasi partilerin insan hakları ihlallerini incelemek için
heyet gönderdikleri görülmektedir. ı99ı yılının sonlarında Diyarbakır İli Kulp ve
Lice İlçelerinde meydana gelen olayları incelemek üzere SHP, DYP, ANAP ve RP
heyet göndermişlerdir. Bu heyetierin olay yerinde incelemelerde bulunması inftali
önlemekte ve kamuoyunu bilgilendirerek gerginliğin düşmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca heyetierin olay yerine gitmesi ile birlikte insan haklarını koruma
mekanizmaları, özellikle yargı daha iyi çalışmaya sevk edilmektedir.

Siyasi partilerin hem yasalaşma sürecinde hem de uygulama aşamasında
yaptıkları denetim faaliyetleri insan haklarının korunmasına katkı sağiasa da bütün
kanun teklif ve tasarıları ile olaylarda etkinlik sağlanması olası gözükmemektedİr.
Bundan dolayı en azından insan haklarına aykırı kanunların iptal edilebilmesine
olanak sağlanabilmesi açısından ı 982 Anayasasındaki kısıtlamanın kaldırılarak
ı 96 ı Anayasası sisteminin benimsenmesi gerekmektedir.
Parlamentonun insan
sınırlamak

ele

alınanlar

Parlamentonun faaliyetleri insan haklarını korumak
için kullanıldığında bunların insan haklarına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.
Özellikle gündem dışı konuşmalarda ve bütçe görüşmelerinde insan hakları ile
ilgili konular gündeme getirilmektedir.
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mümkün

değildir.

haklarına sağladığı katkıları yukarıda

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU

I- İHİK'İN KURULUŞU
1987 yılında ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu yapması
üzerine insan hakları konusu yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Devletin
devamlı olarak insan hakları ihlallerine karıştığı iddiaları insan hakları alanında
yapılan çalışmaları da gölgelemektedir. 1990'lı yıllarda insan hakları ihlallerinin
ve insan hakları alanında yapılan çalışmaların parlamento aracılığı ile
denetlenmesi amacılığıyla TBMM bünyesinde bir komisyonun kurulmasına karar
verilmiştir. Parlamento bünyesinde bir komisyon kurulması fikrinin Turgut
Özal'ın düşüncesi olduğundan dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu kanun
teklifinin Genel Kurulda görüşülmesi esnasında bahsetmiştir. 391
18. Yasama döneminde ANAP İstanbul Mv. Bülent Akarcalı, DYP
Gümüşhane Mv. Ülkü Gökalp Güney, SHP İstanbul Mv. Hasan Fehmi Güneş ve

RP Konya Mv. Vefa Tanır "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanun
Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sunmuşlardır.

şekilde

Komisyon Kanunu Teklifinin gerekçesinde insan
bahsedilmektedir:

haklarının

öneminden şu

"Günümüzde bir ülkenin uygarlık derecesi bilim ve teknoloji alanındaki
çok, insan haklarına gösterdiği saygıyla olabiliyor. Çağdaş
medeniyetin temel dayanağı olan hür düşünce ve insan hakları gibi konular ister
doğu, ister batı, tüm ülkelerin gündemine girmiştir.
başanlarından

çerçevesinde insan haklannın ne şekilde
bu konularda nasıl bilinçlendirile-bileceği gibi
hususlar, gerek sözleşmeler gerek milli mevzuat açısından uluslararası planda
devamlı olarak incelenmektedir. Bir iç politika konusu olmaktan çıkmış bulunan
insan haklan konusu geriye dönülemeyecek bir süreç olarak diplomatik
belgelerden çıkıp hayata geçirilmeye başla-mıştır." 392
Mevcut

uluslararası sözleşmeler

geliştirilebileceği, toplumların

Gerekçenin
sözleşmelerinden,

devamında

ınsan

hakları

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin Avrupa hukuk

sahasını

oluşturma çalışmalarına
391

392

Türkiye'nin

faal olarak

katıldığından

taraf

olduğu

ve Türkiye'nin dünyada insan

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 51, B. 42, s. 508.
TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 51, B. 42, Sıra Sayısı: 498, s.!.
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hakları alanındaki gelişmeleri

olarak katılan

izleyen devlet olarak çıkarak bu
devlet haline geldiğinden bahsedilmektedir.

Gerekçeden
anlaşılmaktadır.

Komisyonun

Bunlardan

birincisi,

taahhütlere uygun olarak önlemek

ayrı

iki

hakları

insan

amacıyla

kuruluş

insan

gelişmelere

amacının

aktif

olduğu

uluslararası

ihHHlerini

haklarının yargısal

koruma

yanında

yasama organı tarafından da güvence altına alınmasını sağlamaktır.
İkincisi ise ülke dışında Türkiye'ye yöneltilen haksız eleştiriterin mesnetsiz
bırakılınasına

cevabın

ve gereken

açıkça

Kanunu Teklifinden de

baskılardan kaynaklanmaktadır.

ikisi de

dış ilişkiler bağlamında

verilmesine

Komisyonlarına

üzere Komisyon kurulması dış
Kurulma amaçlarında bahsedilen gerekçenin her

ele

Komisyonunda

havale

görüşülmüştür.

Bakanlıklarından

görevliler

alınmıştır.

edilmiştir.

Komisyon

başkanlığı

tarafından

Adalet ve

Komisyon Kanunu teklifi önce Adalet
görüşmelerine

katılmıştır. Toplantıda

değiştirilerek, diğer

4, 5, 6 ve 7. maddeleri

Komisyon

anlaşılacağı

Komisyon Kanunu Teklifi TBMM
Anayasa

yardımcı olmaktır.

Adalet ve Dışişleri
Komisyon Kanunu Teklifinin

maddeler ise aynen kabul

edilmiştir.

Komisyon Kanunu Teklifi Anayasa Komisyonunda 04.12.1990 tarihinde
Anayasa Komisyonunda bu dönemde tutanak tututmadığı için
Komisyon Kanunu Teklifi ile ilgili nelerin tartışıldığını öğrenememekteyiz. Ancak
Komisyon Kanunu Teklifinin görüşüldüğü tarihte el yazısı ile tutulmuş üç sayfalık
bir dokümana rastlanmıştır. Komisyon toplantısına, Adalet Komisyonun da olduğu
görüşülmüştür.

gibi Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri de katılmıştır. Anayasa
Komisyonu Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin üzerinden görüşmeler
yapmıştır.
sayfalık

Kanun teklifi metninin Bülent

dokümandan

anlaşılmaktadır.

Akarcalı tarafından hazırlandığı

Komisyon

görüşmelerinde açıklanması

gereken yerlerde Bülent Akarcalı muhatap olmakta ve gereken
Bülent

Akarcalı

mutabakatı

konusunu

ile

çıkacağını

belirterek Komisyonun neden

dışta

insan

haklarının

söylentisine ve bu

04. ı 2. ı 990 tarihli Anayasa Komisyonu Toplantı Özeti, s. l.
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vermektedir.

söz konusu teklifin TBMM' de grubu bulunan siyasi partilerin
kurulması

393

gerektiği

olarak ve gerek

duyarlılığa

etmek üzere böyle bir komisyonun kurulması yararlı olur."
393

cevabı

şöyle açıklamaktadır: "Uluslararası anlaşmalar gereği

içte ve gerekse

üç

cevap

teşkil

Dışişleri Bakanlığı

temsilcisi Fuat Bey ise Komisyonun gerekliliği konusunu şu şekilde dile
getirmiştir: "Bu komisyonun kurulması dıştaki menfi propagandayı caydırıcı
olacağı öteden beri düşünütmesine rağmen uygulamaya konulamamıştır. Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi bizim milli kanunumuz gibidir. Bu uygulanmamış. İnsan
hakları komisyonu her memlekette insan haklarını ve fikrini yerleştirecek,
iyileşmeyi sağlayacak. İnsan hakları görülen yerlerde inceleme yapmalı. Meclise
raporlar sunmalı. Bu olay bu konuda rahatlık yaratacak. Candan destekleriz." 394
Komisyonun amacı
belirtilmektedir: "Bu Kanunun
ve bu konudaki
uyumunu

gelişmeleri

sağlamak

ve

İHİK

Kanununun

amacı;

dünyada ve ülkemizde insan

izlemek suretiyle

başvuruları

1.

şu

maddesinde

uygulamaların

şekilde

haklarına saygı
gelişmelere

bu

incelemek üzere Türkiye Büyük Millet

Meclisinde bir İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki,
çalışma

usul ve

esaslarını

düzenlemektir."

1990'lı yıllara

kadar ülkemizde insan haklarının ulusal düzeyde korunması
ile ilgili hiçbir kurum bulunmamaktadır. Bundan dolayı Komisyonun kurulması
ulusal insan

haklarını

koruma

mekanizmalarından

ilkidir. Ulusal insan

haklarını

koruma mekanizmalarının kurulmasını tavsiye eden BM Genel Kurulunun 20
Aralık 1993 tarih ve 48/134 sayılı kararı olan ve Paris Prensipleri olarak bilinen
tavsiye niteliğincieki karardan üç yıl önce parlamentoda bir insan haklarının ulusal
düzeyde korunması için bir mekanizma öngörülmesi dikkat çekicidir.
Komisyon Kanunu teklifi 05.12.1990 tarihinde Genel Kurulda görüşülerek
kabul edilmiştir. Genel Kurul görüşmelerinden de anlaşılmaktadır ki Komisyonun
kurulması yönünde siyasi partiler arasında görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Geneli
üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra Kanun teklifinin maddelerine
geçilmiştir. Maddeler üzerinde sadece Samsun Mv. Ali Eser ve Tunceli Mv.
Kamer Genç söz
tarafından

almıştır.

kabul edilerek

tarih ve 20719

sayılı

Kanun teklifi zorluk ile

kanunlaşmıştır

Resmi Gazetede

ve

karşılaşmadan

Genel Kurul

Cumhurbaşkanı tarafından

08.12.1990

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3686

sayılı "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu"nun yürürlüğe girmesiyle

TBMM bünyesinde

diğer

ihtisas

komisyonlarından farklı

bir daimi ihtisas

komisyonu kurulmuştur.
394

04. 12.1990 tarihli Anayasa Komisyonu Toplantı Özeti, s. 1.
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TBMM İçtüzüğünün 20. maddesinde TBMM komisyonları sayılmıştır. 395
Komisyonların çoğu İçtüzükle kurulmalarına rağmen İnsan Haklarını İnceleme

Komisyonu kanunla kurulmuştur. İHİK'in kanunla kurulmuş olması Komisyonu
güçlendirmiştir.

396

İHİK'in kanunla kurulması diğer komisyonların sadece yasama

çalışmaları

ile görevli olması ve dış ilişkiler ile ilgili olmamasından; üçüncü
kişileri bağlayıcı hükümler getirmemesinden kaynaklanmaktadır. İHİK Kanunu ise
yasama çalışmalarından ziyade yürütmenin denetlenmesi konusunda odaklanmakta
olup üçüncü kişileri bağlayıcı hükümler getirmektedir. Bu hükümler bir içtüzük
değişikliği ile yapılsaydı üçüncü kişileri bağlayıcı nitelik arz etmezdi. İçtüzük
yasama organının çalışma düzenini belirleyen kurallar olup üçüncü kişileri
hukuken bağlayan kurallar vazedemez. İçtüzük üçüncü kişileri bağlar nitelikte
kurallar getirirse bunların bağlayıcılığı ne olacaktır? TBMM İçtüzüğünde
araştırma

komisyonları

ile hükümlerde üçüncü kişileri bağlayan hükümler
getirilmiştir. Bu tür hükümterin getirilmesi içtüzüğün amacı ile bağdaşmaz.
Üçüncü kişiler bu hükümlere riayet etmediği takdirde bunları zorlayacak hiçbir
hukuk kaidesi bulunmamaktadır. Bundan dolayı Meclisin dış
düzenleyen genel nitelikte bir kanunun çıkarılması gerekmektedir.

ilişkilerini
Kaldı

ki

Anayasanın

13. maddesine göre temel hak ve özgürlükler ancak kanunla
sınırlanabilir. Bu hüküm karşısında içtüzükle üçüncü kişileri bağlayıcı hukuk
kurallarının getirilmesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanması
mümkün değildir.

II- İHİK'İN OLUŞUMU
Komisyonların ne şekilde oluşacağı genel olarak TBMM İçtüzüğünde
düzenlenmiştir. Bununla birlikte İHİK'in farklı özelliği sebebiyle nasıl oluşacağı

İHİK Kanununda belirtilmiştir. Buradaki düzenlemenin İçtüzükle benzer ve farklı

yönleri

bulunmaktadır.

Komisyonun üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul
tarafından belirlenir. Siyasi parti grupları ile bağımsızlar İHİK'te boş üyelikler
dikkate alınmamak üzere üye tam sayısına oranlanması ile bulunacak yüzde
oranına göre temsil edilirler. (İHİK Kanunu md. 3/1) Burada dikkati çeken nokta
395
396

İHİK 424 sayılı Kararlar İçtüzüğün 20. maddesinde komisyonlar arasında sayılmıştır.
21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma Raporu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,
Haziran 2002, Ankara, s. 5.
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siyasi parti gruplarına mensup ve bağımsız milletvekillerinin toplamı üzerinden
hesaplama yapılmasıdır. Diğer komisyonlarda (Avrupa Birliği Uyum Komisyonu,
Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu hariç) ise
İçtüzük uyarınca siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içerisindeki
yüzde oranı dikkate alınarak üyelerin partilere göre dağılımı tespit edilir. Diğer bir
deyişle normal komisyonlarda siyasi parti grupları dikkate alınırken İHİK'te siyasi
parti grupları ve diğer tüm milletvekilleri dikkate alınmaktadır. Bu düzenleme ile
siyasi parti grubu oluşturamayan partiler ve bağımsızların da İHİK'te temsil
edilmesine imkan tanınmaktadır.
Komisyonun üyelerinin dağılımı TBMM Başkanlığı tarafından tespit
edilir. Siyasi partiler ve bağımsızlar tespit edilen üyelikler için adayları belirlenen
süre içerisinde Başkanlığa bildirirler. Aday isimlerini gösterir isim listelerinin
Genel Kurulca işaret oyuyla oylanınası suretiyle seçim tamamlanmış olur.
İHİK üyelerinin yasama dönemlerine göre dağılımı şu şekildedir:

Üye Sayısı

Yasama Dönemleri
18.
19.
20.
21.
22.

Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem

21
23397
25
25
24

Komisyon üyelikleri için her yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk
seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre seçilenlerinki ise üç yıldır. (İHİK Kanunu
md. 3/2) Bu düzenleme İçtüzük ile aynıdır. (İçtüzük 10/1)
Komisyon siyasi parti
başkan

gruplarının

yüzde

vekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu

oranlarına
beş kişiye

göre bir

başkan,

iki

genelde Komisyon

Başkanlık Divanı denilmektedir. Ancak Komisyon Başkanlık Divanı ne İçtüzük'te

ne de İHİK Kanununda tanımlanmıştır. Sadece İçtüzüğün I I 6. maddesinde
Dilekçe

Komisyonuna

Başkanvekili,

Sözcü

bahsedilmektedir. Klasik
397

özgü
ve

olarak
Katibinden

komisyonların

"Dilekçe
oluşan

Komisyonunun;
Başkanlık

Başkan,

Divanı"ndan

özellikli komisyonlar gibi hükümeti

İHİK'in üye sayısı 19. Yasama Döneminin başlarında 18. Yasama Döneminde olduğu gibi 21 'di.
Ancak İHİK üye sayısı Danışma Kurulu'nda oybirliği sağlanamaması sebebiyle SHP ve DYP
Grupları tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuştır. Söz konusu grupların önerisi kabul
edilerek İHİK üye sayısı (DYP 9, ANAP 6, SHP 4, RP 2 ve bağımsız 2) 23 olarak yeniden
belirlenmiştir. 02.07.1992 (TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 14, B. 92, s. 500-506.)
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denetleme görevi olmadığından Komisyon Başkanlık Divanı işlevsiz kalmaktadır.
Ancak kısmi olarak icrai karar alması gereken İHİK'te Başkanlık Divanının
önemli bir işlevi vardır.
Komisyon Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için komisyonun üye tam
sayısının salt çoğunluğu
ile toplanması ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun gizli oyu gerekir.
Komisyon

Başkanlık Divanı

üyelerinin

dağılımının nasıl olacağı

ile ilgili

398

bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece Meclis Başkanlık Divanının nasıl olacağı
ile ilgili hüküm İçtüzük'te bulunmaktadır. (İçtüzük md. 1 112) Bu hükmün de
Komisyon Başkanlık Divanına uygulanması mümkün görülmemektedir. Ancak
genel uygulama başkan seçildikten sonra başkan vekilliğinden biri iktidar partisine
diğeri ise ana muhalefet partisine verilmektedir.
Komisyon

Başkanlık Divanın

seçilmesi

ıçın

Meclis

Başkanı tarafından

belirlenen yer, tarih ve saatte toplantı gerçekleştirilir. (İçtüzük 24/1) İlk toplantıda
Komisyona Geçici Komisyon Başkanı sıfatıyla en yaşlı üye başkanlık eder. Ve en
genç üyelerden

oluşan

tasnif komisyonu

oluşturulur.

Geçici Komisyon

Başkanının

görevi Komisyon Başkanı seçilince sona erer. Ancak ikinci devrenin başında
yapılacak seçimlerde geçici komisyon başkanlığını kimin yapacağı açık değildir.
Buradaki ihtilaf İçtüzüğün 20. maddesinin son cümlesinden kaynaklanmaktadır.
Bu hükme göre komisyonun görev süresi yenisi seçilinceye kadar devam eder.
Acaba ikinci devre başındaki seçime birinci devre başında seçilen komisyon
başkanı mı ya da en yaşlı üye mi başkanlık edecektir? İçtüzüğün belirtilen hükmü
doğrudan uygutanırsa önceki komisyon başkanının göreve devam etmesi gerekir.
Ancak normal
seçimi de
çağrısı

şartlarda

gerçekleştirmesi

üzerine

çalışmalarına

devam etseydi önceki

gerekirdi. Ancak seçim

toplantısı

Meclis

başkanın

Başkanının

gerçekleştirildiğİnden diğer olağan toplantılardan farklıdır.

sebeple ikinci devre
398

komisyon

başındaki

seçimde de en

yaşlı

üyenin geçici

Bu

başkan olması

Komisyon kurulduğunda Başkanlık Divanı'nın nasıl oluşacağı ile ilgili Danışma Kurulu önerisi
Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Öneri şu şekildedir: "5.12.1990 tarih ve 3686 Numaralı Kanunla
kurulan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 2 1 üyeden kurulması ve üye dağılımının
Anavatan Partisi Grubuna 13, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna 4, Doğruyol Partisi Grubuna
3 ve Bağımsız Üyeler için de 1 üyelik şeklinde olması; Komisyon Başkanlığı ile
Başkanvekiliikierinden biri ile kfıtipliğin Anavatan Partisi Grubu, Başkanvekillerinden birinin
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, Sözcülüğün de Doğruyol Grubu tarafından temsil edilmesi
önerilmiştir." TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 54, B. 58, s. 625.
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gerekir. Kaldı ki seçimi gerçekleştirecek adı üzerinde geçici başkan olduğundan
önceki başkanın göreve devam etmesi kavram bazında da uygun
görünmemektedir. Çünkü daimilik ile geçicilik sıfatı bir kişi üzerinde temerküz
edemez. O kadar da önemli olmamakla birlikte birince devrede seçilen başkanın
tekrar seçilme isteğinin olması muhtemel olduğundan tarafsızlığın sağlanması için
en

yaşlı

üyeye bu görevin verilmesi yerindedir. Uygulamada ise bu konuda

müstakar bir uygulama bulunmamakta olup
önceki

başkan, bazılarında

bazı

komisyonlarda seçim

toplantısını

ise en yaşlı üye yönetmektedir.

İHİK'in yapısı gereği bazı durumlarda ivedi olarak karar alıp insan hakları
İhHillerine

müdahale etmesi gerekmektedir. Her insan

hakkı

ihlalinde Komisyonun

toplanıp

karar alması Komisyonun hareket serbestisini kısıtlayabilir. Bu sebeple
konunun çözümü için Komisyon Başkanlık Divanına görev verilmiştir. Komisyon

genelde yasama dönemi

başlarında

ivedilik gerektiren hususlarda
Başkanlık Divanına

ya genel olarak ya da bir konuyla

hızlı

hareket edilebilmesi

sınırlı

amacıyla

olarak

Komisyon

yetki vermektedir.

Karar alma yetkisi kanuna dayandığından yetkinin kanunda belirtilen kişi
ya da organ tarafından kullanılması gerekir. Ancak istisnai hallerde yetki devri
mümkün olup bunun da ancak kanunlarda

açıkça

öngörülen işlem ve kararlarda olması gerekir.

399

öngörülen hallerde ve

açıkça

Yetki devrinin kanuni olması ilkesi doğrultusunda İHİK'in yetkiyi
Komisyon Başkanlık Divanına devretmesi hukuka aykırıdır. Ancak ivedi hareket
edilmesi gerekliliği ve parlamento prosedürlerinin katılığı karşısında bir çözüm
yolu bulunması gerekmektedir. Bu çözüm yolunun kanunla düzenlenmesi, en
uygun ve tek yol olmakla birlikte parlamentonun işleyişinde teamüllerin gerekliliği
de inkar edilemez. Bu bağlamda İHİK'in insan hakları gibi önemli ve hassas bir
konuda ivedi hareket edebilmesi için Komisyon
artık

fazla bir süre geçmese de kabul

çoğunlukla olması gerektiği
olağan

yetkilerinden

iyice

farklı

Başkanlık Divanına

görmüştür.

düşünülmelidir.

olduğundan

yetki devri

Ancak yetki devrinin

nasıl

bir

Komisyonun yetkisi idarenin

ve konunun siyasi bir yönü de

bulunduğundan çözüm yolu doğru tespit edilmelidir.

İHİK uygulamasında

toplantıya katılanların

Komisyon

399

salt

çoğunluğu

ile karar

alınarak

Başkanlık

GÜNDAY, age, s. 129.
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Divanına
şekilde

yetki verilmektedir. Kanunda öngörülmeyen bir yetki devrinin kolay bir
gerçekleşmesine
müsaade edilmemelidir. Komisyonun yetkisinin

devredilmesi mevzubahis

olduğundan

yetki devrini komisyonun en

azından

üyelerinin salt çoğunluğunun kabul etmesi gerekir. Ayrıca İHİK'te Komisyonun
yetkisi Meclisin tatilde olduğu dönemde Komisyon Başkanına verilmiştir. 400
Yetkinin Komisyon

Başkanına

devrinin hiçbir hukuki

dayanağı

ve mazur

görülebilir tarafı yoktur. Farklı siyasi görüşlere sahip milletvekillerinden oluşan
Komisyonun bir siyasi partiye mensup Komisyon Başkanına yetkiyi devretmesi
mümkün değildir.
Kanunda öngörülmeyen yetki devrinin ne Komisyon
ne de Komisyon

Başkanına yapılması

hukuka

teamüllerin önemi sebebiyle Komisyon

aykırıdır.

Başkanlık

Başkanlık Divanına

Ancak parlamentoda

Divanına

yetki devrinin

olabileceği kabul edilebilir. Ayrıca İHİK'te Komisyon Başkanlık Divanı siyasi

parti

gruplarının

güçleri

oranında oluştuğundan

temsili bir özelliği

bulunmaktadır.

İçtüzüğe göre siyasi parti grupları herhangi bir komisyonda kendisine
düşen üyelikten vazgeçebilir. (İçtüzük md. 21/2) Bu hükme göre siyasi parti
grupları

üyelikten

dolayısıyla

Komisyon

Başkanlık

Divanı

üyeliğinden

vazgeçebilir. Acaba üyelikten vazgeçme İHİK için geçerli midir? İHİK kanunla
kurulmuş olduğundan İçtüzük'teki düzenlemenin İHİK için geçerli olmaması
gerekir. İHİK Kanununun 3. maddesinin hükümlerinin çoğu İçtüzüğün hükümleri
ile aynıdır. Eğer böyle bir farklılık olmayacaktı ise neden ayrı bir düzenlemeye
gidildi? İHİK Kanunu 3. maddede Komisyonun oluşumu detaylı bir şekilde
düzenlendiğinden İçtüzükteki siyasi partilerin üyelikten vazgeçebileceklerine dair
hükmünün uygulanma kabiliyeti yoktur. İnsan haklarının önemine binaen tüm

400

TBMM İllİK Kararları, 21. Yasama Dönemi, 28.06.2001 ve 19 nolu karar.
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farklı

siyasi görüşe sahip milletvekillerinin Komisyonda temsil edilmesi
gerekmektedir. 401 , 402

III- İHİK'İN GÖREVLERİ
Komisyonların

olduğu

görevinin ne

düzenlenmiştir.

genel

olarak İçtüzüğün

35.

komisyonların

sadece kanun teklif ve
tasarılarını görüşebilecekleri anlaşılmaktadır. İHİK'in görevleri ise farklı niteliği
maddesinde

Bu maddeden

gereği İHİK Kanununda düzenlenmiştir. (md. 4)

Komisyonun

amacına

geçmeden hangi kapsamda görev

yapacağının

belirtilmesi gerekmektedir. İHİK Kanununun 2. maddesine göre Kanun; TC
Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi

gibi çok taraflı uluslararası belgelerle belirlenmiş bulunan insan hak ve
özgürlükleri ile uluslararası alanda genel kabul gören insan haklarını kapsar.
Kısaca

Komisyonun görev kapsamı anayasa ve uluslararası insan hakları
sözleşmeleri ile belirlenmiştir. Anayasa ile uluslararası insan hakları sözleşmeleri

arasında

farklılık

Anayasasının

bir anayasa
olmaktadır.

olduğunda

askeri dönem
olduğunu

401

402

anayasası

ve insan

düşündüğümüzde

07.05.2004 tarihinde 5170

uluslararası andiaşmaları

"Usulüne

Komisyon hangisini dikkate

göre

sayılı

hakları

konulmuş

milletler

cevabı

daha önemli

değişiklik yapılmadan

düzenleyen 90. maddenin son

yürürlüğe

1982

konusunda 'ama'larla dolu

bu sorunun
yasa ile

alacaktır?

arası

önce

fıkrası şu şekildeydi:
andtaşmalar

kanun

İHİK uygulamasında Başkanlık Divanının oluşturulmasında önemli aykınlıklar meydana gelmiştir.

19. Yasama Dönemi I. Devrede ANAP Başkanlık Divanında yer a!mamıştır. Ahmet Türk'ün
partisinden istifa etmesi sebebiyle İHİK Başkanlığından da ayniması sonucu yeniden seçimler
yapılmıştır. SHP'nin aday gösterınemesi üzerine RP' li Hasan Mezarcı Sözcü olmayı talep etmiştir.
Talep etmeden önce Hasan Mezarcı partilerin katılmaması veya istememesi durumunda ne
olacağını sorması üzerine Eyüp Aşık şu cevabı vermiştir: "Geçen sefer biz istemedik, Doğru Yol
Partisine verdik." (TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 22.04.1992, s. 2.) Bu belirlemeden sonra
Hasan Mezarcı İHİK Sözcülüğüne seçilmiştir. Ancak TBMM Başkanlığının İHİK Sözcü
seçiminin, partilerin milletvekili sayılan oranına uygun olmadığı, sözcü seçiminin yenilenmesi
gerektiği konusundaki yazısı İHİK toplantısında İllİK'in bilgisine sunulmuştur. (TBMM İHİK
Toplantı Özetleri, 11.05. 1992, s. 2)
22. Yasama Dönemi başında İHİK seçimlerinde CHP Komisyon Başkanlık Divanına üye vermek
istemedi. Ancak İllİK'in kanunla düzenlenmesi sebebiyle kendilerinin Komisyon Başkanlık
Divanı üyeliğinden vazgeçemeyeceklerinin belirtilmesi üzerine Komisyon Başkanlık Divanına üye
seçilmiştir.
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hükınündedir.

Mahkemesine

hakkında

Bunlar

dolayısıyla

andtaşmaların

yasaklayıcı

verınemeye

meydan

ile Anayasa

Anayasa Mahkemesine götürülememesi
milletlerarası

hüküm hem devletin

sorumluluğuna
taşıyan

hem de Türkiye'nin devletler üstü nitelik

Anayasanın

bazı

hükümleri ile

çelişebilecek

Milletlerarası andtaşmalar

için Anayasaya

Anayasa Mahkemesine gidilememesi
beraberinde

getirmiştir.

uluslararası

aykırı oldukları

gerekçesiyle

andtaşmaların

Ancak böyle bir

ve

olan

kuruluşlara girebilmesini sağlamaya imkan tanımaktadır.

iddialarını

iddiası

başvurulamaz."

Milletlerarası

konusundaki

aykınlık

Anayasaya

403

kanunlardan üstün

çıkarım

olduğu

yapmak mümkün gibi

görünse de milletlerarası andtaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirten
Anayasa hükmü karşısında milletlerarası andtaşmaların kanunlardan üstün
olduğunu

yorum

savunmak güçtür. Bu

yapılarak

sayılı yasanın

anlayışta

söz konusu sonuca

7. maddesi ile

milletlerarası andtaşmaların
anayasalaşmıştır.

eklenmiştir:

"Usulüne göre

Anayasanın

insan

değil; olması

varılmaktadır.

Anayasanın

düşünülerek

Zaten 07.05.2004 tarihli 5170

olduğunu savunanların görüşü

Anayasanın

ile

gereken

90. maddesine eklenen cümle ile

kanunlardan üstün
değişiklik

Belirtilen

olan

90. maddesine

şu

hüküm

temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andtaşma hükümleri esas
alınır." Değişiklikten önce ve sonra Komisyonun kanunları Anayasaya ve insan
hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere uygunluk açısından incelemesi açısından
sorun bulunmamaktadır. Sorun kanunun Anayasaya uygun ancak insan hakları
sözleşmesine aykırı olduğunda ise Komisyonun hangisine göre hareket edeceğidir.
bulunan

bağımsız

yürürlüğe konulmuş

haklarına aykırı

ve

tarafsız

birçok hüküm içermesi sebebiyle parlamentoda

bir komisyonun incelemeleri sadece Anayasaya

uygunluk yönünden yapmaya zorlamak mümkün olmasa gerek. Dünyadaki
insan

haklarının evrenselliği doğrultusunda

yasal ve anayasal
insan

hakları

maddesinde

mevzuatın

sözleşmelerinin

yapılan

için önemli bir adım
403

..

son

alınması

dikkate

değişiklik

olmuştur.

OZBUDUN, age, s. 185.
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dikkate

insan

haklarına aykırı

yönünde

alınması

de insan

değil;

hükümler içeren

genel kabul

yönündedir.

gidişat

görmüş

Anayasanın

90.

haklarının evrenselliğinin sağlanması

İHİK Kanununun 4. maddesinde belirtildiği üzere Komisyonun görevleri
şunlardır:

a.
izlemek,"

"Uluslararası

alanda kabul gören insan

hakları

konusundaki

gelişmeleri

İnsan haklarının dinamik özelliği sonucu devamlı olarak insan haklan
gelişmekte

bu

ve yeni insan

gelişmelerin

hakları sözleşmeleri oluşturulmaktadır.
amacıyla

izlenmesi

yabancı

Komisyonda

Meydana gelen

dil bilen personelin

istihdamı önem taşımaktadır. İHİK'te çalışanların nitelikleri ayrı bir başlık altında

ele

alınacaktır. Ayrıca

örgütlerde insan

BM, AB, Avrupa Konseyi ve

haklarıyla

ilgili meydana gelen

diğer uluslararası

ve bölgesel

gelişmeler Dışişleri Bakanlığı

İnsan Hakları ve Avrupa Konseyi Genel Müdür Yardımcılığı ve Dışişleri
Bakanlığı'nın diğer birimlerince İHİK'e bildirilmektedir. İHİK'in aktif olabilmesi

için yürütmeden ayrı bağımsız bir bilgi kaynağına sahip olması gerekir. Özelde
İHİK'te genelde ise TBMM' de yürütmeden ayrı bilgi ve dokümantasyon birimi

tam olarak

oluşturulamadığından

yasamanın

bir güç olarak ortaya

çıkması

zorlaşmaktadır.

b. "Türkiye'nin ınsan hakları alanında taraf olduğu uluslararası
anlaşmalarla TC Anayasası ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında uyum
sağlamak amacıyla yapılması

gereken

değişiklikleri

tespit etmek ve bu amaçla

yasal düzenlemeler önermek"
İHİK'e bu benttende anlaşılacağı üzere ülke uygulamalarının düzeltilmesi

insan hakları sözleşmelerinin esas alınması görevi verilmiştir.
İHİK adı üzerinde inceleme komisyonu olduğundan incelemelerde bulunacak ve
uygulama ile mevzuat arasında tespit ettiği sorunlar hakkında yasal düzenlemeler
için

uluslararası

önerecektir.
Kanun metninde
anlaşılması

kullanılan

"yasal düzenlemeler önermek" ibaresinin

nasıl

gerekir? Yasama organının statükocu bir yapıya sahip olması sebebiyle

yenilikleri uygulamada ve
Kanun hükümleri genelde
taraf olunan

değişime
kısıtlayıcı

uluslararası anlaşmalar,

ayak uydurmada sorunlar
bir

yaşanmaktadır.

şekilde yorumlanmaktadır.

Bu ibare de

Anayasa ve milli mevzuat ile uygulamalar

arasındaki uyumu sağlamak için İHİK'e sadece yasal çalışma örnekleri hazırlama
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görevi verildiği şeklinde anlaşılmaktadır. Bu yorum da Anayasanın 88. maddesiyle
desteklen-mektedir. Anayasanın 88. maddesine göre kanun teklif etmeye BK ve
milletvekilleri

yetkilidir.

Burada

sadece

kanun

teklif

etmeye

BK

ve

milletvekillerinin yetkili olduğu belirtildiğinden İHİK'in kanun teklif etme
yetkisinin olmadığı

düşünülmektedir.

İçtüzüğün 35. maddesinin ikinci fıkrasına göre 92. maddedeki özel durum
dışında

kalan

komisyonlar kanun teklif edemezler ve kendilerine havale edilenler dışında

işlerle uğraşamazlar.

92. maddedeki özel durum ise ölüm

getirilmesi ile ilgilidir. Bu maddeye göre ölüm
mahkeme

kararlarının

cezalarının

yerine

cezaları hakkında kesinleşmiş

yerine getirilmesine dair

Başbakanlık

yazıları,

esas

komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilir, Adalet Komisyonu, bu yazıyı
inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onaylanması veya onaylanmaması
yönünde bir kanun metni hazırlar. İllİK'in kanun teklif etmeye yetkisi olmadığını
savunanlara göre komisyonların kanun teklif edemeyeceğinin tek istisnası bu
belirtilen durumdur. 404 İçtüzük hükmü ile bir komisyon kanun teklif etmeye yetkili
kılınabiliyor

da kanun ile neden yetkili

kılınamıyor?

Komisyonlar zaten milletvekillerinden

oluştuğundan

komisyonun kanun

teklif etmesinin Anayasanın 88. maddesinin birinci fıkrası ile bağdaşmaması gibi
bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki komisyonların kanun teklif etmelerinin
engellenmesinin kabul edilebilir bir yanı da bulunmamaktadır. Komisyonların
kanun teklif edememesinin belki iki tür mantıki izahı olabilir:
- Türkiye'de Meclis geleneği 1876 Anayasası ile başlamaktadır. İlk
anayasada çift medisli bir sistem öngörülmüş olup, bunda da İngiliz geleneğinden
esinlenilmiştir.

Kralın

Karnarası/Meclis-i

ya da

Ayan

padişahın belirlediği kişilerden oluşan

ve

halkın

temsilcilerinden

oluşan

Lordlar
Avam

Karnarası/Meclis-i Mebusan olmak üzere iki meclis bulunmaktadır. İngiltere'de

kanun teklif ve
görüşülmektedir.

tasarıları

komisyonlarda

görüşülmeden

Genel Kurulda kabul edilirse kanun teklifinin ya da

komisyonlarda görüşülmesine geçilmektedir. Teklif ve
404

önce Genel Kurulda

tasarıları

tasarısının

için bizdeki daimi

Ölüm cezasının kaldırılması sebebiyle Anayasanın 87. maddesinde TBMM'ye "Mahkemelerce
ölüm cezalannın yerine getirilmesine karar vermek" yetki ve görevi 07.05.2004
tarihinde 5170 sayılı kanunun 6. maddesi ile söz konusu ibare Anayasa metninden çıkarılmıştır.
Böylece İçtüzüğe göre kanun teklif etmeye yetkili tek komisyon olan Adalet Komisyonu'nun
kanun teklif etme yetkisi ortadan kalkmıştır.
kesinleşen
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komisyonlar yerine sadece ilgili kanun teklif ve tasarısına özgü komisyon
oluşturulmaktadır. Bu kurulan komisyon geçici nitelikte olduğundan ve Genel
Kurulda kabul edilen metin yanında çok farklı metinterin eklenmemesi amacıyla
komisyona kanun teklif yetkisi verilmemiş olabilir. Bu sistem içerisinde bir
anlama sahip olan komisyonların kanun teklif edememesini daimi komisyonların
olduğu

ülkemizde

savunmanın

tutar yanı

bulunmamaktadır.

- İkinci olarak komisyonların kanun teklif etmeye yetkili olması
komisyonun gündeminin
teklif etmeye yetkili

tıkanmasına

olduğu

sebep olabilir.

Şöyle

ki komisyon kanun

takdirde kendi teklif ettiği kanun tekliflerini

görüşmek

isteyeceğinden diğer

bir düşünceyle

milletvekillerinin kanun teklifleri sırada bekleyebilir. Böyle
komisyonların kanun teklif etmeye yetkili olmamaları açıklanabilir.

Dünyadaki

gidişat

insan

hakları

ile ilgili

komisyonların kurulması

ve bu

komisyonların işlevsel hale getirilmesi yönündeyken İHİK'e tanınan yetkinin

kabul edilmemesi meydana gelen

gelişmelerle bağdaşmamaktadır.

İHİK'in kanun teklif etmesinin önü açıldığı takdirde komisyon daha aktif

hale gelecek ve

işlevsel olacaktır.

Şimdiki

haliyle Komisyon incele-melerde

bulunacak ve incelmeler sonucu hazırladığı raporu kamuoyuna dekiare edecektir.
Raporun kamuoyu etkisi dışında bir hukuki bağlayıcılığı olmadığından
Komisyonun etkinleşme

aracının

engellenmesinin kabul edilir bir yanı yoktur.

Komisyona insan haklan ile ilgili birçok başvuru yapılmaktadır. Bunların
bazılarının çözümü ise yasal düzenlernelerin yapılmasına bağlıdır. Yasal
düzenleme yapılması gereken konuların İHİK tarafından ele alınıp tartışıldıktan
sonra sorunu çözecek bir kanun teklifinin hazırlanmasından daha doğal bir durum
olamaz. Aksi halde ve şimdiki mevcut durumda olduğu gibi insan hakları ile ilgili
kanun değişiklikleri ilgili bakanlığa gönderiterek formalite yerine getirilmektedir.
Günümüzde milletvekillerinin kanun tekliflerinden ziyade hükümetin
kanun

tasarıları

yasalaşmaktadır.

Milletvekillerinin

vermiş

tekliflerinin yasalaşma oranı yüzde onun altındadır.
olamarlığını

405

gösteren bu tablo, kanun teklif etmeye

405

bazı

oldukları

kanun

Yasamanın bir güç

komisyonlar yetkili

Hasan ERİKLİ, 1982 Anayasasında Yasa Yapım Süreci, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004.
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kılınarak aşılabilir. İHİK'in kanun teklifinin yasalaşması bir milletvekilinin kanun

teklifinin yasalaşmasına göre daha muhtemeldir. Kaldı ki "yasal düzenlemeler
önermek" ifadesi İHİK'in kanun teklif etmeye yetkili olmadığı ve sadece yasal
hazırlayarak

düzenlemeleri

milletvekilierine önereceği

şeklinde anlaşılacaksa

bunu

zaten sivil toplum örgütleri yapmaktadır. Bu sebeplerden dolayı İHİK'in kanun
teklif etmesi sağlanarak insan haklarının gelişmesine katkıda bulunulmalıdır.
c.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi

konular hakkında, istem üzerine

görüş

komisyonlarının

406

gündemindeki

ve öneri bildirmek"

İHİK diğer komisyon gündeminde bulunan kanun teklif ve tasarıları
hakkında

TBMM

istemde

bulunulduğu

takdirde

Başkanlığına sunulmuş şeklinde

resen" ibaresi

bulunmaktaydı.

görüş

ve öneri bildirecektir. Maddenin

istem üzerine ibaresinden sonra "veya

Bu ibarenin Adalet Komisyonu

sırasında kanun metninden çıkarılması uygun görülmüştür.
görüldüğü hakkında

neden uygun

407

görüşmeleri

Bu düzenlemenin

Adalet Komisyonu raporunda

açıklayıcı

bilgi

bulunmamaktadır.

Komisyonların

ve görüş bildirmesi İçtüzüğün 34.
maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre bir komisyon
kendisine havale edilen tasarı veya teklifi, başka bir komisyonun ihtisası dahilinde
görürse, gerekçeti olarak tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesini
isteyebilir. Maddenin ikinci fıkrasına göre bir komisyon kendisine havale edilen
tasarı veya teklif veya herhangi bir mesele hakkında, bir başka komisyonun
düşüncesini

alması

öğrenmeyi

görüşüldükten

komisyon,

görüş

gerekli görürse, tasarı veya teklifin o komisyonda
sonra iadesini isteyebilir. Maddenin üçüncü fıkrasına göre bir

başka

bir komisyona havale

hakkında düşüncesini

belirtmekte yarar görürse, o

havale edilmesini isteyebilir. Kanun
edileceğinden
406

Meclis

edilmiş

Başkanlığı

tasarı

yahut herhangi bir mesele
tasarı

veya teklifin kendisine

ve tekliflerinin hangi komisyona havale

sorumludur.

Yukarıda

belirtilen üç durumda da

İHİK kendisi tarafından kanun teklif edilmesini bir yana bırakarak kendisine kanun teklif ve
tasarılarının havale edilmesi amacıyla 3686 sayılı İHİK Kanununun 4. maddesine bir bent ekleyen
kanun teklifini İHİK'in tüm üyeleri imzalayarak TBi'.flvf Başkanlığına sunmuştur. Tekiifte
imzaların bulunduğu yer İHİK'in karar alması için kullanılan imza sirküleridir. İmza sirkülerinde

Komisyonun üyeleri 'başkan, iki başkenvekili, katip ve sözcü ile üyeler' şeklinde belirtilmektedir.
Bu tür imza sirkülerinin kullanılması sebebiyle kanun teklifi Komisyonun kanun teklifi olarak
anlaşılır diye uzun bir süre TBi'.flvf Başkanlığında bekletilmiştir.
407
TBMM Tutanak Dergisi, C. 51, 18. Dönem, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 498, s.2.
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komisyonun görüş alma ve görüş bildirme isteği TBMM Başkanlığına gelir. İki
komisyon arasında görüş birliği varsa Başkanlık gereğini yapar. Eğer iki komisyon
arasında uyuşmazlık çıkarsa sorun Meclis Başkanı tarafından Genel Kurula
sunulur ve görüşme yoluyla halledilir. (İçtüzük md. 34/4-5)
İçtüzükte yukarıda belirtildiği gibi detaylı bir düzenleme varken hangi

amaçla

benzer

çıkarılamamakla

bir

düzenleme

yapılmıştır?

birlikte düzenleme TBMM

İlgili

Başkanlığı

hükümden
olmadan

doğrudan

doğrudan görüş

ve öneri bildirme şeklinde anlamlandırılabilir. Diğer bir deyişle insan haklarının
özelliğine binaen bir komisyon tasarı veya teklifin insan hakları ile ilgili bir yönü
olduğunu

ve bunun

nasıl

değerlendirilmesi

gerektiği

konusunda

doğrudan

İHİK'ten görüş ve öneri isteyebilir. Bu istek doğrudan yapılırsa hem zamandan

tasarruf edilir hem de insan

haklannın evrenselliği pekiştiritmiş

olur. Ancak bu

zamana kadar hiçbir komisyon İHİK'ten görüş ve öneri istememiştir. Bu durum
çıkarılmaması

"veya resen" ibaresinin kanun metninden
koymaktadır.
görüşülmekte

Çıkarılmamış

olsaydı

İHİK

olan kanun teklif ve tasarısı

Komisyon cezaevleri konusu ile

yoğun

doğrudan

hakkında görüş

bir

şekilde

gerekliliğini

diğer

ortaya

komisyonlarda

ve öneri bildirebilecekti.

ilgilenmektedir. 22. Yasama

Döneminde gündemde olan "Ceza ve Tedbirlerin infazı Hakkında Kanun Tasarısı"
Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. İHİK üyeleri bir Adalet Komisyonu
üyelerine göre konuyla daha iç içe olduğundan İHİK'in tasarıyı görüşmesi gerekir.
Diyelim ki TBMM Başkanlığı söz konusu tasarının Adalet Komisyonuna havale
edilmesi şeklinde takdir etti ve Komisyon da İHİK'ten görüş ve öneri talep etmedi.
"veya resen" ibaresi olsaydı İHİK konuya doğrudan müdahale ederek görüş ve
öneri bildirebilecekti.
27.02.1992 tarihli İHİK toplantısında Anayasa Komisyonu'nda
görüşülmekte olan "İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı"nın İHİK'in görüş bildirmesi gerektiğinden hareketle TBMM
Başkanlığına yazı yazılmasına

karar

tasarılarının görüşülmesi gerektiği

verilmiştir.

Doğrudan

gündeme getirilmesine

kanun teklif ve

rağmen

bu konuda

gelişme sağlanamamıştır.

d. "Türkiye'de insan
antlaşmalara,
araştırmalar

hakları uygulamalarının,

Anayasaya ve kanunlara

uygunluğunu

taraf

olduğu uluslararası

incelemek ve bu amaçla,

yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek"
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İHİK en önemli özelliği inceleme yapmasıdır. Yapılan incelemelerde
ınsan

hakları

uygulamalarının

taraf olunan insan

Anayasaya ve kanunlara uygun olup

olmadığı

hakları

sözleşmelerine,

konusunda bilgi ve deneyim elde

edilmektedir. İHİK inceleme yapmış olduğu sorunlarla ilgili sorunun çözümüne
gitmek için detaylı bir araştırma yapabilir. TBMM Başkanlığına verilen metinde
"bu amaçla" ibaresinden sonra "karakollar, nezarethaneler, hapishaneler ve sağlık
kuruluşları

dahil uygun görülen kamu kurum ve

Komisyonunda bent

kuruluşlarında"

kapsamını genişletme amacıyla

nitelikli bir ifadeye yer verilmiştir.

408

metinden

ibaresi Adalet

çıkarılarak

genel

Yapılan araştırmalar sonunda varılan

yürütmeye iyileştirmeler ve çözümler önerilebilir.
iyileştirme ve çözüm bir mülki amirin görevden alınmasının teklif edilmesi

sonuçlar

doğrultusunda

olabileceği

gibi bir tüzük, yönetmelik ya da genelgenin

veya yeni bir genelgenin yapılmasının teklifi
birlikte ele

aldığımızda

anlam

şeklinde

kaldırılması, değiştirilmesi

olabilir. Bu bendi b bendi ile

bütünlüğü sağlanmaktadır.

Sorunun çözülmesi

yasarnayı ilgilendiriyorsa İHİK kendisi bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM
Başkanlığına sunacaktır.

Ancak sorun yürütmeden

kaynaklanıyorsa

yürütmeye

güçler ayrılığı ilkesi doğrultusunda emir verme yetkisi olmadığından ancak
belirtilen iyileştirme ve çözüm önerilerini sunabilir. Bu bent ile İHİK'e adeta insan
hakları

ile ilgili konularda

ombudsmanlık

görevi verilmiştir.

e. "İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları
incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili merciiere iletmek"
Bendin ilk hali "İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili
başvuruları incelemek" şeklindeydi. "veya gerekli gördüğü hallerde ilgili merciiere
iletmek" ibaresi Adalet Komisyonu'nda eklenmiştir.
İHİK'e insan hakları ihlal iddiaları ile ilgili birçok başvuru yapılmaktadır.

Yapılan başvurular İHİK uzmanlarınca incelenmekte ve dikkate değer görülenleri
İHİK Başkanına arz edilerek İHİK'in inceleme yapmasının uygun olacağı yönünde
görüş bildirilmektedir. Ayrıca İHİK üyeleri de bir insan hakkı ihlalini doğrudan

İHİK gündemine getirebilirler. İHİK Başkanı söz konusu insan hakları ihlal
iddiasını İHİK gündemine getirerek İHİK'çe inceleme yapılıp yapılmasının

gerekliliği tartışılır ve karara bağlanır. İnceleme yapılamasına karar verilen

408
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hakkında bir alt komisyon kurularak inceleme yapılır. İnceleme yapılmamasına

karar verilenler ve İHİK uzmanlarınca İHİK Başkanı'nın dikkatine sunulmayan
başvurular ilgili özel veya kamu kurumuna gönderiterek başvuru hakkında bilgi
istenir. İlgili kurumların İHİK'e gönderdiği bilgiler yeterli bulunursa başvuru
sahibine gönderilir.
İHİK'e doğrudan insan haklarıyla ilgili olsun olmasın çok başvurunun

gelmesi İHİK'in çalışmaya başlamasından itibaren sorun olmuştur. İnsan haklan
ile ilgili olmayan başvuruların Dilekçe Komisyonu marifetiyle halledilmesi
409
gerektiği dile getirilmiştir.
f.

"Gerektiğinde dış

ülkelerdeki insan

ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine
forumlar aracılığı ile sunmak"

hakları

ihlallerini incelemek ve bu

doğrudan

veya mevcut parlamenter

İHİK dış ülkelerde meydana gelen insan hakları ihlalleri hakkında da

incelemeler yapabilir.

Yapılan

hazırlanan

inceleme sonunda

raporlar

ilgili ülkenin parlamenterlerinin dikkatine ve parlamenter forumlar
ilgili parlamentonun ve

dolayısıyla

doğrudan

aracılığı

ile

parlamenterlerin dikkatine sunulur.

Ülke vatandaşlarının birçoğu ekonomik, siyasi vb. sebeplerle yurtdışına
göç etmiştir. Ve aynı zamanda Türkiye Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok milleti
içinde barındıran bir devletin yerine kurulduğundan Osmanlı İmparatorluğu'nun
Türkiye sınırları dışında kalan birçok toprağında soydaşımız yaşamaktadır. Buna
ilaveten vatandaşların büyük kısmının Müslüman olması sebebiyle Ortadoğu ve
Arap dünyası ile Türkiye'nin farklı bir açıdan benzerliği bulunmaktadır. Genelde
bu sayılan üç sebepten dolayı İHİK yurtdışında insan hakları ile ilgili
incelemelerde bulunmaktadır. İHİK'in yurtdışında yapmış olduğu incelemelere
bakıldığında

yukarıda

değinilen

görülecektir. Tespit edilen insan

üç

durum

hakları

dışında

ihlalleri

inceleme

değişik

platformlarda ilgili

ülkenin bilgisine sunulsa da Türkiye'de meydana gelen insan
bunlara göre son zamanlara kadar daha

yoğun olduğundan

yapmadığı

bu tür

hakları

ihlalleri

girişimler

akim

kalmaktaydı. Türkiye'nin insan hakları karnesinin düzelmesi ile İHİK üyeleri hem
yukarıda

409

bahsedilen

değişik bağlantılar

sebebiyle hassas olunan yerlerde hem de
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diğer

yerlerdeki insan hakları ihliilleri ile daha yoğun bir şekilde ilgilenebilecek ve
parlamenter forumlar aracılığı ile dile getirebilecektir. Bunların dışında İHİK insan
hakları ile ilgili konferans, seminer, panel vb. etkinliklere katılmaktadır.
g. "Her
insan haklarına

yıl yapılan çalışmaları,

saygı

elde edilen

sonuçları,

yurtiçi ve

dışında

ve uygulamalan kapsayan bir rapor hazırlamak"

İHİK'in her yıl yapmış olduğu çalışmaları, elde edilen sonuçları ve yurtiçi

ve

yurtdışında

insan

hakları alanında

meydana gelen

gelişmeleri,

uygulamalan ve

insan haklarının genel durumunu kapsayan bir rapor hazırlaması gerekmektedir.
Bentten anlaşılacağı üzere raporda iki şeyin bulunması gerekmektedir. Bunlardan
birincisi İHİK'in yaptığı çalışmalar, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda elde
edilen kazançlar,

diğer

bir

deyişle

performans veya etkinlik analizi

yapmaktır.

İHİK'in tüm insan hakları ihlallerine müdahil olması mümkün değildir. Bundan
dolayı

raporda yer

alması

gereken ikinci husus yurtiçi ve

dışında

insan hakları alanındaki gelişmeler, uygulamalar ve insan
kapsayan genel bir değerlendirmenin yapılmasıdır.

meydana gelen

haklarına saygıyı

İHİK raporlarının bentte belirtildiği üzere her yıl hazırlanması gerektiği

halde çeşitli sebeplerle her yıl rapor hazırlanması mümkün olmamıştır. İHİK'in
kurulmasından bu yana on yedi yıl gibi bir uzun zaman dilimi geçtiği halde ancak
altı çalışma/faaliyet raporu yayınlanabilmiştir. Raporlar genelde İHİK
çalışmalarını içermekte olup Türkiye'de ve diğer ülkelerde insan haklarına saygı
ve insan haklan uygulamaları konusunda yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.

IV- İHİK'İN YETKiLERİ
İHİK'in görevlerini yerine getirmesi için İHİK Kanunu ile İHİK'e

birtakım yetkiler verilmiştir. İçtüzükte ise komisyonların yetkilerine genel bir
şekilde

yer verilmiştir.

düzenlenmiştir.

Komisyonların yetkisi

İçtüzüğün

35. maddesinde

Bu maddede belirtilen yetki içe yönelik olup kanun

tasarı

ve

tekliflerinin görüşülmesi ile ilgilidir. Ayrıca İçtüzüğün 30. maddesinin ikinci
fıkrasında komisyonların
olduğu belirtilmiştir.

bağlayıcı değildir.

fikirlerini almak üzere uzmanlar

Bu hüküm

dışa

çağırma

yönelik olup üçüncü

Bu sebeple tam olarak bir yetki

olduğu

yetkisine sahip

kişileri

hukuken

söylenemez. Ancak

İHİK'in Kanununda belirtilen yetkileri kanuni düzenlemeden kaynaklarlığından
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bağlayıcıdır, uyulması

zorunludur.

Uyulmamasının yaptınını açık

bir

şekilde

kanunda belirtilmemekle birlikte TCK'da düzenlenen görevi kötüye kullanma
veya görevi ihmale gireceği kuşkusuzdur. İHİK Kanununda belirtilen yetkileri şu
410
şekilde sistematize edebiliriz:
Ayrıca İHİK'in görevleri ile yetkileri
çakıştığından görev adı altında olsa da yetki veren hükümlerine kısaca
değinilmiştir.

İHİK görevleri ile ilgili konuda bakanlıklarla, genel ve katma

1.

bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve
kuruluşları

ile özel

kuruluşlardan

diğer

kamu kurum ve

bilgi isternek ve buralarda inceleme yapmak,

ilgilileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. (İHİK Kanunu md. 5/1) İHİK
Kanununun 5. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen hüküm doğrultusunda İHİK
kamu ve özel tüm

kuruluşlardan

bilgi isteyebilecek, bu

kuruluşlarda

inceleme

yapabilecek ve bu kuruluşların yetkili ve görevlilerinden bilgi alabilecektir. Söz
konusu hüküm ile İHİK'e icrai nitelikte olmasa da çok önemli yetkiler verilmiştir.
Kamu ve özel

kuruluşlardan

bilgi isteyebilmesi ve özellikle izin

şartına bağlı

olmaksızın

insan hakları ile ilgili kamu ve özel yerlerde inceleme yapabilmesi
büyük önemi haizdir.

Bu yetkiyi düzenleyen İHİK Kanunu 5. maddenin Genel Kurul
görüşmeleri sırasında söz alan Tunceli Mv. Kamer Genç yetkilerle ilgili önemli
konulara değinmiştir. Kamer Genç geçmişte Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
üyelerinin Türkiye'ye geldiğini, DGM Başkanlığından bazı konularda bilgi
istediğini, ancak DGM Savcısının "Ben bilgileri vermem." dediğini, sayın Adalet
Bakanının da "Efendim, savcıya ben de söz geçiremiyorum." dediğini ve bu
yaşanan olayla insan hakları konusunda yapılan araştırmanın sonuçsuz kaldığını,
bu olayın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarını da sarsan bir olay olduğunu ve
böyle bir düzenlemeden sonra DGM Sayın Savcısının "Ben bağımsız bir yargı
mensubu yum; dolayısıyla, bu konularda istenen bilgileri vermem." gerekçesini
ileri sürerek direnmede bulunup bulunamayacağını haklı olarak dile getirmiştir. 411
Genel Kurulda bulunan dönemin Adalet Bakanı Gümüşhane Mv. Mahmut Oltan
Sungurlu Kamer Genç'in eleştiri ve sorularına cevap vermemiştir. İkinci olarak
bilgi vermeyeniere ne tür yaptırım uygulanacağı konusuna değinen Kamer Genç
410

Ayrıca İHİK'in görevleri ile yetkileri örtüştüğünden görev adı altında düzenlenen yetkilere de
kısaca değinilmiştir.
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Bakana hitaben bu durumda ne tür yaptırım uygulanacağını sormasına rağmen
cevap alamamıştır. Kamer Genç konuşmasının sonunda şöyle diyerek konunun
önemine dikkat çekmiş ve sorunun sonuçlandırılmasını sağlayan bir açıklama
beklemiştir:

"Beni geçmişte, üzerinde gerçekten çok tartışılan Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesinin bazı uygulamaları nedeniyle Türkiye'de yarattığı tartışmaları da bu
vesileyle burada sona erdirecek bir açıklamanın yapılmasını bekliyorum."412 Ne
yazık ki bu önemli sorulara ne Adalet Bakanı ne de Anayasa Komisyonu
yetkilileri cevap vermiştir.
Uygulamada İHİK'in özellikle DGM'lere gözaltı mekanlarında inceleme
yapması sorun olmuştur. İHİK üyelerinden Mustafa Tınaz Titiz, Akın Gönen,
Sabri Yavuz ve Eyüp Aşık'tan oluşan Alt Komisyon çalışmalarını yaparken
görevliler Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri DGM'den izin alınması
gerektiğini açıkça söylemişlerdir. Hatta İHİK'in bir toplantısında söz konusu
görevlinin şöyle dediği ifade edilmiştir: "Ben, size bu saatte çiğ köfte yaparım, sizi
çok sever, sayarım, çiğ köfte yaparım; fakat, bu arkadaşla görüşmeyi istemeyin,
beni ekmeğimden edersiniz. DGM'den izin gelsin, emriniz olur."413 İHİK Kanunu
5. maddede tüm kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme yapılacağı belirtilmesine
rağmen
DGM özelinde, yargı organları bu hükmün dışında olduğu
kanısındadırlar.

414

2005 yılının Ocak ayında Mardin Cumhuriyet Başsavcısı İHİK'in iki
talebine yetkisi olmaması sebebiyle olumsuz yanıt vermiştir. İHİK'in birinci yazısı
bir vatandaşın suç ihbarı ile ilgili olup savcılığın kamu adına işlem yapması
gereken hususlardandır. İHİK'in yazısına Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
gönderdiği yazıda şu ifadeler bulunmaktadır:
"3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4.
maddesinde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevlerinin belirtildiği, 4.
maddesinin d bendinde 'İnsan haklarının ihliile uğradığına dair iddialar ile ilgili
başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili merciiere iletmek'
olarak belirtilmiştir. Bu itibarla İnsan haklarının ihliile uğrarlığına dair Komisyona
412
413

414
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ulaşan ihbarların

gecikmeksizin adli soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılıkianna ihbari nitelikte bildirilmesi yahut şikayetçinin müracaatı ile ilgili
olarak bilgi istenilmesi gerekirken Cumhuriyet Başsavcılığımıza talimat içeren
ilgili sayılı yazınız yazımız ekinde iade edilmiştir."
İHİK Kanununun 4. maddesinin e bendi, Komisyona yapılan başvurular

ile ilgili neler yapılacağı hususunu belirtmektedir. Buna göre yapılan başvurular
incelenerek ya ilgilisine doğrudan bilgi verilir ya da başvuru ilgili makama iletilir.
Burada ilgili makam açısından sınırlama getirilmediğinden Cumhuriyet
Başsavcılıkları da dahil tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesinde
hiçbir engel bulunmamaktadır.
Asıl önemli olan İHİK'in yetkilerinin düzenlendiği Kanunun 5.
maddesinde Komisyonun görevleri ile ilgili konuda bakanlıklarla, genel ve katma
bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi isternek ve buralarda inceleme yapmak,
ilgilileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahip olmanın belirtilmesidir. Bu maddede
kurumlar açısından sınıriandırılına getirilmeksizin bilgi istemek, inceleme yapmak
ve ilgilileri dinlemek yetkisi Komisyona verilmiştir. Bu bağlamda Mardin
Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında bu hükümden bahsetmemesi dikkat
çekicidir.
Anayasanın

138 ve Hakim ve Savcılar Kanununun 4. maddesinde
"Hakimler malıkernelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasianna göre görev
yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere ve hakimiere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye
vetelkinde bulunamaz." hükmü bulunmaktadır.
İHİK'in Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda iki talep
bulunmaktadır:
ı.

Vatandaşın

maruz kaldığı insan hakları ihlalinin incelenilerek geregının
yapılması: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında belirtildiği gibi bu
ifade ihbarİ nitelikte olup yargı yetkisinin kullanılmasına müdahale
sayılabilecek hiçbir nitelik taşımamaktadır. Bu durum İHİK Kanununda
düzenlenmese bile Cumhuriyet Başsavcısı ihbar niteliğindeki bir olayı
inceleyip araştırarak gereğini yapmak zorundadır. Anayasa'nın 138 ve Hakim

249

Savcılar

ve

Kanununun

kullanılmasına ilişkin

kısmında yargı
değildir.

4.

maddesinde

edilemeyeceğidir.

müdahale

yetkisine müdahale

anlamında

Komisyon

yetkisinin

yazısının

bu

girişim

söz konusu

kararında

da yasama

herhangi bir

Anayasa Mahkemesinin 1970/25 Esas Nolu

organının çalışma alanının

yargı

belirtilen

olanın yargı

yetkisinin

kullanımına müdahale olup olmadığı konusu olduğu belirtilmiştir.

İHİK'in

yazısında yargı

belirlenmesinde önemli

415

yetkisinin nasıl kullanılacağı, savcının kimleri dinleyeceği,

hangi delillerden

yararlanması gerektiği

vb. yönünde herhangi bir ibare

bulunmamaktadır.
ıı.

Yapılan işlemin

belgelerin gönderilmesi:
şikayetçinin

başvurusu

anlaşılmaktadır.

sonucunun bildirilmesi ve sonuçta ilgili bilgi ve

Mardin
ile

Cumhuriyet

ilgili

bilgi

Başsavcılığı

istenmesinde

yazısında

mahzur

zaten

bulunmadığı

Bilgi ve belge istenmesi ise Komisyonun Kanunun 5. maddesinde

açıkça belirtildiği

üzere mümkün olup

yargı

yetkisinin

kullanılması

ile

ilişkisi

bulunmamaktadır.

İHİK Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı diğer yazıda Mardin İli

Kızıltepe İlçesinde meydana gelen baba ile oğlunun güvenlik güçlerince
öldürüldüğü iddiasıyla
duruşma

ilgili

açılan

dava

tarihinin bildirilmesini talep

dosyasının

etmiştir.

suretinin gönderilmesini ve

Mardin Cumhuriyet

Başsavcılığı

İHİK'in yazısını Mardin Ağır Ceza Mahkemesine havale etmiş ve mahkemenin
yazdığı yazıyı İHİK'e kendi yazısının eki olarak gönderıniştir. Yazı ekinde şu

ifadeler yer

almaktadır:

"Komisyonun Mahkememiz

duruşma

gününü istemeye yetkisi

günü C.

Başsavcılığınızca

bulunmadığı,

ancak

dosyasının

dosyanın

sureti ve

müzekkere ile istenmesi halinde C.

gönderileceği hususu bilgileri rica olunur.'ı4

suretini ve
duruşma

Başsavcılığımza

16

Diğer tüm savcıların 1991 yılından bu yana İHİK'in dosya suretini isteme
duruşma

ve

gününün bildirilmesi taleplerine olumlu cevap vermesine

rağmen

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının TBMM adına denetleme yapan İHİK yazısını
iade etmesi hukuk kuralları ile bağdaşmamaktadır. İHİK'in insan hakları ihHilini
incelemesini
niteliğinde
415
416

savcılığa

de olsa

ileterek sonucu ve ilgili bilgi ve belgeleri istemesi talimat

yargı

yetkisinin

kullanılmasına ilişkin

talimat

niteliğinde

www.anayasa.gov.tr Esas: 1970/25
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının B-2005/43 ve İHİK'in 26.01.2005 tarih ve 6270 sayılı
yazısının ekinden alınmıştır.
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değildir.

Zaten Anayasada ve mevzuatta hakim ve mahkemelere talimat
yazılmakta
olup savcılardan ınsan hakları ibiiilinin
incelenmesi, sonucun ve ilgili bilgi ve belgelerin istenemeyeceği hiçbir yerde
belirtilmemiştir. Aksine bunların istenebileceği İHİK Kanununda belirtilmiştir.
gönderilemeyeceği

Bilgi ve belge isternek yetkisinin "adli makamlar" dışındaki alanı ifade
ettiği belirtilmişse417 de İHİK Kanununun açık ifadesinden bunun çıkarılması
zordur.
Bunlara ilaveten değinilmesi gereken iki nokta bulunmaktadır. Ceza
hukukunun genel prensiplerine göre hazırlık soruşturması gizli olduğundan bilgi
ve belge verilemez. İkincisi ise dosya hakkında mahkemece gizlilik kararı
verilmişse bilgi ve belge verilemez. Bu iki durum dışında savcıların İHİK'e bilgi
ve belge verınesi zorunludur.
2.

İHİK'in uzmanların bilgisine başvurma yetkisi vardır. İHİK hem

uzmanlık alanı açısından

hem de konuyla ilgili olması açısından uzmanlara
başvurabilir. Uzmanlara başvurabilme yetkisi kanunla düzenlenmiş olduğundan
uzmanın İHİK'e bilgi verınesi zorunludur.
3.

İHİK'in kanun teklif ve tasarılarını görüşebilme yetkisi vardır.

Yasama komisyonlannın amacı kanun ve teklif tasarılarını görüşmektir. İHİK
Kanununda İHİK'in kanun teklif ve tasarılarını görüşüp görüşemeyeceği hakkında
açık bir hüküm bulunmamaktadır. İHİK Kanununun 8. maddesine göre İHİK'in
çalışmalarında kanunda sarahat olmayan hallerde TBMM İçtüzüğü hükümleri
uygulanır.
İHİK Kanununda kanun teklif ve tasarılarının görüşütüp
görüşülemeyeceği konusunda açık bir ifade yer almadığından TBMM İçtüzüğüne
bakılması gerekir. Ve İçtüzükte İHİK'e kanun teklif ve tasarılarının havale
edilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Mevzuat açısından bir engel

417
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olmamasına rağmen bu zamana kadar hiçbir kanun teklif ve tasarısı İHİK'e havale

..

e d ı·ı memıştır. 418 ' 419
4.
belirtildiği

5.

bir

şekilde

İHİK'in Ankara dışında da çalışabilme yetkisi vardır.

Diğer

Komisyonun görevlerinin

anlatıldığı başlık altında detaylı

üzere Komisyonun kanun teklif etme yetkisi

bulunmaktadır.

komisyonlar İçtüzüğün 35. maddesinde belirtildiği üzere TBMM Başkanlığınca
kendilerine ayrılan salonlarda toptanırlar ve başka yerde çalışabilme yetkileri
yoktur. Bu durumun aksine İHİK Ankara dışında da çalışabilir. Bu bağlamda
İHİK'in Ankara dışında toplantı yapmasında engel bulunmamaktadır.

21. Yasama Döneminde kanun teklif ve tasarılarının İHİK'e havale edilmemesi üzerine Rize Mv.
Mehmet Bekaroğlu 12 Mart 2002 tarihli bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştur. İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin
gerekçesinde İHİK'in İHİK Kanununun 4. maddesinin b bendinde belirtilen "yasal düzenlemeler
önermek" bir yana çıkarılan yasaların taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara uyumlu olup
olmadığı konusuna da katkı sağlayamadığı belirtilmektedir. TBMM Başkanını bu zamana kadar
hiçbir kanun teklifi ve tasarısını İHİK'e göndermemesinde Meclis Başkanının olumsuz yaklaşımı
ve teamüllerinin yanı sıra İHİK Kanununun da konuya açıklık getirmediği düşünülmektedir. Söz
konusu kanun teklifi sekiz maddeden oluşmaktadır. ı. madde ile İHİK Kanununun ı. maddesine
gelişmelere uyumunu sağlamak ibaresinden sonra "için girişimlerde bulunmak ve başvurular ile
kanun teklif ve tasarılarını incelemek" ifadesinin eklenmesi ve İHİK'in de isminin İnsan Hakları
Komisyonu olması öngörülmüştür. 2. madde ile Kanunun 4. maddesindeki 'İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonunun görevleri' yerine "İnsan Hakları Komisyonunun görevleri" ibaresi ikame
olunmuştur. Teklifin 3. maddesi ile Kanunun 4. maddesinin c bendi şu şekilde değiştirilmiştir:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bulunan insan hakları alanındaki kanun teklif ve
tasarıları ile kanun hükmünde karamarneleri esas ya da tali komisyon olarak görüşmek, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin diğer komisyonlarının gündemindeki konular ile kanun teklif ve
tasarıları üzerine görüş ve öneri bildirmek." 4. madde ile Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki "İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu" "İnsan Hakları Komisyonu" olarak değiştirilmiştir. Teklifin 5.
maddesi ile Kanunun 7. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: "İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale olunan başvurular ile kanun
teklif ve tasarılarını incel er. Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının havale ettiği
veya doğrudan kendisine yapılan başvuruların sonucunu veya başvuru ile ilgili yapılmakta olan
işlem hakkında başvuru sahibine en geç üç ay içinde bilgi verir." 6. madde ile Kanunun 8.
maddesindeki "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" ibaresi "İnsan Hakları Komisyonu" olarak
değiştirilmiştir. Teklifin 7. maddesi yürürlük, 8. maddesi ise yürütme maddesidir.
419
İHİK üyeleri tarafından İHİK'e kanun teklif ve tasarılarının havale edilmemesi konusundaki
rahatsızlık 22. Yasama Dönemi İHİK toplantılarında dile getirilmiştir. Bu rahatsızlık İHİK üyeleri
tarafından TBMM Başkanı Bülent Arınç'a da intikal ettirilmiştir. Bu çabalara rağmen konunun
çözülememesi üzerine İHİK Kanununun 4. maddesine g bendinden sonra gelmek üzere h bendinin
eklenmesini öngören yasa teklifi İHİK tüm üyeleri tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığına
sunulmuştur. Bu teklif ile hiçbir engel olmamasına rağmen İHİK'e kanun teklif ve tasarılarının
gönderilmemesinin önünün açılması hedeflenmiştir. Söz konusu kanun teklifi şu anda Anayasa
Komisyonu 'nda beklemektedir.
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6.
İHİK dış ülkelerde meydana gelen ınsan hakları ihlallerini
incelemeye de yetkilidir. (İHİK Kanunu md. 5/f)
7.
İHİK'in resen hareket etme yetkisi bulunmaktadır. İHİK genelde
kendisine yapılan başvurular üzerine harekete geçmektedir. Ancak İHİK'in
harekete geçmesi, inceleme yapması için başvuru zorunlu bir unsur değildir.
Kendisi de herhangi bir şekilde intikal eden bir olayla ilgili olarak inceleme
yapabilir. İHİK'in reseninceleme yapabilme yetkisine sahip olduğu "Komisyonun
Görevleri"nin sayıldığı 5. maddenin d bendinden çıkarılmaktadır. Bu bentte
başvuru yapılmasını zikretmeden İHİK'in Türkiye'nin insan hakları uygulamaları
hakkında inceleme ve araştırma yapmak görevi olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Ancak İHİK Kanun Teklifinin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile
komisyonca tespit edilen görevleri" ibaresi Adalet Komisyonu görüşmelerinde
Komisyonun resen görev tespit etmesinin görev kapsamını çok genişleteceği
420
düşüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
Belki Adalet Komisyonu
görüşmelerinde yapılan değişiklik ile İHİK'in resen inceleme yetkisinin olmadığı
ileri sürülebilir. Ancak 5. maddenin d bendindeki ifade açık olduğundan
Komisyonun d bendine münhasır olmak üzere resen inceleme yetkisi
bulunmaktadır. Adalet Komisyonunda yapılan değişiklik ile genel anlamda
İHİK'in resen inceleme yetkisinin olmasına müsaade edilmemiştir. Uygulamada
da İHİK insan hakları ihlalleri konusunda başvuru olmadan hareket
edebilmektedir. Komisyonun bu özelliğine Çalışma Raporunda da değinilmiştir. 421
8.
Komisyonun incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle de
yapabilme yetkisi bulunmaktadır. Diğer komisyonların alt komisyon kurarak
çalışma yetkisinin olduğu İçtüzükte açıkça belirtilmemesine rağmen İHİK
incelemelerini alt komisyonlar aracılığı ile yapabilir. İHİK'in alt komisyonlar
aracılığıyla inceleme yapması adeta bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Çünkü
Ankara dışındaki incelemelerin Komisyon tarafından yapılması mümkün değildir.
Bundan dolayı İHİK'e alt komisyon kurma yetkisinin verilmesi isabetli olmuştur.
9.
İHİK Kanunu teklifinde şu ifade yer atmaktaydı: "Bakanlıklar ile
buralara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlardan süreli ya da süresiz çalıştırmak
üzere (mecburi hizmetliler ile sivil ve asker personel dahil olmak üzere) personel
420
421
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isteyebilir ve alabilir." Bu hüküm Adalet Komisyonu tarafından 2919 sayılı
TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 21.12.1989 tarihli 3594 sayılı
Kanunun 5. maddesi ile eklenen Ek 1. madde karşısında gereksiz görülerek madde
metninden çıkarılmıştır. 422 Yapılan değişiklik ile İHİK Kanunu Teklifinin 5.
maddesinin üçüncü fıkrası, aynı hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliği Kanununda olduğundan çıkarılmıştır. Değişiklik ile İHİK'in
yetkisinde bir değişiklik olmamış, sadece yetkinin İHİK Kanununda olması kanun
tekniği açısından uygun görülmemiştir.
10. İHİK'in genel hükümler uyarınca suç duyurusunda bulunma yetkisi
vardır. İHİK'e çok sayıda başvuru yapılmakta ve bunlarda da birçok suç iddiası
bulunmaktadır. İHİK suç iddialarını ciddi bulduğu takdirde doğrudan Cumhuriyet
savcılıklarına, ya da ilgili kurumlara göndererek iddiaların araştırılınasını
istemektedir.

V- İHİK'İN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
İHİK'in

çalışma

usul ve esasları özelliği itibariyle diğer ihtisas

komisyonlarından farklıdır.

Bu sebeple farklılık arz eden hususlar İHİK

Kanununda düzenlenmiştir. Komisyonun çalışma usul ve esasları bir bütün olarak
ele alınacak olup hem İHİK Kanununa hem de İçtüzüğün gerekli maddelerine
değinilecektir.

İHİK üye tam sayısının üçte biri ile toptanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu

ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. (İHİK Kanunu md. 6/1) İçtüzükte de aynı
hükümler benimsenmekle birlikte karar yeter

sayısının

üye tam

sayısının

dörtte

birinin bir fazlasından az olamayacağı öngörülmemiştir. (İçtüzük md. 27 /2)
Komisyonlar kendi
olmadıkça
çağrısı

komisyon

başkanlarınca toplantıya çağrılır.

toplantısı

gündemle birlikte

için

yapılır

çağrı

Zorunlu bir durum

en az iki gün önceden

ve gündemde hangi

yapılır. Toplantı

konuların görüşüleceği

belirtilir. Komisyon gündemine hakimdir. (İçtüzük 26/1-2) Bu İçtüzük kuralı
gereğince İHİK üyelerince gündeme alınması teklif edilen konular hakkında da

karar verilir. Komisyon üyelerinin üçte biri
422

tarafından

teklif edilecek gündemle

TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama Dönemi, C. 51, Sıra Sayısı: 498, s.2.
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birlikte İHİK Başkanınca Komisyon toplantıya çağrılır. (İçtüzük md. 26/4)
Komisyon üyelerinin üçte biri tarafından İHİK'in toplantıya çağrılması bu güne
dek görülmemiştir. 423
Toplantı

gruplarına

ve

çağrısı

diğer

Başbakanlığa,

ve gündem komisyon üyelerine,

ilgili komisyon

başkanlıkianna

parti

gönderilir ve ilan

tahtasına

çalışır. Başkan bulunmadığı

takdirde

asılır.

Komisyon
Komisyona

başkanın

başkanvekilleri,

yönetiminde

onlar da yoksa sözcü komisyona

başkanlık

eder.

(İç tüzük md. 2 711) İçtüzüğe göre komisyonlar için tek başkanvekili seçildiğİnden

27.

maddede

sorun

bulunmamaktadır.

seçildiğİnden başkanın yokluğunda

Ancak

İHİK'te

Komisyona hangisi

iki

başkanvekili

başkanlık

edecektir? Bu

konuda ne İHİK Kanununda ne de İçtüzükte bir hüküm bulunmaktadır. Bundan
dolayı teamülün ne yönde oluştuğuna bakılması gerekir. İHİK'te genel itibariyle
başkan

olmadığı

başkanvekiline

takdirde

başkanlık

Komisyon
Toplantıda

şahsiyada uğraşılır

bulunulursa düzeni komisyon
komisyon

başkanı toplantıya

başkanın

partisinden
yerini hangi

belirleyebilir.

toplantılarında toplantının

söz kesilir,

için

Ayrıca başkan yokluğunda

öncelik verilmektedir.

başkanvekilinin başkanlık edeceğini

yapması

başkanı

düzenini komisyon

başkanı sağlar.

ya da düzeni bozma hareketlerinde

sağlamaya

ara verir ya da

çalışır.

Gerekli görülürse

gereğinin yapılması

için durumu

TBMM Başkanına bildirilir. (İçtüzük md. 46)
Komisyonlarda talep
hükümet temsilcisi söz
çağrılmış

sırasına

göre söz verilir. Komisyon

sırasına bağlı

uzmanlara komisyon

başkanı

değildir.

gerekli

Ayrıca

gördüğü

Komisyon

başkanı

ve

tarafından

takdirde söz verebilir.

(İçtüzük md. 29) Komisyon başkanı talep sırasına göre söz vermekle birlikte

bunun kötüye kullanılmaması için gerekli hallerde müdahalede
Komisyon

üyelerinin

komisyon

toplantılarına

Komisyon üyelerinin devam cetvelleri TBMM
423

bulunmaktadır.

devamı

Başkanlığına

zorunludur.

ve siyasi parti grup

İHİK ve diğer komisyonlarda komisyon üyelerinin üçte biri tarafından komisyonun toplantıya
çağrılması pek rastlanan durum değildir. Bunun sebebi milletvekillerinin İçtüzüğü bilmemeleri ve

bilinçli muhalefet yapma kültürünün

oluşmamasıdır.
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başkanlıkianna gönderilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir
yıl

içerisinde

toplantıların

üçte birine

katılmayan

komisyon üyesi

bağlı bulunduğu

siyasi parti grubunca komisyondan geri çekilebilir. Bu çekilme sonucu

boşalan

üyelik en kısa zamanda tamamlanır. (İçtüzük md. 28) İçtüzükteki devam şartlarına
bağlı

uymayan komisyon üyelerinin komisyondan
gruplarınca çekildiğine

Komisyon
başbakan

bulundukları

siyasi parti

pek rastlanmamaktadır.

toplantılarına başbakan

veya bir bakan

katılabilir.

Ya da

veya bir bakan gerekli görürse kendi yerine yüksek dereceli bir kamu

görevlisine yazılı temsil yetkisi verebilir. (İçtüzük md. 30) İHİK'e bu zamana
kadar kanun teklif ve

tasarısı gönderilmediğinden Başbakan

veya bir bakan

komisyon toplantısına katılma ihtiyacı duymamaktadır. Ancak İHİK bazı
konularda bilgisini almak üzere

başbakanı

veya bir

bakanı

ya da üst düzey kamu

görevlisini davet ettiği takdirde Komisyon toplantısına katılmaktadırlar.
Komisyon toplantılarına İHİK üyelerinden başka TBMM üyeleri, BK
üyeleri ve Hükümet temsilcileri de

katılabilir.

toplantısında

Komisyon

BK üyeleri söz alabilir. Ancak komisyon üyeleri

dışında

kimse

TBMM ve

değişiklik

önergesi

veremez ve oy kullanamaz. Her milletvekili üyesi olmasa da İHİK'in belgelerini
görüp okuyabilir. (İçtüzük md. 31)
Komisyon

toplantılarına yazılı

ve görsel

basın

son zamanlarda daimi

olarak katılmaya başlamıştır. Bunların komisyon toplantılarına katılması İçtüzükte
öngörülmemiştir.

komisyon
komisyon

Kritik kanun teklif ve

tasarılarının

toplantılarına katılması sıkıntılara

toplantılarına

katılması

komisyon

olmaktadır.

milletvekilierini

davranışına ittiğinden toplantıların gereği
Basının olduğu

sebep

toplantılarında

gibi

görüşülmesinde basının

seçmene

yapılmasına

yasa teklif ve

Hatta

basının

selam verme

engel

olmaktadır.

tasarısının içeriğinden

ziyade sloganik ifadeler ön plana geçmektedir. İHİK'te özel bir durum olmadığı
takdirde komisyon toplantıları basma kapalıdır. 1O Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü gibi özel günlerde

toplantının

bir

kısmı

vermek amacıyla toplantının başları ya da

veya

sonları

bazı toplantılarda

basma

basma bilgi

açık yapılmaktadır.

İçtüzüğün 35. maddesi uyarınca komisyonlar TBMM binasında TBMM
Başkanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar. Bu doğrultuda İHİK'e
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binasında

TBMM

F Blokta 714 nolu salon komisyonun

kuruluşundan

bu yana

tahsis edilmiştir. Ancak İHİK'in Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
Ankara dışında da çalışabilme yetkisi bulunmaktadır. İHİK'in Ankara dışında
toplantı

yapma yetkisi bu zamana kadar kullanılmamıştır.
Komisyon incelemelerini alt komisyonlar

Komisyonun müdahale etmesi gereken bir insan

aracılığı

hakları

ile de yapabilir.
geldiğinde

ihlali meydana

İHİK veya İHİK Başkanlık Divanı kararıyla ihlal hakkında inceleme yapılmasına

karar verilir. Alt komisyon üyelerinin

sayısı

değişmektedir.

belirlenirken

mensuplarının

Alt komisyon
güçleri

yapılan

Bunda

olmaktadır.

oranında

üyeleri

genelde iki ile

alt komisyonda yer

tüm

almasına

altı

siyasi

arasında

partilerin

dikkat edilmektedir.

incelemenin tek bir partiye mal edilmemesi

düşüncesi

Ancak her siyasi partiden milletvekilinin alt komisyonda yer

etkili
alması

zorunlu olmamakla birlikte kurulan alt komisyonlarda her partiden birer üyenin
olmasına

dikkat edilmektedir.

Ayrıca

alt komisyonun iki

kişiden

az

olmaması

da

gerekir.
Alt komisyon üyeleri insan
görüşmelerde

hakları

ihlalini yerinde inceler, ilgili

kişilerle

bulunur. Gerekli görülürse bilgi ve belgeler de temin edilir. Alt

komisyon çalışmalarına genel olarak İHİK uzmanı da katılmaktadır. İncelemeler
tamamlandıktan sonra İHİK uzmanı ya da alt komisyon üyeleri inceleme raporunu
hazırlar.

Alt komisyon üyeleri

arasında

gerekli

görüşmeler yapıldıktan

sonra ortak

bir metin alt komisyonca İHİK Başkanlığına sunulur.
Komisyon Başkanı yapılan inceleme raporunun görüşülmesi için İHİK'i
toplantıya çağırır. Toplantıdan

önce alt komisyon raporu

diğer

komisyon üyelerine

dağıtılır. Komisyonda tartışılan rapor ya kabul edilir ya da reddedilir. İHİK'te

raporlar genelde küçük değişikliklerle kabul edilmektedir. İnsan haklarının
evrensel

niteliği gereği toplantılarda

görüşlerin

öne

insan

hakları

çıkarıimamasma çalışılmaktadır.

ihlalleri konusunda siyasi

Bunda bazen konu

hakkında

aksini düşünmenin İHİK üyeliği ile bağdaşmayacağı ve söz konusu durum basma
intikal ederse zor durumda kalabileceklerinin etkisi de
insan

hakları konuları

açısında

ülkenin gündemini

siyasi tercihler önemli

vardır. Bazı

doğrudan etkilediğinden

hallerde de

konuya

bakış

olmaktadır.
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İçtüzüğün 25. maddesi uyarınca komisyonların tatil ve ara verme sırasında
çalışacağı TBMM Başkanının teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. İHİK'in
çalışahilmesi

tatilde

alması

için karar

gerekir.

Alınan

bu karar üzerine TBMM

Başkanı İHİK'in tatilde çalışmasını Genel Kurula teklif eder. İHİK diğer
komisyonların çoğunun

aksine Meclisin tatile

girdiği

dönemlerde

çalışma kararı

almıştır.

İçtüzüğe göre komisyon toplantılarının kapalı oturum şeklinde olmasını
kapalı

ilgili bakan veya üyelerin üçte biri isteyebilir. Bu istek üzerine
yapılıp yapılmaması
toplantıda

takdirde

konusunda karar

alınır.

Kapalı

verildiği

oturuma karar
başkası

komisyon üyelerinden ve bakanlardan

oturum

bulunamaz.

Kapalı oturum, görüşmelerin sır olarak saklanması anlamına gelmektedir. (İçtüzük

md. 32)
İHİK görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları TBMM Başkanlığına

sunar. Bu raporlar

Danışma

alınabilir.

gündemine

görüş

Kurulunun

ve önerisi ile Genel Kurulun
alınan

Genel Kurulun gündemine

komisyon raporu ya

okunmak suretiyle ya da üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. (İHİK Kanunu
md. 6/3) Kanunun ifadesinden
Danışma

raporlar

hakkında

iki

Kurulu
parti

bilgi edinilir: 1. Raporun

raporların

oybirliği

grupları

üzere TBMM

Başkanlığına

Kurulu'nun önerisi ile Genel Kurul gündemine

şekilde

Hangi

anlaşılacağı

gündeme

okunınası

alınacağı Danışma

ayrı

Kurulu'na

sunabilirler. Bu halde talebin

oylanınası

ilk

rapor

bağlıdır. Danışma

Başkanı

doğrudan

veya birlikte taleplerini

alınırsa

2. Raporun görüşülmesi.

ile karar alamazsa veya toplanamazsa TBMM
ayrı

sunulan

birleşimin

ve siyasi

Genel Kurul'a

gündemindeki

Başkanlık

sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. (İçtüzük mad. 19)

Hangi
konusunda

raporların okunacağı,

açık

bir hüküm

ve önerisi ile gündeme
şekillerinden

Danışma

uygun

bulunmamaktadır.

alınabilir. Danışma

birini önerip

öneremeyeceği

hakkında görüşme yapılacağı

Rapor

Danışma

Kurulu'nun

Kurulu'nun okunma veya

konusunda

görülmüştür." şeklinde

ibare

bulunmaktadır. Danışma

sunulduğundan

Danışma

görüş

görüşme

açıklık bulunmamaktadır.

Kurulu önerilerinde genelde " ... Genel Kurul 'un bilgisine

Genel Kurul'un oyuna
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hangi raporlar

sunulması

Kurulu'nun önerisi

Kurulu iki bilgi edinme

şekillerinden
Başkanı

Danışma

birini önerebilir.

ve siyasi parti

grupları

alamadığı

Kurulu karar

hallerde TBMM

şeklinin nasıl olacağına

da bilgi edinme

şekli

taleplerini Genel Kurul'a sunabilir. Bilgi edinme

belirtilen taleplerden

hangisi kabul edilirse rapor hakkında belirtilen şekilde bilgi edinilecektir.
Başkanı

Kurulu önerisi ile TBMM

şekli hakkında açık

edinmenin

nasıl olacağını
görüşmenin

sunması

oya

grupları

ve siyasi parti

bir ibare yoksa Oturum

gerekmektedir. Raporun

Danışma

taleplerinde bilgi

Başkanının

okunınası

prosedürü okumaya göre daha uzun

belirterek

ve

bilgi edinmenin
görüşülmesinde

olduğundan

önce raporun

görüşülmesi, bu kabul edilmezse raporun okunınası oya sunulacaktır. 424 Raporun
okunınası

kabul edilirse rapor sadece

görüşme

edilirse

usulü ve

okunacaktır. Eğer

konuşma

süreleri

raporun görüşülmesi kabul

hakkında

özel bir düzenleme

bulunmadığından genel hükümler uygulanacaktır. Bu bağlamda İçtüzüğün 60.

maddesi

uyarınca

siyasi parti

grupları,

üyeye söz verilecektir. Siyasi parti
konuşmalar yirmi,

komisyon ve hükümete ve

grupları,

şahsı adına

iki

komisyon ve hükümet adına yapılacak

üyeler tarafından yapılacak konuşmalar on dakika ile sınırlıdır.

Kural olarak komisyon

raporları

TBMM

Başkanlığına

sunulmasını

müteakiben gündeme girer ve sıra sayısı olarak hastırılır ve dağıtılır. İHİK raporu
doğrudan

gündeme

girmediğinden sıra sayısı

olarak

bastırılmamaktadır.

Ancak

gündeme alındığı takdirde İHİK raporunun sıra sayısı olarak bastırılması ve
dağıtılması

gerekmektedir.

görüşme açılması

Ancak rapor

rapor

dağıtılırsa

durumunda rapor okunmadan

dağıtılsa

okunınası şeklinde

Eğer

da bilgiye sunma

kabul edilirse raporun

Genel Kurul'da rapor
doğrudan görüşmeye

görüşme

okunınası

olarak

değil

hakkında

geçilebilir.

de; raporun

gerekecektir.

TBMM Başkanlığı'na gönderilen İHİK raporlarının hemen hemen hepsi
Genel Kurul' da okunmak suretiyle milletvekillerinin bilgisine

424

sunulmuştur.

İçtüzüğün 87. maddesinde önergelerin aykırılık sırasına okunacağı ve işleme k onacağı
öngörülmüştür.
konulması

Buradan da açıkça anlaşılacağı üzere daha aykırı veya ağır talebin işleme
gerekmektedir. Görüşme prosedürü, okumaya göre daha ağır olduğundan ilk önce

görüşme oylanacaktır.
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Okunan raporların etkisi goruşme yapılanlara göre az olmaktadır. 425 Sadece
Başkanlığına

TBMM

gönderilen yüksek

öğrenim kuruluşlarındaki

yasağı ile ilgili rapor Genel Kurul'da görüşülmüştür.

başörtüsü

426

İHİK, raporlarının Genel Kurul' da okunınası veya görüşülmesi yolu fazla
işletilmemiştir.

20. Dönem 2. Yasama

Yılında

07 Ocak 1997 tarihinde 42.

Birleşimde İHİK'in Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen olaylarla ilgili
çalışmalar

ve yerinde incelemeler yaparak

okunmuştur.

Raporun

okunmasını

hazırladığı

raporu Genel Kurulda

müteakiben Komisyon

Başkanı

ve Adalet

Bakanı söz almıştır. İçtüzün 60. maddesinde belirtilen "Pek kısa sözü olduğunu
Başkan,

belirten üyeye
Başkanı

yerinden

konuşma

izni verebilir." hükmüne göre Oturum

söz vermiştir. Bunu yaparken söyle bir açıklama yapmıştır:

"Yalnız, sayın

milletvekilleri, İnsan Hakları Komisyonu Yasası gereğince, Danışma Kurulu kararı
uyarınca

biz,

eğer, Sayın

görüşmesiz,

sadece bilgi sunma biçiminde kabul ettik. Onun için,

Bakan, uygun görürseniz, siz de, yerinizden bir

Genel Kurulun

almış olduğu kararı çiğnememiş olacağız.

bir açıklama yapın."

427

açıklama yaparsınız,

Yerinizden lütfen,

kısa

Danışma Kurulu'nun alarak Genel Kurul 'un kabul ettiği

raporda bilgi edinme amaçlanmıştır. İHİK Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca bilgi
edinme raporun
nasıl

bir

okunınası

işlem yapılacağı

veya

görüşülmesi şeklinde

olabilir. Oturum

Başkanının

ile ilgili oylama yapmadan sadece raporu

okutması,

ardından da söz taleplerine bu şekilde cevap vermesi İçtüzük ve İHİK Kanunu ile
bağdaşmamaktadır.

Raporun

okunınası

veya

görüşülmesi

sonunda

bağlayıcı

bir karar

alınmamaktadır. İHİK raporunun kapsama alanı genişiernekte ve insan hakları
425

426
427

Genel Kurul' da okunan İHİK raporları şunlardır: 1. YAŞ Kararlarına Yargı Yolunun Açılmasına
Dair Değerlendirme 02.02.1993 (TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 28, B. 62,
s. 305-306.) 2. Pasaport Kanunu'nun 22. Maddesiyle İlgili Değerlendirme 06.05.1993 (TBMM
Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 35, B. 100, s. 366-368.) 3. Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerifin Duruşmasını İzleme ve Batı Trakya'da Çeşitli İnceleme ve Görüşmelerde
Bulunma Sonucu Hazırlanan Rapor 05.10.1993 (TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama
Dönemi, C. 40, B. ll, s. 315-320.) 4. Dr. Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu'nun Duruşmalarının
izlenmesi ve Yapılan Görüşmeler Sonucunda Hazırlanan Rapor 14.04.1994 (TBMM Tutanak
Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 58, B. 90, s. 21-25.) 5. Batı Trakya Türk Azınlığı ile İlgili
Rapor 09.06.1994 (TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 62, B. 114, s. 309-316.)
6. Diyarbakır Cezaevi Raporu 07.01.1996 (TBMM Tutanak Dergisi, 20. Yasama Dönemi, C.
18, B. 42, s.328-342.)
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 1!, B. 77, s. 129-160.
TBMM Tutanak Dergisi, 20. Yasama Dönemi, C. 18, B. 42, s. 341.
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konularına

kamuoyunun dikkati çekilmektedir. Görüşme sonunda hukuken İHİK

raporu, TBMM raporu haline gelmese de insan

hakları sorunlarının

çözümünde

TBMM'yi harekete geçirebilecektir.
İHİK'in

hazırlamış

olduğu

raporlar TBMM Başkanlığı tarafından

Başbakanlık ve ilgili bakaniıkiara da gönderilir. (İHİK Kanunu md. 6/4)

İHİK'in gerekli görmesi halinde yapılan incelemelerde sorumlu bulunanlar
hakkında

genel hükümlere göre kovuşturma ve işlem yapılabilmesi için TBMM
Başkanlığınca İHİK'in raporu ilgili merciiere bildirilir. (İHİK Kanunu md. 6/5)
İHİK Kanunu Teklifinde "adli kovuşturma ve işlem yapılabilmesi için, TBMM
Başkanlığınca Komisyon raporu ilgili adli mercie bildirilir." ibaresi yer
almaktaydı. İHİK Kanunu Teklifinin Adalet Komisyonu görüşmelerinde "ilgili
adli mercie bildirir." ibaresinden "adli" kelimesi idari merciieri de kapsaması için
madde metninden çıkarılmıştır. Ancak "adli kovuşturma"daki adli kelimesi
unutulmuş olmalı ki bu kelime Anayasa Komisyonu görüşmelerinde adli
kovuşturmanın yanında diğer kovuşturmalarında yapılmasını sağlamak amacıyla

madde buradaki "adli" kelimesi de madde metninden çıkarılmıştır. Adalet
Komisyonundan çıkan metin kanuntaşsaydı ters bir durumla karşılaşılacaktı: Adli
kovuşturma
ve işlem yapılabilmesi ıçın idari merciiere de raporlar
gönderilebilecekti. Halbuki adli kovuşturmayı sadece adli merciler inceleyebilir.
Muhtemelen gözden kaçmış olmalı ki adli kelimesi madde metninde kalmış, ancak
Anayasa Komisyonunda bu durum fark edilerek maddedeki iki adli kelimesi de
çıkarılmıştır.

Komisyonun inceleme ve

diğer

çalışmaları

ile ilgili

harcamalarını

karşılaması için müstakil bir bütçesi bulunmamaktadır. İHİK'in yurtiçi ve yurtdışı

görevlendirmelerle ilgili harcamaları İHİK'in kararı ve TBMM Başkanının onayı
ile 6245 sayılı Harcırab Kanunu hükümlerine göre TBMM Bütçesinden
yapılmaktadır. (İHİK Kanunu md. 6/6)
İHİK görev bakımından bağımsız ve tarafsız bir niteliğe sahiptir. İHİK

görevlerini yerine getirirken hiçbir kurum ve kuruluşun etkisi altında kalmaz.
Milletvekilleri İHİK çalışmalarında diğer yasama işlemlerine göre siyasi
kaygılardan uzak olduğundandan İHİK'in nisbi olarak tarafsız olduğu söylenebilir.
İHİK üyeleri farklı siyasi görüşleri sahip olsalar da çalışmalarda insan haklarının
önceliği ve evrenselliği ilkesi doğrultusunda insan hakları bakış açısından
bakılmaktadır.
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VI- İHİK'İN YAPTIGI ÇALIŞMALAR
İnsan hakları alanının geniş olması İHİK çalışmalarının geniş olması
anlamına gelir. İnsan haklarının evrenselliği ve bölünemezliği ilkesini pek

doğrulamasa da İHİK'in çalışmaları ister istemez, zorunlu olarak - a fortiori-

birinci kuşak haklarda odaklanmıştır. Özellikle yaşam hakkı, işkence ve kötü
muamelenin önlenmesi ve mahkumların haklarına öncelik verilirken emekli,
memur, gayrimenkul sorunları vb. alanlarda çalışma yapılamamıştır. Yapılan
çalışmaların dağılımı sayısal dağılımı ve raporlaşma oranı şöyledir:
Hak ve Özgürlükler

Toplam

Çalışma

Raporlaşanlar

Yaşama Hakkı

Raporlaşma

Yüzdesi

Sayısı

ı4

6

%42

15428

ı4

%93

Düşünce ve ifade
Özgürlüğü

3

ı

%33

Din ve Vicdan Özgürlüğü

ı

ı

%ıoo

Yerleşme

3

ı

%33

Haberleşme Özgürlüğü

ı

ı

%ıoo

Toplantı

ı

-

%0

3

2

%67

29

ı8

%62

Azınlık Hakları

2

-

%0

İl İncelemeleri

ı8

13

%72

Yurt Dışındaki İnsan

6ı

22

%36

20

4

%20

işkence ve Kötü Muamele

ve Seyahat

Özgürlüğü

ve Gösteri
Düzenleme

Yürüyüşü
Hakkı

Eğitim Hakkı

Tutuklu ve

Mahkumların

Hakları

Hakları Sorunları
Diğer

428

Konular

21. Yasama Dönemi İHİK Başkanı Dr. Sema Fişkinsüt zamanında hazırlanan "Bakırköy, Erzurum,
Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Batman" ile ilgili raporların tutuklu ve mahkumlada ilgili olmasının
yanı sıra aynı zamanda işkence ve kötü muamele ile de ilgili olduğundan iki kategori altındaki
çalışmalardan sayılmıştır. Bu sebeple buradaki çalışmaların altısı bir rapor altındadır.
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Alt komisyon

çalışmalannın

hak ve

özgürlüklere göre

dağılımı

şöyledir:

Toplam Alt Komisyon Çalışmalarının Hak ve
Özgürlüklere Göre Dağılımı

8%

1%
1%
2%

11%
DYaşama Hakkı

•Işkence ve Kötü Muamele
D Düşünce ve Ifade Özgürlüğü
D Din ve Vicdan Özgürlüğü
•Yerleşme

ve Seyahat özgürlüğü

D Haberleşme Özgürlüğü
•Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme
O Eğitim Hakkı
•Tutuklu ve Mahkumların Hakları

Hakkı

•Azınlık Hakları

O ll Incelemeleri
O Yurt Dışındaki Insan Hakları Sorunları
• Diğer Konular
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Alt komisyon
insan
16),
ve

haklarına

diğer

ait

çalışmalarına bakıldığında

olduğu

en büyük

görülmektedir. Bunu tutuklu ve

konular (% ll), il incelemeleri (% ll),

yaşama hakkı

(% 8) takip etmektedir. Yurt

işkence

pastanın

yurt

dışındaki

mahkumların hakları

(%

ve kötü muamele (% 9)

dışında yapılan

alt komisyon

çalışmalarının önemli ağırlığı dikkatten kaçmamaktadır. İHİK'in yurt dışındaki

insan

hakları sorunları

ile ilgilenmesi ve bu

bağlamda

ülkemizde insan

hakları

alanında meydana gelen gelişmeleri anlatması İHİK'in kuruluşundaki siyasi amaçla
bağdaşmaktadır.

Ancak yapılan

dışındaki çalışmalann

seyahate

çalışmaların raporlaşma oranının düşük olması
dönüşebileceği

yönünde

yurt

kuşku uyandırmaktadır.

Raporlaşan

Alt Komisyon Çalışmalarının Hak ve
Özgürlüklere Göre Dağılımı

5%

7%

1%
1%
1%

DYaşama Hakkı

•Işkence ve Kötü Muamele

D Düşünce ve Ifade Özgürlüğü

D Din ve Vicdan Özgürlüğü

•Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

D Haberleşme Özgürlüğü

• Eğitim Hakkı

D Tutuklu ve

• lllncelemeleri

•Yurt Dışındaki Insan Hakları Sorunları

D
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Diğer

Konular

Mahkumların Hakları

İHİK raporu haline gelen alt komisyon çalışmalarında başı %27 ile yurt
dışındaki

insan

sorunlarının

hakları

alt komisyon

oranının düşük olduğunu

tutuklu ve
işkence

çekmektedir. Yurt

çalışmalarında

dışındaki

%35'ten %27'ye

insan

hakları

düşmesi raporlaşma

göstermektedir. Yurt dışındaki insan hakları sorunlarını
ve kötü muamele, il incelemeleri ve

mahkumların hakları, işkence

yaşama hakkı

ve

sorunları

takip etmektedir.

ve kötü muamele

Görüleceği

konuları

esas

üzere yurt içi

çalışmalarda

cezaevleri

çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Şimdi İHİK'in yaptığı çalışmalar hak ve özgürlüklere göre ayrı ayrı ele
alınacaktır.

yaşama

A) Yaşama

Hakkı

Bütün insan

haklarının

hakkı

ile anlam

yararlanabilmenin bir ön

temeli

kazanırlar.

yaşama hakkı
Yaşama

diğer

olup

diğer

haklar ancak

hak ve özgürlüklerden

şartı durumundadır. Yaşama hakkına

yönelik ihlalierin

önlenmesi devletin başta gelen görevlerindendir. Özellikle bu hakka yönelik
fiilierin etkili bir

şekilde

cezalandırılması,

konusunda caydırıcı

olacaktır.

gelecekte hakka yönelik ihlaller

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 3. maddesinde her bireyin yaşama
hakkının var olduğu, BM Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme'nin
olduğu,

6. maddesinde her insanın niteliğinden gelen yaşama hakkının var
bu hakkın kanun ile korunacağı ve kimsenin keyfi olarak yaşamından

yoksun bırakılamayacağı ve AİHS'nin 2. maddesinde herkesin yaşama hakkının
kanunla

korunacağı düzenlenmiştir. Uluslararası

böyleyken ulusal hukukta,
sahip

Anayasanın

düzenlemelerde düzenlemeler

17. maddesinde herkesin

olduğu belirtilmiştir. Yaşama hakkı

ihlalin

yaşama hakkına

cezalandırılması çeşitli

yasalarda

düzenlenerek yaptırımı gösterilmiştir. İnsan hakları bağlamında yaşama hakkı söz
konusu

olduğunda

bu

hakkın

devlet

tarafından

ihlal edilmesinin önlenmesi akla

gelen ilk durumdur. Ancak devletin sadece bu şekilde değil, yaşama hakkına
yönelik her tür tehdit ve ihlalin önlenmesi noktasında görevi vardır. İHİK'in
yaşama hakkına

yönelik incelemeleri kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği eylemler

olmakla birlikte, aynı zamanda terörist vb. diğer eylemler sonucu meydana gelen
ihlaller de olabilmektedir. Hatta İHİK'in yaşama hakkı ihlali konusundaki ilk
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incelemesi terör eylemleri sonucu meydana gelmiştir. İHİK'in yaşama hakkı
alanındaki çalışmaları şunlardır:

Kahramanmaraş

•

Mv.

Atilla İmamoğlu,

Kahramanmaraş

İli

Elbistan İlçesi Karahasanuşağı Köyünde altı vatandaşın yaşama hakkının ihlal
edilmesini İHİK gündemine getirerek inceleme yapılmasını istemiştir. Konu
ile ilgili İzmir Mv. Akın Gönen ve Şanlıurfa Mv. Murat Batur'dan oluşan Alt
Komisyon 5-6

Mayıs ı 99ı

tarihlerinde olay yerinde inceleme

yapmışlardır.

İncelemeler sırasında ı 5 Nisan ı 99 ı' de Karahasanuşağı Köyü yakınlarında,

bu köye ait minibüsün durdurularak
öldürüldüğü,

22 Nisan

ı99ı

günü

altı vatandaşın

Alişar-Türkmenler

ma yınlandığı ve mayınları koyun sürüsünün
Kullar Köyü, köy korucusunun PKK
1991 'de
tespit

Alişar- Türkmenler

edilmiştir.

Bölgede

yol

güzergahında

patlattığı,

yaşama hakkının

yine

patlayıcı

tehdit

yolun

27 Nisan 1991 'de

militanlarınca kaçırıldığı

güzergahına

yol

teröristlerce taranarak

ve 29 Nisan

madde

altında olduğu

döşendiği

belirtilerek

bazı önlemlerin alınması gerektiği raporda belirtilmiştir. Önerilen önlemlerin
bazıları şunlardır:

değişikliğe
güvenliği

1) Mevcut idari yönetimin yeterli

gidilerek Elbistan il

yapılmalıdır.

yönünden hassasiyeti göz önüne

Alanı kapsamına alınmalıdır.

3)

Yerleşim

ekipman ve malzeme temin edilmelidir.
etmiş

ihlalini tespit

ve

hakkın

429

olmaması

asayış

2) Bölgenin

alınarak

ve can

bölge OHAL Mücavir

yerlerindeki emniyet için gerekli
Alt Komisyon yaşama hakkının

ihlalinin önlenmesi

amacıyla

neler

gerektiğine yönelik hazırladığı raporu İHİK' e sunmuştur.
toplantılarında

sebebiyle

yapılması

Rapor İHİK

tartışılmakla

birlikte kabulü yönünde bir işlem yapıldığı
mevcut tutanaklarda tespit edilememiştir. Ancak bilgi için Başbakanlığa
gönderilen rapor

hakkında

herhangi bir

işlem

yapılmamasının

raporunda belirtilmesi raporun kabul edildiğini göstermektedir.
•

Yaşama hakkının

ihlaline yönelik eylemlerden biri de

alınan kişilerin kaybolm~sıdır.

429

430

tarihinde

kaçırıldığını,

o günden bu yana

gözaltına

Ali Rıza Toraman, oğlu Hüseyin Taraman'ın

İstanbul'daki

27.10.1991

çalışma

430

evının

önünden,

oğlunun akıbeti hakkında

sivil

bilgi

polislerce

alamadığından

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Mart1991-31 Ağustos 1992), s. 27.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 14.
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İHİK'in mahallinde inceleme yaparak olayı aydınlatmasını talep etmesi

üzerine 18.12.1991 tarihli İHİK toplantısında İzmir Mv. Mehmet Özkan,
Şanlıurfa

Mv.

İbrahim

Halil Çelik ve Kahramanmaraş

Mv.

Ökkeş

Şendiller'den oluşan

Mustafa

Tınaz

Başkanım,

Alt Komisyon kurulmuştur. Bu görüşmede Ankara Mv.
Titiz'in konuya ilginç yaklaşımı dikkati çekmektedir: "Sayın

yani CIA, FBI, KGB gibi

kuruluşlara mı

müracaat

edeceğiz,

İçişleri Bakanlığı aciz beyan ediyorsa, "Bulamadık" diyorsa, yoksa kendimiz

mi gidip arayacağız? Ben çok merak ettim bunu."431 Alt Komisyon 20-21 ve
22 Ocak 1992 tarihlerinde İstanbul ve Gebze'de detaylı inceleme ve
araştırmalarda bulunmuştur.

polis

Hüseyin

tarafından gözaltına alındığını

doğrulayacak
şahıslardan

bulguya

olduğunu,

ailesinin

ısrarla oğullarının

söylemelerine rağmen Alt Komisyon bunu

ulaşamamıştır.

Emniyet ise söz konusu

kişinin

olduğunu

örgütün üst düzey yetkilisi

gözaltına alınmadığını belirtmiştir.
hakkında

Tomman'ın

ve polisçe

Alt Komisyon, Hüseyin Toraman'ın

mevcut bilgi ve belgelerle

sağlıklı kanıya ulaşılacak

aranan
akıbeti

yeterli delil

bulunamadığı sonucuna ulaşmıştır. Hazırlanan rapor 19.02.1992 tarihli İHİK
toplantısında

kabul

edilmiş

ve Alt Komisyonun

vardığı

sonuç TBMM

Başkanlığına intikal ettirilmiştir. TBMM Başkanlığının İçişleri Bakanlığına

gönderdiği rapora cevap gönderilmiştir.

Almanya'ya kaçtığı öğrenilmiştir.

432

Sonradan Hüseyin Toraman'ın

433

Komisyonun 25. 12.1991 tarihli toplantısında Diyarbakır İli Kulp
ve Lice İlçelerinde cenaze törenleri sırasında meydana gelen olayların yerinde
araştırılması amacıyla İzmir Mv. Mehmet Özkan, İstanbul Mv. Hasan Mezarcı
ve Siirt Mv. Zübeyir Aydar'dan oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. Alt
•

Komisyon olay yerinde 26-28 Aralık 1991 tarihlerinde incelemelerini yaparak
düzenlediği raporu Komisyona sunmuştur. ANAP, Kulp-Lice olayları
meydana gelen olayları incelemek üzere görevlendirilen Alt Komisyona kendi
partililerinin

katılmamasını

sağlamıştır.

Aynı

zamanda DYP'li Mehmet

Özkan'ı da yönlendirerek hakikatİn ortaya çıkmasına devletçi söylemlerle

engel

431
432

433

olmuştur.

Eyüp

Aşık'ın

tahrik edici

şu konuşması

meselenin vahametini

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 18.12.1991, s. 20.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 14.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, I 1.11.1992, s. !.
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ortaya koymaktadır: " ... ama özellikle Sayın Kerimoğlu'nun konuşmasından
(Genel Kuruldaki) sonra şöyle düşündüm, ben dedim PKK'nın teröristi olsam,
ben artık karakoliara roket atmam, alıp Kerimoğlu'nun konuşmasını askerlere
gösteririm, o yeterli. Yani sen kimin
Türkiye devleti

adına,

organı

Devletinin en yüce
yeter.'.4

Türkiye devleti

adına

yapıyorsun kardeşim,

görev

adına mı

görev

olan Parlamentosunda sana

yapıyorsun,

yapılan

Türk

hakaretleri oku

Hasan Mezarcı engellemeler karşısında raporun Alt Komisyonda

34

olmayan üyelerden

oluşacak

yeni bir alt komisyonca tekrar

teklif etmek zorunda kalmıştır.
mevcut alt
edilmiştir.

komisyona

436

Adana Mv.

435

hazırlanmasını

Yeni bir alt komisyonun oluşması yerine

yardımcı

olacak üyelerin

belirlenmesi

kabul

Bu yeni Alt Komisyona ismi geçen milletvekilierine ilaveten
Uğur

Aksöz, Manisa Mv.

Rıza Akçalı

ve Yozgat Mv. Mahmut

Orhon katılmışlardır. Alt Komisyonun hazırladığı rapor İHİK'in 17.02.1993
tarihli ll.

toplantısında görüşülerek

kurulmasından

aynen kabul

edilmiştir.

Alt Komisyonun

raporun kabul edilmesine kadar geçen sürenin bir buçuk

yıla

yakın olması

raporun kabul edilmesinin engellenmesi hakkında önemli bir
ipucu vermektedir. Raporda öldürülen teröristterin cenaze işlemlerini

gerçekleştirmek

isteyen dört

beş

bin

kişilik

halka müsaade edilmemesi

askeri makamlarla sivil idare arasında yetki
karmaşası olduğu, bir askerin kadını düşürmesi sebebiyle ateşin başladığı,
meydana gelen çatışmada altı kişinin olay yerinde iki kişinin de hastanede
sebebiyle

öldüğü,

gerginliğin yaşandığı,

kırk

elli kişinin yaralandığı, sivil araçların askerler tarafından
taranarak tahrip edildiği, otorite boşluğunun terör örgütü PKK tarafından
amaçları doğrultusunda değerlendirildiği ve PKK'nın cenaze olayını
propaganda malzemesi olarak kullandığı tespit edilmiştir. 437 Vali ile alay
komutanı arasıda

getirildiğinde

verir

yetki

karmaşasının olduğu

Jandarma Genel

Komutanlığı

şekilde şunları söylemiştir: "Kaldı

Komisyon

toplantısında

Temsilcisi Mustafa Eken

ki, vali ve alay

dile

gözdağı

komutanları arasındaki

ilişki durumu, İnsan Hakları Komisyonunun görevleri içerisinde değildir.
Affımza

434
435
436
437

sığınarak

bunu da belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanlığının

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 12.02.1992, s. 9-10.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 19.02.1992, s. 2.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 19.02.1992, s. 16.
"Kulp-Lice Raporu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığı (1 Martl99!-31 Ağustos 1992), s. 75-9.
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sorumluluğunda

olan bir iştir, Vali Bey ile Alay Komutanı arasındaki
ilişkiler."
Eyüp Aşık Binbaşının Komisyona hakaret edecek talihsiz bir
cümle kullandığım, bu sözü geri alması gerektiğini belirtınesi üzerine Binbaşı
438

Nihai olarak meydana gelen olayda yaşama hakkı ile mal
güvenliğinin ihlal edildiği ve kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiştir.
İçişleri Bakanlığına gönderilen rapora Bakanlık tarafından soruşturma

sözünü geri

almıştır.

yapılarak "bir işlem yapılmasına gerek olmadığı" cevabı gönderilmiştir.

439

Genel Kurul' da gündem dışı söz alan İHİK üyesi Hasan Mezarcı ile Ankara
Mv. Mehmet Kerimoğlu konuyu TBMM gündemine taşımışlardır. 440 Yapılan
konuşmalardan sonra söz alan Devlet Bakanı Akın Gönen İHİK Kanunu 6.

maddesi

uyarınca hazırlanan

yapılacağını belirtmiştir.

441

rapor hükümete intikal ettiğinde gerekenin
Ancak rapor hakkında işlem yapılmaması verilen

sözlerin günü kurtarmaya yönelik olduğunu göstermektedir.
11 Kasım 1992 tarihli İHİK toplantısında TBMM Başkanlığının
uyarınca gözaltında kaybolduğu iddia edilen sekiz kişinin akıbetinin
•

yazısı

araştırılması amacıyla İzmir Mv. Mehmet Özkan, Erzincan Mv. Ali İbrahim

Tutu, Şanlıurfa Mv. Halil İbrahim Çelik ve Kahramanmaraş Mv. Ökkeş
Şendiller'den oluşan Alt Komisyon kurulmuştur.

442

Alt Komisyon 22 Ocak
1992'de İstanbul'a gitmiş ve incelemelerde bulunarak 24 Ocak 1992'de

Ankara'ya dönmüştür. İHİK'in 03.03.1993 tarihli toplantısında İzmir Mv.
Mehmet Özkan Alt Komisyonu üyeliğinden çekilmiş, Alt Komisyona önceki
üyelere ek olarak Antalya Mv. Hayri Doğan ve İstanbul Mv. Halit Dumankaya
seçilmişlerdir. Kayıpların akıbeti hakkında somut bilgilere ulaşamayan Alt
Komisyon çalışmalarını tamamlayamamıştır.
• 26 Mayıs 1993 tarihli İHİK toplantısında Bitlis karayolu üzerinde
otuz üç erin ve iki vatandaşın şehit edilmesi konusu gündeme gelmiş İHİK
bildirisi hazırlanması ve yayınlanması kararlaştırılmıştır. Toplantı sonrasında
İHİK Başkanlığınca bildiri hazırlanarak basma açıklanmıştır.
438
439

440
441
442

TBMM İHİK Toplantı Tutanaklan, 05.02.1992, s. 17.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 17.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 2, B. 23, s. 528-534.
TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 2, 8. 23, s. 535.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), s. 16.
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Sivas'ta meydana gelen olayların ve Erzincan'ın Kemaliye İlçesi
Başbağlar Köyü'nün teröristlerce yakılması olayının incelenmesi amacıyla
İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz, Ankara Mv. Mustafa Tınaz Titiz,
•

Şanlıurfa Mv. İbrahim Halil Çelik, Yozgat Mv. Mahmut Orhon, Antalya Mv.

Faik Altun, Amasya Mv. Cemalettin Gürbüz ve
Kırış'tan

oluşan

toplantıda

Sivas'ta

sebebiyle

Alt Komisyon
araştırma

gidilmediği

kurulmuştur.

yapan Meclis

Kahramanmaraş

Mv. Recep

14 Temmuz 1993 tarihli

Araştırma

Komisyonu

belirtilerek bürokratik engellerin

bulunması

kaldırılması amacıyla

İHİK Başkanlık Divanının TBMM Başkanlığı ile görüşmesi benimsenmiştir.

19-20 Temmuz 1993 tarihlerinde Alt Komisyon Sivas'ta ve

Başbağlar'da

incelemelerde bulunmuş ve yetkililer ve vatandaşlardan bilgi almıştır. 443
Muş- Varto olayları

•

amacıyla

yapmak

toplantısında

kabul

alt

komisyon

edilmiştir.

çalışmalar

ile ilgili

kurulması

Alt Komisyon,

Muğla

Mv. Lale Aytaman, Bingöl Mv.
Abdulbaki Gökçel'den oluşmuştur.

ve yerinde incelemeler

08. ı O. ı 996
Muş

Mv. Erkan

Kazım Ataoğlu

İHİK

tarihli

Kemaloğlu,

ile Mersin Mv.

İHİK' in 19.02.1997 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca

•

Batman İli Sason İlçesi'nde bazı köylülerin askerler tarafından mayınlı bir
tarlada yürümeye zorlandığı iddialarını incelemek üzere Kayseri Mv. Osman
Çilsal, Batman Mv. Musa Okçu ve Mersin Mv. Abdulbaki Gökçel'den oluşan
bir Alt Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 21-22 Şubat 1997 tarihlerinde
yerinde incelemeler yapan Alt Komisyon, Batman Valisi Salih Şarman,
Batman İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Hakkı Musaoğlu, Sason
Kaymakamı

Ali Fuat Türkel, Tekevler ve Kelhasan Köyü

grup köylü ile

görüşmüştür.

aktarılan iddiaların

olmadığı

ciddi ve

konusunda kanaat

sebebiyle

zaman

Raporda olaylarla ilgili olarak köylüler
tutarlı olduğu

oluşturacak

geçirilmeden

443

444

tarihli

toplantısında

belirtilmesine

bilgi, belge ve

TBMM

444

ve bir

tarafından

rağmen olayın

olup

kanıta ulaşılamaması

soruşturmanın

adli

sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.
ı 0.02.1998

muhtarları

açılması

ve

Hazırlanan raporun İHİK'in

Başkanlığına

gönderilmesine karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), s. 24.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekirn1995-30 Haziran 1997), s. 78.
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verilmiştir.

Başbakanlığa,

Rapor

Bakanlıklarına

gönderilmiştir.

Adalet, İçişleri ve Milli Savunma
Adalet Bakanlığında bulunmayan rapor

hakkında İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları cevap vermiştir. İçişleri
Bakanlığından

açılan jandarmanın
ıse

raporun

olaylarla ilgili olarak idari ve adli soruşturma
bulunmadığı, Milli Savunma Bakanlığından gelen yazıda

gelen

yazıda

Başkanlığına

Genelkurmay

Başkanlığınca yaptırılan araştırma

gönderildiği,

Genelkurmay

sonucunda olayla ilgili herhangi bir bilgi ve

belgenin bulunmadığı bildirildiği belirtilmektedir. 445
•

10.06.1998 tarihli İHİK toplantısında İHD Başkanı Akın Birdal'a

12.05.1998 tarihinde

yapılan

suikast

olayının

araştırılması

incelenmesi ve

amacıyla Sözcü ve İzmir Mv. Sabri Ergül, Katip ve Gaziantep Mv. Mehmet

Bedri İncetahtacı ve Diyarbakır Mv. Haşim Haşimi'den oluşan Alt Komisyon
kurulmasına karar verilmiştir. Aynı tarihli İHİK toplantısında Hakkari İli
Şemdinli İlçesi Ormancık Köyünde on üç köy korucusunun öldürülmesi
olayının araştırılması amacıyla Batman Mv. Musa Okçu, İstanbul Mv. Osman
Kılıç

Mv. Adil Aşının'dan oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. Ayrıca
İHİK'in 11.06.1998 tarihli toplantısında Cengiz Süslü isimli şahsın asker
ve

Iğdır

kaçağı olduğu iddiasıyla alındığı gözaltında gördüğü işkence

sonucu sakat

kaldığı

konusunun da bu Alt Komisyonlarca incelenmesi kabul edilmiştir.
Ancak kurulan Alt Komisyonlar bir araya gelerek çalışma yapamamış ve rapor
hazırlayamamıştır.

446

• İHİK Başkanlık Divanının 15 Mayıs 2003 tarihli toplantısında
aldığı karar üzerine İHİK Başkanvekili ve Diyarbakır Mv. Cavit Torun, Sözcü
ve Adıyaman Mv. Ahmet Faruk Ünsal ve Erzurum Mv. Mücahit Daloğlu'ndan
oluşan Alt Komisyon, 08.04.2003 tarihinde Şırnak İli Uludere İlçesi Andaç
Köyünden İsmail ve Esma oğlu 1966 doğumlu Hacı Ölmez'in Andaç Köyü
Nizartepe

sırtlarında

jandarma

tarafından

vurularak öldürülmesi

vakasını

incelemek üzere 19 Mayıs 2003 günü olay mahalli Şırnak İli Uludere İlçesi
Andaç Köyüne giderek bu köyde incelemelerde
günü de
445

çalışmalarını

tamamlayarak Ankara'ya

bulunmuş

dönmüştür.

ve 20

Mayıs

2003

Heyet incelemeler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 31.

446

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 10.
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sırasında Şırnak

Valisi, Jandarma Alay Komutanlığı, Uludere Kaymakamı,
Uludere Cumhuriyet Savcısı Ersel Ertürk, Servet Denir, Mevlüt Ölmez ve
olayla ilgili jandarma erieriyle görüşmelerde bulunmuştur. Hazırlanan rapor
Komisyonun 9 Temmuz 2003 tarihli 9. toplantısında
edilmiştir. Raporda kastı aşan cürüm işlendiğine kanaat
haklarının ihlal edildiği tespit edilmiştir. 447

oybirliği

ile kabul
getirilmiş ve insan

İHİK Başkanlık Divanı 17.07.2003 tarihinde aldığı kararla Bingöl

•

İli merkeze bağlı Yumaklı Köyü Karakoç Mezrasında beş vatandaşın

öldürülmesi olayıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İHİK Başkanı ve
Nevşehir

Mv. Mehmet

Elkatmış

ve Konya Mv. Orhan Erdem'den

Komisyonun Bingöl' e gönderilmesine karar vermiştir.

oluşan

Alt

448

Mardin'in Derik İlçesinin Kovalı Köyünün 13 Ekim 2003

•

tarihinde gece geç saatlerde jandarma
beş kişinin yaralandığı, yaralıların

tarafından tarandığı,

hastaneye götürütmesi

bu tarama sonucu

sırasında

patika yol

ile İpek Yolu diye tabir edilen ana yolun birleştiği noktada yaralıların
tarafından kırk beş

yaralıları

götüren

şahıslara işkence yapıldığı ve hakaret edildiği iddialarının İHİK'e

intikal

jandarmalar

dakika

bekletildiği

ve

etmesi üzerine İHİK Başkanlık Divanı, iddiaları yerinde incelemek üzere
Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu ve Ordu Milletvekili İdris Sami
449
Tandoğdu'dan oluşan Heyetin Mardin'e gönderilmesine karar vermiştir. Alt
Komisyonun yaptığı incelemeler sonucu hazırladığı rapor İHİK Başkanlığına
sunulmuştur.

•

Mardin İli Kızıltepe İlçesinin Turgut Özal Mahallesinde 21 Kasım

2004 günü saat 17.00

dolaylarında

oğlu Uğur Kaymaz'ın

meydana gelen olayda Ahmet Kaymaz ve

güvenlik güçleri

tarafından öldürüldüğü iddialarını

yerinde incelemek üzere Batman Mv. Mehmet Nezir Nasıroğlu ve Mersin Mv.
Hüseyin Güler'den

oluşan

Alt Komisyonun Mardin'e gönderilmesine karar

verilmiştir.

Kasım

2004 tarihlerinde

hazırlanan

29-30

yapılan

incelemeler sonunda

rapor Komisyon Başkanlığına sunulmuştur.

"Maktül Hacı Ölmez Raporu", http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhaklari.htm
Tarihi: 02.02.2004.
448
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, 17.07.2003, Karar No: 13.
449
TBMM İllİK Arşivi, Komisyon Kararları, (22. Yasama Dönemi I. Devre) Karar No: 20.
447

Erişim
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Diyarbakır

•

İli Kulp İlçesinin Alacaköy civarında toplu mezar

bulunduğu,

bu mezarın 1993 yılında kaybolan on bir kişiye ait olduğu
iddialarının yerinde incelenmesi için İHİK üyesi ve Diyarbakır Mv. Cavit
Torun Komisyona başvuru yapmıştır. İHİK Başkanlık Divanı iddiaları yerinde
incelemek üzere Diyarbakır Milletvekilleri Cavit Torun ve Mesut Değer ile
Manisa Mv. Hakan Taşçı'dan oluşan Heyetin Diyarbakır'a gönderilmesine
karar vermiştir. 450 2-3 Aralık 2004 tarihlerinde yapılan incelemeler sonunda
hazırlanan rapor Komisyon Başkanlığına sunulmuştur. "Diyarbakır'ın Kulp
İlçesi Alacaköyü Kepir Bölgesinde Bulunan TopluMeza Hakkında Rapor" 02
Mart 2006 tarihinde kabul edilmiştir. 451

B) İşkence ve Kötü Muamele
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için konulan yasaklar doğrudan
doğruya kişinin,

vücut

bütünlüğü

ve

insanlık

haysiyetini korumaya yönelik en

temel hakları ilgilendirmektedir. işkence ve kötü muamele hem uluslararası
hukukta hem de ulusal hukukta yasaklanmıştır. BM İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi 5. maddesinde "Hiç kimse işkenceye, zalimane, insanlık dışı, onur kırıcı
cezalara veya işlemlere maruz bırakılamaz." ve BM Kişisel ve Medeni Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmesi 'nde "Hiç kimseye işkence ya da zalimane, insanlık
dışı ya da onu kırıcı davranış ya da ceza uygulanamaz." hükümleri bulunmaktadır.
Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "işkence Yasağı" adlı 3. maddesinde
şu

hüküm bulunmaktadır: "Hiç kimse işkenceye, gayri insani yahut haysiyet
ceza veya muameleye tabi tutulamaz."

kırıcı

Anayasa'da işkence ve kötü muamele yasağı "Kişinin dokunulmazlığı,
maddi ve manevi varlığı" adlı 17. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Bu
hükme göre kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. işkence ve kötü
muamele eski

TCK'nın

243 ve 245. maddelerinde

düzenlenmişti.

5237

sayılı

yeni

Türk Ceza Kanunu işkence ve kötü muameleyi ayrı bir bölümde "işkence ve
Eziyet" olarak düzenlemiştir. (md. 94-96)

450
451

TBMM İllİK Arşivi, Komisyon Kararları, (22. Yasama Dönemi II. Devre) Karar No: 3.
"Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Alacaköyü Kepir Bölgesinde Bulunan TopluMeza Hakkında Rapor"
http://www.tbmm.gov.tr/komisyonlinsanhak/insanhaklari.htm Erişim Tarihi: 09.04.2007
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İHİK

işkence

ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda önemli
çalışmalar yapmıştır. işkence ve kötü muamelenin ülke gündeminde kalmasına
katkı sağlayarak bu alandaki önemli denetim eksikliğini kapatmıştır. İHİK üyeleri
genellikle işkence ve kötü muamelenin
itibaren konunun takipçisi olmuşlardır.

karşısında olmuşlar,

ilk

toplantılardan

İHİK çalışmaya başladığı sıralarda Avrupa İşkenceyi Önleme Örgütü

ülkemize gelmiş ve incelemelerde bulunmuştur. Bu inceleme İHİK'in gündemine
de

gelmiş

önlenmesi

ve incelemeler
açısından

tartışılmıştır. Ayrıca işkence

büyük önemi haiz insan

ve kötü muamelenin

hakları eğitiminin

polislere verilmesi

konusunda İHİK'in önerileri doğrultusunda polis okullarında insan hakları dersi
okututmaya başlanmıştır. 452 20 ve 21. Yasama Döneminde Sema Pişkinsüt'ün
Komisyon

Başkanlığından işkence

ve kötü muamelenin önlenmesi

amacıyla

yapılan çalışmalar

bu alandaki eksikliği gözler önüne sererek konunun çözülmesi
için yetkili makamların harekete geçmesini sağlamıştır. 453
İHİK işkence ve kötü muamele ile ilgili iddiaların incelenmesinde doktor

ve psikologdan yararlanmaktadır.
uluslararası
uzmanlarının

işkence

ve kötü muamele

standarttara uygun olarak incelenmesi
inceleme bulunması gerekmektedir.

iddialarının

bakımından

konunun

İHİK'in işkence ve kötü muamele alanında yaptığı faaliyetler şunlardır:

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence iddialarını incelemek
üzere Aydın Mv. Mehmet Yüzügüller, Erzurum Mv. İsmail Köse ve İzmir Mv.
Veli Aksoy'dan oluşan bir Alt Komisyon kurulmuştur. Alt Komisyon
•

15.05.1991

tarihinde

yaptığı

habersiz

incelemelerde

gözaltındakilerle

görüşmüş ve yetkililerden bilgi almıştır. İncelemeler sırasında işkenceye
uğradığını

iddia edenlere rastlansa da

muamele izi tespit
Ancak
452

453

kişiler

edilememiş

işkencenin

iz

ve

kişiler

üzerinde

ayrıca işkence

bırakılmayacak

aleti de
şekilde

işkence

ve kötü

bulunamamıştır.
yapıldığını

dile

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(i Martl991-31 Ağustos 1992), s. 20.
Hazırlanan raporlarda belirlenen sorunların akademik açıdan nasıl ele alındığı konusunda ayrıntılı
bilgi için bkz: Vahit BIÇAK, "Ceza Soruşturması Konusunda Polisin Eğitimi: TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Raporları lşığında Bir Değerlendirme", Emniyet Genel
Müdürlüğü, Eğitim Daire Başkanlığı, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri,
Eğitim Serisi: 22, Ankara, 2001, s. 229-241.
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getirmişlerdir.

İncelemeler

sırasında

Alt Komisyonun raporuna aldığı
görevlilerin şu ifadeleri dikkat çekicidir: "Ayrıca sorgulama yöntemleri ve
teknikleri konusunda bilgilerinin yetersiz olduğunu, geçmişten bugüne dek
Emniyet Teşkilatında sorgulamanın aynı yöntemlerle
demokratik ve gelişmiş ülkelerde sorgulamanın
bilmediklerini,
gelişmiş

karşılaştırma

yapıldığını,
nasıl

diğer

yapıldığını

yapabilmek ve kendilerini yenileyebilmek için

demokratik ülkelerde sorgulama yöntemleri ve teknikleri konusunda

gözlem ve araştırma yapma istek ve ihtiyacında olduklarını belirtmişlerdir. "454
•

İstanbul Barosu Başkanı Av. Turgut Kazan tarafından 05.07.1991

tarihinde faks ile İHİK' e yapılan başvuruda Ankara Merkez Kapalı
Cezaevinde tutuklu bulunan Av. Murat Demir ile Av. Bedii Yarayıcı'nın
gözaltında bulundukları sırada işkence

raporu ile

kanıtlandığı

gibi gözle de

gördükleri,

işkence

görülebileceğinin

izlerinin adli

tıp

ileri sürülerek inceleme

yapılmasının talep edilmesi üzerine İzmir Milletvekilleri Akın Gönen ve Veli

Aksoy, Sakarya Mv. Ayhan Reyhan Sakallıoğlu ve Tunceli Mv. Orhan Veli
Yıldırım'dan oluşan bir Alt Komisyon kurulmuştur. Başvurunun geldiği gün
Ankara Merkez

Kapalı

Cezaevine gidilerek ilgili

kişilerle görüşülmüştür.

Av.

Murat Demir ile Av. Bedii Yarayıcı gözaltına alındıkları sırada çok yoğun bir
şekilde işkenceye maruz kaldıklarını, işkencenin dayak, tazyikli su, Filistin
askısı,

makata parmak, cisim ve hortum sokularak tazyikli su verilmesi, cinsel

organa elektrik verilme gibi türlerinin uygulandığını belirtmişlerdir. Alt
Komisyon iki avukatı dinlemiş ve Av. Murat Demir ve Av. Bedii
Yarayıcı'daki işkence izlerini bizzat gözlemleri ile tespit etmiştir: "Ayaklarda
kızarıklık

ve ekimozlar, cinsel organ bölge~inin tamamında gözle görülür
şekilde kan oturması olarak nitelenebilecek, yaygın renk değişimi ve morluk
görülmüştür. Av. Bedii Yarayıcı'nın bileklerinde kaybolmak üzere olan ve
işkence sonucu meydana gelmiş ihtimali bulunan izler görülmüştür.'..ıss Alt
Komisyon, 1136
görevlerinden

sayılı Avukatlık

doğan

haklarında soruşturma,

Kanununun 58. maddesindeki

veya görev
Adalet

sırasında

işledikleri

Bakanlığı'nın vereceği

"Avukatların

suçlardan

dolayı

izin üzerine suçun

454

"işkence Alt Komisyonu Raporu", s. 3 (Rapor faaliyet raporunda özet olarak yer almakta olup
doğrudan ifadeler İHİK arşivindeki belgelerden alınmıştır.)
455
"İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporu", s. 3 (Rapor faaliyet raporunda özet olarak yer
almakta olup doğrudan ifadeler İHİK arşivindeki belgelerden alınmıştır.)
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işlendiği
edildiği

yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır." hükmüne aykırı hareket
ve Bedii Yarayıcı'nın on altı gün gözaltında kalmasının mevzuat

açısından incelemeye değer görüldüğünü ifade etmiştir.

•

Tunceli Mv. Orhan Veli

456

Yıldırım'ın "Sakallı"

kod

adlı

bir

görevlinin Tunceli İlinde kötü muamelede bulunduğu iddialarını İHİK
toplantısında dile getirmesi üzerine iddiaları incelemek üzere Kahramanmaraş
Mv. Atilla İmamoğlu ve İzmir Mv. Akın Gönen'den oluşan Alt Komisyon
oluşturulmuştur.

incelemelerde

Mayıs

Alt Komisyon 14-15

bulunmuş

ve Orhan Veli

1991 tarihlerinde Tunceli'de

Yıldırım tarafından hazır

bulundurulan

şahıslardan bilgi alınmıştır. Nazimiye İlçesi Yazgeldi Muhtarı ve Cemal Şahin

ve

diğer

"Sakallı"

köylüler

bulunduğunu

Alt Komisyona

adlı

kişinin

belirtmişlerdir.

kendilerine kötü muamelede
Bilgi verenlerden Haydar Arslan

"Sakallı" adlı kişiye İlçe Jandarmaya şikayet ettiğini ancak rütbeli bir
jandarmanın

"O bize

dediğini söylemiştir.

gelip

457

bağlı değil,

"Gece bir

belirterek

yabancı kapıya

çıkaramayız sanırım.

de yese ses

karışmayız.

Bizi ilgilendirmez."

Ali Karataş "Sakallı" adlı kişinin kendilerine terörist

gelmediğini sorduğunu

etmiştir:

biz ona

kaldıkları

dayansa

zor durumu

kapıyı açarız,

Korkudan kim

korku

olduğunu

şöyle

belası

da

ifade

yemek

soramayız

herhalde.'.4 Durum, köylülerin teröristler ile jandarmanın baskısı arasında
kaldığını göstermektedir. İnsan Hakları Derneği Tunceli Şube Başkanı Ali
Özler'in şu ifadeleri de ildeki işkence ve kötü muamelenin boyutlarını açıkça
58

göstermektedir: "Köyleri gezmenizi arzu ederiz. Gezerseniz sıkıntıyı
görürsünüz. ANAP İl Başkanı Hüseyin Kılan Beyi Büyükyurt Köyünde
duyduğumuz bir işkence olayını yerinde izlesin diye haberdar ettik. Onlar da o
köye gittiler.
Onlar orada

456

457

458

Olayı

olayı

yerinde tespit ettiklerini kendileri sonra bize ifade ettiler.

raporla tespit ederken köye güvenlik güçleri

gitmişler,

onlar

Yukarıda belirtilen iki inceleme sonunda hazırlanan raporlar İHİK toplantılarında tartışılmış ve
işkencenin önlenmesi konusunda genel değerlendirme ve önerileri içeren kapsamlı bir rapor
hazırlanması istenmiştir. Ancak TBMM'nin tatile girmesi ve ardından erken seçime gidilmesi
üzerine bu girişim tamamlanamamıştır. [Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Martl991-31 Ağustos 1992), s. 26.] Söz konusu
raporlar İHİK toplantılarında tartışılmış olmakla birlikte oylanarak kabul edilmediklerinden İHİK
raporu niteliğini kazanamamışlardır.
"TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına", s. 2 (Rapora isim verilmemiş olup rapordaki
ifadeler İHİK arşivinden temin edilmiştir.
"TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına", s. 5.
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da korku sebebiyle raporu yırtmışlar. Bu da gösteriyor ki işkence büyük
459
boyuttadır ve iktidar partisi il başkanına bile rapor yırttırıyor. "
Alt
Komisyon ildeki resmi görevlilerle de görüşmelerde bulunmuştur. Vali Atilla
Osmançelebioğlu görüşmede "Sakallı" kod adlı kişinin jandarmaya asayiş
hizmetlerinde haber elemanı olarak bilgi getiren ve hizmet eden bir kişi
olduğunu, hizmetlerinden yararlanıldığını, adı geçen kişi hakkında duyumların
alınması

son

üzerine 25.04.1991 tarihinden itibaren hizmetinden

verildiğini belirtmiştir.

halkın

jandarma ve polis

Alt Komisyon,

hakkında

"Sakallı"

iyi izlenimi

olduğuna

kod

yararlanılmaya

adlı kişi dışında

ve görevlilerin hukuk

devleti ilkesine uygun olarak görevlerini yerine getirme gayreti içerisinde
olduklarına kanaat getirmiştir.
• İHİK'in 21.02.1992 tarihli toplantısında işkencenin ve Gayriinsani
ya da Küçültücü Ceza ve Muamelelerin önlenmesi Avrupa Komitesi
(İÖK)'nin 04.12.1991 tarihli ikinci raporunun 30. paragrafındaki "bağımsız

bir komisyonca Ankara, Diyarbakır, İstanbul Emniyet Müdürlükler Terörle
Mücadele Dairelerinde

sanıkların gözaltında tutulmaları

ve

sorgulanmaları

sırasında

uygulanan metotların araştırılması" tavsiyesinin oluşturulacak bir alt
komisyonca yerine getirilmesine karar verilmiştir. Ankara Kapalı Cezaevi,
Ankara Emniyet Müdürlüğü (üç defa) ve Diyarbakır'da incelemeler
yapılmıştır.

3 Haziran 1992 tarihinde Ankara Kapalı Cezaevinde Ankara Mv.
Mustafa Tınaz Titiz tarafından yapılan incelemelerde cezaevinin çok eski ve
sağlıksız olduğu, cezaevi savcısı ve müdürünün savsaklar durum içerisinde
olduğu,

görevlilerin tutuklu ile hükümlü arasındaki farkı kavramadığı ve
cezaevine gelen herkese "Buraya gelenler nasıl olsa suçludur." anlayışı ile
yaklaştığı tespit edilmiştir. Alt Komisyon tutukevinin "ön cezalandırma yeri"
olmadığından
iddiasında

bahisle bunun tüm personele benimsetilmesi ve ayrıca işkence
bulunanların geciktirilmeden Adli Tıpa sevk edilmesi gerektiği

tavsiyesinde bulunmuşlardır. 460 29 Haziran 1992'de Ankara Mv. Mustafa
Tınaz Titiz, İstanbul Mv. Halit Dumankaya, Kahramanmaraş Mv. Ökkeş
Şendiller ve Şanlıurfa Mv. İbrahim Halil Çelik, Av. Ali Sarıgül ve Dr. Gülay

Temuçin'den
459
460

oluşan

Heyet Ankara Emniyet

Müdürlüğünde

incelemelerde

"TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına", s. 6.
"3 Haziran 1992 Ankara Kapalı Cezaevini Ziyaret", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı ( 1 Mart 1991-31 Ağustos 1992), s. 44-6.
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bulunmuştur. Girişte

Heyet memurun amırıne haber vermesi bahanesiyle
bekletilmiş ve ancak amirin gelmesinden sonra incelemeye başlamıştır.
İncelemelerde işkence ve kötü muamele izi ve iddiasına rastlanmamıştır.
Ancak yetkililer devleti yıkmak ve rejimi yok etmek isteyen partileşmiş örgüt
ve zümreterin işkence, baskı ve terörü ileri sürerek kendilerini baskı altında
tutmaya çalıştıklarını dile getirmiştir. 461 7 Temmuz 1992'de Ankara Mv.
Mustafa Tınaz Titiz, Kahramanmaraş Mv. Ökkeş Şendiler ve Ankara Barosu
Başkanı Av. Özdemir Özok'dan oluşan Heyet Ankara Emniyet Müdürlüğünde
bulunan bir kişi ile görüşülerek
462
çalışma tamamlanmış ve kötü muamele iddiası gündeme gelmemiştir.
27
Temmuz 1992 tarihinde İstanbul Mv. Halit Dumankaya ve Şanlıurfa Mv.
İbrahim Halil Çelik'ten oluşan Heyet Ankara Emniyet Müdürlüğünde
incelemelerde

bulunmuştur.

Gözaltında

inceleme yapmak istemişlerse de gözaltına alınan otuz kişinin ertesi gün
DGM'ye sevk edilecekleri sebebiyle kişilerle görüştürülmediğinden Ankara
Emniyet

Müdürlüğünü

terk

etmiştir. Yaşanan

olay

sonrası yapılan girişimler

sonucu olumsuzluğun bireysel bir tutumdan kaynaklandığı anlaşılmıştır. 463 1920 Kasım 1992 tarihlerinde Ankara Mv. Mustafa Tınaz Titiz, Manisa Mv.
Rıza Akçalı, Erzincan Mv. Ali İbrahim Tutu, Av. Mesut Eser ve Dr. M. Emin
Uluğ'dan

oluşan

incelemelerde bulunmuştur. Heyet
Diyarbakır Valisi İbrahim Şahin ve Emniyet Müdürü Ramazan Er ile
görüştükten sonra Diyarbakır Polis Okulu içerisindeki Terörle Mücadele
Heyet

Diyarbakır'da

Şubesi

Sorgulama Merkezi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır
1 Nolu Cezaevine giderek yetkililerden bilgi almış ve gözaltında bulunan,
tutuklu ve mahkumlarla görüşmeler yapmıştır. İncelemelerde birçok kişinin
işkence iddiasında bulunduğu ve daktorun da bunları tam olarak olmasa da
işkenceyi doğrulayıcı tarzda tespit ettiği anlaşılmaktadır. 464 Yukarıda belirtilen

461

462

463

464

"29 Haziran 1992 Ankara Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret (1. Ziyaret)", Faaliyet Raporu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Martl991-31
Ağustos 1992), s. 47-9.
"7 Temmuz 1992 Ankara Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret(2. Ziyaret)", Faaliyet Raporu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Martl991-31
Ağustos 1992), s. 49-50.
"27 Temmuz 1992 Ankara Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret (3. Ziyaret)", Faaliyet Raporu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Martl991-31
Ağustos 1992), s. 50.
"Diyarbakır'da Yapılan incelemeler", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Martl991-31 Ağustos 1992), s. 51-6.
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incelemelerin değerlendirilmesi şeklinde hazırlanan raporda gerçekte insan
savunmaktan başka bir amacı olmayan sivil toplum örgütlerinin
Türkiye'deki büyük masum halk kitlelerinin insan haklarına göz dikmiş terör
haklarını

örgütlerinin yanında yer aldığı izieniminin olduğu ve çifte standart
sergiledikleri, incelemeler "bilinçsiz tutum ve davranışlar"dan kaynaklanan
kötü muameleye

rastlandığı,

incelemelerde görevliler engellemeye

gittiğinden

İHİK üyelerine serbest giriş kartı verilmesi şeklinde kanun değişikliği
yapılmasının sorunları

ortadan

kaldıracağı

ve insan

oluşturulmasının yararlı olacağı belirtilmektedir.

hakları ombudsmanının

465

07. O1.1997 tarihli İHİK toplantısında TBMM Başkanlığının intikal
ettirdiği Diyarbakır İli Lice İlçesinde meydana gelen olaylar ve Demokrasi
Platformu Raporunda yer alan ve basma da yansıyan iddiaları yerinde
•

incelemek amacıyla İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu,
Başkanvekili ve İstanbul Mv. Bahri Zengin, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha
Tanık ve Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan ve İzmir Mv. Sabri Ergül'den
oluşan

Alt Komisyon 14-15 Ocak 1995 tarihlerinde yetkililerle

görüşerek

ve

köylüleri dinleyerek incelemelerini tamamlamıştır.
"Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000"

•

466

İHİK

Başkanı ve Aydın Mv. Dr. Sema Pişkinsüt, İstanbul Mv. Ernre Kocaoğlu ve

Sinop Mv. Kadir Bozkurt'tan

oluşan

Alt Komisyon 28-9

Şubat

ve 3-4 Mart

2000 tarihlerinde Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde incelemelerde
bulunmuştur. Burada görüşmeler sırasında kadın ve çocuklar tutukevine
gelmeden önce soruşturma ve kovuşturma aşamasında İstanbul' daki pek çok
karakol ve nezarethanede yaşadıkları olayları, mekanları, yöntemleri ve
şahısları
yapılarak

tarif ederek anlatmışlardır. Anlatılanlar doğrultusunda inceleme
tespitlerde bulunulmuştur. Bu aşama ile ilgili tespitler tutukevi

aşamasından

önce

olduğu

için

ayrı

bir rapor

şeklinde

ele

alınarak "Soruşturma

ve Kovuşturma İstanbul 2000 Raporu" hazırlanmıştır. Tutuklular otuz iki
karakoldaki
465

466

uygulamaları

şikayet

etmişlerdir.

Sadece Esenler Karakolu

"Ankara-Diyarbakır Cezaevleri ve Gözetim Merkezlerini İnceleme Komisyonu Raporu",
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(I Martl991-31 Ağustos 1992), s. 41-3.
Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000, TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Yayınları: 7, TBMM Basımevi, Ankara, Mayıs 2000.
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hakkında şikayet yapılmamıştır.

Heyet otuz iki karakoldan beşinde gecenin
geç saatlerinde veya sabahın çok erken saatlerinde incelemelerde bulunmuştur.
Bu karakollar şunlardır: Kadıköy Yel değinneni Polis Karakolu,
Gaziosmanpaşa Küçükköy Polis Karakolu, Üsküdar Çinili Polis Karakolu,

Ümraniye Dudullu Polis Karakolu, Maltepe Şehit Saffet Okumuş (Gülsuyu)
Polis Karakolu. 467 İncelemelerde emniyet görevlilerinin karakolun bazı
yerlerini

çeşitli

bahaneler ileri sürerek

çabaları sonucu buralar açılmıştır.

468

açmamalarına karşın

Alt Komisyonun

Gaziosmanpaşa Küçükköy Şehit Tevfik

Aslan Polis Karakolu'nda Filistin askısı

bulunmuş

olup bunlar tutanakla kayda

469

Gaziosmanpaşa Küçükköy Şehit Tevfik
geçirilerek fotoğrafı çekilmiştir.
Aslan Polis Karakolu incelemelerinin sonuç kısmında şu tespit yapılmıştır:
"Askı

da dahil su bidonu, araba tekerlekleri gibi

geçirmemesi için özel çabayla

hazırlanmış

bir oda

bazı

maddeler ve ses

keşfedilmiştir.

yanıltıcı bilgi verilmiştir ve bu oda saklanmak istenmiştir.'.4
yaptığı

çalışmalar

standartlardan uzak

sonucunda
olduğunu,

karakolların

fiziki

70

Heyetimize

Alt Komisyon

koşullarının

nezarethanelerin çok daha kötü

koşullara

kötü,
sahip

olduğu,

kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıklarını iddia edenlerin mekan
tariflerinin incelemelerle doğrulandığı, söz konusu mekanlarda insan hakları
çözümünün zor olmadığı, buradaki uygulamaların
sorumlularını teşhis etmek ve bunları saklamadan kamuoyuna teşhir etmenin
yeterli olduğu sonucuna varmıştır. 471 İnsan hakları ihlalleri konusunda önemli
ihlali

sorunlarının

tespitlerde bulunan ve kamuoyunda büyük etki oluşturan rapor İHİK'in
03.05.2000 tarihli toplantısında kabul edilerek TBMM Basımevinde hasılınası
kararlaştırılmıştır.

•

İHİK Başkanlık Divanı 16 Temmuz 2003 tarihinde aldığı karar

üzerine Sözcü ve Adıyaman Mv. Ahmet Faruk Ünsal ve Kırşehir Mv. Hüseyin
Bayındır' dan oluşan Alt Komisyon, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 23 Nisan

2003 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı kutlamalarında

Hani

Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni Güneş Koçali 'ye laf attıkları iddiasıyla
gözaltına alınan
467
468
469
470
471

14 ve 15

yaşlarında

iki

çocuğun

Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000, s.
Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000, s.
Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000, s.
Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000, s.
Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000, s.
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1-3.
23.
33-4.
43.
107.

dövüldükleri, dövme sonucu

birinin bayıldığı, hücrede bulunan insan dışkısmın yüzlerine sürüldükleri,
sokakta ibret olsun diye teşhir edildikleri, ellerine kelepçe takıldığı,
ifadelerinin kolluk kuvvetlerince alındığı ve hücre şartlarının gayri insani
olduğu yönündeki iddialarını incelemek üzere ı6 Temmuz 2003 günü olay
yeri Diyarbakır'ın Hani İlçesine giderek ilçede incelemelerde bulunmuş, 19
Temmuz 2003 günü de

çalışmalarını

tamamlayarak Ankara'ya

dönmüştür.

Hazırlanan

rapor 2 Ekim 2003 tarihli komisyon toplantısında kabul
Raporda iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir. 472

edilmiştir.

• İHİK Başkanlık Divanı I 6 Temmuz 2003 tarihinde aldığı karar
üzerine Sözcü ve Adıyaman Mv. Ahmet Faruk Ünsal ve Kırşehir Mv. Hüseyin
Bayındır'dan oluşan

Şanlıurfa'nın

Alt Komisyon,

Küpeli Köyüne lO Temmuz 2003

Perşembe

Bozova ilçesine

günü sabah 06:30

bağlı

sularında

yaklaşık

otuz kişilik jandarma timinin gelerek bütün köylüyü okul bahçesinde
topladığı, köyün erkeklerini sıcak betonun üzerine yüz üstü saat 13.00'e kadar
yatırdı ğı,
ı2

ila

silahı

bu süre

zarfında

ise sadece ı 5-20

ı4 yaş arası çocukların

var

mı,

okul

yok mu?' diye

dakikalık

binasının

sorgulandığı

su içme

molası verildiği,

içerisine alınarak 'Babanızın
ve bu esnada oradan geçen

çobanların sopalarının alınarak çocukların bazılarının dövüldüğü

da okul bahçesinde toplattmldığı ancak onlara müdahale

ve

kadınların

edilmediği iddialarını

incelemek üzere I 7 Temmuz 2003 günü olay yeri Şanlıurfa İli Bozova İlçesi
Küpeli Köyüne giderek incelemelerde bulunmuş, ı 9 Temmuz 2003 günü de
çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya dönmüştür. Hazırlanan rapor İllİK'in
2ı Ocak 2004 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Raporda güvenlik
güçlerinin kötü muamelede bulunduğu tespit edilmiştir. 473
• işkence iddialarını araştırmak ve insan haklarıyla ilgili
incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman Mv. Ahmet Faruk Ünsal ve
Diyarbakır

Mv. Cavit Torun'dan

oluşan

Alt Komisyon, 31 Temmuz -

Ağustos 2003 tarihlerinde İzmir'e gitmiştir.

3

Alt Komisyon üyelerinin

hazırladığı 'İzmir-Aydın Raporu' İHİK'in 2ı Ocak 2004 tarihli toplantısında

kabul
472

edilmiştir.

Raporda nezarethane

kayıtlarının

düzenli

tututmadığı

ve

"Hani Raporu", http://www.tbmm.gov.tr/komisyonlinsanhak/insanhaklari.htm Erişim Tarihi:
24.12.2004.

473

"Küpeli Raporu", http://www.tbmm.gov.tr/komisyonlinsanhak!insanhaklari.htm Erişim Tarihi:
05.01.2005.
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doktorların işkence

ve kötü muamele ile ilgili
rapor vermediği tespit edilmiştir. 474

vakaları

yeterince inceleyerek

C) Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Düşünce

ve ifade

özgürlüğü,

insan onuru ve

varlığını geliştirme haklarına dayanmaktadır. Düşünce

özgürlük ve haklar

arasında

özgürlükler için ifade

karşılıklı

özgürlüğü,

ilişki

ınsanın

ve ifade

maddi ve manevi
özgürlüğü

bulunmaktadır.

araç konumunda iken

aynı

ile

Bazı

diğer

hak ve

zamanda ifade

özgürlüğünün
Yüzyıllar

kendisi diğer hak ve özgürlüklerin çekirdeği, temeli konumundadır.
önce Voltaire "Söylediklerinize katılınıyorum ancak inandığınız fikirleri

söyleme hakkınızı ölene dek savunacağım." diyerek ifade özgürlüğünün ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymuştur. İHİK'in bu alanda yapmış olduğu çalışmalar
şunlardır:

İHİK'in 20.05.1992 tarihli toplantısında İstanbul Şile Cezaevinde

•

hükümlü bulunan Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu)'in bir gazeteye yazdığı
makale nedeniyle düşünce suçlusu olarak cezaevinde tutulduğu ve sağlık
durumunun bozuk olduğu iddialarını incelemek üzere Kahramanmaraş Mv.
Ökkeş Şendiller ve İstanbul Milletvekilleri Halit Dumankaya ile Hasan
Mezarcı'dan oluşan Alt Komisyonun görevlendirilmesine karar verilmiştir. Alt
Komisyon 25.05.1992 tarihinde Hekimoğlu İsmail ile cezaevinde görüşerek
bilgi almıştır. Alt Komisyon yazarın maruz kaldığı durumun demokratikleşme
ve insan hakları uygulamalarına gölge düşürdüğünü belirterek yanlışın
düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve netice alınması gerektiği
kanaatine

varmıştır.

Başkanlığına

Rapor 03.02.1993 tarihinde kabul edilerek Meclis

gönderilmesine karar

özgürlüğü

ile

bağlamında

geleneksel

haklarının

ne

doğrudan

olduğu

bağlantı

anlayışla

ve

nasıl

ele

ihlal

verilmiştir.
kurulmamış
alınmıştır.

edildiği

Raporda

düşünce

ve ifade

olup konu fikir

suçları

Zaten olayda ihlal edilen insan

konusunda yeterli bilgi verilmemesi

Amasya Mv. Cemalettin Gürbüz'ün muhalefet şerhinde belirtilmiştir. 475 Rapor
Başbakanlığa

474

475

ve Adalet

Bakanlığına gönderilmiş

olup

Başbakanlık tarafından

"İzmir-Aydın Raporu", http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhaklari.htm Erişim
Tarihi: 05.01.2005.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), s. 86-8.
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rapor

hakkında

bulunamamıştır.

•

işlem

bir

yapılmazken

rapor

Bakanlığında

Adalet

476

İHİK Başkanlık Divanı 27 Mayıs 2003 tarihinde aldığı kararla

"Düşünceye

Özgürlük 2000" kitapçığını yayıncı olarak imzalayan Vahdettin

Karabay, Salim Uslu, Siyami Erdem, Hüsnü Öndül, Yavuz Önen, Cengiz
Bektaş,

Mehmet Atilla

Maraş, Yılmaz Ensaroğlu,

Zuhal Olcay, Lale Mansur,

Şanar Yurdatapan, Ali Nesin, Erdal Öz, Ömer Marda ve Etyen Mahçupyan
hakkında

"bölücülük

propagandası"

yapıldığı

ve

"halkın

düşmanlığa

kışkırtıldığı" iddiasıyla İstanbul DGM'de açılan davanın 5 Haziran 2003 günü
yapılacak

duruşmasını

izlemek ve ifade

özgürlüğü

ile ilgili olarak

İstanbul'daki sivil toplum örgütleri ile çalışmalar yapmak üzere Tokat Mv.

Resul Tosun,

Şanlıurfa

Mv. Mehmet Atilla

Maraş

ve Artvin Mv. Yüksel

Çorbacıoğlu'ndan oluşan Alt Komisyonun İstanbul'a gönderilmesine karar
vermiştir.

•

Düşünce

ve ifade

özgürlüğü

ile ilgili olarak ülkemizdeki sorunlar

incelemek amacıyla İHİK'in 2 Nisan 2003 tarihli toplantısında Tokat Mv.
Resul Tosun, Şanlıurfa Mv. Mehmet Atilla Maraş, İstanbul Mv. Halide
İncekara, Ankara Mv. Ersönmez Yarbay, Aydın Mv. Özlem Çerçioğlu ve

Artvin Mv. Yüksel
vermiştir.

Çorbacıoğlu'ndan oluşan

Alt Komisyon

kurulmasına

Alt komisyon bu zamana kadar çalışmalarında mesafe

karar

alamamıştır.

D) Din ve Vicdan Özgürlüğü
İnsan maddi ve manevi yönleri olan bir sosyal varlıktır. Yaşam hakkı
insanın

maddi yönünü teminat altına alırken düşünce ve ifade özgürlüğünün
ardından din ve vicdan özgürlüğü manevi yönünü teminat altına almaktadır. Din
ve vicdan

özgürlüğü

hiçbir

baskı altında kalmaksızın

bireyin inanma ya da

inanınama özgürlüğüne sahip olmasıdır. AİHM bir kararında din ve vicdan
özgürlüğünün sınırlarını şu şekilde belirlemiştir: "Sözleşmenin

düzenlenen din,

düşünce

ve vicdan

özgürlüğü

temellerinden birisidir. Bu özgürlük sadece

476

9. maddesinde

demokratik bir toplumun

inananların kişilik

ve hayat

anlayışını

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 16.
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değil, inançsızlar, din düşmanları ve şüphecilerin dünya görüşünü de korur."477

Din ve vicdan özgürlüğü Anayasanın 24. maddesinde düzenlenmiştir. Bu
düzenlernede 1961 Anayasasından farklı olarak ilk ve orta öğretim kurumlarında
din dersinin zorunlu olması din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Ancak ülkemizde
din ve vicdan özgürlüğü denildiğinde başörtüsü konusu gündeme gelmektedir.
Esasında başörtüsü

konusu genellikle

eğitim özgürlüğü bağlamında

alınmakla

ele

birlikte bazen din ve vicdan özgürlüğü bağlamında da ele alınmaktadır. İHİK
toplantılarında

da

başörtüsü

konusu genellikle

eğitim özgürlüğü kapsamında

ele

alınmıştır. İHİK din ve vicdan özgürlüğü alanında yaptığı tek çalışma şudur:

• İHİK'in 03.12.1996 tarihli toplantısında Cerrahpaşa Tıp
Fakültesinde Dr. Şükran Erdem'in türbanla görev yaptığı gerekçesiyle müzeye
kilitlendiği iddiasını

ve din ve vicdan

özgürlüğü

üzere alt komisyon

kurulması kararlaştırılmıştır.

ile ilgili ihlalleri

araştırmak

Alt Komisyon Adana Mv.

İbrahim Yavuz Bildik, Kayseri Mv. Recep Kırış, Gaziantep Mv. Mehmet

Bedri İncetahtacı, Yalova Mv. Yaşar Okuyan, Edirne Mv. Ümran Akkan ve
Erdoğan

Manisa Mv.

başvurulan Araştırma

Cerrahi

Tıp

Yetenç'ten
Görevlisi

Bilimleri Bölüm

oluşmaktadır.

Şükran

Erdem,

Başkanı

Alt Komisyon bilgilerine
Cerrahpaşa Tıp

Prof. Dr. Kemal

Fakültesi

Alemdaroğlu,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet N. Özbal ve İstanbul

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda'yı 20 Ocak ı 997'de Ankara'da
dinlemiş tir. Ayrıca Alt Komisyon 3 Şubat ı 997' de İstanbul' da incelemelerde
bulunmuştur. Hazırlanan

raporun "Genel Değerlendirme ve Sonuç" kısmında
din ve vicdan özgürlüğüne yönelik ihlalleri ele almak amacıyla kurulan Alt
Komisyonun mezkur konuyu ele aldığı, türban yasağının mahkeme kararları
ile sabit

olduğu,

düştüğünden

idarecilerin tasarruflarının mevzuata uygun

Erdem'in müzeye
belirtilmektedir.
Recep

Kırış,

sorunun çözümü görevinin hükümete ve parlamentoya

478

kapatıldığı iddiasının

gerçek

olduğu

olmadığı

ve Dr.

kanaatine

Şükran

ulaşıldığı

Alt Komisyon raporuna muhalefet şerhi yazan Kayseri Mv.

Alt Komisyonun

ihlalleri incelemek üzere

asıl

itibariyle din ve vicdan

kurulduğunu,

özgürlüğü

ile ilgili

ancak raporda bu yönde ihlal olup

477 ..

UNAL, age, s. 230.

478

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dr. Şükran Erdem'le İlgili İddiaların İncelenmesine Dair Alt
Komisyon Raporu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Bır.şkanlığı (I Ekiml995-30 Haziran 1997), s. 63-5.
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olmadığı

konusuna

değinilmeden

ilgililerin söyledikleri

doğrultusunda

rapor

hazırlanmasının başörtüsü yasağı

destekieniyor gibi anlaşılacağını ve bunun
479
İHİK Kanununa ve asli görevine aykırı olduğunu dile getirmiştir.

E) Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
Yerleşme kişilerin

orada oturma ve oraya

konut

yerleşme

değiştirme,

istedikleri yerde konutları seçme ve
temel haklarını ifade ederken seyahat özgürlüğü

gezme, hareket etme ve alıkonulmama serbestisini ifade etmektedir. 480 Yerleşme
ile seyahat özgürlüğü arasında amaç bakımında bir farklılık bulunmaktadır.
Yerleşme özgürlüğünde daimilik esasken seyahat özgürlüğünde geçicilik esastır.
Aralarındaki

bu

uluslararası

sözleşmelerde

özgürlüğü

terör

ilişkiden olmalı

ile ilgili

olayları

ki iki özgürlük Anayasa'da ve

birlikte

düzenlenmiştir.

sorunların başında Doğu

sebebiyle

gerçekleşen

köy

diğer bazı

Ülkemizdeki yerleşme
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde

boşaltma

ve yakma

olayları

gelmektedir.

Ne yazık ki bu çok önemli bir sorun olmasına rağmen İHİK bu alanda pek çalışma
yapmamıştır. Seyahat özgürlüğünü ele aldığımızda genelde yurtdışına çıkınada
meydana gelen sorunlar gündeme gelmektedir. İHİK yurtdışına çıkarnama
konusunda İçişleri Bakanlığına geniş takdir hakkı veren Pasaport Kanununu ele
almıştır.

Bu alanda yapılan çalışmalar şunlardır:
•

15.07.1960 tarihli ve 5682

sayılı

Pasaport Kanunu'nun 28.05.1988

tarih ve 3463 sayılı Kanunla değişik 22. maddesinin seyahat özgürlüğünü
kısıtladığı gerekçesiyle İHİK toplantısında görüşmeler yapılmış ve ilgililerden
bilgi alınmıştır. Mezkur 22. maddede göre vatandaşların seyahat özgürlüğünün
"memleketten genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri
Bakanlığınca tespit edilenlere ... pasaport veya seyahat vesikası verilmez."
hükmünün somut bir gerekçeye dayanmaması ve taktir yetkisinin sınırlarını
sonsuz genişleten içerikte olması sebebiyle madde seyahat özgürlüğünün ihlali
niteliğinde

görülmüş

ve

durumun

düzenlenerek öneri yapılmıştır.

481

düzeltilmesi

için

madde

yeniden

Öneri İHİK'in 31 Mart 1993 tarihli

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekim1995-301lıziran 1997), s. 66-7.
480
•
KABOGLU, age, 320,331:
48
ı "Pasaport Kanununun 22. Maddesi ile İlgili Değerlendirme", Türkiye Büyük Millet Meclisi
İnsan Hakiarım İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu(! Eylül 1992-30 Eylül 1995), s. 122-4.
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toplantısında

edilmiş

kabul

kararlaştırılmıştır.

ve

Başkanlığına

TBMM

sunulması

482

20.10.1994 tarihli İHİK toplantısında TBMM Başkanlığının

•

Tunceli' de inceleme
alınarak

gündeme

yapılmasına

hakkında

konu

dair

yazısının değerlendirilmesi

yapılmasına

yerinde inceleme

konusu
ve ilgili

bakanın dinlenmesine karar verilmiştir. 25.11.1994 tarihli toplantıda İçişleri
Bakanı

Nahit

düşünülen

Menteşe

inceleme

gerçekleştirilememiştir.

•

dintenerek konu

hakkında

şartlan

hava

ve

bilgi

alınmıştır. Yapılması

güvenlik

nedeniyle

483

ınsan

Mülteciler, göç ve

ticaretiyle ilgili olarak ülkemizdeki

sorunları incelemek amacıyla İHİK'in 2 Nisan 2003 tarihli toplantısında
Adıyaman Mv. Ahmet Faruk Ünsal, Erzurum Mv. Mücahit Daloğlu,
Diyarbakır

Mehmet

Mv. Cavit Torun, Bingöl Mv. Abdurrahman

Şerif Ertuğrul

Komisyon

kurulmasına

Mülteciler Yüksek

ve Batman Mv. Nezir
vermiştir.

karar

Komiserliği

Anık, Muş

Nasıroğlu'ndan

oluşan

Mv.
Alt

Alt Komisyon birkaç defa BM

Türkiye

Temsilciliği

ile

görüşmelerde

bulunmuştur.

F) Haberleşme Özgürlüğü
Özel hayatın gizliliği ve korunması bağlamında ele alınan özgürlüklerden
biri haberleşme özgürlüğüdür. Haberleşme özgürlüğü, mektup, telefon, elektronik
posta vb. iletişim araçlan ile bireylerin istedikleri kişiyle serbestçe
haberleşebilmeleri ve bunun özel hayatın gizliliği kapsamında ele alınmasıdır.
Haberleşme özgürlüğü kapsamında

ülkemizde

sıkça

gündeme gelen konu telefon

dinleme olaylardır. İHİK de bu olayla ilgili şu çalışmayı yapmıştır:
•
tartışılan

Ahmet

14.06.2001 tarihli İHİK toplantısında son günlerde kamuoyunda
telefon dinleme

olayı hakkında

Aydın, Diyarbakır

Mv. S.

Haşim Haşimi,

Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya'dan
482

483

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), S.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), s.
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Bursa Mv. Orhan Ocak, Samsun Mv.
oluşan

Ordu Mv. Eyüp Fatsa ve

Alt Komisyon

kurulmuştur.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu

21.
İnsan

61.

Haklarını

İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu

16.01.2002 tarihli İHİK toplantısında Ordu Mv. Eyüp Fatsa'nın üyeliğinin
düşmesi sebebiyle Balıkesir Mv. İsmail Özgün ve İstanbul Mv. Bahri Zengin
Alt Komisyon üyeliğine seçilmişlerdir. Alt Komisyonun hazırladığı rapor
23.05.2002 tarihli İHİK toplantısında kabul edilmiştir. Alt Komisyon, Emniyet
Genel Müdürü Kemal Önal, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah
Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Türk
Telekom Genel Müdürü İbrahim Hakkı Alptürk, Milli istihbarat Müsteşarlığı
Müsteşarı Şenkal Atasagun, Müsteşar Yardımcısı, Teknik işler Daire Başkanı

ve Başkan Yardımcıları ve Hukuk Müşavirleri ve Ankara İl Jandarma Alay
Komutanlığında

yapmıştır.

Görüşmelerde

kolaylıkla

takip edilip

Kurmay Albay Kemal Alataş ile görüşmeler
cep telefonu hatlarının işletici şirketler tarafından

dinleneceği,

kullanılan

hatta

sayesinde bu telefonlar üzerinden

yapılan

görüşmelerin yazılım lisansını

tüm

geliştirenler tarafından kolaylıkla dinlenebileceği,

zamanda mikrofon görevi
normal

kullanımı dışında

yapabileceği

ve uygun

cep telefonundan

yazılımları

ithal cep telefonu

alıcı

cep

telefonlarının aynı

donanımla

gibi

telefon

hattının

faydalanılabileceği

bilgisi

aktarılmıştır.

Alt Komisyon çalışmalarında telefon dinlemelerinin iç denetimi
üzerinde de durmuştur. Milli istihbarat Müsteşarlığı 'nın bu konuda yeterli
düzenlemesi olduğuna kanaat getirilmişken Emniyet Genel Müdürlüğündeki iç
denetim konusundaki düzenlemeler yeterli bulunmamıştır. Hatta bu durum bir
belirtilmiştir:

örnekle

"Kaldı

ki incelemelerimiz

sırasında

devam

ettiği

söylenen bir soruşturma sonucunda Karabük'te özel bir fırma sahibinin ricası
üzerine fırma çalışanı bir kişinin iş yerinden yaptığı telefon görüşmeleri iki
görevli tarafından dinlenrniş, usulsüz yapılan bu işlemin yine emniyet
mensupları
tarafından açığa çıkarılması
üzerine hazırlanan müfettiş
raporlarında kasıt olmadığı ve iyi niyet olduğu gözetilerek cezaya gerek
görülmediği ifade edilmiştir. Buna karşılık EGM Disiplin Kurulu tarafından
söz konusu emniyet görevlilerine örnek olması
cezası verildiği ifade edilmiştir.'ı4
dışında

484

özel

çıkar gruplarının

birtakım

metotlar

geliştirerek

bunların

kullanıldığını,

ticari

84

4 günlük maaş kesimi

Alt Komisyon, kamu görevinin icrası

çıkar

elde etmek veya

özel telefonlar

ancak

amacıyla

işlenen

şantaj

yapmak için

görüşmelerinin kaydedildiğini,

suçlara verilen

cezanın

caydırıcı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 76.
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olmadığını

tespit ederek Adalet Bakanlığına, işlenen suçun kamu vicdanında
oluşturduğu tahribat ile varsa elde edilen maddi menfaat ile orantılı daha ağır
cezaları

düzenleyen kanun

bulunmuştur.
kurulmuş

değişikliği

hazırlanması

gerektiği

çağrısında

Raporda konunun teorik olarak insan hakları ile bağlantısı

485

yapılması

ve sorunun çözümü için yasal düzenleme

gerektiği

belirtilmiştir. Bu olaydan İHİK'in kanun teklif edebilmesinin ne kadar önemli
olduğu anlaşılmaktadır.

Adalet

Bakanlığına

Bir yasama komisyonunun yasal düzenleme için
çağrıda bulunması kadar garip bir durum olamaz. Bu

sebeple İHİK'in kanun teklif edebilmesinin kısa zaman içerisinde uygulanması
gerekmektedir.

G) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
Demokratik
düzenin bozmayan

toplumların

toplantı

belirgin özelliklerinde biri

barışçıl

ve kamu

ve gösterileri yapma serbestisidir.

Toplantı

ve gösteri

yürüyüşü yapma hakkı ifade özgürlüğünün bir ileri noktası olup AİHM bu iki

özgürlüğü birlikte değerlendirmektedir. AİHM'in bir kararın şöyle denilmektedir:

"1 1. maddede öngörülen
toplumun temel bir

barışçı

hakkı

amaçlarla toplanma
özgürlüğü

olarak, ifade

özgürlüğü,

demokratik bir

gibi, böyle bir toplumun

temellerinden birisi olduğu için, somut olayda bunları birbirinden ayırmak
mümkün değildir.'o4 86 İHİK'in bu özgürlükle ilgili yaptığı tek çalışma şudur:

•

ı7

Mart ı 993 tarihli toplantıda 2 ı Mart'ta yapılacak Nevruz
kutlamalarının yerinde incelenmesi, hem bölgedeki yetkililerle, hem de
vatandaştarla görüşülmesi amacıyla İHİK'in Dyarbakır'a gitmesine karar
verilmiştir. Diyarbakır'a İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz,
Başkanvekili ve Kırıkkale Mv. Hacı Filiz, Katip ve Şanlıurfa Mv. İbrahim

Halil Çelik, Amasya Mv. Cemalettin Gürbüz, Ankara Mv. Mustafa
Titiz,

Antalya Mv.

Kahramanmaraş

üzere dokuz

Faik Altun,

Mv. Recep

kişi 2ı

Kınş

ve

Erzincan
Şanlıurfa

Mv.

İbrahim

Ali

Mv. Fevzi

Şıhanlıoğlu

Mart 1993 'te giderek incelemelerde

Tınaz

Tutu,
olmak

bulunmuşlardır.

Heyet OHAL Valisi Ünal Erkan ve vatandaştarla görüşmüştür. Yapılan
incelemelerde Nevruz
485

486

kutlamalarının

olaysız

geçtiği,

vatandaşların

bu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 76.
..
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durumdan memnun oldukları ve güvenlik güçlerinden yakınmadıkları ve
güvenlik güçlerinin olaylara duyarlı yaklaştığı tespit edilmiştir. Hazırlanan
rapor 31 Mart 1993 tarihli İHİK toplantısında kabul edilmiş ve raporun
TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. 487

G) Eğitim Hakkı
Eğitim,

yönlendirmek,

bireylerin

doğuştan
488

yetenekleri baz olarak onu

ve hayat boyunca gerekli olan bilgileri nasıl
Anayasa'nın 42. maddesinde göre kimsenin

ve öğrenim hakkında yoksun
Eğitim

gelmektedir.

oldukları

geleceğe hazırlamak

bulacağına katkı sağlamaktır.
eğitim

sahip

hakkından

09.04.1991

kanunlara

aykırı

serbesttir."

489

olmamak

bırakılamayacağı belirtilmiştir.

bahsedildiğinde

tarihinde
kaydı

ile;

Anayasa

özellikle

başörtüsü

Mahkemesinin

gündeme

"Yürürlükteki

Yükseköğretim Kurumlarında kılık kıyafet

hükmü hakkında yorumlu ret kararı 490 vermesi büyük tartışmalara

yol açmıştır. İHİK'te başörtüsü konusu 18. Yasama Döneminde fazla gündeme
gelmemiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin kararını vermesiyle önemli
hareketlilik yaşanmıştır. İHİK'in 19. Yasama Dönemi Il. toplantısında konu
gündeme getirilmiştir. III. toplantıda ise konu hakkında ayrıntılı görüşme yapılmış
ve Anayasa Mahkemesi kararı tartışılmıştır. Toplantıya Ankara, ODTÜ ve
Hacettepe Üniversiteleri Rektör Yardımcıları da katılmıştır. Toplantıda Hasan
Mezarcı şu

soruyu üniversite temsilcilerine yöneltmiştir: "Ben Sayın Hocamızı
ilzam etmek için sormuyorum; ama Sayın Hacarn Anayasanın 174 üncü maddesi

487

488

489

490

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
{1 Eylüll992- 30 Eylüll995), s. 89-92.
Hamza Yaman, "Eğitim Hakkı", http://www.turkhukuksitesi.com/faq/egitim.shtml Erişim Tarihi:
07.01.2005
TBMM Anamuhalefet Partisi(Sosyaldemokrat Halkçı Parti) Anayasa Mahkemesine yaptığı iptal
başvurusunda 3670 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen şu maddelerin
iptalini talep etmiştir: "Ek Madde 17.- Yürütmedeki Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile;
Yükseköğretim Kurumlarında kılık kıyafet serbesttir. Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü
disiplin cezaları bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar."
Anayasa Mahkemesi Kararı Esas: 1990/36 Karar: 1991/8. Anayasa Mahkemesi 1989/1 Esas ve
1989/12 Karar sayılı kararı ile de 351 1 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 254 7 sayılı Kanuna eklenen
şu hükmünü Anayasanın başlangıç bölümündeki ilkelere, Anayasanın 2., 10. 24 ve 174.
maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir: "Ek Madde 16.- Yükseköğretim kurumlarında, dershane,
laboratuar, klinik, poliklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur.
Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir."
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olacak Şapka Kanunu sarih olduğu halde, acaba
alanlarda şapka giyip giymediğini de takip ediyorlar
açık olduğu

diyedir. Anayasa

halde,

Şapka

da açık alanlarda şapka giyip
Yani bu konuda bir hassasiyetleri var mı?
sordum."

mı?

Kanunu

elemanlarımızın

491

öğretim elemanlarının açık

Yani yasalar

açık olduğu

uygutansın

halde

öğretim

giymediğini
Çelişkiyi

takip ediyorlar mı?
ortaya koymak için

Konu 25.12.1991 tarihli İHİK toplantısında tekrar tartışılarak alt

komisyon kurulması kabul edilmiştir. 492 Alt Komisyon, Manisa Mv. Rıza Akçalı,
Yozgat Mv. Mahmut Orhon, Muş Mv. Sırrı Sakık, Kahramanmaraş Mv. Ökkeş
Şendiller ve Şanlıurfa Mv. İbrahim Halil Çelik'ten oluşmaktadır. Alt Komisyonun
hazırladığı

rapor 26.02.1992 tarihli ll.

Toplantısında

gerekli

değişiklikler

yapılarak

kabul edilmiş ve rapor TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. Rapor
TBMM Genel Kurulu'nda 14 Mayıs 1992'de olunarak görüşmeye açılmıştır. 493
Görüşmelerde

ANAP Grubu adına, Mahmut Orhon, RP Grubu

ve DYP Grubu

adına Şevket

Kazan

adına Rıza Akçalı konuşma yapmıştır. Konuşmalarda başörtüsü

yasağının kaldırılması

yönünde mutabakat

sağlanmıştır.

Hükümet

adına konuşan

Köksal Toptran da yasağın uygulanmaması gerektiğini
belirtmiştir. Şahıslar adına ise Recep Kırış ve Ökkeş Şendiler konuşmuştur.

Milli

Eğitim Bakanı

Görüşmelerde İnsan Haklarında Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman

bulunmaktayken hükümet adına
yapması dikkat çekicidir.

konuşmayı

Milli

Eğitim Bakanı

Köksal

Toptan'ın

Alt Komisyon başörtüsü yasağının uygulandığı Ankara, Hacettepe ve
Ortadoğu Teknik Üniversitesi yetkilileri ile görüşmelerde bulunarak bilgi almıştır.
Üniversite yetkililerinin genel olarak söyledikleri Anayasa Mahkemesi kararı
sebebiyle başörtüsü yasağını uygulamak zorunda kaldıkları noktasında
odaklanmaktadır.

Raporda
ise

başörtüsü yasağı

eğitim özgürlüğü bağlamında

Kuran'ın

emirleri cümlesinden

öncelikle din ve vicdan

ele

alınmıştır.

olduğu

özgürlüğü, devamında

Hatta raporda söz konusu ibadetin

belirtilerek

başörtüsü yasağının

insan

hakları boyutunun dışına çıkılmıştır. "İslam inanışı içinde örtünmek, başörtüsü

takmak
491
492

493

Kuran'ın

kesin emirleri cümiesindendir."

düşüncesinin

insan

haklarının

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 18.12.1991, s. 35.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 25.12.1991, s. 35.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Başkanlığı
( 1 Mart 199 ı -3 ı Ağustos 1992), s. 28.
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değerlendirilmesinde

esas

Titiz'in "Ek Düşünce

Şerhi"nde belirtilmiştir.

şekilde

cezası

alınmayacağı haklı

Raporda başörtüsü yasağının tarihi
ele alınmış yasağın insan haklarına
verilen

öğrencilerin mağduriyetlerinin

bundan soma ihHHe devam

edildiği

açılması görüşü benimsenmiştir.

Bakanlıkta bulunamamıştır.

494

olarak Ankara Mv. Mustafa

Tınaz

gelişimi
aykırı

ve boyutlan ayrıntılı bir
olduğundan bahisle disiplin

giderilmesi ve otuz gün içerisinde

takdirde yapanlar

hakkında

soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen rapor

495

14.03.2002 tarihli İHİK toplantısında İstanbul'da imam-hatip liselerinde
başörtüsü/türhan

takan

kız öğrencilerin

okullara

alınmaması, öğrenci

ve velilere

zor kullanılması ve bazı öğrencilerin otobüslere bindirilerek evlerinden uzak
yerlere bırakılması olaylarıyla ilgili insan haklan ihlallerini araştırmak üzere İzmir
Mv. Burhan

Bıçakçıoğlu,

Denizli Mv. Ali Keskin,

Diyarbakır

Mv. S.

Haşim

Haşimi, Tekirdağ Mv. Nihan İlgün, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Baş ve Bahri

Zengin'den oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. 496 18 Mart 2002'de yapılan
inceleme sonunda hazırlanan rapor İHİK'in I 1.04.2002 tarihli toplantısında kabul
edilmiştir.

Raporda

kılık kıyafete aykırı davranışların cezasının kınama olduğu,

kıhk kıyafet yönetmeliğine aykırı

kurulu

kararıyla

verilemeyeceği,

hareket eden öğrencilere, yetkili olan disiplin
bile ilk etapta örgün eğitim kurumlannın dışına çıkarma cezası

okul

dışına çıkarma cezasının

ancak disiplin kurulu

kararı

ile

verilebileceği,

belirtilen sebeplerle disiplin kurulunca verilen karar olmaksızın
öğrencilerin okula alınmamasının haksız ve keyfi muamele olduğu, toplumda
infial uyandıran bir kararla öğrenci-öğrenci velisi ve vatandaşlan devletin kolluk
güçleri ile karşı karşıya bırakan İstanbul Valisi hakkında idari ve adli soruşturma
başlatılmasının duyurulması belirtilmiştir.

497

Raporda söz konusu fiilierin haksız
ve keyfi uygulama olduğu belirtilmelde birlikte konu ile eğitim özgürlüğü arasında
bağlantı kurulmamıştır.
494

495

496

Başörtüsü yasağı hakkında Alt Komisyon tarafından hazırlanıp İHİK'te !<;abul e.dilen rapor faaliyet
raporunda yer alınayıp çalışmada İHİK arşivlerinden yararlanılmıştır.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 14.
Alt Komisyon çalışmaları sonucu iki ayrı rapor hazırlanmıştır. Ancak bu iki rapordan İzmir Mv.
Burhan Bıçakçıoğlu, Denizli Mv. Ali Keskin ve Tekirdağ Mv. Nihan İlgün imzalı olan kabul
edilmiştir.

497

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 64.
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Eğitim

ile ilgili olarak ülkemizdeki sorunları incelemek
amacıyla İHİK'in 2 Nisan 2003 tarihli toplantısında Diyarbakır Mv. Cavit Torun,
Osmaniye Mv. Mehmet Sarı, Bursa Mv. Zafer Hıdıroğlu, Tokat Mv. Resul Tosun,
ve

öğretim hakkı

Sinop Mv. Engin Altay ve Kırşehir Mv. Hüseyin Bayındır'dan oluşan Alt
Komisyon kurulmasına karar vermiştir. Alt Komisyon bu zamana kadar konu ile
ilgili pek çalışma yapamamıştır.

H) Tutuklu ve
Sorunu

Mahkumların Hakları/Cezaevleri

ve Tutukevleri

Ülkemizde İHİK denildiğinde akla ilk gelen cezaevleridir. 498 Hatta bu
sebeple İHİK "Cezaevi Komisyonu" olarak bilinmektedir. Cezaevlerinin içinde
bulunduğu durum birkaç yıl öncesine kadar vahim denecek kadar kötüydü. Çete ve
mafyaların

cezaevlerinde hakim olması devletin otoritesinin olmadığını
göstermekteydi. Ayrıca o zamanlar elli altmış kişilik koğuş sisteminin olması
cezaevlerini adeta suç ve örgüt yuvası haline getirmişti. Bunun yanında her geçen
gün cezaevlerinden işkence ve kötü muamele iddialarının gelmesi içler acısı bir
durum arz etmekteydi. Bu sebeple İHİK çalışmaya başlar başlamaz cezaevleri
sorunuyla ilgileurneye başlamıştır. Hatta İHİK'in ilk alt komisyonu cezaevleri ile
ilgilidir. Yapılan yirmi dokuz alt komisyon çalışmasından on sekizi İHİK raporu
olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmalar sırasıyla ele alınacaktır:
• 06.03.1991 tarihli İHİK toplantısında Bursa Cezaevlerinde
meydana gelen olaylar hakkında ön inceleme yapılması ve yetkili
makamlardan gerekli bilgilerin alınması amacıyla alt komisyon kurulması
kabul edilmiştir. 499 Ayhan Reyhan Sakallıoğlu, İlhan Aşkın, Akın Gönen,
Mehmet Çevik ve Ömer Çiftçi'den oluşan beş kişilik Alt Komisyon 19-20
Mart 1991 tarihlerinde Bursa Özel Tip Kapalı Cezaevinde incelemelerde
bulunmuştur. İleri sürülen şikayetler, mahkumların hak ve hukuklarının gasp

edilmesi,

açık görüş haklarının

muamelesinde

odaklanmaktadır.

yaşadığı sorunları haklı
imkanının hazırlanması

498

alınması

Alt Komisyon

ve

jandarmanın

kötü

malıkumiann açık görüşlerde

bularak insan haysiyetiyle bağdaşır bir açık görüşme
gerektiğini raporunda belirtmiştir. Jandarmanın kötü

Ülkemizde· tam manasıyla tutuklu ve hükümlü ayrımı yapılmaması sebebiyle iki kelimeyi de
sadece cezaevi kelimesi kullanılacaktır.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 49.
karşılar şekilde

499

ellerinden
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muamelede bulunduğu iddiasını destekleyecek bir bulguya ulaşılamamıştır.
Alt Komisyonun tespitlerinden biri de yargılamaları on, on bir yıl yıldır devam
eden mahkumlardır. Diğer bir konu ise düşünce suçlularının kaldığı
cezaevlerine yüksel tahsilli görevlilerin gönderilmesi meselesidir. 500 Alt
Komisyonun hazırladığı rapor değiştiriterek kabul edilmiş ve Meclis
Başkanlığına gönderilmiştir. Meclis Başkanlığınca gönderilen Bursa Özel Tip
Kapalı Cezaevi Raporu Adalet Bakanlığında bulunamamıştır. 501

•
İHİK'in 24.02.1993 tarihli toplantısında Diyarbakır E Tipi Kapalı
Cezaevi'nde incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak Mv. Ali Uzun,
Amasya Mv. Cemalettin Gürbüz ve Kahramanmaraş Mv. Ökkeş Şendiller'den
oluşan Alt Komisyon görevlendirilmiştir. Alt Komisyon cezaevinde 16 Nisan
1993 'te incelemeler yapmıştır. İncelemelerde Cezaevi idaresi, tutuklu ve
mahkumlada görüşmeler yapılmıştır. Alt Komisyon, idarecilerin iyi niyet ve
olumlu yaklaşım içerisinde bulunmalarına rağmen bunun siyasi amaçla
kullanılmaya çalışıldığını, bazı

taleplerde

haklılık payı olmasına rağmen

olarak dile getirilmeyen bazı taleplerin siyasi amaca yönelik
hakim olduğunu, cezaevinde yaşamı iyileştirmek için bazı
yapılacağı,

olduğu

ortak

fikrinin

iyileştirmelerin

bunun için biraz özen göstermenin bile yeterli

olacağını

ve

ve doktor bulunmaması sorununun bir an önce çözülmesi
502
gerektiğini raporda belirtmiştir.
Rapor İHİK'in 26.05.1993 tarihli
toplantısında görüşülerek aynen kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına
personel

eksikliği

sunulmuştur.

Rapor

Başbakanlık

ve Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Ancak
bulunamazken, Başbakanlık tarafından da rapor

rapor Adalet Bakanlığında
503
hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

• 08.10.1996 tarihli İHİK toplantısında Diyarbakır Cezaevi 'n deki on
tutuklunun ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak çalışmalar ve
incelemeler yapmak üzere alt komisyon oluşturulmasına ve alt komisyonun da
İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu, Sözcü ve İzmir Mv. Hakan
500

501
502
503

TBMM İHİK Toplantı Tutanaklan, 27.03.1991, s. 48.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu, 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayiniarı 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 14.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), s. 131-2.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 29.
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Tartan, Katip ve İzmir Mv. Sabri Ergül, Adana Mv. İbrahim Yavuz Bildik,
Batman Mv. Musa Okçu, İstanbul Mv. Cefı Jozef Kamhi ve İstanbul Mv.
Yılmaz Karakoyunlu'dan oluşmasına karar verilmiştir. Alt Komisyon
incelemelerini 24-25 Ekim 1996 tarihlerinde yapmıştır. İncelemelerde itirafçı
koğuşlarının çeşitli

yerlerinde MHP bayrak ve

24 Eylül günü sabah saat 10.30

civarında

afişlerinin bulunduğunu, olayın

aile

görüşüne

yer alan otuz bir tutuklunun C Blokta yer alan koğuş
başladığını, mazgalların açılmasına

istemesi ile
tutuklular
gardiyanın

giden ikinci postada

mazgallarını açarakleğen

müdahale eden gardiyanlar ile

arasında çıkan tartışmanın kısa
tartaklandığını,

tutuklularca

sürede kavgaya dönüştüğünü, altı
saat 15.30 sıralarında 5 nolu şebeke

kapısının

tutuklularca zorlanarak açıldığını, otuz bir kişilik grubun revirden
gelen üç kişi ile birleşerek otuz dört kişi olduğunu, bunun üzerine müdahaleye
karar

verildiğini,

müdahalede yirmi

beş

asker ve otuz polisin görev

görevlilerin başlarında kask, ellerinde kalkan ve cop
müdahaleden sonra yaralı tutukluların görüş kabinterine

bulunduğunu,
götürüldüğünü,

üzerine ilk müdahalenin kontrol odasında
yapıldığını, müdahalede on kişinin öldüğünü, müdahale eden askerlerden on
sekizinin çeşitli yerlerinden yaralandığını, polislerin rapor almak için doktora
cezaevi

doktorlarının

aldığını,

başvurmadığını,

itirazı

ve askerlerin yargılanabilmesi ıçın Memurin
Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni istendiğini, yapılan
müdahalenin Ceza infaz Kurumu ve Tutukevlerinin Dış Korunması, Tutuklu
polis

ve Hükümlülerin Sevk ve Naklinde Muhafazasına İlişkin Yönergenin 17.
belirtilen müdahale şekline uygun yapılmadığını, Gaziantep'e sevk edilen on
dört kişinin sevkİ açısından sıhhi sakınca olmadığına dair doktor raporu
bulunmasına rağmen bir kişinin yolda ölmesi ve iki kişinin yoğun bakıma
kaldırılması

sebebiyle

bunların

askerlerce

ve kötü muameleye maruz

kalabileceği kuşkusu uyandığından

sevkte görev alan askerlerin saptanarak

yargı

sisteminden vazgeçilerek oda sistemine

önüne

çıkarılması

ve

koğuş

geçilmesi gerektiğini tespit etmiştir.
İHİK

toplantısında

gönderilmesine karar

kabul

504

edilerek

Hazırlanan rapor 03.12.1996 tarihli

raporun

verilmiştir. Başkanlığa

07.01.1997 tarihli 42.
504

işkence

TBMM

Başkanlığına

gönderilen rapor Genel Kurul 'un

Birleşiminde okunmuştur.

Rapor

Başbakanlığa,

Milli

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(! Ekiml995-30Haziran l997),s. 52-6.
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Savunma, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkianna gönderilmesine rağmen
sadece İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarından raporla ilgili değerlendirme yazısı
gelmiştir.

• 03.12.1996 tarihli İHİK toplantısında başta Ankara, İstanbul, İzmir
ve Manisa Cezaevleri olmak üzere cezaevlerinin durumlarını tespit etmek
amacıyla incelemeler yapılması için alt komisyon oluşturulması konularında
İHİK Başkanlık Divanına yetki verilmiştir.

505

Alt Komisyon, İHİK Başkanı ve

Eskişehir Mv.Demir Berberoğlu, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık,

Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan, İzmir Mv. Sabri Ergül, Kırşehir Mv. Cafer
Güneş ve Kayseri Mv. Osman Çitsal'dan oluşmaktadır. İHİK Başkanı ve
Eskişehir Mv.Demir Berberoğlu, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık,

Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan ve Batman Mv. Musa Okçu 14.01.1997
tarihinde

Diyarbakır

E Tipi

Cezaevinde

bulunmuştur.

incelemelerde

Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan ve
Kırşehir

Mv. Cafer

Güneş

16.01.1997 tarihinde Ankara Merkez

ve Tutukevini ziyaret ederek incelemelerde

bulunmuş

Kapalı

Ceza

ve eski DEP

milletvekilleri ile görüşmüşlerdir. 17 .O 1.1 997' de İHİK Başkanı ve Eskişehir
Mv.Demir Berberoğlu, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Sözcü ve İzmir
Mv. Hakan Tartan ve Kırşehir Mv. Cafer Güneş Ümraniye Cezaevi,
18.01.1997'de ise Bayrampaşa Ceza ve Tutukevinde incelemeler yapmışlardır.
20.01.1997'de Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Sözcü ve İzmir Mv.
Hakan Tartan, İzmir Mv. Sabri Ergül ve Kırşehir Mv. Cafer Güneş 20.01.1997
tarihinde İzmir Buca Kapalı Cezaevini ziyaret ederek yetkililerden bilgi almış
ve cezaevine ziyarete gelen şahıstarla görüşme yapmıştır. 28.02.1997 tarihinde
İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv.Demir Berberoğlu, Başkanvekili ve İzmir Mv.
Suha Tanık, Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan, İzmir Mv. Sabri Ergül ve
Kırşehir Mv. Cafer Güneş Manisa Özel Tip Kapalı Cezaevinde incelemelerde
bulunmuştur.

•

Ceza infaz

kurumları,

karakollar ve nezarethanelerden

emniyet müdürlükleri, adiiyeler hastaneler,
oluşan

sistemi

tanımak, sorunları

yerinde

tespit etmek ve çözüm önerileri konularını değerlendirmek amacıyla İHİK,
505

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(I Ekiml995-30Haziran 1997),s.l9.
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herhangi bir talep ve şikayet olmaksızın bazı yerlerdeki yapıları incelemek
istemiştir. Bu amaçla 10 Şubat 1998 tarihli İHİK toplantısında İHİK Başkanlık
Divanına yetki verilmiştir. Verilen yetki uyarınca aşağıda belirtilen
incelemelerin yapılmasına karar verilmiştir:
1. İHİK Başkanlık Divanı kendisine 10 Şubat 1998'de verilen yetki
uyarınca 23 Mart 1998 'de aldığı kararla, yargı ve ceza sistemleri konusunda
Bakırköy Kadın

ve Çocuk Tutukevi'nden

başlatılan çalışmalara Diyarbakır,

Şanlıurfa, Batman ve Mardin illerinde devam edilmesine ve İHİK Başkanı ve
Aydın

Mv. Sema

Pişkinsüt, Diyarbakır

Ferit Bora'dan

oluşan

incelemelerde

bulunmasına

inceleme

Milletvekilleri S.

Haşim Haşimi

ve

Alt Komisyonun 26 Mart-l Nisan 1998 tarihlerinde

tamamlanmış

karar

vermiştir.

ancak parlamento

Karar

uyarınca

öngörülen

çalışmalarının yoğunlaşması

ve

seçim atmosferine girilmesi sebebiyle rapor hazırlanamamıştır. İHİK Başkanı
Sema

Pişkinsüt

Komisyon 25-26

ve Antalya Mv. Osman
Mayıs

Müderrisoğlu'ndan

oluşan

Alt

2000 tarihlerinde Batman ilinde incelemelerde

bulunmuştur.

2. İHİK Başkanlık Divanı kendisine 1O Şubat 1998 'de verilen yetki
uyarınca 22 Nisan l998'de aldığı kararlarla, İHİK Başkanı ve Aydın Mv.

Sema Pişkinsüt, Diyarbakır Mv. S. Haşim Haşimi, İstanbul Mv. Osman Kılıç
ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt Komisyonun 2-8 Mayıs 1988
tarihlerinde Elazığ, Erzurum, Tunceli ve Erzincan illerinde incelemelerde
bulunmasına

karar vermiştir. Karar uyarınca öngörülen inceleme tamamlanmış
ancak parlamento çalışmalarının yoğunlaşması ve seçim atmosferine girilmesi
sebebiyle rapor hazırlanamamıştır. İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema
Pişkinsüt,
oluşan

Manisa Mv. Hüseyin Akgül ve Malatya Mv.

Yaşar

Canbay'dan

Alt Komisyon mezkur illerde 30 Mart-4 Nisan 2000 tarihlerinde

incelemelerde bulunmuştur.
3. İHİK Başkanlık Divanı kendisine 10 Şubat ı998'de verilen yetki
uyarınca 22 Nisan ı998'de aldığı kararla, İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema
Pişkinsüt, Manisa Mv. Erdoğan Yetenç ve Muğla Mv. İrfettin Akar'dan oluşan

Alt Komisyonun

ı 0- ı

illerinde incelemelerde
inceleme
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I

Mayıs

1988 tarihlerinde

bulunmasına

tamamlanmıs

karar

vermiştir.

ancak parlamento

Aydın,

Karar

Nazilli ve
uyarınca

Muğla

öngörülen

çalışmalarının yoğunlaşması

ve

seçim atmosferine girilmesi sebebiyle rapor hazırlanamamı ştır. Muğla' da
yapılan incelemelerde falaka, manyetolu telefon ve lobut şeklinde sopa bulunup
İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. İçişleri Bakanlığından "soruşturma
açılmasına

gelmiştir.

yeterli delil olmadığı için" cevabİ yazısı
Şimdi burada yapılan incelemelerde bir husus dikkati çekmektedir.

gerek

506

duyulmamıştır,

İHİK Başkanı Sema Pişkinsüt zamanında yapılan çalışmaların hemen hemen

hepsi

raporlaştırılmasına rağmen Aydın, Muğla

ve Nazilli'de

yapılan çalışmalar

rapor haline getirilmemiştir. İHİK Başkanının seçim çevresinde işkence
aletlerinin bulunmasına rağmen üzerine gidilmemesi konunun siyasi yönünü
ortaya çıkarmaktadır. Bu da göstermektedir ki İHİK'in adıyla hem yurt içinde
hem de yurt dışında özdeşleşen bir kişi bile siyasi menfaatler söz konusu
olduğunda

çekimser, ihmali ya da kasti tavır sergileyebilmektedir.

4. İHİK Başkanlık Divanı kendisine 1O Şubat ı 998 'de verilen yetki
uyarınca

22 Nisan

ı998'de aldığı

kararla,

Başkanvekili

ve Gaziantep Mv.

Mehmet Bedri İncetahtacı, Şırnak Mv. Bayar Ökten ve Kırşehir Mv. Cafer
Güneş 'ten oluşan

Alt Komisyonun Adana, Ceyhan ve Gaziantep illerinde

incelemelerde

bulunmasına

çalışmalarının

yoğunlaşması

karar vermiştir. İnceleme parlamento
ve seçim atmosferine girilmesi sebebiyle

gerçekleştirilememiştir.

5. İHİK Başkanlık Divanı kendisine 10 Şubat ı998'de verilen yetki
uyarınca 22 Nisan 1998'de aldığı kararla, Trabzon Mv. İbrahim Çebi, Ordu

Mv. İhsan Çabuk ve Çorum Mv. Zülfikar Gazi'den oluşan Alt Komisyonun
Sinop ve Bartın illerinde incelemelerde bulunmasına karar vermiştir. İnceleme
parlamento çalışmalarının yoğunlaşması ve seçim atmosferine girilmesi
sebebiyle gerçekleştirilememiştir.

6. İHİK Başkanlık Divanı kendisine ı O Şubat ı 998 'de verilen yetki
uyannca 22 Nisan 1998'de aldığı kararla, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha
Tanık, Sözcü ve İzmir Mv. Sabri Ergül, İzmir Mv. Metin Öney'den oluşan Alt

506

Komisyonun

İzmir,

Çanakkale

ve

bulunmasına

karar

vermiştir.

İnceleme

Bergama

illerinde

parlamento

incelemelerde
çalışmalarının

TBMM İHİK Tutanakları, 26.04.2000, s. 6.
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yoğunlaşması

ve

atmosferine

seçım

girilmesi

sebebiyle

gerçekleştirilememiştir.

• 05.10.1999 tarihli İHİK toplantısında Bayrampaşa ve Ulucanlar
Cezaevinde yaşanan olaylarla ilgili çalışma yapmak üzere Burdur Mv. Hasan
Macit, Hatay Mv. M. Nuri Tarhan,
Rize Mv. Mehmet

Bekaroğlu

Diyarbakır

Mv. Sebgatullah

ve Karabük Mv. Mustafa Eren'den

Seydaoğlu,
oluşan

Alt

Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.
22.02.2000 tarihli İHİK toplantısında verilen yetki kapsamında
İHİK, soruşturma, kovuşturma, yargılama, ceza ve infazı ile ilgili kurumlarda
•

çalışmalar

yapmak ve daha önce

yapılmış

değerlendirmek

de rapor içinde

olan Alt Komisyon incelemelerini

üzere Alt Komisyonlar

kurulmasına

karar

verilmiştir.

•

20. Yasama Dönemi 2. Devre ve 21. Yasama Dönemi 1. Devre

İHİK'e Başkanlık yapan Sema Pişkinsüt, iki devrede yapılan çalışmalann
karşılaştırmalı

şekilde

ele

alınarak

kitaplaştırılmasına

katkı

sağlamıştır.

Hazırlanan

raporlarda mahkumların sorunları ile işkence ve kötü muamele
birlikte işlenmiş olup mahkum sorunlarının ağırlıkta olması sebebiyle burada
ele alınması uygun görülmüştür. Şimdi bu iki yasama devresinde yapılan
çalışmalardan kitaptaştırılanlar kitaplarına göre ayrı ayrı ele alınacaktır.

1. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000507
İHİK Başkanlık Divanı kendisine 10 Şubat 1998'de verilen yetki uyannca

ll

Şubat

1998'da

aldığı

kararla,

yargı

ve ceza sistemleri konusundaki

çalışmalara

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde başlanmasına ve İHİK Başkanı ve Aydın

Mv. Sema Pişkinsüt, Gaziantep Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı, Sözcü ve İzmir
Mv. Sabri Ergül ve Yalova Mv.
Şubat

Yaşar

1998 tarihlerinde incelemelerde

öngörülen inceleme

tamamlanmış

Okuyan'dan
bulunmasına

Yasama Döneminde, 19. Yasama Döneminde

Alt Komisyonun 16-17

karar vermiştir. Karar uyarınca

ancak parlamento

ve seçim atmosferine girilmesi sebebiyle rapor

507

oluşan

çalışmalarının yoğunlaşması

hazırlanamamıştı.r.

Ancak 2 I.

yapılan çalışma birleştirilerek

tek

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000, TBMM İnsan Haklarını İnceleme

Komisyonu
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Yayınları:

6, TBMM Basımevi,

Mayıs

2000, Ankara.

rapor altında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda İHİK Başkanı ve
Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, İstanbul Mv. A. Emre Kocaoğlu ve Sinop Mv. Kadir
Bozkurt'tan oluşan Alt Komisyon, 28-29 Şubat ve 3-4 Mart 2000 tarihlerinde
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile soruşturma ve kovuşturma sürecine ait
uygulamalarla ilgili emniyet birimleri ve karakollarda incelemelerde bulunmuştur.
03.05.2000 tarihli İHİK toplantısında hazırlanan rapor kabul edilerek TBMM
Basımevinde hasılınasına

karar verilmiştir.

Alt Komisyon incelemelerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, tutukevi
müdürü ve yardımcılan, infaz koruma memurları ve tutuklular ile görüşmeler
yapmıştır.

Tutuklular ile

yapılan görüşmelerde tutukluların

gerçekleri

açıkça

söyleyebilmeleri için tutukevi idaresinden kimsenin bulunmasına müsaade
edilmemiştir. Tutuklular işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını, parası
olanların

daha rahat

yaşadığını,

davaya götürülürken askerlerin eziyet

Komisyonun gelecek olması sebebiyle hücrelerin
yaptıklarını

dile

getirmişlerdir.

kendini dövdüklerini, birisi ise

Tutuklulardan biri

soğuk

suyla banyo

parçaları geldiğini Alt Komisyona iletmiştir.

Tutukevinin fiziki

boşaltıldığını, soğuk

koşulları

kanlı

ettiğini,

Alt

suyla banyo

giysilerini göstererek

yapması

sonucu

ağzından ciğer

508

son derece yetersizdir.

Bulaşık yıkama mekanı

ile tuvaletİn aynı yerde olması raporda fotoğrafla gösterilmiştir. 509 Alt Komisyon
tutukevinde dayak

olayının yaygın olduğu

kanaatinde olup ikinci müdür

hakkında

bu konuda yapılan yoğun şikayetleri düşündürücü bulmuştur. Ayrıca 1998 yılında
Hepatit B'li olduğu saptanan bayan infaz koruma memurunun çalışmaya devam
ettiği görülmüştür.

Tutukevinde
suç
bir

ıslahın gerçekleşmemesinin doğal

sonucu olarak mükerrer

oranı

yüksektir. Tutukevi idarecileri tutukevinde çocuk ve kadınların herhangi
meşguliyete sevk edilmediği takdirde idare tarafından hakimiyetin

sağlanamadığını dile getirmiştir. 510 Bundan şu ortaya çıkmaktadır: Tutukevinde

hem

ıslah

yok hem de tutukevi idaresinin hakimiyeti. Alt Komisyon

yargı

sürecinin iyi işlemediğinden bahisle AİHS'de belirtilen "adil yargılanma hakkı"
çerçevesinde
508
509

510

iyileştirmelerin

Adalet

Bakanlığınca

yapılması

gerektiğini

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000, s. 12-21.
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000, s. 24.
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000, s. 5.
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düşünmektedir. Ayrıca

meydana gelen olaylarda gerçek sorumlular, genel kanının
aksine emniyet amir ve memurları ile cezaevi amir ve infaz koruma memurları
~·ı ; va ı·ı ve başsavcı dır. 511
degı

2. Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Şanlıurfa 1998
ve 2000 Raporu 512
İHİK Başkanlık Divanı kendisine 1O Şubat 1998' de verilen yetki uyarınca

23 Mart 1998' de
Kadın

aldığı

kararla,

yargı

ve Çocuk Tutukevi'nden

ve ceza sistemleri konusunda

başlatılan çalışmalara Diyarbakır,

Bakırköy
Şanlıurfa,

Batman ve Mardin illerinde devam edilmesine ve İHİK Başkanı ve Aydın Mv.
Sema

Pişkinsüt, Diyarbakır

oluşan

Milletvekilleri S.

Haşim Başimi

ve Ferit Bora'dan

Alt Komisyonun 26 Mart-l Nisan 1998 tarihlerinde incelemelerde

bulunmasına

karar

Şanlıurfa Kapalı

vermiştir.

ve

Açık

Bu karar

uyarınca

Cezaevinde, Emniyet

28-9 Mart 1998 tarihlerinde
Müdürlüğünde,

Sarayönü ve

Yenişehir Karakolları
raporların

ile Asayiş Büro Arnirliğinde incelemeler yapılmıştır. Diğer
aksine ikinci inceleme Şanlıurfa'da yapılmamıştır. Ancak bir işkence

vakası

takip edildiğinden raporun ismine "2000" tarihi de yazılmıştır. Hazırlanan
rapor 09.05.2000 tarihli İHİK toplantısında kabul edilerek hasılınasına karar
verilmiştir.
Kapalı

Cezaevinde yapılan incelemelerde tutuklu ve hükümlülerin tümü
işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını söylemiştir. Yakın zamanda
işkence gören ve darp ve cebir izleri bulunan tutuklu Alt Komisyonun dikkatini
çekmiştir. Kişinin gördüğü işkence hakkında Cumhuriyet Başsavcısına suç
duyurusunda bulunulmuş ve süreç takip edilmiştir. "Darp ve cebir izi yoktur."
şeklinde

elde

rapor veren ve

edilemediğinden

işkence

beraatla

yapanlar hakkında
sonuçlanmıştır.

açılan

Raporda

kamu

davası

yeterli delil

yargı kararı eleştiriterek

konu ile ilgili İHİK kayıtlarının istenmernesi gibi husustarla yargı sürecindeki
aksaklıklar belirtilmiştir.

513

Sonuçta Alt Komisyon şöyle bir öneride bulunmuştur:

"TBMM İHİK Heyetinin bu rapor içeriği ile de kamuoyuna mal edilmiş olan resmi
tutanaklarındaki
511
512

513

bilgiler

ışığında

olayın

delillendirilmesi ve konuyla ilgili

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000, s. 34.
Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları: 8, Başkent Üniversitesi Matbaası, Ankara, Mayıs
2000.
Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000, s. 18-9.
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"YAPlLAN HUKUKA AYKIRILIGIN TESPİTİ" gereklidir. Bu durum, insan
514
hakları kavramının ülkemizde yerleşmesi açısında büyük önem arz etmektedir."
İHİK toplantısında Başkan Pişkinsüt konuya dikkati çekmiştir: "Değerli
arkadaşlar, şimdi,

suçüstü bir

şekilde

burada üç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi, kesin olarak
tespit edilmiş bir işkence bulgusu ve ifade anlatımı varken ve

Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi milletvekillerinden ve bunu somut olarak
yakalayıp

da resimlerine kadar götürüp yargıya teslim edilmiş olduğu halde bile,
yargı sonucu beraatla sonuçlandı." 515 Raporun kabul edildiği toplantıda durumun
çok

açık olmasına rağmen

sonuç

alınamaması

bildiğini okuyor." şeklinde yorumlanmıştır.

"Cemaat ne derse desin imam yine

516

Asayiş Müdürlüğü

borunun

olduğu

sorgu mekanında yerden iki buçuk metre yüksekte bir
görülmüştür. Yetkililer borunun su borusu olduğunu söyleseler de

yanlardan borunun devamı olmadığından su borusu olamayacağı tespit edilmiştir.
Söz konusu boru cezaevindekilerin anlattığına göre askıya alınmak üzere
kullanılmaktadır. 5

17

3. Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Erzincan
Raporu 1998 ve 2000 518
ı 0.02.ı998 tarihli İHİK toplantısında Başkanlık Divanına verilen yetki
uyarınca, 24.04.ı998'de alınan kararla İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema

Pişkinsüt, İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt

Komisyon 4-5 Mayıs ı998 tarihlerinde Erzincan'da Kapalı ve Yarı Açık Cezaevi,
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü · ve Devlet Hastanesinde
incelemelerde bulunmuştur. 21. Yasama Döneminde 22 Şubat 2000 tarihinde 20.
Yasama Döneminde yapılan çalışmalan değerlendirmek ve tamamlamak amacıyla
incelemelerde bulunmasına karar verilmiştir. Bu karar uyarınca İHİK Başkanı ve
Aydın

Mv. Sema

Pişkinsüt,

Manisa Mv. Hüseyin Akgül ve Malatya Mv.

Yaşar

Canbay'dan oluşan Alt Komisyon ikinci kez 3ı Mart- ı Nisan 2000 tarihlerinde

Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000, s. 20.
TBMM İllİK Tutanakları, 26.04.2000, s. 4.
516
TBMM İllİK Tutanakları, 09.05.2000, s. 14.
517
Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000, s. 15.
518
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayın1an: 9, Meteksan Matbaası, Ankara, Mayıs 2000.
514
515
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Erzincan'da incelemeler yapmıştır. İncelemeler sonrası hazırlanan rapor İHİK'in
09.05.2000 tarihli toplantısında kabul edilerek hasılınasına karar verilmiştir.
Emniyet

Müdürlüğünde yapılan

incelemelerde sorgu

mekanında

ve

yakın

yerlerde yeşil kampet, araba lastikleri, sopalar ve tahta parçaları bulunmuştur. 519
Cezaevinde

görüşülen

tutuklu ve

mahkumların işkence

ve kötü muamele

iddiaları

ve yer tarifleri Emniyet Müdürlüğü binalarında ve Asayiş ve Terörle Mücadele
sorgu mekanlarında yapılan incelemelerde doğrulanmıştır. 1998 yılında işkence ve
kötü muamele yapmaya uygun sorgu mekanları 2000 yılında boşaltılmış ve askı
için kullanılan delikler kapatılmıştır. Ancak Alt Komisyonda buna rağmen işkence
ve kötü muamele işlemlerinin devam ettiği fikri oluşmuştur. 520

4. Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Erzurum
Raporu 1998 ve 2000 521
10.02.1998 tarihli İHİK toplantısında Başkanlık Divanına verilen yetki
uyarınca, 24.04.1998'de alınan kararla İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema
Pişkinsüt, İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt

Komisyon 2-4 Mayıs 1998 tarihlerinde Erzurum'da Özel Tip Kapalı Cezaevi, E
Tipi Cezaevi ve Tutukevi, Erzurum Adliyesi, Erzurum Bölge Kriminal Laboratuar
Müdürlüğü

ve Numune Hastanesinde incelemelerde bulunmuştur. 21. Yasama
Döneminde 22 Şubat 2000 tarihinde 20. Yasama Döneminde yapılan çalışmaları
değerlendirmek ve tamamlamak amacıyla incelemelerde bulunmasına karar
verilmiştir. Bu karar uyarınca İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt,
Manisa Mv. Hüseyin Akgül ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt
Komisyon ikinci kez 30-1 Mart 2000 tarihlerinde Erzurum'da incelemeler
yapmıştır. İncelemeler sonrası hazırlanan rapor İHİK'in 11.05.2000 tarihli
toplantısında

kabul edilerek hasılınasına karar verilmiştir.

Emniyet

Müdürlüğü Asayiş Şubesinde

ancak Alt Komisyonun
Mekanda
519

520
521

uçları açık

kullanıldığını

tespit

ilgililerce
ettiği

kullanılmadığı

mekan ortaya

kabiolara hem 1998'de hem de 2000'de

söylenen

çıkarılmıştır.

rastlanmış

olup

Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000, s. 17.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000, s. 22.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000, TB11M
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınlary: 10, Başkent Üniversitesi Matbaası, Ankara,
Mayıs

302

2000.

bunların fotoğrafı çekilerek rapora konulmuştur. 522 Ayrıca incelemelerde pankart
sopası

ve kürek sapı da bulunmuş olup bunların ve mekan özelliklerinin
523
mahkumların tarif ettikleriyle uyumlu olduğu görülmüştür.
2000 yılı
incelemelerinde cezaevi koşullarında 1998 ve öncesine göre belirgin iyileşmenin
524
olduğu tespit edilmiştir.
Gölbaşı

Polis Karakolunun kömürlük ve kalorifer

yerde araba lastikleri,

motosiklet üstü,

ısıtıcı

kazanının bulunduğu

ve temizlik malzemesine

rastlanmıştır. Ayrıca çatıda yapılan

santimetre boyunda
adet uzun sopa

kenarlarında

bulunmuştur.

incelemelerde birçok sopa ve yaklaşık altmış
deliklerden geçirilerek takılmış ip bulunan iki

2000

yılında

1998 incelemelerinden sonra kapatılmıştır.
Alt

standartiara uymayan

hazırlamış

Komisyonun

Gölbaşı

Karakolu

525

olduğu

raporun

"Sonuç

ve

Değerlendirme"sinde

tutuklu ve hükümlülerin sorgu aşamasında işkence ve kötü
muamele gördükleri yönündeki iddiaların son derece yaygın olduğu, iddiaların
sorgu
yılında

mekanlarında yapılan
yılına

1998

uygulamaların
değişınediği

göre

devam
ve

belirtilmektedir.

iki

işkence

ettiği,
yıl

incelemelerin büyük ölçüde
iki

doğrulandığı,

2000

ve kötü muamelede azalma olsa da bu tür

yıllık

süreçte Emniyet

önce bulunan

bulguların

Müdürlüğü mekanlarının

aynen mevcut

olduğu

526

istihbarat elemanlarının yasal sınırların aşılarak kullanılmasının hukuk
devletini yıprattığına şu şekilde değinilmiştir: "Suçların oluşmadan
engellenebilmesi, oluştuktan sonra ise sağlıklı bir sorgunun yapılabilmesi ve
bunun yargı süreci ile tamamlanabilmesi açısından İstihbaratın büyük bir önemi
bulunmaktadır. istihbarat elemanlarının kesinlikle yasal sınırlar içerisinde kalarak
görev yapmaları gerekmektedir. istihbarat elemanlarının yasal sınırlarını aşarak
suçun oluşmasına yönelik teşvik edici, hazırlayıcı, katkı koyucu tutum ve
davranışların içinde bulunmaları hukuk devletini yıpratmaktadır."

522
523
524
525
526
527

Soruşturma
Soruşturma
Soruşturma
Soruşturma
Soruşturma
Soruşturma

Kovuşturma
Kovuşturma
Kovuşturma
Kovuşturma
Kovuşturma
Kovuşturma

Yargılama
Yargılama
Yargılama
Yargılama
Yargılama
Yargılama

Ceza ve infazı Erzurum Raporu
Ceza ve infazı Erzurum Raporu
Ceza ve infazı Erzu.rum Raporu
Ceza ve infazı Erzurum Raporu
Ceza ve infazı Erzurum Raporu
Ceza ve infazı Erzurum Raporu

527

1998 ve 2000, s.
1998 ve 2000, s.
1998 ve 2000, s.
1998 ve 2000, s.
1998 ve 2000, s.
1998 ve 2000, s.

20-1.
23.
38.
28.
35.
37.
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5. Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Tunceli
Raporu 1998-2000528
İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Diyarbakır Mv. S. Haşim
Haşimi, İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt

Komisyon 3-4 Mayıs 1998 ve İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt,
Manisa Mv. Hüseyin Akgül ve Malatya Mv.

Yaşar

oluşan

Canbay'dan

Alt

Komisyon 1-2 Nisan 2000 tarihlerinde Tunceli'de cezaevleri, emniyet birimleri ve
hastanede incelemelerde bulunmuştur. İncelemeler sonucunda hazırlanan rapor
11.05.2000 tarihli İHİK toplantısında kabul edilmiş ve basıtmak üzere TBMM
Basımevine gönderilmiştir.

1998 'de
muamele

yapılan

iddiaları

Tuncelili ve Kürt

incelemede mahkumlardan daha ciddi

işkence

ve kötü

söz konusu edilirken 2000' de bu iddialar azalmıştır. Mahkumlar
oldukları

gerekçesiyle kötü

çarptırıldıklarını

Alt Komisyona
Komisyonun fevkaliide dikkatini

davranıldığını

anlatmışlardır.

Bir

çekmiştir: "Şimdi

ve daha

malıkurnun şu

ağır

cezaya

dilekleri Alt

yediğimiz işkenceleri

bizim

geri veremezsiniz, yattığımız güzel günleri geri getiremezsiniz. Önemli olan
bundan sonra bu insanların derdine merhem olun, akan kanı durdurun." 529
Alt Komisyon emniyet ve jandarmadaki sorgu

mekanlannın

standartiara

uygun olduğunu tespit etmiştir. Hatta İl Jandarma Komutanlı-ğında nezarethanenin
530
"pırıl pırıl" olduğu görülmüştür.
Ancak fiziki iyileştirmeler sağlansa da
mantalitenin bazı alanlarda değişınediği görülmektedir. Emniyet Müdürlüğünde
sorgu odasında bayan görevlinin olmamasına "bu psikolojiyi çözmek biraz da
erkek işi" olarak açıklama getirilmesi gözlerden kaçmamaktadır. 531
Alt Komisyon birçok ilde
örneğinin

Tunceli

yapılan çalışmaların

olduğunu, yaşamın

halka

normale dönmeye

yansımasının

başladığını,

tek

1998' de

standartiara uygun olmayan nezarethanelerin 2000'de standartiara uygun hale
getirildiğini,

Tunceli'nin seksen

açıldığından balıiste

528

beş

bunun nesnel

binlik tüm nüfusundan otuz iki binine

yapılması gerektiğini

ve cezaevinin cezaevi

Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve İnfazı Tunceli Raporu 1998 ve 2000, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları: 1 1, Meleksan Matbaası, Ankara, Mayıs 2000.
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Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve İnfazı Tunceli Raporu 1998 ve 2000, s. 6.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Cı:za ve İnfazı Tunceli Raporu 1998 ve 2000, s. 10.
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standartlarına

ve

koşullarına

kısmında belirtmiştir.

uygun

olmadığını

raporun "Sonuç ve

Değerlendirme"

532

6. Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu
1998 ve 2000533
İHİK Başkanlık Divanı kendisine I O Şubat 1998' de verilen yetki uyarınca

22 Nisan 1998'de aldığı kararlarla, İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt,
Diyarbakır Mv. S. Haşim Haşimi, İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Malatya Mv.
Yaşar Canbay'dan oluşan Alt Komisyonun 7-8 Mayıs 1998 tarihlerinde Elazığ'da
incelemelerde bulunmasına karar vermiştir. İncelerneye Diyarbakır Mv. S. Haşim
Haşimi katılmamıştır. Çalışmalarda Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi, Emniyet
Müdürlüğü, polis karakolları, Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Hastanesi ve Ruh
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde incelemeler yapılmıştır. 21. Yasama
Döneminde 20. Yasama Döneminde yapılan çalışmaları değerlendirmek ve
tamamlamak amacıyla incelemelerde bulunmasına karar verilmiştir. Bu karar
uyarınca İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Manisa Mv. Hüseyin Akgül
ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt Komisyon ikinci kez 2-4 Nisan
2000 tarihlerinde Elazığ'da incelemeler yapmıştır. İncelemeler sonunda hazırlanan
"Elazığ Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı 1998 ve 2000
Raporu" İHİK'in 29.05.2000 tarihli toplantısında kabul edilerek hasılınasına karar
verilmiştir.

Cezaevinde mahkumlar kötü muamelenin "A takımı" denilen bıyıklı
gardiyanlar tarafından yapıldığını 534 ve gardiyanlara isimlerini sorduklarında ya
"Ali Haydar" ya da "Soramazsın" dediklerini 535 iddia etmişlerdir. Alt Komisyonun
mahkumlarla görüşmesinde hücrede kalmakta olan bir malıkurnun hangi yılda
536
olunduğunu bilmediği görülmüştür.
Müşahede hücrelerinde cezaevi görevlileri
tarafından kimse olmadığı söylendiği halde tamamının dolu olduğu, burada
kalanların çok zor durumda oldukları ve bir malıkurnun göğüs ve boyun kısmında
532
533

Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Tunceli Raporu 1998 ve 2000, s. 14-6.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları: 12, Başkent Üniversitesi Matbaası, Ankara,
Mayıs

534
535

,,

536

2000.

Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 19.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 34.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 35.
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derin kesikierin olduğu tespit edilmiştir. 537 Cezaevindeki doktor "Darp ve cebir hiç
tespit ettiniz mi?" sorusuna "Şu ana kadar öyle bir şeye rastlamadık Yapılıyorsa
herhalde profesyonelce yapılıyor; darp ve cebir izine rastlanmıyor." cevabını
vermesi dikkat çekicidir. 538
Terörle Mücadele
yetkili

Şube Müdürlüğünde kapalı

bir

yerın olduğu,

ancak

kişi

ve anahtar olmadığından burası görülememiştir. Görevlilerin bıyık,
ve kuşarnı Alt Komisyonun dikkatini çektiğinden bunun sebebi

gıyım

sorulduğunda "Yakışanı yapıyorum." cevabı verilmiştir.

Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan Alt Komisyonun
ifadesiyle kötü muamelenin olduğunu dolaylı olarak kabul
namuslu

şu

şekilde

özedediği

etmiştir: "Asıl

problem;

vatandaşın

Şubesinin gözaltı

ve

Cezaevi

Esasında Elazığ

539

namussuz gibi muamele görme sıkıntısı." Ayrıca Asayiş
ve sorgu mekanlan olmadığı söylenmesine rağmen E Tipi

Islahevindeki

bazı

hükümlü

"Müteferrika"yı Alt Komisyon bulmuştur.

Hakim ve

savcıtarla yapılan

hazırlık soruşturması aşamasında

tutukluların

ve

ettiği

sözünü

540

görüşmede

adil

delillerin tam olarak

yargılanma

konusunda

toplanmış olmasının

olduğu

belirtilerek yargının delil toplamaktan kurtarılması
edilmesi yargının durumunu açıkça ortaya koymaktadır. 541

önemli

gerektiğinin

ifade

Alt Komisyon "Sonuç ve Değerlendirme''de soruşturma ve kovuşturrna
aşamasında işkence ve kötü muamelenin yaygın olduğunu, kötü muamele ve
işkenceye

maruz kalanların
denetimlerinin sınırlı da olsa

mekan

tariflerinin

doğru

iyileşme yarattığını, yargı

olduğunu,

İHİK

sürecinde tutukluluk

süresinin uzun olmasının adalet duygusunu zayıflattığını, 1998 yılında yapılan
incelemelere göre E Tipi Kapalı Cezaevi ve Çocuk Islahevinde işkence ve kötü
muamelenin
etmiştir.

537
538
539

540
541
542

yaygın olduğunu

ve

bunları yapanların cezasız kaldığını

tespit

542

Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 38-9.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 43.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 50.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 53.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 61.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000, s. 69-71.
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7. Elazığ Çocuk Islahevi 1998 ve 2000 Raporu 543
"Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ Raporu 1998

ve 2000"

hazırlayan

Alt Komisyon, raporun

Islahevi ve sorunlarının önemi ve

kapsamının geniş olacağı

farklılığı düşüncesiyle

rapor olarak hazırlanmasını uygun görmüşlerdir.
29.05.2000 tarihli toplantısında kabul
yılında

1998
savcının

dövdüğünü,

kavga

ve

dövüldüklerini ve bahçedeki havuza
ise Islahevinde

güzelleşme olduğu

muamele ortadan

kalkmamıştır.

koğuşta şikayet

yapmadıkları

yakalatanların

sigara

ayrı

bir

Hazırlanan rapor iHiK'in

sokulduklarını

çocuklar

kötü bir şey yazanları

takdirde dövüldüklerini,
atıldığını,

hücreye

etmişlerdir.

iddia

tarafından

Çocuklar sorguda

olmadığını,

kutusunun

mektupları okuduğunu,

kendilerinden istenilenleri

yapanların

Çocuk Islahevinin

edilmiştir.

çocuk mahkumlar

ziyaretinden önce müdürün

ve Çocuk

ifade

askı,

2000

edilmiş

elektrik,

ambarda
yılında

ancak kötü

soğuk

dikende yürüme gibi kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

su ve

544

işkence ve kötü muamelenin tespiti konusunda doktorlam büyük görev
düşmektedir.

Ancak

doğrultusunda

rapor

açıkça

doktorların

verdiği

çoğunluğunun

görülmektedir. Bir hükümlünün

gözler önüne sermektedir:

yakaladılar.

büyük
"Hırsızlık

yapan bir

polislerin
şu

isteği

sözleri durumu

arkadaşımız vardı,

onu

Götürüp bunu çok pis ettiler; üç dört gün ezdiler onu. Doktora

sana ne olmuş?' dedi. Polisler 'Bizim
adamımız, sapasağlamsın." diyor. Sağlam raporu verip gönderiyor. Bu şekil olmuş
545
artık, her tarafta, bütün illerde var."

götürdüler, doktor 'Sen

ölmüşsün,

Alt Komisyon raporda Islahevinin fiziki koşulları ve imkanlarının yeterli
ve düzgün olduğunu ve idarenin disiplin suçlarını çeşitli şekillerde kötü
muameleye maruz bırakarak çözmeye çalıştığını belirtmektedir. 546

543

Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 ve 2000, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Yayınları: 13, Başkent Üniversitesi Matbaası, Ankara, Mayıs 2000.(Bu rapor için ayrı bir alt

komisyon kurulmamış olup raporu "Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Elazığ
Raporu I 998 ve 2000" raporunu hazırlayan Alt Komisyon hazırlamıştır. Raporla ilgili incelemeler
de yukarıdaki belirtilen tarihlerde yapılmıştrr.)
544
Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 ve 2000, s. 1O, 11, 15.
545
Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 ve 2000, s. 12.
546
Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 ve 2000, s. 33-4.
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savaş

Islahevinin
resimleri ile

içimde

girişindeki
bunların

duvarlarda Osmanlı Tarihi ile ilgili padişah ve
altında "Gerçek uygarlık insanın toplum ile uyum

yaşaması dır." yazısının bulunması

Alt Komisyonun dikkatini

bunlar "sorumsuz davranış" olarak nitelendirilmiştir.

çekmiş

olup,

547

8. Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman 1998
ve 2000 Raporu 548
20. Yasama Döneminde İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt,
Diyarbakır

Milletvekilleri S. Haşim Haşimi ve Ferit Bora'dan oluşan Alt
Komisyon 30-31 Mart 1998'de Batman İlinde Özel Tip Kapalı Cezaevi, Emniyet
Müdürlüğü

ve birimlerinde, karakollarda, Adiiye ve Devlet Hastanesinde

incelemeler yapmıştır.
toplantısında

ceza infaz

21.

Yasama Döneminde 22.02.2000 tarihli

kurumlarında çalışmalar

İHİK

yapmak, daha önce yapılmış olan

Alt Komisyon incelemelerini de rapor içinde

değerlendirmek

amacıyla

alt

komisyonlar kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda İHİK Başkanı
Aydın

ve
Alt

Mv. Sema

Komisyon

Pişkinsüt

25-6

ve Antalya Mv. Osman

Mayıs

2000

tarihlerinde

Müderrisoğlu'ndan oluşan

Batman'da

incelemelerde

bulunmuştur. Bu iki inceleme sonunda hazırlanan rapor İHİK'in 15.06.2000 tarihli
toplantısında

kabul edilerek TBMM Basımevinde hasılınasına karar verilmiştir.

1998 ve 2000 yıllarında mahkumların soruşturma ve kovuşturma
aşamasında kötü muameleye maruz kaldıkları, bunun mahkumların işkence ve
kötü muamele yapılan mekan tarifleri ile doğrulandığı ve cezaevinde genelde kötü
muamelenin olmadığı ve hücre cezasının uygulanmadığı tespit edilmiştir. işkence
549
yapılırken mehter marşı çalındığı iddia edilmiştir.
Ayrıca tutuklunun polislere
işkencenin yasak olduğunu hatırlattığında polislerin şu sözleri söylemesi nereden
nasıl

ve

güç

aldıkları

konusunda ipucu vermektedir: "Batman Valisi de,

milletvekilleri de bu badruma inerse

aynı

şeyi yaparız

ve burada

yapıldığından Cumhurbaşkanının da Başbakanın da haberi var."

547
548

işkence

550

Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 ve 2000, s. 29-30.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman Raporu 1998 ve 2000, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları: 14, TBMM Basımevi, Ankara, Haziran 2000.
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Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve İnfazı Batman Raporu 1998 ve 2000, s. 13, 16.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman Raporu 1998 ve 2000, s. 26.
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1998

yılında yapılan

gönderildiği

sürgüne

iddianın

mutlaka

ve bunun parlamenter denetimin engellenmesi

anlamına

iddia

araştırılması gerektiğini

incelemelerde Alt Komisyona bilgi verenlerin
edilmiştir.

gelebileceğini raporda belirtmiştir.

Alt Komisyon bu

551

gözaltı mekanında

1998 'deki incelemelerde tutuklu,

deliğin olduğunu

iki

ve Filistin askısı için gerekli tertibatın delikiere monte edildiğini söylemiştir. 552 Bu
söylem üzerine Emniyette
bulunmuş,

yapılan

incelemede tutuklunun sözünü

fark edilmemesi için betonla

yakın

zaman içerisinde

ettiği

iki delik

kaybolması

çalışma yapıldığı tespit edilmiş ve delikler fotoğrafla tespit edilmiştir.

için

553

işkence ve kötü muamele olaylarının tespiti konusundaki Alt Komisyonun
şu

önerisi sorunun çözümünde büyük önem arz etmektedir: "Doktor

düzenli

olmadığı, bazı çelişkiler içerdiği

rastlanmadı."

tam

ifadesinin

yapamamaları

görevlilerinin

kayıtlarda

kadar, muayene

bulunması

yer

ve hemen tümünde "Darp-cebir izine

aldığı saptanmıştır. Doktorların

sırasında

sorgulanan

görevlerini

kişilerin yanında

da kabul edilemez bir uygulama

uygulamanın mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir."

9.

raporlarının

güvenlik

olmaktadır.

Bu

554

26 Eylül1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu 555 ·

Burdur Mv. Hasan Macit, Sözcü ve Rize Mv. Mehmet
Mv. Mehmet Nuri Tarhan ve

Diyarbakır

Mv. Sebgatullah

Bekaroğlu,

Hatay

Seydaoğlu'ndan oluşan

Alt Komisyon, Ulucanlar Cezaevinde 26 Eylül 1999'da meydana gelen ve on
tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan

olayları, Bayrampaşa

Eylül'de yedi tutuklunun ölümüyle sonuçlanan
gelen

olayları

diğer

cezaevlerinde

yüzü geçen

Metris Cezaevinde meydana

yerinde incelemek, yetkililerden bilgi almak,
diğer

yapılan çalışmalar ışığında

cezaevlerinin durumu

cezaevlerini kapsayacak bir
sunmak

olayı,

amacıyla

çalışmanın

kurulmuştur.

alt

Cezaevinde 20

yapılan çalışmalar

Türkiye'de bulunan ve

hakkında

metot

yapısını hazırlamak

ve

sayısı beş

geliştirerek

tüm

ve TBMM'ye bilgi

Alt Komisyon 14 Ekim 1999'da Ulucanlar

551

Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman Raporu 1998 ve 2000, s. 47.
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman Raporu 1998 ve 2000, s. 19.
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Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman Raporu 1998 ve 2000, s. 42.
554
Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı Batman Raporu 1998 ve 2000, s. 46.
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26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Yayınları: 16, TBMM Basımevi, Ankara, Haziran 2000.
552

309

Cezaevinde tutuklu, mahkum ve yetkililer ile görüşmeye başlamıştır. Devamı
tarihlerde sivil toplum örgütleri ve yetkili makamlar ile görüşmeler yapılmıştır. 5
Kasım

l999'da Burdur Cezaevine sevk edilen tutuklu ve hükümlüler ile

görüşülmüştür.

Alt Komisyon 14-16

Aralık

1999 tarihlerinde

Bayrampaşa

ve

Metris Cezaevlerinde incelemelerde bulunmuştur. İHİK'in 07.10.1999 tarihli
toplantısında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat
Dışilişkiler

Ertosun,

Komutanlığı

Daire Başkanı Hakim Necati Nursal ve Jandarma Genel
Koruma Şube Müdürü Yüzbaşı Mustafa Koç'tan cezaevlerinde

meydana gelen olaylar ve cezaevlerinin genel durumu

hakkında

bilgi

alınmıştır.

"26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Olayı İle İlgili Ankara Merkez Kapalı Cezaevi,
Burdur, İstanbul Bayrampaşa ve Metris Cezaevleri İnceleme Raporu" 556 İHİK'in
29.06.2000 tarihli toplantısında kabul edilerek hasılınası kararlaştırılmıştır. 557
1999-2000
atmaktaydı.

hükümlülerin
sorun

yıllarında

Suçların
aynı

cezaevleri konusu

özelliğine

yerde

oluşturmaktaydı.

tutulması

devamlı

olarak gündemde yer

göre cezaevlerinin olmaması, tutuklu ve
ve yeterli sayıda cezaevinin olmaması ciddi

Terör örgütü

mensuplarının koğuş

sisteminde

kalmaları

örgütsel faaliyetlerin devamına imkan tanıdığından F tipi cezaevleri kabul
görmemekteydi. Ancak cezaevlerinin içiler acısı durumunun devam etmesi
mümkün değildi. Bu sebeple hakimiyetin sağlanması amacıyla cezaevlerine
operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sırasında yaşam hakkına yönelik ciddi
ihliHler meydana gelmiştir. Ulucanlar Cezaevinde de Cezaevi İdaresinin terör
mensuplarının kaldığı koğuşlarda kuralları uygulayamaması

ve denetim
yapamaması sebebiyle operasyon düzenlenmiştir. Ulucanlar Cezaevi Nöbetçi
Savcısı Mehmet Bozkurt'un terör örgütü mensupları ile Cezaevi İdaresi arasında
örgütü

yirmi iki maddelik bir
açıkça göstermektedir.
kopmayı

koğuş

engellemek

anlaşmanın olduğunu
558

söylemesi cezaevlerinin durumunu

Örgütsel faaliyetin devamını sağlamak ve örgütten

amacıyla

tutuklu ve hükümlüler aileleri ile

görüşmelerini

temsilcileri ile birlikte yapmaktadır.
Tutuklananlara

ettirmeleri için gerekli

tutukevlerinde

kendi

yaşam

imkanların sağlanması tutukluların

standartlarını

statüsü

devam

düşünüldüğünde

556

Raporun uzun ismi bu olmakla birlikte rapor "26 Eylül 1999 illucanlar Cezaevi Raporu" adı

557

26 Eylül1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu, s. 1-2.
26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu, s. 36-7.

altında bastırılmıştır.
558
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gayet makuldür. Ancak ülkemizde tutuklu ve hükümlü ayrımın yapılmadan aynı
yerlerde kalması ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Tutuklu ve
hükümlülere ayrım yapılmadan yaşam standartlarını devam ettirme imkanının
sağlanması

ceza ve tutukevlerinde birilerinin ezilmesine ortam hazırlamaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici'nin şu sözleri durumu açıkça
resmetmektedir: "Zengin adamlar
genelgeyle giyecek, yiyecek ve

diğer

yılında çıkarılan

zaman, 1996

alıyor,

ihtiyaç maddelerini

bir

ona müsaade

tutuklandı,

her hafta

bir kamyon portakal geldi, her hafta 60 tane kuzu geldi, koyun geldi

kesilmiş,

ediyorlar.

Dolayısıyla,

tutuklandığı

öyle birisi, mesela Sedat Peker burada

temizlenmiş. O da fakirlere, fukaralara bilmem neye dağıttı. "

559

Alt Komisyonun tespitine göre Ulucanlar Cezaevinde olay 4. ve 5.
koğuşlarda

kalan terör nitelikli olarak tarif edilen tutuklu ve hükümlülerin, adli

tutuklu ve hükümlülerin
koğuş

sıkışıklığı

girişimde

kaldığı

cep

telefonları

ile

Koğuşu işgal

ulaşılamamıştır.

başlamış

etmeleri ile

gerçekleştirilmiştir.

sebebiyle

bulunulsa da neticeye

bulunduğu,

7.

ve eylem

Eylemin engellenmesi için
Netice

haberleşildiği, direniş

alınamayınca

ve silah

alındığı

ve tünel

için tertibat

kazıldığı

yönünde İstihbarİ bilgilerin alınması üzerine operasyon yapılmasına karar
verilmiştir. Güvenlik güçlerinin teslim olmaları yönündeki anonsuna silahla
karşılık

verilmesi üzerine güvenlik güçleri de buna silahla

karşılık vermiştir.

Operasyonda tutuklu ve hükümlülerde onu ölmüş ve yirmi sekizi yaralanmıştır.
Güvenlik güçlerinden ise bir subay, dört astsubay, dört uzman çavuş ve beş er
yaralanmıştır. Tutuklu ve hükümlülerden bir kısmının operasyon esnasında çıkan
tartışmada arkadaşlarınca öldürüldüğü tespit edilmiştir. Alt Komisyona göre
operasyonda sorun daha az kuvvet kullanımı ile çözülebileceğinden içeridekilerin
ateş

gücünün ötesinde silah kullanılmıştır. Tünel kazıldığı iddiası incelemeler
sonucu ciddi görülmemiştir. Operasyon anı bir olayı bastırmak ıçın
gerçekleştirilmiş olmayıp önceden planlanan "devletin otoritesini tesis etmek"
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

560

Alt Komisyonun Ulucanlar Cezaevinde 14.
istenmemiş,

559
560

bu konuda

tartışma çıkmış

koğuşa

girmesi yetkililerce

ve Alt Komisyon ancak bir saat sonra

26 Eylül1999 mucanlar Cezaevi Raporu, s. 90.
26 Eylül 1999 ffiucanlar Cezaevi Raporu, s. 106-118.
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koğuşa girebilmiştir.

Bu koğuşta yapılan incelemelerde tutuklu ve hükümlülerin
kötü muameleye maruz kaldığı iddiası doğrulanmıştır. 561
Alt Komisyon o zamanlar
raporda

görüşlerini

dile

getirmiştir.

tartışılmakta

olan F tipi cezaevleri konusunda

F tipi cezaevlerinin güvenlik

açısından

uygun

olduğu belirtilerek tecrit konusunda yaşanacak tartışmalara dikkat çekilmiştir.

Alt Komisyon incelemeleri sonucu cezaevlerinde zaafiyet

562

yaşandığını

ancak bunun çözümünün infaz rejimi ile insan hakları kavramları arasında
sıkıştırıtmaması gerektiğinden balıiste şu tespiti yapmıştır: "infaz rejimi güvenlik
ve insan hakları kavramları arasında sıkışmıştır. İdare aldığı tüm tedbirlerde ve
yaptığı

uygulamalarda

güvenlik ve insan

güvenliği

öne

haklarının örtüştüğü

çıkarmaktadır.

bir

anlayışla

Sorunların

azaltılması,

ancak mümkün olabilir.

Anlayış değişmedikçe

fiziki koşullar ve mevzuat ne kadar iyi olursa olsun
cezaevlerindeki sorunlar bitmeyecektir." 563
05.12.2000 tarihli İHİK toplantısında F tipi kapalı cezaevlerini
protesto etmek amacıyla açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerle
•

görüşmek

üzere Muğla Mv. Tunay Dikmen, Denizli Mv. Ali Keskin, Rize Mv.

Mehmet Bekaroğlu, Malatya Mv. Miraç Akdoğan ve Tunceli Mv. Kamer
Genç'ten oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. 564 Alt Komisyon İstanbul
Bayrampaşa
oruçlarının
çalışmıştır.

Cezaevlerinde incelemelerde bulunmuş ve ölüm
durdurulması için son derece gayretli bir şekilde gerekeni yapmaya
Ancak yapılan görüşmelerden ne yazık ki çözüm çıkmamıştır. Ne
ve

Çankırı

var ki Hükümetin aklıselim davranması sonucu sorunun büyümesinin önüne
geçilmiştir. Alt Komisyon çalışmaları detaylı bir şekilde 21.12.2000 tarihli
İHİK toplantısında ele alınmıştır.

•

04.01.2001 tarihli İHİK toplantısında hayata dönüş operasyonu

çerçevesinde operasyon
yapılan
Iğdır

561
562
563

564

yapılan

cezaevlerinde ve bu cezaevlerinden sevk

F tipi cezaevlerinde inceleme yapmak üzere Burdur Mv. Hasan Macit,

Mv. Abbas Bozyel, Sakarya Mv. Nezir

Aydın,

Malatya Mv. Miraç

26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu, s. 120.
26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu, s. 127.
26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu, s. 127.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 13.

312

Akdoğan

ve Tunceli Mv. Kamer Genç'ten

kararlaştırılmıştır.

oluşan

Alt Komisyon

kurulması

565

• 04.01.2001 tarihli İHİK toplantısında cezaevlerinde çıkan
olaylarda ve terörist saldınlar sonucunda şehit olan güvenlik görevlilerinin
ailelerini ziyaret etmek ve sorunlarını dinlemek amacıyla İHİK Başkanı ve
Manisa Mv. Hüseyin Akgül, Bursa Mv. Orhan Ocak, Antalya Mv. Osman
Müderrisoğlu

kurulmuştur.

•

ve Rize Mv. Mehmet

Bekaroğlu'ndan oluşan

Alt Komisyon

566

işkence

iddialarını

araştırmak

ve

ınsan

haklarıyla

ilgili

incelemelerde bulunmak üzere İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet
Elkatmış, Adıyaman Mv. Ahmet Faruk Ünsal, Diyarbakır Mv. Cavit Torun,

Manisa Mv. Hakan

Taşçı

ve Artvin Mv. Yüksel

Çorbacıoğlu'ndan oluşan

Alt

Komisyon, 9 Ekim 2003 tarihinde Bolu'ya gitmiştir. Hazırlanan rapor İHİK'in
21 Ocak 2004 tarihli toplantısında 'Bolu F-Tipi Cezaevi Raporu' olarak kabul
edilmiştir. Raporda yoğun olmasa da kötü muamelenin devam ettiği tespit
edilmiştir.

•

567

İHİK Başkanlık Divanı kararı uyarınca Buca Cezaevi çocuk

koğuşunda çıkan olayları araştırmak

ve ilde incelemelerde bulunmak üzere

İHİK Başkanı Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, İstanbul Mv. Halide İncekara

ve İzmir Mv. Ahmet Ersin'den oluşan Alt Komisyon 9-10 Kasım 2003
tarihinde İzmir'e gitmiştir. İnceleme ile ilgili rapor hazırlanarak Koroisyana
sunulmuştur. 568

I) Azınlık

Hakları

Azınlık hakları
kaldığı

konusu ülkemizin insan hakları alanında karşı karşıya
önemli sorunlardan biridir. Cumhuriyetin ulus devlet ideolojisi ile

kurulması

565

566

567

568

toplum içerisindeki

farklı

kesimlerin

varlığının

resmen kabulüne engel

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Ytlı Çalışma
Raporu (Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 14.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Ytlı Çalışma
Raporu(Ekim 2000- Haziran 2002), s. 14.
"Bolu F Tipi Cezaevi Raporu", http://www.tbmm.gov.tr/komisyonlinsanhak!insanhaklari.htm
Erişim Tarihi: 11.02.2005
Söz konusu rapor İHİK'in gündeminde olup görüşülmeyi beklemektedir.
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olmaktadır.

Bazı

kesimlerin azınlık olarak kabul edilmesi, milli birlik ve
telakki edilmektedir. Esasında sorun tek boyutlu olmayıp
değişik açılardan değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle 20. yüzyılın başlanndaki
bütünlülüğe aykırı

azınlık anlayışı

gerekir. 19.
eksenli

ile günümüz

yüzyıl sonları

olduğundan farklı
Osmanlı

düşünülmekte

azınlık anlayışı arasında farklılık olduğunu
yüzyıl başlarındaki azınlık anlayışı

ve 20.

dinlerin mevcudiyetine göre azınlıklar ortaya

Devleti'nde

dışındakiler

Müslümanlar

Müslümanları

ve kabul edilmektedir.

belirtmek

genelde din
çıkmıştır.

azınlık

arasında

olarak

mezhepsel bir

ayrışma

olmakla birlikte azınlık anlamında bir ayrışma görülmemektedir.
İslamiyet inancının milliyete değil, insanların tamamına hitap etmesinin doğal
sonucu olarak bu anlayış yerleşmiştir. İslam topluıniarına bakıldığında temel
ayrımın din eksenli olduğu ve diğer semavi din mensuplannın varlığının kabul
edildiği

görülmektedir.

özel hukuk
varlıklarını

Osmanlı

Devletinde

azınlıkların

kendi dini

sahasında

hukuklarını

uygulayabilmeleri ve benzeri alanlarda özerklik
rahatça devam ettirmelerini sağlamıştır.

tanınması

Anayasanın

66. maddesinde Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkesin Türk olduğu belirtilmektedir. Anayasal olarak vatandaşlık anlamında
Türk unsuru esas alınsa da çeşitli uygulamalar (6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi,
Kamu görevlerine azınlık mensuplarının yerleşememesi) sonucu ırki anlamı kadar
olmasa da milletin baz alınması çeşitli sorunlara yol açmıştır. Dini eksen alan bir
toplumdan milleti esas alan bir topluma geçişte sorunların yaşanınası bir bakıma
normal

karşılanabilir.

anlamında
anlayışının

Ancak bu sorunların kronikleşmesi, ister istemez vatandaşlık
millet unsurunun esas alınmasına karşın dini anlamda azınlık
bırakılamadığını göstermektedir. Hatta Cumhuriyetin kurucuları da

zamanın azınlık anlayışı doğrultusunda

hareket

azınlık anlayışını

kabul

geçmesine

rağmen

Anlaşmasında

Lozan

devletin

bütünlüğüne

etmişlerdir

etmişlerdir.

ki din eksenli bir
Aradan uzun

hale! gelecek diye

yıllar

azınlık anlayışında

değişiklik olmamıştır.

Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan
Kürtlerin

azınlık

getirilmektedir.
yönünde
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olup

olmadığı

Değişik özelliği

baskı yapılmasını

insan

önemli ölçüde

olan bir kesime
hakları

ile

dış

baskı

devamlı

bağdaştırmak

sonucu gündeme

olarak

mümkün

azınlık olması
değildir.

Zaten

günümüz azınlık anlayışında kriterlerden en önemlisi,
veya toplumun bu yöndeki iradesine bağlı olmasıdır.

azınlık olmanın, kişi,

grup

Devlet ideolojisini dile getiren kişiler azınlık hakları konu edildiğinde
Kürtler konusunda refleks olarak bir karşı çıkma psikolojisi içerisindedirler. Nasıl
birileri Kürtleri azınlık olmaya zorluyorsa, bu anlayışın karşısındaki kişiler de
Kürtleri esas unsur olmaya, hatta Türk olmaya
azınlık

konusu

olup

gereken bir konu
tarafından

olmaması

söz konusu

değildir. Azınlık

zorlamaktadırlar.

Ancak

olanların dışındakilerin

azınlık

karar vermesi

konusunda önemli olan bu yönde

kişiler

iradenin tezahür etmesidir.

Ülkemizde devletin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde işkence ve
kötü muamele ve benzeri sorunlarla Kürtleri
sorunlar ortaya

çıkmıştır.

taleplerin hemen hemen
özgürlüklerdir. Halbuki

yabancılaştırması

sonucu önemli

Esasında azınlık hakları adı altında
tamamı

kişilerin

azınlık anlayışının

yararlanması

kabulündeki gaye,

ileri sürülen

gereken hak ve
azınlıkların

hak ve

özgürlüklerini kullanamadıklarından onlara kolaylık sağlamaktır. Ülkemizdeki
açıdan bakıldığında

soruna bu

Kürtlerin pek de

azınlık

olmak istemedikleri

görülmektedir. Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin bayraktarlığına yapan eski
milletvekili Leyla Zana'nın bile Kürtlerin azınlık olmadığını, asli unsur olduğunu
Avrupa Parlamentosunda dile getirmesi ülkemizde Kürtlerin

azınlık

taleplerinin

ciddi olmadığını göstermektedir. Yorumsal olarak böyle düşünülebilse de iradenin
önemli olması sebebiyle bu konuda kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir.
Kategoriyi yaparken en çok düşünülen konulardan biri de, Kürtlerle ilgili
konuların Kültürel Haklar başlık olarak ayrı bir başlık altında mı, yoksa Azınlık
Hakları başlığı altında mı işleneceğidir.

incelenmesinin sebebi, Kürtlerden söz
kaymasıdır.

Yoksa asla Kürtlerin

Konunun

Azınlık Hakları başlığı altında

açıldığında

azınlık olduğu

konunun

azınlık haklarına

yönünde bir ön kabul söz konusu

değildir.

Şimdi çetrefılli olan bu konuda İHİK'in çalışmaları ele alınacaktır.

18. Yasama Dönemi llLYasama
komisyon

kurulması şeklinde çalışma

konudaki

görüşler

aktarılmıştır.

Yılında azınlık hakları

olmamakla beraber

Erzurum

Mv.

İsmail

ile ilgili alt

çeşitli şekilde

Köse,

bu

Belçikalı
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parlamenterlerin incelemeler sonrası hazırlamış oldukları raporda Kürtlerden
azınlık olarak bahsetmesine karşı çıkarak bunu şöyle eleştirmektedir: "Azınlık
diye bir insanımızı, herhangi bir toplumumuzu kabul etmemiz mümkün değildir.
bütünlüğümüzü

Milli birlik ve

zedeleyecek bu gibi

şeylere zamanında

ve

anında

çok sert cevap vermek zorundayız. Üniter devlet düzenimizi maalesef sıkıntılı
noktalara getirmek için bir oyun içindedirler. Zaten bizim bu bütünlüğümüzün
sağlanması

sonucuna, hele ekonomik yönden de

kapılar

ki bu

bahanedir. "

zaten

kalkındığımız

kendiliğinden açılacaktır. Sırf

bu

kapıları

takdirde biliyorlar
açmamak için bir

569

İHİK

üyesi

olmayan

Hakkari

Mv.

Cumhur

Keskin'in

devletin,

Bulgaristan'dan gelenlere nasıl kucak açıyorsaKuzey Irak'tan gelenlere de akraba
ve yakınımız olması sebebiyle kucak açması gerektiğini dile getirmesine ANAP'lı
Bülent Akarcalı tepki göstermiştir. Keskin'in şu argümanı önemli bir eleştiri
yöneltmektedir:
asli unsuru

"Eğer

Türkiye'de

sayıyorsak,

insanlarla kan

yaşayan vatandaşlarımızın

o zaman bu devletin asli unsuru durumunda bulunan

bağı ilişkisi, akrabalık ilişkisi

haksızlıklara karşı duyarsız davranamayız."
kişilerin söylediği

gibi

hepsini bu devletin

azınlık

bulunan

insanların uğramış oldukları

570

Bu itiraz karşısında devlet yanlısı
yoksa, böyle bir eleştiriye verecekleri yanıt önem

arz etmektedir.
· İHİK'te Türk ve Kürt haklarından bahsedilmesi bazen trajikomik
konuşmalara da sebep olmaktadır. Kahramanmaraş Bağımsız Mv. Ökkeş Şendiller
bu şekilde bahsedilmesinin akabinde şu şekilde bir değerlendirme yapmıştır:
"Efendim, tartışmaya girmeyeceğim ama, madem ki Türk-Kürt halkı dendi. Benim
hanımtın Kürt, aşiret. O zaman bizim evde iki halk mı var o zaman? Bu gerçeği
kabul ediyoruz efendim."571
02.03.2000 tarihli
Başkanvekili

oluşan

569

570
571

ve

Muğla

İHİK

toplantısında

hukuku

konusunda

Mv. Metin Ergun ve Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya'dan

Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

TBMM İllİK Toplantı Tutanaklan, 06.03.1991, s. 59.
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 03.04.1991, s. 49.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 19.02.1992, s. 16.
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azınlık

Süleyman Yağız azınlıklara aşağılayıcı sözler söylenmemesi, aşağılayıcı
sözlerin sözlük, ansiklopedi ve günlük konuşma dilinden çıkarılması konusunda
çalışma yapılması amacıyla İHİK'i göreve çağırmıştır. Konuyla ilgili Süleyman

Yağız tarafından yayınlanan basın bildirisi572 İHİK toplantısında okunınakla

birlikte hakkında pek yorum yapılmadan konu kapatılmıştır. İHİK Başkanı
konunun

geniş şekilde alınmasına şöyle karşı çıkmıştır:

"Acaba, bu tür konular

tekrar konuşulmaya başlanırsa toplum içerisinde yankılanması nasıl olur; yani, o
üzücü olabilir, hiç gerek yok. Ben bazılarını hiç duymadım mesela. Ayrıca da,
halkın

içerisinde bu tür sözler varsa, biz,

kalkıp

sözlüklerde varsa, bunu isterseniz araştıralım."
azınlıklar hakları bağlamında değil

engelleyemeyiz bunu; ama,

573

Basın bildirisinde konu

de daha çok kültürel haklar

bağlamında

ele

alınmıştır.

22.

Yasama Döneminde gayrimüslim cemaatterin

temsilcileri

ile

temaslarda bulunmak üzere İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış,
Aydın Mv. Özlem Çerçioğlu, Ankara Mv. Ersönmez Yarbay ve Erzurum Mv.
Mücahit Daloğlu'dan Alt Komisyon, İstanbul'a giderek çeşitli temaslarda
bulunmuştur.

572

573

574

574

"Uiusumuzu birbirini son derecede seven ve sayan çeşitli etnik köken, din ve mezhep mensupları
oluşturmaktadır. Bu durum kültürel ve öteki açılardan toplumsal zenginliğimizdir; ancak, bazı
kesimlere yönelik gayriinsani değerlendirme ve dedikodular da yapıldığı da bilinmektedir.
Örneğin, Çingene kökenli kardeşlerimiz için aç gözlü, arsız, cimri, yüzsüz gibi ifadeler
kullanılmaktadır; Ermeni kökenli kardeşlerimiz için ... gibi aşağılayıcı sözler sarf edilmektedir,
Alevi kökenli kardeşlerimiz için dünyada benzeri görülmemiş, mum söndü gibi, kestiği yenmez
gibi, ana bacı dinlemez gibi en adi iftiralar bilerek ya da bilmeyerek dillerde dolaştırılrnaktadır,
Yahudi kökenli kardeşlerimiz ... saldırı ve benzeri aşağılarnaların rnuhatabı olmaktadır, Kürt
kökenli kardeşlerimiz için de hanzo ve kıro gibi kötü ifadeler kullanılmaktadır. Mesela, Çingene
çalar Kürt oynar ve Kürt ne bilir bayramı, hor hor içer ayranı gibi sözler çoğumuzun bildiği
aşağılayıcı ifadelerdir, örnekleri çoğaltrnak mümkündür. İşin üzücü yanı, Türkiye Cumhuriyetinin
vatandaşlarını; yani, ulusumuzu oluşturan insanlarımıza yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı,
horlayıcı ifadelerin bazı sözlük ve ansiklopedilerde dahi yer almasıdır. Hem sözlük ve
ansiklopedilerirnizin hem de günlük konuşma ve sohbet dilimizin bunlardan arındmiması için
etkili çaba gösterilrnesinin, üyesi bulunduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun
en önemli görevleri arasında yer alması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, konunun
Kornisyonurnuzda ele alınması ve sevgili halkımıza, ulusumuza köken farklılikları olan
insanlarımız hakkında olumsuz ifadeler kullanmamaları için çağrıda bulunulması, bu çağrının bir
kampanyaya dönüştürülmesi gerektiği inancını taşıyorum. Talebimi Komisyonumuzun değerli
üyelerinin takdirlerine sunuyorum." TBMM İHİK Tutanakları, 15.06.2000, s. 7-8.
TBMM İllİK Tutanakları, 15.06.2000, s. 8.
TBMM İllİK Arşivi, Başkanlık Divanı Kararları, No: 11, 25.06.2003.
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İ) İl İncelemeleri

21. Yasama Döneminden itibaren insan
düşünülen

yapılmıştır.

illerde incelemeler

hakları

ihHillerinin

olabileceği

Bu incelemelerde genel bir

çalışma

yapıldığından

yukanda ele alınan hak ve özgürlükler kategorilerinin birinde
değerlendirmek zor olduğundan ayrı bir başlık altmda ele alınmıştır. Genel tarzda
insan

hakları

iyileşmenin

yapılması

incelemelerinin

habercisidir. Bu

raporlaşmıştır. Yapılan

bakıma

bir

bağlamda yapılan

insan haklan

alanındaki

on sekiz incelemeden on üçü

il incelemeleri şunlardır:

14.03.2002 tarihli İHİK toplantısında 7-8 Şubat 2002 tarihlerinde

•

Van'da incelemelerde bulunan ve İzmir Mv. Rıfat Serdaroğlu, Bursa Mv.
Orhan Ocak ve Rize Mv. Mehmet

Bekaroğlu'ndan oluşan

Alt Komisyonun

hazırladığı Van İli İnceleme Raporu kabul edilmiştir. E Tipi Kapalı Cezaevi,
Kız

Yetiştirme

Yurdu,

Emniyet

Müdürlüğü

Terörle

Mücadele

Nezarethanesinde incelemeler yapılarak yetkililerden bilgi alınmıştır. Ayrıca
sivil toplum örgütleri ile birlikte özel bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Cezaevinde kapasitenin yüzde yüz üzerinde mahkum

kaldığı

nöbetieşe

Yurdu

yatıldığı

Müdürlüğünde

tespit

edilmiştir.

Yetiştirme

ve yataklarda
ve

Emniyet

ihlali ile ilgili bulguya rastlanamamıştır. Van'da
OHAL uygulamasının kaldırılmasına rağmen OHAL'in devam etmesi ve
575
büroların faaliyetlerini sürdürmesi Alt Komisyonun dikkatini çekmiştir.
Van'da sivil toplum örgütleri ile toplantı yapılırken iki polisin bilgi toplamak
üzere toplantıda bulunması ve bunun Alt Komisyonca tespiti üzerine
trajikomik bir durum yaşanmıştır. Bu durum devletin birimleri arasındaki
güvensizliğin açık göstergesidir. Konu Komisyon toplantısında gündeme
o

·ı

o

o

getın mıştır.

•

insan

hakkı

576

14.03.2002 tarihli İHİK toplantısında 7-10 Şubat 2002 tarihlerinde

Trabzon'da incelemelerde bulunan ve Sinop Mv. Kadir Bozkurt, İzmir Mv.
Burhan Bıçakçıoğlu, Iğdır Mv. Abbas Bozyel577 ve Balıkesir Mv. İsmail
Özgün'den oluşan Alt Komisyonun hazırladığı Trabzon İli İnceleme Raporu
575
576
577

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 23-8.
TBMM İHİK Tutanakları, 14.03.2002, s. 2.
Mazereti sebebiyle Alt Komisyon çalışmalarına katılmamıştır.
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kabul

edilmiştir.

Mahkumlar

gözaltında

kaba

işkenceden

ziyade sözlü ve

psikolojik baskıya maruz kaldıklarını söylemişlerdir. Akçaabat İlçe Emniyet
Müdürlüğünde yirmi dört saat nezarethanenin kamera ile gözedendiği
görülmüştür. Cezaevinde yapılan görüşmelerde diğer cezaevinde kalan
mahkumlar cezaevinin Türkiye'nin en huzurlu cezaevi olduğunu ifade
etmişlerdir. Yetiştirme

tespit

edilmiştir.

Yurdu ve Huzurevinin gayet düzenli ve temiz

Alt Komisyon incelemelerin "Sonuç"

kısmında

bir

istisnaiara rağmen insan haklarına duyarlılığın arttığı kanısına varmıştır.
•

28.03.2002

tarihli

İHİK

toplantısında

18-19

olduğu

Ocak

kısım

578

2002

tarihlerinde Antalya'da incelemelerde bulunan ve İstanbul Mv. Mustafa Baş,
Muğla

Mv. Tunay Dikmen, Samsun Mv. Ahmet Aydın ve Malatya Mv. Miraç
Akdoğan'dan oluşan Alt Komisyonun hazırladığı Antalya İli İnceleme Raporu
kabul

edilmiştir.

incelemeler

Emniyet

yapılmış

ve

müdürlüğünde,

karakollarda ve huzurevinde

sivil

örgütleri

toplum

İncelemelerde insan haklan ihlaline rastlanmamıştır.

ile

görüşülmüştür.

579

• 28.03.2002 tarihli İHİK toplantısında 1 Şubat 2002 tarihlerinde
Kocaeli'de incelemelerde bulunan ve Burdur Mv. Hasan Macit, Denizli Mv.
Ali Keskin, Adıyaman Mv. Mahmut Nedim Bilgiç 580 ve İstanbul Mv. Bahri
Zengin'den oluşan Alt Komisyonun hazırladığı Kocaeli İli İnceleme Raporu
kabul edilmiştir. Yapılan incelemelerde Çarşı ve Bahçecik karakollarındaki
nezarethanelerin standartıara uygun olmadığı tespit edilmiştir. 581
28.03.2002 tarihli İHİK toplantısında 5 Mart 2002 tarihlerinde
Eskişehir'de incelemelerde bulunan ve Hatay Mv. Mehmet Nuri Tarhan ile
Denizli Mv. Hasan Erçelebi'den oluşan Alt Komisyonun hazırladığı Eskişehir
•

İli İnceleme Raporu kabul edilmiştir.

578

579

Çalışmalarda çocuk yuvası, kız

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 29-36.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 43-5.

580

Mazereti sebebiyle Alt Komisyon çalışmalarına katılmamıştır.

581

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 42.

319

yetıştırme

yurdu, huzurevi ve karakollarda incelemelerde
herhangi bir aksi duruma rastlanmamıştır. 582
•

13.06.2002

tarihli

İHİK

toplantısında

bulunulmuş

Mayıs

27-30

olup

2002

tarihlerinde Siirt'te incelemelerde bulunan İHİK Başkanı ve Manisa Mv.
Hüseyin Akgül ile Başkanvekili ve Burdur Mv. Hasan Macit'ten oluşan Alt
Komisyonun hazırladığı Siirt İli İnceleme Raporu kabul edilmiştir. Polis
karakolu, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu ile cezaevinde incelemeler
ve yetkililer ile görüşmelerde bulunulmuştur. Aydınlar ve Şirvan

yapılmış

İlçelerinde vatandaşların sorunları
görüşleri

alınmıştır.

Ayrıca

dinlenmiş ve uygulamalar hakkında

sivil toplum örgütleri ile insan

hakları

ve

uygulamaları ile ilgili toplantı yapılmıştır. İncelemelerde işkence ve kötü

muamele konusunda

oluşmadığından ertelendiği

gündem
yeterli

şikayetin olmadığı,

elemanın olmadığı

tespit

mahkumlar cezaevi izleme

ve

insan

yetiştirme

edilmiştir.

kurullarının

hakları

il kurulu

toplantılarının

yurdu ve çocuk

Cezaevinde

yapılan

faaliyetlerinin yetersiz

yuvasında

incelemelerde

olduğunu,

sevk

taleplerine sürekli olumsuz cevap verildiğini, kütüphanedeki kitapların güncel
olmadığını, ziyaretçileri arayan bayan görevlinin kötü davrandığını ve bazı
gazete ve dergilerin cezaevine

sokulmasında

engel

çıkarıldığını

dile

getirmiştir.
Raporun genelinden çıkarılan hava, bazı ufak tefek eksiklikler
olsa da insan hakları uygulamaları konusunda sorun bulunmadığıdır.
583

• 16.01.2002 tarihli İHİK toplantısında Konya' da incelemelerde
bulunmak üzere İstanbul Mv. Emre Kocaoğlu, Samsun Mv. Şenel Kapıcı ve
Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya'dan oluşan Alt Komisyon kurulmasına karar
verilmiştir.

•

İHİK'in 25 Aralık 2002 tarihli ikinci toplantısında aldığı karar

üzerine İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, Başkanvekili ve
Diyarbakır Mv. Cavit Torun, Katip ve Aydın Mv. Özlem Çerçioğlu, Sinop

Mv. Engin Altay ve Konya Mv. Orhan Erdem'den
OHAL'in
582

583

TBMM
Raporu
TBMM
Raporu
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kaldırılmasından

oluşan

Alt Komisyon,

'sonraki durumu· incelemek üzere 17 Ocak 2003

İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
(Ekim 2000- Haziran 2002), s. 36-40.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
(Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 45-61.

günü

Diyarbakır'a

giderek bu ilde incelemelerde

bulunmuş,

20 Ocak 2003

tamamlayarak Ankara'ya dönmüştür. Hazırlanan rapor
İllİK'in 4 Nisan 2003 tarihli 7. toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir.

günü de

çalışmalarını

• İllİK'in 25 Aralık 2002 tarihli ikinci toplantısında aldığı karar
üzerine Manisa Mv. Hakan Taşçı, Osmaniye Mv. Şükrü Ünal ve Şanlıurfa Mv.
Mehmet Faruk Bayrak'tan

oluşan

Alt Komisyon OHAL'in

kaldırılmasından

sonraki durumu incelemek üzere 17 Ocak 2003 günü Bingöl' e giderek bu ilde
bulunmuş,

incelemelerde

19 Ocak 2003 günü de

çalışmalarını

tamamlayarak

Ankara'ya dönmüştür. Hazırlanan rapor İllİK'in 17 Nisan 2003 tarihli 8.
toplantısında

kabul

edilmiştir.

• İllİK'in 25 Aralık 2002 tarihli ikinci toplantısında aldığı karar
üzerine İstanbul Mv. Halide İncekara, Batman Mv. Mehmet Nezir Nasıroğlu,
Bingöl Mv. Abdurrahman

Anık

ve Artvin Mv. Yüksel

Çorbacıoğlu'ndan

oluşan Alt Komisyon, OHAL'in kaldırılmasından sonraki durumu incelemek
üzere 17 Ocak 2003 günü Batman'a giderek bu ilde incelemelerde bulunmuş,

20 Ocak 2003 günü de

çalışmalarını

tamamlayarak Ankara'ya

dönmüştür.

Hazırlanan rapor İllİK'in 4 Nisan 2003 tarihli. 7. toplantısında oybirliği

kabul

ile

edilmiştir.

•

İllİK'in 25 Aralık 2002 tarihli ikinci toplantısında aldığı karar

üzerine Ankara Mv. Ersönmez Yarbay, Tokat Mv. Resul Tosun ve Şanlıurfa
Mv. Mehmet Atilla Maraş'tan
oluşan Alt Komisyon,
OHAL'in
kaldırılmasından
sonraki durumu incelemek üzere 18 Ocak 2003 günü
Mardin'e giderek bu ilde incelemelerde bulunmuş, 20 Ocak 2003 günü de
çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya dönmüştür. Hazırlanan rapor İllİK'in 4
Nisan 2003 tarihli 7. toplantısında kabul edilmiştir.
•
Komisyon

25

Aralık

2002 tarihli ikinci

Başkanvekili

ve

Muş

toplantısında aldığı

Mv. Mehmet

karar üzerine

Şerif Ertuğrul,

Sözcü ve

Adıyaman Mv Ahmet Faruk Ünsal, Erzurum Mv. Mücahit Daloğlu ve

Gaziantep Mv. Ahmet
kaldırılmasından

Yılmazkaya'dan oluşan

Alt Komisyon, OHAL'in

sonraki durumu incelemek üzere 17 Ocak 2003 günü

giderek bu ilde incelemelerde

bulunmuş,

18 Ocak 2003 günü de

Muş'a

çalışmalarını
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tamamlayarak Ankara'ya dönmüştür. Hazırlanan rapor İHİK'in 4 Nisan 2003
tarihli 7. toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir.
•

İHİK'in 25 Aralık 2002 tarihli ikinci toplantısında aldığı karar

Kırklareli

üzerine

Mv. Ahmet Gökhan

Sarıçam

Bayındır'dan oluşan

Alt Komisyon, OHAL'in

durumu

üzere

incelemek

incelemelerde

bulunmuş,

17

Ocak

ve

Kırşehir

Mv. Hüseyin

kaldırılmasından

2003

günü

20 Ocak 2003 günü de

sonraki

Tunceli 'ye

çalışmalarını

giderek

tamamlayarak

Ankara'ya dönmüştür. Hazırlanan rapor İHİK'in 4 Nisan 2003 tarihli 7.
toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir.
•

İHİK

Başkanlık

Bölgelerinde insan

Divanı,

hakları alanında

Doğu

meydana

ve

Güneydoğu

Anadolu

gelişmeleri, çıkarılan

uyum

yasalarının nasıl ve ne kadarının hayata geçirildiğini ve İHİK tarafından

önceden

yapılan

inceleme

çalışmalarında

görülen eksikliklerin ne ölçüde

giderildiğini incelemek amacıyla İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet
Elkatmış,

Konya Mv. Orhan Erdem ve Ahmet Güryüz Ketenci'den

oluşan

Alt

Komisyonun Batman, Siirt ve Şırnak'a gönderilmesine karar vermiştir. 584
Heyet söz konusu illerde 28 Nisan-3
bulunarak Ankara'ya

Mayıs

tarihleri

arasında

incelemelerde

dönmüştür.

• İHİK Başkanlık Divanınca verilen karar uyarınca Kırklareli Mv.
Ahmet Gökhan Sarıçam ve Şanlıurfa Mv. Mehmet Atılla Maraş'tan oluşan Alt
Komisyonun 12-14 Mayıs 2004 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak
üzere Malatya ve Adıyaman'a gönderilmesine karar verilmiştir.
•

İHİK Başkanlık Divanınca verilen karar uyarınca Osmaniye Mv.

Mehmet Sarı, İstanbul Mv. Halide İncekara ve Muş Mv. Mehmet Şerif
Ertuğrul'dan oluşan

Alt Komisyon,

28-30 Nisan 2004 tarihleri

incelemelerde bulunmak üzere Muş ve Bitlis illerine gitmiştir.
•

arasında

585

İHİK Başkanlık Divanınca verilen karar uyarınca Adıyaman Mv.

Ahmet Faruk Ünsal, Erzurum Mv. Mücahit Daloğlu ve Gaziantep Mv. Ahmet

584
585

TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, Karar No: 24.
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, Karar No: 25.
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Yılmazkaya'dan oluşan

Alt Komisyon, 11-13 Mayıs 2004 tarihleri
incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır ve Mardin'e gitmiştir. 586
•

arasında

İHİK Başkanlık Divanınca verilen karar uyarınca İHİK Başkanı ve

Nevşehir

Mv. Mehmet Elkatmış, Sözcü ve Adıyaman Mv. Ahmet Faruk
Ünsal, Bingöl Mv. Abdurrahman Anık ve Ordu Mv. İdris Sami Tandoğdu'dan
oluşan

Alt Komisyonun 9-12 Haziran 2004 tarihlerinde Van ve Hakkari'de

incelemeler yapmasına karar verilmiştir. 587

J) Yurt Dışındaki İnsan Hakları Sorunları
İHİK'in önemli gündem konularından biri dünyada meydana gelen insan
hakları

ihlalleridir.

Yurtdışında yaşayan soydaşların

maruz

kaldıkları

ve tarihi ve

kültürel bağlarla bağlı bazı yerlerde meydana gelen insan hakları ihlallerine
müdahale edilmiştir. Türkiye'nin Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar'a yakın olması
ve tarihi ve kültürel

bağlarının olması

buralardaki insan

hakları

ihlalleri konusunda

daha duyarlı olmasına sebep olmuştur. Bu başlık altında toplam altmış bir alt
komisyon yurtdışında çalışma yapmıştır. Ancak bunlardan yirmi ikisi İHİK raporu
haline

gelmiştir. Diğerleri

ise ya hiç

hazırlanmamış

ya da

hazırlanmışsa

da kabul

edilmemiştir.

•

İHİK'in gündeme aldığı ilk yurt dışındaki insan hakları ihlalleri ile

ilgili konu Körfez Savaşı sebebiyle Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelen iltica
hareketidir. Konu İHİK gündemine İHİK Başkan Eyüp Aşık tarafından
getirilmiştir. Konu insan hakları açısından tüm yönleriyle toplantıda
tartışılmıştır ve olay yerine alt komisyon gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

588

Olayla ilgili olarak İHİK, uluslararası insan hakları kuruluşlarına faks çekerek
durumu bildirmiş, konu TBMM gündemine getirilmiş 589 ve olay yerine
590
İHİK'ten sekiz üye gönderilmiştir.
İHİK'in girişimleri sonucu bölgedeki

TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, Karar No: 26.
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, Karar No: 29.
588
TBMM İHİK Toplantı Tutanaklan, 03.04.1991, s. 1-56.
589
İHİK Başkanı Eyüp Aşık Körfez Savaşı, irak sınırındaki sığınınacılar ve Komisyon çalışmaları
hakkında gündem dışı söz alarak konuşma yapmıştır. Konuşmaya, Dışişleri Bakanı Ahmet
Kurtcebe Alptemaçin cevap verıniştir. 03.04.1991(TBMM Tutanak Dergisi, 18. Yasama
Dönemi, C. 58, B. 102, s. 379-389.)
590
TBMM İHİK Toplantı Tutanaklan, 10.04.1991, s. 1.
586
587
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sığınınacılara çeşitli

yerli ve

yabancı kuruluşlardan

yiyecek, giyecek, battaniye

gibi zorunlu ve ivedi ihtiyaçların karşılanması için yardımlar yapılmıştır. 591
•

Avrupa

Topluluğu

Türkiye Karma Parlamentosunun

düzenlediği

toplantıya İHİK Başkanı Eyüp Aşık, İ. Önder Kırlı ve Mehmet Akdeınİr
katılmışlardır. Çalışmalarda

Türkiye'nin o zaman gündeminde olan TCK'nın
141 ve 142 maddeleri ile Türkçe'den başka dillerin yasak olması konusu

gündeme gelmiştir.

592

• İHİK, Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesi üzerine
Yozgat Mv. Mahmut Orhon, Tokat Mv. Şahin Ulusoy, İzmir Mv. Mehmet
Özkan, Kahramanmaraş Mv. Ökkeş Şendiller ve İstanbul Mv. Hasan
Mezarcı'dan

vermiştir.

593

oluşan

Alt

Komisyonun

bölgeye

gönderilmesine

karar

Alt Komisyon 06- ı 2 Mart ı 992 tarihlerinde incelemelerde

bulunmuştur.

Heyetten Hasan

kalmasını eleştirmiştir.

Mezarcı

TRT'nin

Karabağ

meselesine

duyarsız

Raporda da TRT ve Azerbaycan'daki diğer
yetkililerin Alt Komisyonla ilgilenmediği, bölgede soykırım, tehcir ve katliam
yaşandığı,

594

tarihin en korkunç ve büyük insan

yaklaşıldığı,

Batılı

ülkelerin

Ermenistan'ı

hakları

desteklediği

ihlali

faciasına

ve çifte standart

uyguladığı,

bölgeye yardım kuruluşlarının ulaşmadığı vb. hususlar dile
getirilmiştir. Söz konusu rapor 20 Mayıs I 992' de yapılan toplantıda kabul
edilerek raporun Meclis Başkanlığına gönderilmesi kararlaştırılmıştır. TBMM
Başkanlığınca gönderilen rapor Devlet Bakanlığında bulunamazken Dışişleri
Bakanlığı değerlendirme notu göndermiştir.

•

595

Bosna-Hersek'te yaşanan katliam İHİK gündemine gelmiştir.

Meydana gelen insan

hakları

ihlallerini yerinde incelemek

amacıyla

20.05.1992 tarihli İHİK toplantısında Manisa Mv. Rıza Akçalı, İstanbul
Milletvekilleri Halit Dumankaya ve Hasan

Mezarcı

ile

Kahramanmaraş

Mv.

Ökkeş Şendiller'den oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. Alt Komisyon

591

592
593
594

595

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(I Martl991-31 Ağustos 1992), s. 27.
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 27.03.1991, s. 3.
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 05.03.1992, s. 4.
TBMM İllİK Toplantı Tutanaklan, 14.05.1991, s. 2.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 14.
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25.05.1992 ile 03.06.1992 tarihleri arasında incelemelerde bulunarak
hazırladığı raporu İHİK'e sunmuştur. Rapor İHİK'in 25.11.1992 tarihli
toplantısında kabul edilmiştir. İnceleme neticesinde tespit edilen hususların
bazıları şunlardır: "1) BM üyesi Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Yugoslav Federal
Ordusu ve Sırp milisierinin saldırı, işgal ve katliamına maruz kalmıştır. 2) Bu
katliamı durdurmak için BM, AT, demokratik hür ülkeler ve insan hakları
kuruluşlarının almış olduğu

Kuşatma altında

tutulan

tedbirler etkin olma

şehirlerde açlık,

noktasından uzaktır.

yokluk ve

4)

salgın hastalıklar baş

göstermiştir. 6) Kızılay, Kızılhaç, İslami yardım organizasyonları ve insan
hakları kuruluşları

hakları

ve benzeri

ihlallerini

tespitterimizin ilgili
Biz heyet olarak

yerinde

Bosna-Hersek'te uygulanan insan

ederek

dünyaya

duyurmaları

ıçın

acilen bildirilmesi gerekir kanaatindeyiz. 7)

bölgesinin içine kadar girdik. Fakat o bölgede

görernedik Oysa Körfez

yayın

orada naklen

tespit

kuruluşlara

savaş

basın mensuplarını

kuruluşların

yapıyordu.

Dünyanın

Avrupalı

Savaşı sırasında
uyguladığı

bütün dünya
bu çifte standart

hususundaki tespitimizi de belirtıneden geçmemiz mümkün değildir." 596
Ayrıca raporda TRT'nin Alt Komisyonla birlikte gitmemiş olması dile
getirilmiş ve İHİK toplantısında TRT'nin olaylara milli histerin kabarınaması

sebebiyle yer vermediği iddia edilerek TRT'nin tavrı eleştirilmiştir. 597 Devlet
Bakanlığı

ve

Dışişleri Bakanlığına

bulunamamış, Dışişleri Bakanlığı

göndermiştir. 598

Ayrıca

15

gönderilen rapor Devlet Bakanlığında
ise rapor hakkında değerlendirme yazısı

Ocak

1993

günü

BM'nin Bosna-Hersek
konusundaki tavrı eleştiriirnek amacıyla İHİK Başkanı ve bazı üyelerce BM
Ankara Temsilciliği önüne siyah çelenk konulmuş ve kınama bildirisi
599
okunmuştur.
Bosna-Hersek'e giden Alt Komisyon üyelerinden Halit
Dumankaya gündem dışı söz alarak Genel Kurul' da incelemeleri hakkında bir
konuşma yaparak hem durumun vahametini hem de hükümetin yeterli yardım

596

597
598

599

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül 1995), s. 79-80.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 20.05.1992, s. 10.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayırıları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 16.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül1995), s. 18.
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yapmadığını

dile

o

o

cevap vermıştır.

Devlet

Bakanı

Orhan

Kilercioğlu

İHİK'in 27.1 1.1992 tarihli 4. toplantısında Almanya'nın Mölln

•

Kasabasında
olayından

güvenlik

getirilmiştir. Konuşmaya

600

meydana gelen ve üç

sonra, Almanya'da

durumları

vatandaşımızın

ölümü ile sonuçlanan

tırmanan ırkçı saldırganlığı

ve

ile ilgili temel hak ve özgürlüklerine

saldın

vatandaşlarımızın

ilişkin sorunları

ile

ilgili temas ve incelemelerde bulunmak üzere bir alt komisyon gönderilmesine
karar verilmiştir. Alt Komisyon, İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz,
Başkanvekili ve Kırıkkale Mv. Hacı Filiz, Katip ve Şanlıurfa Mv. İbrahim
Halil Çelik, Amasya Mv. Cemalettin Gürbüz, Antalya Mv. Faik Altun,
Şanlıurfa Mv. Ö. Fevzi Şıhanlıoğlu, Yozgat Mv. Mahmut Orhon ve Zonguldak

Mv. Ali Uzun'dan

oluşmaktadır.

Alt Komisyon 4-11

Aralık

1992 tarihlerinde

Almanya'da incelemelerde bulunmuştur. İncelemeler sırasında Büyükelçilik
ve Başkonsolosluk yetkilileri ve vatandaşlar ile görüşülerek sorunları hakkında
bilgi

alınmış,

makamları

Alman resmi

ile

yapılan görüşmelerde

bu sorunlar

dile getirilmiş ve Dusseldorf, Nüu-Münster ve Tegel Cezaevlerindeki Türk
mahkumlar ile görüşülmüştür. Raporda vatandaşların sorunları "Uyum sorunu,
Güvenlik sorunu, AT düzenlemeleri ile ilgili sorunlar,
Aynıncı

Eğitim sorunları

ve

uygulamalar" şeklinde alt başlıklar altında ele alınmıştır.
Hazırlanan rapor İHİK'in 3 Şubat 1993 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve
TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. 602 Raporla ilgili olarak
601

Dışişleri Bakanlığından

yazıda suçları

sabit görülen failiere Alman
yasalarına göre en ağır cezanın verildiği belirtilmektedir. 603
•

gelen

20 Ocak 1992 tarihli

toplantıda alınan

konularında görüş alışverişinde bulunulması,

karar uyarınca insan haklan

7 Ocak günü Venlo'da meydana

gelen bir olay sonucunda Hüseyin Köksal isimli bir
ölümü

olayının

incelenmesi,

ve buralarda kalan Türk
600
601

602

603

bazı

vatandaşın gözaltında

cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin gezilmesi

vatandaşlarıyla görüşülmesi, yaşam koşullannın

TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 12, B. 83, s. 89-93.
"Almanya İncelemeleri Raporu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı ( 1 Mart 1991-3 1 Ağustos 1992), s. 59-73.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül 1995), s. 18.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 27.
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yerinde görülmesi, vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin belirlenerek ilgili
yetkililere ve kuruluşlara iletilmesi amacıyla Başkanvekili Yozgat Mv.
Mahmut Orhan, Adana Mv. Uğur Aksöz, Antalya Mv. Hayri Doğan, Erzincan
Mv. Ali İbrahim Tutu ve Kahramanmaraş Mv. Recep Kırış'tan oluşan Alt
Komisyon 8-15 Şubat 1993 tarihlerinde Hollanda' da incelemelerde
bulunmuşlardır.

Alt Komisyon, Hüseyin

Köksal'ın gözaltında

ölmesi

olayı

ile

ilgili olarak Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Venlo Belediye Başkanı vb.
yetkililerle görüşmüş ve konunun bir an evvel sonuçlandırılmasını talep etmiş,
Türk vatandaşları ile görüşülerek ve sıkıntıları dinlenmiş ve cezaevlerinde
incelemeler yapılmıştır. İncelemeler sonrasında Hüseyin Köksal'ın kötü
muameleye maruz bırakılarak ölümüne sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. 604
Hazırlanan rapor İHİK'in 17 Mart 2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve

raporun TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

605

Raporla

ilgili Dışişleri Bakanlığının gönderdiği yazıda polis memurlarından birine kötü
muameleden kovuşturma açıldığı, ancak kovuşturma sonunda heraat ettiği,
diğeri

hakkında

belirtilmektedir.

ise

kovuşturmaya

yer

olmadığı

kararının

verildiği

606

31 Mart 1993 tarihli İHİK toplantısında 19-23 Nisan 1993

•

Sidney'de düzenlenecek "!rkçılık ve
AyrımcılıklaMücadele Konferansı"na İHİK adına Ankara Mv. Mustafa Tınaz
tarihlerinde

Avustralya'nın Başkenti

Titiz' in gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 607
• 14 Nisan 1993 tarihli İHİK toplantısında Azerbaycan' da
Ermenilerce gerçekleştirilen insan hakları İhHillerini yerinde görmek ve
incelemek üzere alt komisyon kurulması ve alt komisyondaki üyelerin
Başkanlık Divanınca

Özal'ın

604

605

606

607

ani

vefatı

belirlenmesi kabul edilmişse de Cumhurbaşkanı Turgut
üzerine Azerbaycan'a gidilmesi ileri bir tarihe

"Hollanda Raporu", Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Faaliyet Raporu(! Eylül 1992- 30 Eylül 1995), s. 93-121.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu (1
Eylül 1992- 30 Eylül1995), s. 20-1.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 28-9.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu (1
Eylül1992- 30 Eylül 1995), s. 2 i.
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. . 6os
erte ı enmıştır.

A nca k

gerçekleştirilememiştir.

gelişmeler

üzerine

ziyaret

20 Mayıs 1993 tarihli toplantıda Gümülcine Müftüsü İbrahim

•
Şerifin

Azerbaycan'daki

609

yapılacak duruşmasını

21.05.1993 'te Selanik'te

izlemek ve

Batı

Trakya'da

sıfatıyla

gözlemci

yaşayan soydaşlarla görüşerek onların sorunları

hakkında bilgi almak üzere İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz, Adana

Mv.

Uğur

Aşık'tan oluşan

Aksöz ve Trabzon Mv. Eyüp

Alt Komisyonun

Yunanistan'a gitmesi kabul edilmiştir. İbrahim Şerifin müftü olmadığı halde
müftülük yetkilerini

kullandığım

iddia eden dört Hristiyan

tanığın duruşmaya

ertelenmiştir. Ayrıca duruşma

gelmemesi üzerine dava on üç ay

salonundaki

elinde İncil bulunan Hz. İsa resmi Alt Komisyonun dikkatini çekmiştir.
İncelemelerde duruşmanın izlenmesinin yanı sıra Batı Trakya Türklerinin
sorunları dinlenmiştir. Yunanistan'ın Batı
tuttuğu

ve Türklere zorluklar

kullanmalarına

arasındadır.

izin

çıkararak yıldırmaya çalıştığı,

vermediği

Hazırlanan

edilerek raporun TBMM

baskı altında

Trakya Türklerini

Türk

kimliğini

vb. hususlar Alt Komisyonun tespitleri

rapor 14 Temmuz 1993 tarihli

toplantıda

kabul

Başkanlığına sunulması kararlaştırılmıştır.

26 Mayıs 1993 tarihli İHİK toplantısında 14-25 Haziran tarihleri
arasında Avusturya'nın Başkenti Viyana'da yapılacak olan BM Dünya İnsan
•

Hakları

Konferansı'na

Başkanvekili

ve

İHİK

Kırıkkale

Mv.

Başkanı
Hacı

ve Kırşehir Mv.

Sabri Yavuz,

Filiz, Ankara Mv. Mustafa

Tınaz

Titiz,

Antalya Mv. Faik Altun, İstanbul Mv. Hasan Mezarcı ve Trabzon Mv. Eyüp
Aşık'tan

oluşan

Alt

Komisyonun

katılması

kararlaştırılmıştır.

aksaklıklar sebebiyle Konferansa katılmak mümkün olmamıştır.

•

06.01.1994 tarihli İHİK toplantısında Dr. Sadık Ahmet ve Ahmet

Faikoğlu'nun

l 1 Ocak

vatandaşlıktan

çıkarılınalarma

1994

günü
ilişkin

gönderilmesine ve Gümülcine' de
608

609

610

Ancak

610

Atina'da
davanın

yaşayan

Türk

Danıştay'da
duruşmasına

azınlığın

yapılacak

gözlemci

temel hak ve

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu (1
Eylül 1992-30 Eylül 1995), s. 21-2.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu (1
Eylül 1992- 30 Eylül 1995), s. 58.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül 1992-30 Eylül 1995), s. 58.
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kullanımı

konusunda incelemeler yapılmasına karar
verilmiştir. İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz, Katip ve Şanlıurfa
Mv. İbrahim Halil Çelik, Antalya Mv. Ali Karataş, Elazığ Mv. Tuncay
Şekercioğlu ve Yozgat Mv. Mahmut Orhan'dan oluşan Alt Komisyon, 10-13
Ocak 1994 tarihlerinde Atina'da duruşmaya katılmak amacıyla Danıştay'a
gitmişse de mahkeme heyetince davanın on bir ay ertelendiğini öğrenmiş ve
özgürlüklerinin

ardından

Gümülcine'ye giderek

Batı

Trakya Türklerinin

sorunları hakkında

Alt Komisyon iki eski milletvekilinin Batı Trakya Türk
azınlığının hak ve özgürlükleri konusunda uluslararası platformlarda yaptıkları
bilgi

almıştır.

faaliyetlerin gerekçe gösterilerek
hakkında

şu

vatandaşlıktan

kanıya

vatandaşlıktan çıkarıimalarına çalışılması

varmıştır:

çıkarılmak

"Heyetimiz
üzere yargı önüne

özgürlüklerin en önemlilerinden olan
yönelik bu

uygulamanın

insan

çıkarılarak,

milletvekilinin
temel hak ve

vatandaşlık hakkından

mahrum etmeye

hakları

ihHilinin

iki

açık

eski

bir

örneği teşkil ettiği

inancındadır. Öte yandan duruşmanın Aralık ayına yani on bir ay sonraya

ertelenmesi de

ayrı

bir sorun

oluşturmaktadır. Diğer

örneklerden de

bilindiği

üzere azınlık ve azınlık liderleriyle ilgili davaların uzun aralıklarla sürekli
ertelenmesi Yunanistan'da yaşayan Türk azınlık üzerinde baskı
yaratmaktadır."

611

Alt Komisyon ayrıca Türk azınlığın sorunlarını "Kimlik
Sorunu, Vatandaşlık Hakkı ve Seyahat Özgürlüğü ile İlgili Sorunlar,
Örgütlenme Hakkı ile İlgili Sorunlar, Yasak Bölge Uygulaması Sorunları,

Müftü Seçimi Sorunu, Seçme ve Seçilme Hakkı ile İlgili Sorunlar, Ekonomik
Sorunlar ve Eğitim Sorunları" başlıkları altında ele almış ve Batı Trakya'da
yaşayan Türk azınlığını yıldırma ve göçe zorlama politikalarının devam ettiği,
baskı

ve asimilasyon politikalarıyla Türklerin "Elen Müslümanları" olduğu
konusunda zorlama ile mantığa aykırı ve gerçek dışı bir grup yaratılmaya
çalışıldığı ve temel hak ve özgürlükleri sürekli ihlal ettiği kanaatine
varmıştır. 612 Hazırlanan rapor 24 Şubat 1994'te kabul edilerek raporun TBMM
Başkanlığına

611

612

gönderilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1 Eylül 1992- 30 Eylül 1995), s.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1 Eylül 1992- 30 Eylül 1995), s.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
ı 39- ı 45.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
2 ı -2.
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06.04.1994 tarihli İHİK toplantısında Batı Trakya Türk
azınlığından eski Bağımsız Mv. Sadık Ahmet ve İşkeçe Seçilmiş Müftüsü
•

azınlık

Mehmet Emin Aga aleyhine,

haklarının

korunması

yönündeki

faaliyetleri nedeniyle açılan davaların ı 2 ve 14 Nisan 1994 tarihlerinde İşkeçe
ve Agrinio'da yapılacak duruşmalarına katılmak ve Batı Trakya'daki Türk
azınlığın temel hak ve özgürlüklerinin kullanımındaki gelişmeler konusunda
amacıyla

incelemeler yapmak

bir alt komisyonun gönderilmesine karar

verilmiştir. İHİK Başkanvekili ve Kırıkkale Mv. Hacı Filiz, Ankara Mv.

Mehmet Çevik ve Erzincan Mv. Ali İbrahim Tutu'dan Alt Komisyon 11-15
Nisan ı 994 tarihlerinde

duruşmalara katılmış

ve incelemelerde

bulunmuştur.

Mehmet Emin Aga hakkında "İşkeçe Müftüsü" sıfatını kullandığı gerekçesiyle
açılan davanın

biri

ertelenmiş, diğerinde

ise Mehmet Emin Aga 23 ay hapis

cezasına hükmedilmiş,

ancak bu cezanın paraya çevrilmesine karar verilmiştir.
Ahmet'in önceden çıkarmakta olduğu "Güven" gazetesinde

Heyet Dr.

Sadık

bildiri ve

yazılarında "Batı

kullanmak ve

Trakya Türk

azınlığa baskı

"Vatandaşları şiddete

ve

hükmüne dayanarak

açılan

ve

azınlığı"

ve 'Türk" ibarelerini

ayrımcılık yapıldığını

belirtmek yoluyla
etmek suretiyle kamu barışını bozmak"
davalar af kanunu kapsamında olması sebebiyle

ikiliğe teşvik

Alt Komisyon incelemeleri sırasında Batı Trakya Türklerinin
sorunları hakkında bilgi sahibi olmuş ve önceki yapılan incelemelere göre
temel hak ve özgürlükler konusunda gelişmenin olmadığı tespit edilmiştir. 613
Hazırlanan rapor İHİK'in 02.06.1994 tarihli toplantısında kabul edilerek
TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

dava

düşmüştür.

02.06.1994 tarihli İHİK toplantısında Pakistan Hükümetince

•
TBMM

Başkanlığına

iletilen davet

ihHHlerini incelemek, mülteci
liderleriyle

temaslarda

uyarınca,

kamplarını

bulunmak

görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Yavuz, Adana Mv. Turgut Tekin ve

614

Keşmir' de

ziyaret etmek, yetkililer ve
üzere

bir

614

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1 Eylül 1992- 30 Eylül 1995), s.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1 Eylül 1992-30 Eylül 1995), s.
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alt

hakları

Keşmir

komisyonun

İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri

Gümüşhane

Mv. Lütfi

Alt Komisyon 29 Haziran - 5 Temmuz 1994 tarihleri

613

insan

Doğan'dan oluşan

arasında Pakistan'ın

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu

145-151.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu

27.

İslamabad, Muzaffarabad, Lahor ve Karaçi şehirlerinde yetkililer ile görüşmüş

ve mülteci

kamplarında

incelemelerde

bulunmuştur.

Hazırlanan

raporun

"Sonuç ve Öneriler" bölümünde bölgede yoğun şekilde insan haklan
ihlallerinin gerçekleştiği, öncelikle silahların susturulması ve sorunun barışçı
yollarla çözülmesi gerektiği, Keşmir sorununun çözümü için özgür ve adil bir
yapılması

plebisit

Hindistan' da da

gerektiği,

ayrıca

soruna yanh

yapılması

incelemeler

girişimlerde bulunulmasına rağmen

gerektiği,

olumlu cevap

yaklaşılmaması

bu

amaçla

alınamadığı

için

gerekli

ve olumlu

cevap alındığı takdirde incelemenin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 615 Hatta
24. ı ı. ı 994 tarihli İHİK toplantısında çalışmaları tamamlanması amacıyla

Hindistan'a aynı Alt Komisyonun gönderilmesine karar verilmiştir. 616 Ancak
Hindistan'da incelemelerde bulunma

Hindistan'ın

olumsuz

tavrı

yüzünden

gerçekleşmemiştir. Hazırlanan rapor 28.03. ı 995 tarihli İHİK toplantısında

kabul edilmiştir. Rapor Başbakanlığa, Milli Savunma, Adalet ve İçişleri
Bakaniıkiarına gönderilmiştir.

Rapor

hakkında Başbakanlık tarafından

işlem yapılmazken diğer bakanlıklarda rapor bulunamamıştır.

•
haklarıyla

08.1 2. ı 994 tarihli İHİK toplantısında Bosna-Hersek'te ınsan

ilgili

gelişmelerin

izlenmesi, konunun dünya kamuoyunun dikkatine

sunulması;

gerekli temas, inceleme ve girişimlerde bulunulması
alt komisyon görevlendirilmesine karar verilmiştir. 618
•

bir

617

İHİK'in

amacıyla

bir

26.01.1995 tarihli toplantısında Batı Trakya Türk

azınlığından İşkeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine, müftülük
sıfatını

gayri kanunu olarak kullandığı, müftülük makamını gasbettiği
iddiasıyla açılan davanın 27 Ocak ı 995 tarihinde Yunanistan'ın Agrinio

kentinde . yapılacak duruşmasına heyet gönderilmesine karar verilmiştir.
Kocaeli Mv. İsmail Amasyalı, Ankara Mv. Mehmet Çevik ve İstanbul Mv.
Mukadder

Başeğmez'den oluşan

Alt Komisyon 26-28 Ocak

arasında duruşmaya katılmıştır. Yunanistan'ın

615

616
617

618

25

Aralık

ı995

tarihleri

1990 günü KHK ile

"Keşmir Raporu", Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet
Raporu(! Eylül 1992-30 Eylül 1995), s. 167-8.
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, 1994/38.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınlan 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 30.
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, 1994/39.
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iş başına

müftülerin seçimle

müftülerin Yunanistan

gelmelerini düzenleyen kanunu ilga ederek

makamlarınca atanmasını

hükmünü getirmesi üzerine

İşkeçe Seçilmiş Müftü Mehmet Emin Aga hakkında davalar açılmıştır.
hakkında

Mehmet Emin Aga

sıfatını

müftülük

gayri kanunu

kullandığı

gerekçesiyle hakkında açılmış üç dava bulunmaktadır. Larissa İstinaf
Mahkemesinin
konulmuştur.

kararıyla

Mehmet Emin

yerleşim

üç

çok fazla

yaşında

uygulanan
edilmiştir.

•

özgürlüğü

baskıcı

ile

ve tansiyon

Raporda din

bağdaştırılamayacağı

ve insan

ve Larissa Cezaevine

dava Agrinio'da devam

uzaklığı

olmasına rağmen

bakılmayarak ertelenmiştir.

din ve inanç

dört yüz kilometredir.

hastası olmasına

mesai

bittiği

ve iki

gerekçesiyle

adamının cezalandırılmasının

ve

Batı

Trakya Türk

haklarına aykırı işlemlerin

devam

azınlığa

ettiği

tespit

619

28.03.1995

azınlığından Bağımsız

Hacı

tarihli

İHİK

eski Mv. Dr.

Hafız

yönetmeni Mustafa
Ahmet

birimlerinin birbirine

Aga'nın altmış

şehir arasında uzaklığın

davaya

hakkında açılan

Mehmet Emin Aga

etmekte olup bu

edilmiş

on ay hapse mahkum

Mustafa ve

Osman aleyhine

toplantısında

Sadık

Batı

Trakya

Türk

Ahmet ile Balkan Gazetesi eski

Dostluk-Eşitlik

azınlık hakkındaki

Partisi Genel Sekreteri

faaliyetleri sebebiyle

açılan

davaların

6 Nisan ı 995 günü Yunanistan'ın Agrinio şehrinde yapılan
duruşmalarına Çorum Mv. Cemal Şahin, Yozgat Mv. Mahmut Orhon ve
Kahramanmaraş Mv. Recep Kırış'tan oluşan Alt Komisyonun gönderilmesine
karar verilmiştir. Alt Komisyon 5-7 Nisan
giderek duruşmaya katılmıştır. 620

•

ı 995

tarihlerinde Yunanistan'a

ı 1.04. ı 995 tarihli İHİK toplantısında Filipinler İnsan Hakları

Komisyonu işbirliği ile BM İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ve
18-2ı

Nisan

ı995

tarihlerinde Manila'da yapılacak "İnsan Haklarının

Korunması ve Geliştirilmesi İçin Üçüncü Uluslararası Ulusal Kurumlar

619

620

Türkiye Büyük Millet
(1 Eylül 1992- 30 Eylül
Türkiye Büyük Millet
(1 Eylül 1992- 30 Eylül
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Meclisi
1995), s.
Meclisi
1995), s.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
151-4.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu

30.

Toplantısı"na İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz ve Ankara Mv.

Mustafa Tınaz Titiz'in gönderilmesine karar verilmiştir. 621
•

17.05.1995

tarihli

İHİK

toplantısında

Batı

Trakya

Türk

azınlığından Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif aleyhine "Müftülük
sıfatını gasbettiği" iddiasıyla açılan davanın

İstinaf

Mahkemesinde

yapılacak

24.04.1995 tarihinde Selanik

duruşmasına

bir

alt

komisyonun

gönderilmesine karar verilmiştir. İHİK Başkanı ve Kırşehir Mv. Sabri Yavuz,
İzmir Mv. Mehmet Özkan ve İstanbul Mv. Bülent Akarcalı'dan oluşan Alt

Komisyon 23-25
katılmışlardır.

Mayıs

1995 tarihlerinde Yunanistan'a giderek

duruşmaya

622

• 03.12.1996 tarihli İHİK toplantısında Batı Trakya Türklerinden
Adnan Raifin 5 Aralık 1996 tarihinde Yunanistan'ın Agrinio şehrindeki
duruşmasını izlemek üzere İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu,

İstanbul Mv. Yılmaz Karakoyunlu, İzmir Mv. Sabri Ergül, Adana Mv. İbrahim

Yavuz Bildik ve Bingöl Mv.

Kazım Ataoğlu'ndan oluşan

gönderilmesine karar verilmiştir.
•

Yunanistan'ın Bağımsız

sonuçlanan trafik

kazası

Alt Komisyonun

623

eski Mv. Dr.

Sadık

ile ilgili 20 Ocak 1997'de

Ahmet'in ölümü ile

yapılacak duruşmayı

izlemek üzere İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu, Sözcü ve
İzmir Mv. Hakan Tartan, İstanbul Mv. Yılmaz Karakoyunlu, Manisa Mv.
Erdoğan

Yetenç, Kayseri Mv. Osman Çilsal ve Bingöl Mv. Kazım
Ataoğlu'ndan
oluşan
Alt Komisyonun Yunanistan'a gönderilmesi
kararlaştırılmıştır. 19-23 Ocak tarihlerinde davayı izleyen Alt Komisyon,
yargılamanın adil ve usulüne uygun yapıldığı ve ziyaretierin Batı Trakya Türk
azınlığı üzerinde moral etkisinin olduğu kanısına varmıştır.

621
622

623
624

624

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylüll995), s. 30.
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararları, 17 .05. 1995, Karar No: 44.
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon Kararla~ı, 03.1 2.1996, Karar No: 2.
"Doktor Sadık Ahmet'in Ölümüyle Sonuçlanan Kaza İle İlgili Duruşmayı İzlemek Üzere
Selanik'e Giden İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetinin Davayla İlgili
Değerlendirme Notu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığı (1 Ekiml995-30 Haziran 1997), s. 68-71.
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• 18.03.1997 tarihli İHİK toplantısında İşkeçe Seçilmiş Müftüsü
Mehmet Emin Aga'nın "Yasal müftünün yetki ve sıfatiarını gasbettiği"
gerekçesiyle

hakkında açılan davanın

03.04.1997'de

Hakimli Asliye Ceza Mahkemesinde

yapılacak

Yunanistan'ın

olan

Lamia Tek

duruşmasını

izlemek

üzere bir heyetin gönderilmesine karar verilmiştir. İHİK Başkanı ve Eskişehir
Mv. Demir Berberoğlu, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Başkanvekili
ve İstanbul Mv. Bahri Zengin, Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan ile Katip ve
İzmir Mv. Sabri Ergül'den oluşan Alt Komisyon 3 Nisan 1997 tarihinde
duruşmayı izlemiştir. Yargılamada

edilmiş

ve on iki ay hapse mahkum
çevrilmiştir.
desteğin
olduğunu

Alt Komisyon

verilmesinin ve

Mehmet Emin Aga iki

Batı

ancak hapis

Trakya Türk

kışkırtmaya

cezası

azınlığına

soydaşların yalnız olmadığını

gösterecek, fakat

ayrı

ve

dosyadan sekiz
para

cezasına

her türlü manevi
onların arkasında

yol açmayacak her türlü

girişimin

TBMM tarafından gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı kanaatindedir. 625
•

02.04.1997 tarihli İHİK toplantısında Hollanda'nın Lahey ve

Almanya 'nın Krefeld ve Hessen
evlere

yapılan ırkçı saldırılar

ölümü ve ikisinin

şehirlerinde

sonucu

yaralanması olayını

Türk

vatandaşlarının yaşadıkları

çıkan yangınlarda

dokuz

vatandaşın

incelemek ve temaslarda bulunmak

üzere alt komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştır. 626 İHİK Başkanı ve
Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu, Sözcü ve İzmir Mv. Hakan Tartan, Manisa
Mv. Erdoğan Yetenç, Kayseri Mv. Recep Kırış, Edirne Mv. Ümran Akkan,
Gaziantep Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı ve Trabzon Mv. İbrahim Çebi'den
oluşan Alt Komisyon 13-16 Nisan 1997 tarihlerinde Hollanda'ya gitmiştir. Alt
Komisyon kundaklama olayı ile ilgili görüşmelerde bulunmuş ve Türk
vatandaşlarının sorunlarını dinlemiştir. İncelemelerde kundaklama ile ilgili

savcılık araştırmasının ciddi bir şekilde sürdürüldüğü tespit edilmiştir.

625

626

627

627

"Mehmet Emin Aga'nın Duruşmasını İzlemek Üzere Lamia'ya Giden İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Heyetinin Davayla İlgili Değerlendirme Notu", Faaliyet Raporu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Ekiml995-30 Haziran
ı 997), s. 79-80.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(! Ekiml995-30 Haziran 1997), s. 20.
"Hollanda Alt Komisyonu Raporu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Ekim1995-30 Haziran 1997), s. 81-6.
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•

06.05.1997 tarihli İHİK toplantısında Gökçepınar Camini gerekli

izinler alınmadan onardıkları gerekçesiyle 23 Mayıs 1997' de İşkeçe Tek
Hakimli Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan imam ve mütevelli heyetin
duruşmasını izlemek üzere bir heyetin gönderilmesine karar verilmiştir. 628
İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu, Edirne Mv. Ümran Akkan,

Batman Mv. Musa Okçu, Kırşehir Mv. Cafer Güneş ve Adana Mv. İbrahim
Yavuz Bildik'ten

oluşan

Alt Komisyon 22-23

Mayıs

1997 tarihlerinde

duruşmaya katılmışlardır.

Caminin onarımı için izin talebinde bulunulduğu,
ancak bürokratik işlemlerin uzun sürmesi ve caminin durumunun iyi olmaması
sebebiyle izin

alınmadan inşaata başlandığı,

mütevelli heyeti

hakkında

dava

bu sebeple caminin

açıldığı, yargılama esnasında

sonradan

iznin ibrazı üzerine söz konusu kişilerin heraat ettiği anlaşılmıştır.
•
tanıtılması,

imaını

ve

alınan

629

27.02.1997 tarihli İHİK toplantısında TBMM İHİK çalışmalarının
Avrupa

Parlamentosunun

Türkiye aleyhindeki

kararı

ve

Uluslararası Af Örgütü'nün başlattığı kampanya sonrasında insan hakları

konusunda son dönemde ülke aleyhine yürütülen kampanyalam

karşı

yurt

dışında gerekli temaslarda bulunup, çalışmalar yapılması amacıyla İHİK
Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu, Edirne Mv. Ümran Akkan,
İstanbul Mv. Yılmaz Karakoyunlu, Kayseri Mv. Osman Çilsal ve Manisa Mv.

Erdoğan Yetenç'in Danimarka'ya; Başkanvekili ve İstanbul Mv. Bahri

Zengin, Yalova Mv. Yaşar Okuyan, Mersin Mv. Alıdülbaki Gökçel, Muş Mv.
Erkan Kemaloğlu ve Muğla Mv. Lale Aytaman'ın Almanya'ya; Sözcü ve
İzmir Mv. Hakan Tartan, Bingöl Mv. Kazım Ataoğlu, İzmir Mv. Metin Öney,
Adana Mv. İbrahim Yavuz Bildik ve Batman Mv. Musa Okçu'nun
Avusturya'ya; Katip ve İzmir Mv. Sabri Ergül, Çorum Mv. Zülfikar Gazi,
Kayseri Mv. Recep Kırış, Muğla Mv. İrfettin Akar ve Gaziantep Mv. Mehmet
Bedri İncetahtacı'nın Belçika'ya; Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Rize
Mv. Şevki Yılmaz, İstanbul Mv. Cefı Jozef Kamhi, Kırşehir Mv. Cafer Güneş

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekimi 995-30 Haziran 1997), s. 21.
629
"Gökçepınar Camiini Gerekli İzinler Alınmadan Onardıkları Gerekçesiyle Mütevelli Heyeti
ve İmam Aleyhine Açılan Davayı İzlemek Üzere İşkeçe'ye Giden İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Heyetinin Davayla İlgili Değerlendirme Notu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Ekiml995-30 Haziran 1997),
s. 92-3.
628
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ve Trabzon Mv. İbrahim Çebi'nin Yunanistan'a gitmesine karar verilmiştir.
Bu proje bağlamında ilk Alt Komisyon ziyareti Avusturya'ya yapılmış ve bu
ziyarette yetkililer ile görüşülmüş, vatandaşların sorunları dinlenmiş ve
cezaevinde incelemelerde bulunulmuştur. 630 Proje bağlamında ikinci ziyareti,
28 Mayıs- 3 Haziran 1997 tarihleri arasında İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv.
Demir Berberoğlu, İstanbul Mv. Yılmaz Karakoyunlu, Manisa Mv. Erdoğan
Yetenç ve Gaziantep Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı'dan oluşan Alt Komisyon
Danimarka'ya gerçekleştirmiştir. İncelemelerde Türk vatandaşlarının sorunları
dintenerek Danimarka
ve insan

hakları

makamıarına iletilmiştir. Ayrıca

örgütleri ile ilgili temaslarda RP'nin

işkence ve terör olayları gündeme getirilmiştir.

mensupları

aleyhine

azınlık

olmaları nedeniyle

onarımını

makamları

kapatılması, kayıp,

631

22.05.1997 tarihli İHİK toplantısında Batı Trakya Türk azınlığı

•
etmiş

Danimarka

yasa

dışı

veya

vatandaşlık haklarını

açılmış

kullanmaya

teşebbüs

davalardan; İşkeçe Koyunköy Cami

bir biçimde yürüttükleri

iddiasıyla açılan

ve 3 Haziran

1997'de İşkeçe Üç Hakimli Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek dava ile
soydaş öğretmenler aleyhine açılmış ve 5 Haziran 1997' de Agrinio Üç

Hakimli Ceza Mahkemesinde görülecek

davanın duruşmalarını

izlemek üzere

İHİK Başkanı ve Eskişehir Mv. Demir Berberoğlu, Sözcü ve İzmir Mv. Hakan

Tartan, Rize Mv. Şevki Yılmaz, Muğla Mv. İrfettin Akar ve Çorum Mv.
Zülfikar Gazi'den oluşan Alt Komisyonun Yunanistan'a gönderilmesine karar
verilmiştir. Duruşmaları 2-6 Haziran 1997 tarihleri arasında izleyen Alt
Komisyon davaların açılması hakkında şu kanıya varmıştır: "Heyetimizin
gözleınİ olarak izlediği her iki dava da Yunan makamlarınca Batı Trakya Türk
Azınlığa yönelik sürdürülen baskı politikaları çerçevesinde, azınlık haklarının
ve temel hak ve özgürlüklerinin

kullanılması

yönündeki faaliyetler

sözde suçlar isnat ederek açılan davalara örnek oluşturmaktadır."
630

631

632

hakkında

632

"TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon~ Heyetinin Avusturya Ziyareti Raporu",
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
( 1 Ekim 1995-30 Haziran ı 997), s. 88-9 ı.
"Danimarka Alt Komisyonu Raporu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (ı Ekim 1995-30 Haziran ı 997), s. 94-7.
"İşkeçe-Koyunköy Camii Onarımını Yasadışı Bir Biçimde Yürüttükleri iddiasıyla Köy
İmaını ve Diğer Soydaşlar Aleyhine Açılan ve 3 Haziran 1997'de İşkeçe'de Görülen Dava İle
Soydaş Öğretmenler Aleyhine Açılan ve 5 Haziran 1997'de Agrinio'da Görülen Davayı
İzlemek Üı:ere Yunanistan'a Giden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetinin
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•
mensupları

İHİK'in 10.02.1998 tarihli toplantısında Batı Trakya Türk azınlık

17.02.1998'deki duruşmasını izlemek
amacıyla Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Kırşehir Mv. Cefer Güneş,
aleyhine

açılan

bir

davanın

İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Manisa Mv. Erdoğan Yetenç'ten oluşan Alt

Komisyonun gönderilmesine ve bu tarihten sonraki duruşmalara gönderilecek
heyetin belirlenmesi ve programlanması hususunda İHİK Başkanlık Divanına
yetki verilmesine karar verilmiştir.
İHİK'in 10.02.1998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

•

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 19.02.1998 'de aldığı kararla, İşkeçe Seçilmiş

Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine

açılan davanın

25

Şubat

1998 tarihinde

Yunanistan'ın Lamia şehrinde görülecek olan duruşmasına, İHİK Başkanı ve
Aydın

Mv.Dr. Sema

Pişkinsüt,

Katip ve Gaziantep Mv. Mehmet Bedri

İncetahtacı, Muğla Mv. İrfettin Akar, Ordu Mv. İhsan Çabuk ve Aydın Mv.

Fatih Atay'dan

oluşan

Alt Komisyonun gönderilmesine karar vermiştir.

İHİK'in ı 0.02. ı 998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

•

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 2 ı .05.1998 'de aldığı kararla, İşkeçe Seçilmiş

Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine açılmış olan davanın 28 Mayıs ı 998
tarihinde görülecek olan duruşmasını izlemek üzere Yunanistan'a İHİK
Başkanı

ve

Aydın

Mv. Sema

Pişkinsüt,

Çorum Mv. Zülfikar Gazi ve

Şırnak

Mv. Bayar Ökten'den oluşan Alt Komisyonun gönderilmesine karar vermiştir.
•

İHİK'in 10.02.1998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 02.07 .1998' de aldığı kararla, Yunanistan

yönetimince hazırlatılan Türkçe okuma kitaplarını azınlık okullarında
toplamaktan sanık İşkeçe'nin Ilıca Köyü'nden beş kadın soydaş ile Rodop'un
Omurlu Köyü'nden üç erkek soydaşın 6 Temmuz 1998'de Trakya İstinaf
Mahkemesinde görülecek olan duruşmalarını izlemek üzere Sözcü ve İzmir
Mv. Sabri Ergül, Kırşehir Mv. Cafer Güneş ve Muğla Mv. İrfettin Akar'dan
oluşan

Alt Komisyonun Yunanistan'a gönderilmesine karar vermiştir.
•

İHİK'in ıo.02.ı998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 27.10.1998'de aldığı kararla, 4-8 Kasım 1998
Davalarla İlgili Değerlendirme Notu", Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (1 Ekim1995-30 Haziran 1997), s. 102.
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tarihleri arasında Gümülcine'deki Trakya İstinaf Mahkemesinde görülecek
duruşmayı izlemek üzere Yunanistan'a İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema
Pişkinsüt,

Manisa Mv.

Erdoğan

Yetenç, Çorum Mv. Zülfikar Gazi,

Muğla

Mv.

İrfettin Akar ve Ordu Mv. İhsan Çabuk'tan oluşan Alt Komisyonun

gönderilmesine karar vermiştir.
•

İHİK'in 10.02. ı 998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 27. ı 1.1 998'de aldığı kararla, 3-5 Aralık 1998

tarihleri arasında Gümülcine' deki Trakya İstinaf Mahkemesinde görülecek
duruşmayı izlemek üzere İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Ordu
Mv. İhsan Çabuk ve Malatya Mv. Yaşar Canbay'dan oluşan Alt Komisyonun
gönderilmesine karar vermiştir.
•

İHİK'in 10.02.1998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 09.ı2.ı998'de aldığı kararla,

14 Aralık

1998 'de Larissa Tek Üye li Asliye Ceza Mahkemesinde İşkeçe Müftüsü
aleyhine açılan davayla 15 Aralık 1998'de Gümülcine İstinaf Mahkemesinde
görülecek Mustafçova

davasının duruşmalarını

izlemek üzere, 13-16

Aralık

1998 tarihleri arasında Yunanistan'a İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema
Pişkinsüt, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Manisa Mv. Erdoğan

Yetenç ve Çorum Mv.

Zülfikar Gazi'den

oluşan

Alt Komisyonun

gönderilmesine karar vermiştir.
•

İHİK'in 10.02.1998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 07.01.1999'de aldığı kararla ı 1, 13 ve 15

Ocak tarihlerinde Gümülcine'de görülecek olan Ircan, Ircan I, Ircan II,
Çelebiköy, Baraklı ve İşkece Türk Birliği davalarını izlemek üzere İHİK
Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha

Tanık, Kırşehir Mv. Cafer Güneş ve Muğla Mv. İrfettin Akar'dan oluşan Alt

Komisyonun Yunanistan'a gönderilmesine karar vermiştir.
•

İHİK'in 10.02.1998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 14.01.1999'de aldığı kararla, 27 Ocak

tarihinde Gümülcine'de görülecek olan

Ilıca

I,

Ilıca

II ve Omurluköy

davalarını izlemek üzere Yunanistan'a İHİK Başkanı ve Aydın Mv.Dr. Sema
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Pişkinsüt, Katip ve Gaziantep Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı ve İstanbul Mv.
Osman Kılıç'tan oluşan Alt Komisyonun gönderilmesine karar vermiştir.
İHİK'in ı 0.02.1 998 tarihli toplantısında kendisine verdiği yetki

•

uyarınca İHİK Başkanlık Divanı 28.01.1 999' de aldığı kararla, 5 Şubat ı 999

tarihinde Gümülcine İstinaf Makemesi'nde görülecek Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği'nin kuruluş tüzüğünün onayıanmasına ilişkin davanın
duruşmasını

izlemek üzere Çorum Mv. Zülfikar Gazi ve Katip ve Gaziantep

Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı'dan oluşan Alt Komisyonun 4-6 Şubat ı999
tarihleri

arasında

Yunanistan'a gönderilmesine karar vermiştir.

ı 9.03. ı 998

•

tarihli

İHİK

toplantısında

Kosova'ya

heyet

gönderilmesi konusunda İHİK Başkanlık Divanına yetki verilmesine karar
verilmiştir. 633

•
19.03.1998 tarihli İHİK toplantısında 27-29 Nisan 1998
tarihlerinde Fas 'ta gerçekleştirilecek İnsan Haklarının Korunması ve
Geliştirilmesiyle İlgili Ulusal Kurumların İlk Akdeniz Toplantısına
gönderilecek alt komisyonun tespiti ve programlanması hususunda İHİK
Başkanlık Divanına yetki verilmiştir. Verilen yetki uyarınca İHİK Başkanı ve
Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Sözcü ve

İzmir Mv. Sabri Ergül, Edirne Mv. Ümran Akkan, İstanbul Mv. Bahri Zengin,
İzmir Mv.

Metin Öney ve Kayseri Mv. Recep Kırış'tan oluşan Alt
Komisyonun gönderilmesine karar verilmişse de Fas'ın sadece kısıtlı sayıda
kişi ağırlayabileceğinin belirtilmesi üzerine ziyaret gerçekleştirilememiştir.
28.07.1998 tarihli İHİK toplantısında 16-18 Eylül 1998 tarihleri
arasında Varşova'da yapılacak III. İnsan Hakları Konferansı'da İHİK'i temsil
edecek alt
komisyonların
belirlenmesi
ve
TBMM
tatildeyken
•

gerçekleştirilebilecek yurt dışı ziyaretierin planlanması için İHİK Başkanlık
Divanına

yetki verilmesi kabul

edilmiştir.

Verilen yetki

uyarınca

16-18 Eylül

1988 tarihleri arasında Varşova' da düzenlenecek Uluslararası İnsan Hakları
Konferansı'na İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Sözcü ve İzmir

Mv. Sabri Ergül, Katip ve Gaziantep Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı, Kayseri

633

TBMM İllİK Arşivi, Komisyon Kararları, 19.03. 1998, Karar No: 2.
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Mv. Recep Kırış ve Iğdır Mv. Adil Aşırım'dan oluşan Alt Komisyonun
gönderilmesine karar verilmiştir. Konferansta Yunan kökenli ABD vatandaşı
Eric Chenovelt'in Türkiye

hakkında

menfi

görüşler

içeren deklarasyonun

kabul edilmesi Alt Komisyonun girişimleri ile engellenmiştir. 634
İHİK'in ı8.ı 1.1998 tarihli toplantısında Hindistan Parlamentosu

•

nezdinde Yeni Delhi'de

yapılacak görüşmelere katılacak

alt komisyonun

belirlenmesi ve programlamanın yapılması amacıyla Başkanlık Divanına yetki
verilmiştir. Verilen yetki uyannca Başkanlık Divanı 27.ıl.l998'de aldığı
kararla

Hindistan

Parlamentosu

nezdinde

Yeni

Delhi' de

yapılacak

görüşmelere katılmak üzere İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt,
Başkanvekili ve İzmir Mv. Suha Tanık, Sözcü ve Gaziantep Mv. Mehmet

Bedri İncetahtacı, Manisa Mv. Erdoğan Yetenç ve Muğla Mv. İrfettin
oluşan

Akar'dan

Alt Komisyonun gönderilmesine karar
Keşmir

Hindistan Hükümetinin
nedeniyle, insan

hakları

sorunu gibi

yaşadığı birtakım

konusunda ülkelerini ziyaret edecek

parlamenter heyeti kabul etmede çekingen
gerçekleşememiştir.

verilmişse

davranması

de

iç sorunlar
yabancı

bir

sebebiyle ziyaret

635

• ı 8. ı 1.1999 tarihli İHİK toplantısında Dışişleri Bakanlığı Doğu
Avrupa Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Reşit Uman, Yargıtay
Cumhuriyet Savcısı Niyazi Güney, Birleşik Kafkasya Konseyi Başkanı Enver
Kaplan ile Genel Sekreteri Sönmez Can, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anıl Çeçen ve Kafkas-Çeçen Dayanışma Komitesi
Eski Başkanı İHİK' e bilgi vermiştir. 25.1 1.1999 tarihli toplantıda ise İHİK
Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişk\nsüt, İstanbul Milletvekilleri Emre
Kocaoğlu

ile Mustafa

Baş,

Bozkurt'tan

oluşan

mültecilerin

durumlarını

Manisa Mv. Hüseyin Akgül ve Sinop Mv. Kadir

Alt Komisyonun Gürcistan'a göç etmek zorunda kalan
incelemek üzere Gürcistan'a gönderilmesine karar

verilmiştir. 29.11.1999 tarihli İHİK toplantısında Çeçenistan' da yaşanan

olaylarla ilgili
çekilmiştir.
634

635

basın açıklaması yayınlanarak

8-14

Aralık

kamuoyunun dikkati olaylara

1999 tarihlerinde Gürcistan' da incelemelerde bulunan

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 39.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. ll.
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Alt Komisyonun hazırladığı rapor İHİK'in 20.02.2000 tarihli toplantısında
oybirliği ile kabul edilmiştir. 636 İncelemeler sırasında Gürcistan'ın en üst
düzey yetkilileri ile

görüşülmüş, Şatili

ve

Alımeta'daki

Çeçen mültecilerin

durumu görülerek onlardan bilgi alınmıştır. Mülteciterin ölüm korkusu
içerisinde ve aşırı yorgun olduklan görülmüştür. Çeçen mülteciterin durumunu
incelemek

amacıyla

giden ilk parlamenter heyet olan Türk Heyeti, Çeçen

mültecilerin insanlık dramı yaşadıklarını ve insancıl yaklaşımla mültecilere
sınırlarını açan Gürcistan'ın ekonomik sorunları olması nedeniyle durumun
daha da

ağırlaştığını

durumlarının

yeterli

tespit

etmiştir. Ayrıca

BM Mülteciler Yüksek

derecede anlatılınadığı

sorunlarına rağmen

Heyet Çeçenlerin ve mülteciterin

Komiserliği'nce

kanaatindedir.

gerçekleştirilebilmesi

637

dünya kamuoyuna

İncelernelerin

güvenlik

büyük bir başarı olup İHİK

çalışmaları arasında
değerlendirme

dikkati çekmektedir. Ancak raporun tespit ve genel
kısmında konunun insan hakları boyutuna değinilmekle birlikte

rapor daha çok ülke raporu
başlıklardan

638

şeklindedir.

değerlendirme kısmındaki şu

da anlaşılacağı üzere incelemelerde insan hakları üzerinden

hareket edilse de raporun bu
insan

Tespit ve

hakları

kısmında

mantaHtesi ile

ülke ile ilgili

bağdaşmamaktadır.

diğer

verilerin yer

alması

Konunun raporda insan

hakları yönünün zayıf kalması ister istemez dikkati çekmektedir. İnceleme
sonrası

ikili

ilişkilerin

geliştirilmesine

katkı

sağlamak

amacıyla

başta

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmak üzere Kültür Bakanı İstemihan

Talay, İçişleri
Bostancıoğlu
görüşülmüştür.

Bakanı

Sadettin Tantan, Milli Eğitim Bakanı Metin
ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile
Ayrıca Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 14-15 Ocak 2000

tarihlerinde Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. 639

636

637

638

639

Çeçenistan İle İlgili Rapor, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları: 5, TBMM
Basımevi, Ankara, Şubat 2000, s. 7-8.
Çeçenistan İle İlgili Rapor, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları: 5, TBMM
Basımevi, Ankara, Şubat 2000, s. 43-4.
"III. Alt Komisyonun Tespjtleri, Genel Değerlendirıne ve Yaptıkları, A. Gürcistan Ziyareti
Sonrası Heyetin Değerlendirmeleri, 1. Genel Bilgiler 2. Gürcistan'a Göç Eden Mülteciler İle İlgili
Bilgiler 3. Gürcistan'ın Etnik Yapısı İle İlgili Bilgiler 4. Gürcistan Devletinin İç Yapısı İle İlgili
Bilgiler 5. Ekonomik Değerlendirmelerle İlgili Bilgiler 6. Türkiye-Gürcistan İlişkileri İle İlgili
Değerlendirmeler", Çeçenistan İle İlgili Rapor, s. 43-7.
Çeçenistan İle İlgili Rapor, s. 49-50.
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07.10.1999 tarihli İHİK toplantısında Yunanistan'da Batı Trakya
Türk azınlığı aleyhine açılan davalardan 19 ve 25 Ekim 1999 tarihlerinde
duruşması yapılacak olanları izlemek amacıyla her partiden seçilen bir üye ve
•

başkandan

alt komisyon gönderilmesine ve sonraki duruşmalara
gönderilecek alt komisyon üyelerinin tespiti konusunda Başkanlık Divanına
yetki

oluşan

verilmiştir. Başkanlık Divanına

verilen yetki

uyarınca

8 Ekim 1999'da

alınan kararla Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği aleyhine açılan davanın

19 Ekim 1999'daki duruşmasını izlemek üzere Yunanistan'a İHİK Başkanı ve
Aydın

Mv. Sema

Pişkinsüt,

Ordu Mv. Eyüp Fatsa, Ardahan Mv. Faruk Demir,
Muğla

Karabük Mv. Mustafa Eren ve

Mv. Metin Ergun'dan

oluşan

Alt

Komisyonun gönderilmesine karar verilmiştir.
•

07 .lO .1999' da

Başkanlık

Di vanına

verilen

uyarınca

yetki

18.11.1999 tarihinde alınan kararla İşkeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin
Aga aleyhine açılan davanın 1 Aralık 1999'da Yunanistan'ın Larissa şehrinde
yapılacak duruşmasına İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt,
Başkanvekili

ve

Büyükerman,

Diyarbakır

Rize

Müderrisoğlu

Mv.

Mv. Sebgatullah
Mehmet

Seydaoğlu, Eskişehir

Bekaroğlu,

ve Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya'dan

gönderilmesine karar verilmiştir.

Antalya
oluşan

Mv. Mail

Mv.

Osman

Alt Komisyonun

640

• 07.10.1999'da Başkanlık Divanına verilen yetki uyarınca
24.05.2000 tarihinde alınan kararla İşkeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin
Aga aleyhine

açılan davanın

31

Mayıs

2000'de

Yunanistan'ın

Lamia

şehrinde

yapılacak duruşmasına İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Kocaeli

Mv. Kemal Köse, Burdur Mv. Hasan Macit, Malatya Mv.

Yaşar

Canbay ve

İzmir Mv. Rıfat Serdaroğlu'ndan oluşan Alt Komisyonun gönderilmesine

karar verilmiştir.
•
konularda
gündemin
verilmiştir.

22.02.2000 tarihli İHİK toplantısında İHİK'in görev alanına giren
çalışma

gruplarının

saptanması

oluşturulması,

konusunda

Bu yetki

uyarınca

konuların

Başkanlık Divanına

irdelenmesi için

yetki verilmesine karar

02.03.2000 tarihli

İHİK

toplantısında

Almanya'da yaşayan Türklerin sorunları konusunda; İHİK Başkanı ve Aydın
640

TBMM İHİK Arşivi, Başkanlık Divanı Kararları, ı 8. ı ı. ı 999, Karar No: 4.
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Mv. Sema

Pişkinsüt, Başkanvekili

ve

Muğla

Mv. Metin Ergun,

Başkanvekili

ve Diyarbakır Mv. Sebgatullah Seydaoğlu, Sözcü ve İstanbul Mv. Bahri
Zengin, Katip ve Karabük Mv. Mustafa Eren, Bursa Mv. Orhan Ocak, İstanbul
Mv. Mustafa Baş, Ordu Mv. Eyüp Fatsa ve Kocaeli Mv. Kemal Köse'den
oluşan Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Alt Komisyon 31 Ekim- 5
Kasım 1999 tarihlerinde Almanya'da incelemelerde bulunmuş ve yetkililer ile
görüşmüştür.

Alt Komisyon Berlin Tegel Cezaevinde incelemelerde bulunarak

Türk mahkumlarla görüşmüştür. Ardından Federal Almanya İnsan Hakları ve
insani Yardım Komisyonunun toplantısına katılmıştır. Alt Komisyon ayrıca
Berlin Adalet Senatörü Dr. Ehrhart Körting, Federal İçişleri Bakanı Otto
Schily, Türk Mv. Cem Özdemir ve Türk-Alman Dostluk Grubu ile
görüşmüştür.

641

Diyarbakır Mv. Sebgatullah Seydaoğlu ve Karabük Mv.

Mustafa Eren'in Alt Komisyonun

bazı çalışmalarına katılmadıkları

yapılan bara gittikleri iddiası yazılı basında geniş yer tutmuştur.

•

ve striptiz

642

24.05.2000 tarihli İHİK toplantısında 31 Mayıs - 1 Haziran 2000

tarihlerinde Mehmet Emin Aga aleyhine

açılan davaları

izlemek üzere

Batı

Trakya'ya, İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt, Denizli Mv. Ali
Keskin, Burdur Mv. Hasan Macit, Malatya Mv. Yaşar Canbay ve İzmir Mv.
Rıfat
·ı

Serdaroğlu'ndan

. . 643

oluşan

Alt

Komisyonun

gönderilmesine

karar

verı mıştır.

08.06.2000 tarihli İHİK toplantısında 16-18 Haziran 2000 tarihleri
arasında Londra'da Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunca düzenlenecek
olan Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayına İHİK Başkanı ve Aydın
Mv. Sema Pişkinsüt, Manisa Mv. Hüseyin Akgül, Diyarbakır Mv. S. Haşim
Haşimi, İstanbul Mv. Mustafa Baş ve Sinop Mv. Kadir Bozkurt'tan oluşan Alt
Komisyonun gönderilmesine karar verilmiştir. 17-18 Haziran 2000
•

tarihlerinde Avrupa
Hasanoğlu

kurultayda
641

Batı

Trakya Türkleri Federasyon

ve Yönetim Kurulunun
Batı

katkılarıyla

Başkanı

Nemci

Londra'da düzenlenen

Trakya'da meydana gelen olaylar dördüncü kez

uluslararası

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1999-2000, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 17, TBMM Basımevi, Ankara, Eylül 2001, s. 78-85.
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alanda tartışılmıştır. Kurultay sonunda
644
ı·ı gı·ı·ı k arar ı ar aı ınmıştır.
•

Trakya Türklerinin sorunlan ile

Yaşayan

Dışmda

"Ülkemiz

Batı

Türkiye

Cumhuriyeti

Yurttaşlarının Karşılaştıkları İnsan Hakları Sorunlarının incelenmesi

Projesi" Türkler 1960'lı
dünyanın

yıllardan

pek çok ülkesine

olan insan
alınmıştır.

hakları,

itibaren

başta

Avrupa ülkeleri olmak üzere

gitmiştir. Bunların yaşadığı

inceleme

yapılması

sorun

alanlarından

biri

proje

kapsamına

ele

amacıyla

1999 Helsinki Zirvesinden sonra bu projenin Türkiye-AB

ilişkilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Proje

kapsamına

Almanya,

Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka, Norveç, Avusturya,
ABD, Kanada, Avustralya ülkeleri ve AB' de yapılacak incelemeler

alınmıştır.

İncelernelerin "Mevzuat, Güvenlik-Kolluk Birimleri, Adli Tıp, Yargı Sistemi,

infaz Sistemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Eğitim, Din ve Vicdan Özgürlüğü,
Aile

Birliğinin Korunması,

Örgütleri"

Toplum

öngörülmüştür.

645

Siyasi Parti

şeklinde

alt

Programları

başlıklar

ve Eylemleri, Sivil

halinde

ele

alınması

Bu bağlamda yapılan çalışmalar şunlardır:

1. 04.01.2001 tarihli İHİK toplantısında alınan karar uyarınca proje
kapsamında İHİK Başkanı ve Manisa Mv. Hüseyin Akgül, Bursa Mv. Orhan

Ocak, Antalya Mv. Osman Müderrisoğlu, Diyarbakır Milletvekilleri Ömer
Vehbi Hatipoğlu ile S. Haşim Haşimi ve Sinop Mv. Kadir Bozkurt'tan oluşan
Alt Komisyonun Danimarka'ya gönderilmesine karar verilmiştir. 646 21-25
Ocak 2001 tarihlerinde incelemelerde ve temaslarda bulunan Alt Komisyon
Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Bo Smith, Sosyal işler Bakanlığının AB
nezdindeki Sosyal işler Müşaviri Karİn Mohl Larsen, Kopenhag Üniversitesi
İnsan Hakları Kürsüsü Profesörü Ole Mogens Espersen, Eğitim Bakanı

Magrethe Vestager, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Preisler, Parlamento
Hukuk İşleri Komitesi üyeleri ve Türk toplumu temsilcileri ve demek
başkanları

644

645

646

ile

görüşmeler

yapmıştır.

Ayrıca

Kopenhag Hapishanesinde

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1999-2000, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 17, TBMM Basımevi, Ankara, Eylül 2001, s. 71-2.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1999-2000, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 17, TBMM Basımevi, Ankara, Eylül 2001, s. 61-2.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
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incelemeler yapılarak yetkililerden bilgi alınmıştır. Cezaevinde
bayan
gardiyan uygulaması ve mahkum olan yabancıların otomatik olarak sınır dışı
edilmesi cezaevindeki yabancıların önde gelen sorunlarındandır. Raporda
vatandaşların sorunları eğitim, aile birleşmeleri, oturma izni, sınır dışı edilme,
çalışma hayatı, iş piyasası, sosyal güvenlik, siyasi haklar, demekleşme,
kamuoyundaki tartışmalar ve siyasi partilerin görüşleri başlıkları altında ele
alınmıştır.

sebebiyle
Türkler

Vatandaşlarımız
iş

ve

dil

öğrenimi

olmamaları

konusunda yeterli

eğitim yaşamında başarılı değildir.

arasındadır.

Meslek

sağlanmaması

önemli

sözleşmelerin

"aile

En yüksek işsizlik oranı
okuyaniara staj imkanının

liselerinde

sorunlardandır. Ayrıca

öğrenimi

konusunda
da sorunların olduğu görülmektedir. Aile birleşmeleri ile getirilen şartların
AİHS, Avrupa Sosyal Şartı ve İkarnet Sözleşmesi gibi uluslararası
birliğinin korunması"

edilmiştir. Ayrıca ırkçılık

olup

yabancı

Türkçenin

ve

yabancı

ilkelerine aykırı olduğu tespit
düşmanlığı konusu önemli sorunlardan

Müslümanlara yönelik Terakki Partisinin eski kurucusu

Glistrup'a atfen

alınan

şu

"Glistrup ilk olarak basma

ifadeler durumu

ortaya

koymaktadır:

sağduyudan

Açıklamalarda Danimarka'nın

iddia eden Glistrup,

açıkça

başörtülü,

yoksun ırkçı açıklamalar yapmıştır.
Müslümanlarca istila edilmek üzere olduğunu

'helal et" yiyen,

yalnızca

kendi ülkelerinden

eş

seçen Müslüman genç kızları önce toplama kamplarına koymayı, bunlardan
başlarını açmayı kabul etmeyenleri, para karşılığı Güney Amerika ülkelerine
esir olarak satınayı ve bu yolla devlet hazinesine ek gelir
647
önermiştir. "

sağlamayı

2. 01.02.2001 tarihli İHİK toplantısında, İHİK Başkanı ve Manisa
Mv. Hüseyin Akgül, Bursa Mv. Orhan Ocak, Antalya Mv. Osman
Müderrisoğlu, Sakarya Mv. Nezir Aydın ve Denizli Mv. Mehmet
Gözlükaya'dan oluşan Alt Komisyonun Almanya'ya gönderilmesine karar
verilmiştir.

temaslarda

Alt Komisyon 12-6
bulunmuştur.

temsilcileri ve
hakları

Yabancılar
647

2001 tarihlerinde inceleme ve

Büyükelçilikte brifing alan ve Türk demeklerinin

vatandaştarla görüşen

birimini ve Adli

Şubat

Tıp

Alt Komisyon güvenlik teşkilatının insan

Enstitüsünü ziyaret

etmiştir.

Akabinde Federal

sorumlusu Marieluise Beck ve Berlin Eyaleti Adalet

Senatörlüğü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 142-3.
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Müsteşarı Rauskolb ile görüşmelerde bulunulmuş, Federal İnsan Hakları ve

insani Yardım Komisyonu Başkanı Claudia Roth, Komisyon üyeleri, Federal
Parlamento

Çalışma

ve Sosyal Düzen Komisyonu

Komisyon üyeleri ile

Başkanı

ayrı ayrı toplantı yapılmıştır. Ayrıca

Doris Bamett ve
yüksek güvenlikli

Charlottenburg Cezaevinde incelemelerde bulunulmuştur. Cezaevindeki
Türkler kendilerine ayrımcılık yapıldığından şikayet ederek Alman
malıkurnlara

nazaran daha sert davranıldığını, aşağılayıcı sözler söylendiğini
ve haksız yere hücre cezası verildiğini dile getirmişlerdir. 648 Raporda Alman
Ceza infaz Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 649 Vatandaşlarımızın bir
kısmı

başörtülü fotoğrafa

izin verilmemesini, Berlin

taşınmasını,

TRT-INT

yayınından çıkarılmasını

ve mesleki

Postdam'a

yayınlarının

bazı

eğitim konularında

. muamele yapılmasını şikayet etmişlerdir.

Başkonsolosluğunun

bölgelerde
kendilerine

kablo
aynıncı

650

3. 20.02.2001 tarihli iHİK toplantısında, İHİK Başkanı ve Manisa
Mv. Hüseyin Akgül, Burdur Mv. Hasan Macit, Denizli Mv. Ali Keskin, Adana
Mv. Yakup Budak ve Adıyaman Mv. Mahmut Nedim Bilgiç'ten oluşan Alt
Komisyonun Avusturalya'ya gönderilmesine karar verilmiştir. Alt Komisyon
inceleme ve

temaslarını

25-30 Mart 2001 tarihlerinde

gerçekleştirmiştir.

Türklerle görüşen Alt Komisyon vatandaşların sorunları olmadığını, ancak bir
araya gelme ve örgütlü hareket etme konusunda sıkıntıları olduğunu
görmüştür. 651 Alt Komisyon merkezde ve eyaletlerde insan hakları ile ilgili
birimlerin yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuş ve özel güvenlik şirketi
tarafından işletilen yüksek güvenlikli Port Philip Cezaevinde incelemelerde
bulunmuştur. Cezaevindeki Türk mahkumlada yapılan görüşmede yabancı
olmalarından

kaynaklanan

sorunları olmadığını,

herkese uygulanan

kuralların

kendilerine de uygulandığını ve bir şikayetlerinin olmadığını söylemişlerdir. 652

648

649

650

651

652
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
(Ekim 2000- Haziran 2002), s. 149.
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(Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 224.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
(Ekim 2000- Haziran 2002), s. 245.

21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
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4. 05.04.2001 tarihli İHİK toplantısında, İHİK Başkanı ve Manisa
Mv. Hüseyin Akgül, Samsun Mv. Şenel Kapıcı, Hatay Mv. Mehmet Nuri
Tarhan, İzmir Mv. Rıfat Serdaroğlu, Diyarbakır Mv. Ömer Vehbi Hatipoğlu
ve Tunceli Mv. Kamer Genç'ten oluşan Alt Komisyonun İsveç ve Norveç'e
gönderilmesine karar verilmiştir. 22-28 Nisan 2001 tarihlerinde Alt Komisyon
İsveç ve Norveç'de inceleme ve temaslarda bulunmuştur. Ayrıca ülkelerdeki
cezaevlerinde incelemeler

yapılarak

cezaevi sistemi

Vatandaşların sorunları; eğitim, çalışma

hakkında

bilgi

alınmıştır.

ile oturma izni, sosyal güvenlik ve

Türk ile İsveç ve Norveç'in mevzuatı konusunda odaklanmaktadır. Norveç'de
Müslümanlara ve Türklere özel okul açma izninin zor verildiği dile
getirilmiştir. Ayrıca yabancılara polislerin gereksiz yere kimlik sorması,
başörtüyle

zorluk

kamu

kurumlarında

çıkarılması,

zorluk

Türkiye'den

alınan

belli başlı sorunlar arasındadır.
kurumları hakkında

da bilgi
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çıkarıimamasma rağmen

özel sektörde

sürücü belgelerinin kabul görmemesi
İncelemelerde ülkenin insan hakları

alınmıştır.

• 05.12.2000 tarihli İHİK toplantısında Koyunköy Cami inşaatı ile
ilgili olarak haklarında dava açılan soydaşların İşkeçe'de yapılacak davalarını
izlemek üzere İHİK Başkanı ve Manisa Mv. Hüseyin Akgül, Burdur Mv.
Hasan Macit, Hatay Mv. Mehmet Nuri Tarhan ve Tunceli Mv. Kamer
Genç'ten oluşan Alt Komisyonun Yunanistan'a gönderilmesine karar
·ı

..

verı mıştır.

654

04.01.2001 tarihli İHİK toplantısında 12 Ocak 2001 'de İşkeçe
Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın Larissa'daki İstinaf Mahkemesinde
görülecek duruşmasını izlemek üzere İHİK Başkanı ve Manisa Mv. Hüseyin
•

Akgül, Tunceli Mv. Kamer Genç, İzmir Mv. Mehmet Özcan ve Ordu Mv.
Eyüp Fatsa'dan oluşan Alt Komisyonun Yunanistan'a gönderilmesine karar
verilmiştir.

•

655

04.04.2002 tarihli İHİK toplantısında Filistin'de yaşanan olaylarla

ilgili "Filistin Topraklarında Yaşanan İnsan Hakları İhliillerini Kınıyoruz." adlı
653
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bildiri kabul edilerek yayınlanmıştır. Bildiride Filistin'de meydana gelen
olaylar konusunda dünya kamuoyunun daha duyarlı olması, İsrail'in
saldırılarının bir an önce durması, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uyması
ve

işgal ettiği

verilmesi,
özlediği

topraklardan çekilmesi, sivil hedeflere yönelik

tarafların

barış

insan

hayatına

ve onuruna

içerisinde bir arada

uzlaşmalan daveti yapılmıştır.

656

incelemek üzere alt komisyon

saygılı

saldırılara

son

ve her iki toplumun da

yaşayabilecekleri

bir çözüm üzerinde

Ayrıca toplantıda Filistin' de yaşanan olayları

kurulmasına

karar

verilmiştir.

Söz konusu Alt

Komisyonda İHİK Başkanı ve Manisa Mv. Hüseyin Akgül, Denizli Mv. Hasan
Erçelebi, Diyarbakır Mv. S. Haşim Haşimi, Tekirdağ Mv. Nihan İlgün,
Balıkesir Mv. İsmail Özgün ve İstanbul Mv. Bahri Zengin yer almaktadır.

29-30
Mayıs
2003
tarihinde
Varşova'da
düzenlenen
'Ombudsmanlık ve AB Hukuku' adlı konferansa İHİK Başkanı ve Nevşehir
•

Mv. Mehmet Elkatrnış ve Artvin Mv. Yüksel

Çarhacıoğlu katılmıştır.

• Verilen yetki uyarınca İHİK Başkanlık Divanı, 29 Nisan 2003
tarihinde aldığı kararla 4-7 Mayıs 2003 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre
şehrinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Mülteciler Yüksek

Komiserliği temsilcileriyle temaslarda bulunmak üzere İHİK Başkanı ve
Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, Sözcü ve Adıyaman Mv. Ahmet Faruk
Ünsal, Erzurum Mv. Mücahit Daloğlu ve Batman Mv. Mehmet Nezir
Namoğlu'ndan oluşan Alt Komisyonun gönderilmesine karar vermiştir.

• 19-23 Ekim 2003 tarihleri arasında başta AİHM ile normal ve
yüksek güvenlikli iki cezaevinde incelemelerde bulunmak ve Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri Schwimmer, APKM Genel Sekreteri Haller ve Avrupa
Komisyonu İnsan Hakları Komiseri Alvaro Gil-Robles'in de aralarında
bulunduğu yetkililerle görüşme yapmak üzere İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv.

Mehmet

Elkatmış, Diyarbakır

Sarıçam

ve Manisa Mv. Hakan

Mv. Cavit Torun,

Kırklareli

Taşçı'dan oluşan

Mv. Ahmet Gökhan

Alt Komisyon Strazburg'a

gitmiştir.

656
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• Türkiye'de İnsan Haklarını Destekleme İsveç Komitesi tarafından
yapılan davet gereği İHİK Başkanı ve Nevşehir Mvo Mehmet Elkatmış 21
Kasın 2003 günü İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılacak olan 'Geleceğin
Avrupa'sında

Türkiye' konulu serninere
üzere mezkur ülkeye gitmiştir. 657

katılmak

ve incelemelerde bulunmak

İHİK Başkanı ve Nevşehir Mvo Mehmet Elkatmış, 12-13 Mart

•

2004 tarihleri

arasında Almanya'nın

Berlin

şehrinde

'Hukuk Devleti-Türkiye:

İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Ölçütleri' konulu Güneydoğu Avrupa

Cemiyeti ve Berlin Avrupa Akademisi ile

ortaklaşa

düzenlenen konferansa

katılmıştır o

658

•

İHİK Başkanı Nevşehir Mvo Mehmet Elkatmış, İstanbul Mvo

Halide İncekara ve Ordu Mvo İdris Sami Tandoğdu'dan oluşan Alt Komisyon
15-17 Mart 2004 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen
'Parlamentolar İnsan Hakları Komisyonları Başkanları ve Üyeleri' adlı
serninere katılmıştıro 659
•

İHİK Başkanı ve Nevşehir Mvo Mehmet Elkatmış 5-7 Nisan
arasında Belçika'nın başkenti

tarihleri

Kadın Hakları

ve

Fırsat Eşitliği

Brüksel' de Avrupa Parlamentosun

Komisyonunun "Avrupa'nın

Cinsiyet Eşitliği" adlı toplantısına katılmıştıro

Geleceğinde

660

• İHİK Başkanı ve Nevşehir Mvo Mehmet Elkatmış, 13-14 Mayıs
tarihlerinde Avrupa Birliği Tekniki Bilgi Değişim Ofisi tarafından Belçika'nın
başkenti Brüksel' de düzenlenen 'Dilekçe ve Avrupa Birliği Vatandaşlığı
Hakkı' adlı serninere katılmıştır.
•
tarihinde

İHİK Başkanlık Divanı, Filistinli milletvekillerinin 6 Haziran 2004

Tel-aviv'de

yapılacak

duruşmasına

katılmak,

incelemelerde

bulunmak ve yetkililerle görüşmek üzere İHİK Başkanı ve Nevşehir Mvo
Mehmet Elkatmış, Sözcü ve Adıyaman Mvo Ahmet Faruk Ünsal, Tokat Mvo
Resul Tosun ve Sinop Mvo Engin Altay'dan
657
658
659
660
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Haziran 2004 tarihlerinde İsrail'e gönderilmesine karar vermiştir. 661 Ancak söz
konusu inceleme gerçekleştirilememiştir.
•

İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, Gaziantep Mv.

Yılmazkaya,

Ahmet

Orhan Erdem ve Zafer

Hıdıroğlu'dan

oluşan

Alt

Komisyon 12-16 Temmuz 2004 tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak, Türk
vatandaşları ile görüşmek ve cezaevini ziyaret etmek amacıyla İtalya'nın

Roma ve Milano kentlerine

gitmiştir.

• İHİK Başkanlık Divanınca verilen karar uyannca 5-8 Ağustos
2004 tarihlerinde Brüksel' de düzenlenecek olan "İnsan Hakları ve Dini
Özgürlükler Üzerine Parlamentolararası Konferans"a katılmak üzere İHİK
Başkanı

ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış ve Ankara Mv. Ersönmez
Yarbay'dan oluşan Alt Komisyon Brüksel'e gitmiştir. 662
•

Verilen yetki uyarınca İHİK Başkanlık Divanı, temaslardan

bulunmak üzere İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, Muş Mv.
Şerif Ertuğrul, Şanlıurfa

Mehmet

Mv. Mehmet Atilla

Maraş

ve Tokat Mv.

1 Aralık 2004
Resul Tosun'dan oluşan Alt Komisyonun 28 Kasım663
tarihlerinde Paris'e gönderilmesine karar vermiştir.
Ancak TBMM
Başkanının onay vermemesi üzerine inceleme gerçekleşememiştir.
•

İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, Aydın Mv.

Özlem Çerçioğlu, Bingöl Mv. Abdurrahman Anik ve Ahmet Koca'dan oluşan
Alt Komisyon 30 Kasım-4 Aralık 2004 tarihlerinde insan hakları ile ilgili
temaslarda bulunmak ve Almanya Federal Meclisi İnsan Haklan Komisyonu
664
toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin' e gitmiştir.
•
Bakanı

İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış İsveç Dışişleri

Laila Freivalds ve Demokrasi, Entegrasyon ve Cinsiyet

Eşitliği

Konularından Sorumlu Bakan Mona Salılin'in daveti üzerine İsveç'te "Kadına

Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele - Namus Adına Şiddete Bakış" adlı

konferansa katılmak üzere 6 Aralık 2004 tarihinde Stockholm'e gitmiştir.
661
662
663
664

TBMM İHİK Arşivi, Komisyon
TBMM İHİK Arşivi, Komisyon
TBMM İI!İK Arşivi, Komisyon
TBMM İllİK Arşivi, Komisyon
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Kararları, Karar No: 28.
Kararları, Karar No: 31.
Kararları,(22. Yasama Dönemi II. Devre) Karar No: 1.
Kararları, (22. Yasama Dönemi II. Devre) Karar No: 2.

K)

Diğer

Konular

İHİK'in çalışma yaptığı alanlar sadece yukarıda belirtilen başlıklardan

ele alınamayan konular bu başlık
altında ele alınmıştır. Toplam yirmi çalışmadan sadece dördü İHİK raporu haline

ibaret

değildir. Yukarıdaki başlıklar altında

gelmiştir. Bu bağlamda İHİK çalışmalarında aşağıda belli başlıianna değinilen

konular ele

alınmıştır.

1- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundaki Bazı Maddelerin İnsan
Haklarına Aykırılığı Sorunu
18. Yasama Dönemi III. Yasama Yılında Hatay eski Mv. Öner Miski 1402
sayılı Sıkıyönetim

Kanununda

değişiklik

yapan bir kanun

tasarısının yargı

yolunu

kapatması vb. sebeplerle İHİK Kanununun 4. maddesinin (b) bendine istinaden

konunun İHİK gündemine alınmasını talep etmiştir. Gündeme alınan konu ayrıntılı
bir

şekilde tartışılmış

ve ne

yapılacağı

konusundaki

görüşler

ele

alınmıştır.

Talep

her ne kadar İHİK Kanunu 4/b hükmüne istinaden verilse de 4/b'nin
ıçın

uygulanabilmesi
kanunlaşmamış

bir

nasıl önleneceği
görüşmelerinde

bir

tasarı

mevzuatın

söz konusudur.

konusunda iki yol

gerekli

olması

gerekir.

Tasarıdaki

önerilmiştir.

değişikliğin sağlanması

insan

Halbuki

burada

haklarına aykırılığın

Bunlardan biri Genel Kurul

için önerge verilmesidir. Ancak

önerge verme konusunda İHİK'in yetkisi olmadığından yapılacak bir işlem
bulunmamaktadır. İkinci yol ise Adalet Komisyonu'nun ve Hükümetin tasarıyı
İçtüzüğün

88. maddesi uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunarak geri çekmesidir.

Konu uzun süre İHİK'te tartışılmıştır. Hatta Komisyon Danışmanı Doç.
Dr. Metin Kazancı ve Adalet Bakanlığından Şeref Ünal'a rapor hazırlattırılmıştır.
İHİK tarafından hazırlanan raporun kabul edilerek Meclis Başkanlığına
gönderilmesine karar verilmiştir. 665
Raporda "Anayasada
hak arama

özgürlüğünün

çalışma hakkının

ve

yargı

temel hak ve özgürlükler

makamlarının tasarruflarının yargı

yoluna

başvurma

suretiyle

arasında sayıldığı, sıkıyönetim

denetiminde de

olduğu

ilke olarak kabul

edildiği;

665

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, (10. Toplantı), s. 13-21.
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Çalışma hakkı

idari bir tasarrufla önlense bile, bu tasarrufa
etkin bir yargı yerine başvuru hakkının elinden alınmaması gerektiği;

karşı kişinin

İnsan hakları mevzuatıyla BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 8. ve

1ı. maddeleri, Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Koruma
Sözleşmesi'nin 5. maddesi ile İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında ı 11.
sayılı

ILO

Sözleşmesi'ne aykırı olacağı;

İnsan hakları mevzuatıyla ilgili değerlendirmeler ışığında insan haklarına
saygı

ve hukukun

üstünlüğü

komutanlarının yargı
Sıkıyönetim

ilkelerinin gözetilmesi

denetimine tabi

tutulmasının

doğrultusunda, sıkıyönetim
sağlanması

mutlak surette

için

iyileştirİcİ değişiklikler yapılması

Kanununun ilgili maddelerinde

gerektiği;

Böylelikle idarenin ceza
denetleyebileceği,
kaldığı

niteliği

alabilen tasarrufunu

idare mahkemelerinin kararlarına göre

belirlenen

vatandaşların

kendi

haksız

kusurları olmaksızın

bağımsız yargının

tasarruflara maruz
görev yapmaktan

mahrum bırakılmalarının da tazmin edilebileceği;
Belirtilmiştir. 666

2- Said-i Nursi'nin

Mezarının Bulunması

İHİK'e yapılan müracaatla ı2 Temmuz ı960 tarihinde Şanlıurfa'da metfun
bulunduğu

kabrinden

Nursi'nin kabrinin

naşı alınarak

bilinmeyen bir yere

bulunması amacıyla

götürülmüş

merhum Said-i

Yozgat Mv. Mahmut Orhon,

Şanlıurfa

Mv.

İbrahim Halil Çelik ve İstanbul Mv. Hasan Mezarcı'dan oluşan Alt Komisyon
kurulmuştur.

sayfalık

Alt Komisyon

ayrıntılı

bir inceleme ve

araştırma

sonunda dokuz

bir rapor hazırlamıştır. Raporun hazırlanmasında zamanın Meclis Başkanı

Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin,
Şanlıurfa

ile Konya Valilikleri, Alparslan Türkeş, Said-i Nursi'nin kardeşi

Abdülmecit Ünlükül, Milli Birlik Komitesi Üyesi Sami Küçük, Milli Birlik
Komitesi Sözcüsü Kemal
bulunulmuştur. Ayrıca

Dergisine
666

verdiği

Bağlum

ve Yarbay Talat Turhan ile

Gazeteci-Yazar

mülakattaki

Uğur

"mezarının açılıp

Mumcu'nun

görüşmelerde

vefatından

cesedinin denize

önce EP

atıldığını

ben de

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Martl991-31 Ağustos 1992), s. 21-2.
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duydum. Tabii, bunu insanlık dışı buluyorum. Ve tasvip etmiyorum elbette."
beyanatı doğrudan rapora alınmıştır. Hazırlık çalışmalarında Tarihçi Cemal Kutay,
Abdülkadir Badıllı, Prof. Dr. Şerif Mardin ve Necmettin Şahiner'in eserlerinden
yararlanılarak mezkur şahsın hayatı kısaca anlatılarak naşının neden kaybedilmeye
çalışıldığı açıklanmıştır.

Raporun "Netice"

kısmında

Said-i Nursi'nin milletin

yetiştirdiği

ender

ilim ve fikir adamlarından ve İslam büyüklerinden biri olduğu, hayatı boyunca ve
vefatını
çıktığı,

müteakip kendi ve eserleri hakkında açılan tüm davalardan heraat kararı
siyasetle ilgisinin bulunmadığı, kabrinin dönemin Devlet Başkanı Cemal

Gürsel

Paşanın başkanlığındaki

sivilleşme
uzlaşma

sürecinin

başladığı,

hükümet

devlet-millet

ve mutabakatlar konusunda

bir ortamda

geçmişe

fevkalade önemli
naaşının akıbeti

yönelik

olduğu

ile ilgili

kararı

yoğun

tartışmalara

belirtilerek
sağlıklı

şu

ile

yapıldığı,

yeni bir

değişim

kaynaşmasının hedeflendiği,

siyasi talepler ve
yapılmıştır:

milli

yönelişler bulunduğu

son verecek bu konunun ele

öneriler

ve

alınmasının

"1) Said-i Nursi 'nin

bilgi ve belgelerin, Komisyonumuz

tarafından,

ilgili makamlardan resmen istenmesi ve bu bilgi ve belgelerin kamuoyuna
açıklanarak, konu ile ilgili tartışma ve iddialara son verilmesi 2) Askeri darbe
yönetimi ve hükümeti

tarafından

nakledilen

akıbeti

meçhul olan

naaşın,

33

yıl

sonra da olsa sivil meclisimiz ve hükümetimiz tarafından yerine iade edilmesi için
Komisyonumuzun gerekli girişimlerde bulunması 3) Sayın Başbakan'ın da
belirttiği gibi "zaten itibarlı olan" fakat hayatı boyunca ve vefatını müteakip haksız
yere maruz bırakıldığı muameleler sebebiyle devlet nazarında zanlı haline getirilen
Said-i Nursi'ye iade-i itibarda bulunulması devlet ve millet hayatımıza, sivil
toplum ve uzlaşmaya değerli katkılarda bulunacaktır, kanaatindeyiz."667
Amasya Mv. Cemalettin Gürbüz muhalefet

şerhinde

raporun ziyadesiyle

kişiselleştirildiğini,
bulunulduğunu,

ilgili kişinin fikirlerine yakın fikirli yazarların eserlerine atıfta
karşıt fikirlere yer verilmediğini, raporun siyaset koktuğunu ve

kamuoyunun dikkatinin çekilmeye
"Said-i Nursi'nin bir tarikatın önderi

başlandığını
olduğu,

belirterek

şunları

talep

etmiştir:

laiklik karşıtı olarak tanındığı,

şeriata

bağlı İslam Birliğini saviınduğu, 31 Mart Vak'ası ve Şeyh Sait Ayaklanması ile de

ilgili
667

bulunduğu

ansiklopedilerde yer almaktadır.

"Said-i Nursi'nin Mezarının Bulunması Hakkında Hazırlanan Rapor", s. 8-9.(Raporun tırnak
içerisinde belirtildiği gibi bir adı bulunmamakta olup rapora İHİK arşivlerinde bulunmaktadır.)
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Bu kişiyle ilgili kamuoyunda yeni bir tartışma açılmaya çalışılması, bu
suretle onun fikir ve düşünceleri üzerine dikkatierin yoğunlaştırılması ile
amaçlanan

şeyin

insan

hakları savunuculuğu olduğu

kanaatinde

olmadığını,

Komisyonumuzun kişilerin mezarını arama, bulma ve defnetme gibi bir
konuyu görev kabul etmesini çalışma şekli ve amacına uygun bulmadığımı,
İlgili kişinin itibarının oranını, itibar kaybı ve kazanımı konusunu tartmak,

ölçmek, biçimlendirmek yetkimiz

bulunmadığını düşündüğümü,

İlgili kişinin ne şekilde muamelelere tabi tutulduğunu, haksızlığa maruz
kalıp

kalmarlığını

tarafları

belgelendirmeden,

imkanımız

dinleme

bulunmadığından,

bu konuda rapora bilgi ve itharn eklenmesinin
da belirten muhalefet şerhimi arz ederim"668
Alt Komisyon

tarafından hazırlanan

da

yanlış olduğunu

raporda konunun insan

hakları

ile

bağlantısı kurulmamıştır.
belirtildiği

Bu sebeple ister istemez konunun muhalefet şerhinde
gibi siyasi amaçla gündeme getirilebileceği gözden kaçmamaktadır.

Halbuki konu ile insan
bağlantı kurulması

sadece

sağ görüşlü

haklarından

halinde

çalışma

insan onuru,

daha

insanın

manevi

anlamlı olacaktı. Ayrıca

parti milletvekillerinin

olması

raporun

varlığı arasında

Alt Komisyonda

inandırıcılığı hakkında

kuşku uyandırmaktadır.

Türkiye'de tehlikeli görülen insanlara çeşitli muamelelere hem
hayattayken hem de vefatından sonra maruz bırakılması ciddi insan hakları
sorunlarındandır. Hangi düşünceden olursa olsun kişilerin mezarının devlet eliyle
kaybedilmesi ya da ülkede defnedilmesine müsaade edilmemesi ciddi insan hakları
ihlallerindendir.
Alt
oylanmıştır.

Komisyonun
Oylamada

altı

hazırladığı

kabul,

beş

rapor

24.02.1993

ret ve üç çekimser

tarihli

çıkmıştır.

toplantıda

Bu durumda

raporun kabul edildiği söylenmişse ve hatta faaliyet raporuna bu şekilde geçse669
de sonradan kabul için yeterli oyun
katıldığı toplantıda

668
669

kabul yeter

alınamadığı anlaşılmıştır.

sayısı toplantıya katılanların

salt

On dört üyenin
çoğunluğu

olan

"Muhalefet Şerhi", s.l-3(Söz konusu muhalefet şerhi İHİK arşivlerinde bulunmaktadır.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu (1
Eylül1992- 30 Eylül1995), s. 19.
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sekiz olacağından rapor İHİK raporu haline gelmemiştir. Kaldı ki İHİK
Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasına göre karar yeter sayısı hiçbir şekilde
üye tam

sayısının

dörtte birinin bir fazlasından az

olamayacağından

çekimser aylar

sayılınasa bile yine kararın alınamadığı görülmektedir. Erzincan Mv. Ali İbrahim

Tutu durumu TBMM Başkanlığına soru ile sormuş ve aldığı cevabı İHİK
Başkanlığına

TBMM

Başkanlığının yazısı

ile birlikte sunarak raporun kabul

edilmediğini dile getirmiştir. Bu sebeple olmalı ki rapor İHİK raporu olarak

faaliyet raporlarında yer almamaktadır.

3- İskilipli Atıf Hoca Olayı
İskilipli Atıf Hoca'nın 25 Kasım 1925'te Şapka Kanununun yürürlüğe

girmesinden önce

yazdığı

bir eserden

dolayı yargılanarak

olayının

idam edilmesi

araştırılması amacıyla Yozgat Mv. Mahmut Orhan, Şanlıurfa Mv. İbrahim Halil

Çelik ve İstanbul Mv. Hasan Mezarcı'dan oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. Alt
Komisyon İskilipli Atıf Hoca 'nın gece baskınıyla 1926 yılında tutuklama emri
olmamasına rağmen tutuklandığını, Giresun İstiklal Mahkemesinde yargılanarak

heraat etmesine rağmen Ankara İstiklal Mahkemesinde tekrar yargılanarak 26
Ocak 1926 tarihinde devlete ve vatana ihanet sebebiyle idama mahkum

edildiğini,

yargılamada

yüzünden

idam

hukukun genel prensiplerine

edildiğini

ve

şapka mağdur

ve

aykırı

hareket edilerek

mazlumlarının

kitabı

sembolü haline

geldiğini

tespit

etmiş ve şu önerilerde bulunmuştur: 1) Ankara İstiklal Mahkemelerince idam

edilen, infazı müteakip naaşı ailesine verilmeyen İskilipli Atıf Hoca için iade-i
muhakeme talebinde bulunulması 2) Naaşının ailesine verilmesi 3) Anayasanın
174. maddesinde koruma altına alınan Şapka Kanununun Anayasanın
korumasından ve yürürlükten kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulması 4)
İade-i itibarda bulunulması

Cumhuriyetin

kuruluş

yıllarında

rejimi

sağlamlaştırmak

ıçın

gerçekleştirilen hukuk dışı uygulamaların bir hesaplaşma şeklinde İHİK'in

gündemine getirilerek ütopik taleplerde

bulunulması

insan

haklarının

ne kadar

siyasallaştığının göstergesidir. Özellikle raporun hazırlanması tarihi itibariyle
altmış altı yıl

geçmesine

rağmen

iade-i muhakeme talebinde

bulunulması

iyice trajikomik hale getirmektedir.

Ayrıca

olayında olduğu

hakları arasında bağlantı kurulmaması

gibi konu ile insan

Said-i Nursi'nin

konuyu

mezarının bulunması

dikkati

çekmektedir. Ülkemizde başbakanların bile ipe götürütmesine rağmen sonradan
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isminin çeşitli yerlere verilmesi bu insanların maruz kaldığı muamelelerin kamu
nezdinde kabul görmediğini göstermektedir. Belki de bu konuda yapılması
gereken bu tür
değil,

yönelik

olayların

insan

hakları bağlamında

ileriye yönelik taleplerde

malzemesi haline getirilmesi

doğru

topluca ele

bulunulması

bir yaklaşım

gerekirken

alınarak

geriye

olayların

siyaset

değildir.

4- Kastamonu Abana Savcısının Kılık-Kıyafeti Sebebiyle
Vatandaşa Hakaret Etmesi Olayı
İstanbul Mv. Hasan Mezarcı İHİK'in 20 Mayıs 1992 tarihli toplantısında

Kastamonu'nun Abana İlçesinde Cumhuriyet Savcısı Muharrem Altunoğlu'nun
Orhan Yuvarlak isimli bir
Orhan

Yuvarlak'ın

dava açarak

da

vatandaşa kılık-kıyafeti

karşılık

tutuklattırdığını

nedeniyle hakaret

ettiği

ve

vermesi üzerine görevli memura hakaret suçundan
hakkında

belirterek olay

alt komisyon

kurulmasını

teklif etmiştir. Teklif kabul edilerek olayı incelemek üzere İstanbul Milletvekilleri
Hasan Mezarcı ile Halit Dumankaya ve Kahramanmaraş Mv. Ökkeş Şendiller'den
oluşan

Alt Komisyon

kurulmuştur.

Ancak TBMM'nin tatile girmesi sebebiyle Alt

Komisyon gerekli incelerneyi yapamadığından raporu İHİK Başkanlığına
sunamamıştır.

5-

670

YAŞ Kararlarına Yargı

Yolunun Açılmasına Dair

Değerlendirme

İzmir Mv. Mehmet Özkan ile İstanbul Mv. Hasan Mezarcı'nın TSK'dan
YAŞ kararları ileresen emekli edilen subay ve astsubayların durumları İHİK'in 20

Ocak 1993 tarihli

toplantısında görüşülerek şu

"Yüksek Askeri
haklarına aykırı

Şura kararlarının yargı

için

varılmıştır:

denetimi

olup, bu tasarruflarakarşı yargı yolunun

ve temel hak ve özgürlüklere
açılması

karara

öncelikle

saygının

Anayasa'nın

bir

gereğidir.

125.

dışında tutulması

açılması

insan

hukuk devletinin

Komisyonumuz bu yolun

maddesinin

ikinci

fıkrasının

°Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
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(1 Mart 1991-31
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Ağustos

1992), s. 32.

değiştirilmesi,

paralel hükümler içeren ilgili yasalarda da gerekli düzenlemelere
gidilmesinin yararlı ve gerekli olduğu görüşündedir."671

6-3686 Sayılı TBMM İHİK Kanununun Beşinci Maddesine Üç
Fıkra Eldenmesine Dair Kanun Teklifi ve Diğer Değişiklik
Teklifleri
24.02.1994 tarihli İHİK toplantısında İHİK üyelerinin gözetim merkezleri
ve

cezaevlerindeki

düzenlemesinin

çalışmalarının

gereği değerlendirilerek

kolaylaştırılması

ıçın

özel

bu konuda kanun teklifi

kimlik

hazırlanmasına

karar verilmiştir. Hazırlanan kanun teklifi 6 Ekim 1994 tarihli İHİK toplantısında
görüşülmüş ve İHİK'in etkin çalışma kararlılığını belirtmek amacıyla teklifin
TBMM Başkanlığına İHİK üyesi milletvekillerinin imzalarıyla sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir. Kanun Teklifi 13.10.1994 tarihinde TBMM
Başkanlığına sunulmuş, ardından teklif Başkaniıkça İçişleri Komisyonuna havale
edilmiştir.

Hazırlanan kanun teklifinde TBMM İHİK' in gözaltına alınmış ya da
tutuklanmış kişilerle;

karakol, nezarethane, cezaevi vb. yerlerde

görüşme,

gerekli

inceleme ve araştırınayı gerçekleştirmek üzere İHİK üyelerinden bir heyetin
görevlendirilebileceği, heyete gerektiğinde İHİK görevlisi, avukat, doktor gibi
uzmanların

dahil

edilebileceği,

heyetin

görüşme,

inceleme ve

araştırma

yapmasının

hiçbir izne bağlı tutulamayacağı, Askeri Mahkeme, DGM ve Adli
Mahkeme Savcıları ile polis, asker ve cezaevi yetkililerinin TBMM İHİK'çe
görevlendirilen heyetin belirtilen görevlerini yerine getirmesini hiçbir gerekçe ile
zorlaştıramayacağı, geciktiremeyeceği ve engelleyemeyeceği, görevli heyete
TBMM İHİK Başkanlığınca görevlendirme yazısının verileceği ve görevlerin
yerine getirilmesinde bu yazının ibrazının yeterli olacağı öngörülmüştür. 672
Teklif, İHİK Kanununun 5. maddesine fıkra ekleyerek inceleme ve
araştırma
671

672

faaliyetlerinin

kolaylaştırılmasını

amaçlamıştır.

Esasında

bu tür

"Yüksek Askeri Şura Kararlarına Yargı Yolunun Açılmasına Dair Değerlendirme", Türkiye
Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu(! Eylül 1992 - 30
Eylül 1995), s. 85.
"3686 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Kanununun Beşinci Maddesine Üç Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük
Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu(! Eylül 1992 - 30 Eylül
1995), s. 155-8.
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düzenlemeye gidilmesi İHİK'in inceleme ve araştırma yetkisinin olmamasından
değil, yetkililerin sorun çıkarması sebebiyle daha açık bir düzenleme yapılması
gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Halbuki İHİK Kanun Teklifinin Adalet
Komisyonu görüşmeleri sırasında İHİK Kanununun 4. maddesinin d bendinde "bu
amaçla" ibaresinden sonra gelen "karakollar, nezarethaneler, hapishaneler ve
sağlık kuruluşları dahil uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarında" ibaresi bent
kapsamını genişletmek amacıyla

metinden çıkarılarak genel nitelikli bir ifadeye
yer verilmiştir. Hem Adalet Komisyonunda yapılan değişiklik hem de İHİK
Kanununun 5. maddesinde belirtilen "inceleme yapmak" ibaresi
yapılmamasına

yer vermeyecek kadar

açık olmasına rağmen

değişiklik

Türk idaresindeki

kanunların

ancak yönetmelikler gibi detaylı bir şekilde düzenlenmemesi halinde
uygulanmayacağı gerçeği karşısında böyle bir düzenlemeye girişilmiştir.
14.05.1996 tarihli İHİK toplantısında 3686 sayılı İHİK Kanununun
değiştirilmesi için çalışmalarda bulunmak üzere Mersin Mv. Abdulbaki Gökçel,
İstanbul Mv. Cefı Jozef Kamhi, Kırşehir Mv. Cafer Güneş, Manisa Mv. Erdoğan

Yetenç ve Muğla Mv. Lale Aytaman'dan oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. 673

7- Meri Mevzuatın Evrensel İnsan Hakları Standartlarına
Uyum Çalışması Daimi Alt Komisyonu
14.05.1996 tarihli İHİK toplantısında meri mevzuatın evrensel insan
hakları standartlarına uyumlu hale getirilmesi için çalışmalarda bulunmak
amacıyla Adana Mv. Yavuz Bildik, Edirne Mv. Ümran Akkan, Gaziantep Mv.
Mehmet Bedri İncetahtacı, İzmir Mv. Metin Öney ve Manisa Mv. Erdoğan
Yetenç'ten oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. 674
21. Yasama Döneminde 05.12.2000 tarihli İHİK toplantısında men
mevzuatın

evrensel insan

hakları normları

çerçevesinde incelenmesi

amacıyla

İzmir Milletvekilleri Mehmet Özcan ile Rıfat Serdaroğlu, Ankara Mv. Mehmet

Arslan, Ordu Mv. Eyüp Fatsa ve Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya'dan

673

674

oluşan

Alt

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekim1995-30Haziran 1997),s. 17.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekim1995-30 Haziran 1997), s. 18.
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Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 675 Alt Komisyon İHİK'te hukuk mezunu
ve gerekli teknik bilgiyi alamaması sebebiyle faaliyet
yapamamıştır. İHİK Başkanı Sema Fişkinsüt de İHİK'te hukukçu olmaması
uzman

olmaması

sebebiyle

mevzuatın

getirmiştir.

insan hakları açısından ele alınmarlığını birçok toplantıda dile
21. Yasama Döneminin II. Devresinde de konu gündeme gelmiş ve alt

komisyon kurulması kabul edilmiştir. 676 Alt Komisyonda Ankara Mv. Mehmet
Arslan, ANAP İzmir Mv. Rıfat Serdaroğlu, FP Ordu Mv. Eyüp Fatsa, DYP
Denizli Mv. Mehmet Gözlükaya ve DSP İzmir Mv. Mehmet Özcan'dan
oluşmaktadır.

8- Kurban Derilerinin

Toplanması

Konusu

İHİK'in ı 6.04. ı 998 tarihli toplantısında kurban derilerinin toplanması

konusunda yaşanan sıkıntıların araştırılması amacıyla Trabzon Mv. İbrahim Çebi,
Gaziantep Mv. Mehmet Bedri İncetahtacı, Ordu Mv. İhsan Çabuk, Konya Mv.
Mehmet Ali Yavuz,

Diyarbakır

Kayseri Mv. Recep

Kırış'tan oluşan

Mv. Ferit Bora, Manisa Mv.
Alt Komisyon

Erdoğan

kurulması

Ancak Alt Komisyon çalışma yapmamış ve rapor hazırlamamıştır.

kabul

Yetenç ve
edilmiştir.

677

02.03.2000 tarihli İHİK toplantısında kurban derilerinin toplanması
konusunda Antalya Mv. Osman Müderrisoğlu ve İstanbul Mv. Mustafa Baş'tan
oluşan

Alt Komisyon kurulmuştur. Bu Alt Komisyon da

9-

Çeşitli

çalışma yapmamıştır.

Konular

İHİK toplantıların yukarıda adı geçen başlıklar altında incelenmesi

mümkün olmayan ve aynı zamanda ayrı bir başlık altında inedenemeyecek
konularda alt komisyonlar kurulmuştur. Şimdi kısaca bunlara değinilecektir:
•

Avrupa

ülkelerinin

Türkiye'nin

ınsan

hakları

çeşitli

sorunlarını

eleştİrmesi İHİK üyelerine Avrupa ülkelerini eleştirmek ıçın bir arayışa
yönlendirmiştir.

675

676
677

Özellikle Avrupa ülkelerindeki

Türk

işçilerinin

vize

TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 13.
TBMM İHİK Tutanaklan, 23.11.2000, s. 6.
TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 10.
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konusundaki sorunlar ele alınmıştır. Bu bağlamda vize konusunun irdelendiği
678
Şark Ekspresi filminin İHİK üyelerince izlenmesi gündeme gelmiştir.
•

14.05.1995 tarihli İHİK toplantısında yurt içinde ve dışında

meydana gelen insan hakları ihlallerini sürekli izlemek ve İHİK çalışmalarını
bu

doğrultuda

yönlendirmek

amacıyla

Afyon Mv. Kubilay Uygun, Kayseri

Mv. Osman Çilsal, İzmir Mv. Sabri Ergül, Rize Mv. Şevki Yılmaz ve Trabzon
Mv. İbrahim Çebi'den oluşan Alt Komisyon kurulmuştur. 679
02.03.2000 tarihli İHİK toplantısında idare tarihimiz ve sosyal
hayatımızda insan hakları konusunda Manisa Mv. Hüseyin Akgül ve Ardahan
•

Mv. Faruk Demir'den oluşan Alt Komisyon kurulmuştur.
•

02.03.2000 tarihli İHİK toplantısında AB, sosyal güvenlik ve

çalışma hayatı konusunda Sözcü ve İstanbul Mv. Bahri Zengin, İstanbul Mv.

A. Emre Kocaoğlu, Tekirdağ Mv. Nihan İlgün ve Sinop Mv. Kadir
Bozkurt'tan oluşan Alt Komisyon kurulmuştur.
•

02.03.2000 tarihli İHİK toplantısında Adli Tıp ve sorunları

konusunda İHİK Başkanı ve Aydın Mv. Sema Pişkinsüt ve İzmir Mv. Rıfat
Serdaroğlu'ndan oluşan

Alt Komisyon kurulmuştur.

04.01.2001 tarihli İHİK toplantısında il ve ilçelerdeki insan hakları
kurullarının faaliyetlerini izlemek üzere İstanbul Mv. M. Emre Kocaoğlu,
Adana Mv. Yakup Budak, Samsun Mv. Şenel Kapıcı, Hatay Mv. Mehmet
Nuri Tarhan ve Adıyaman Mv. Mahmut Nedim Bilgiç'ten oluşan Alt
Komisyon kurulmuştur. 680
•

• 18.0 ı .200 ı tarihli İHİK toplantısında Muğla, Yatağan, Yeniköy ve
Kemerköy termik santrallerinin meydana getirdiği kirliliği yerinde incelemek
amacıyla bölgeye Hatay Mv. Mehmet Nuri Tarhan, Ordu Mv. Eyüp Fatsa,
Sinop Mv. Kadir Bozkurt, İzmir Mv. Rıfat Serdaroğlu ve Muğla Mv. Tunay
Dikmen'dan oluşan Alt Komisyonun gönderilmesine karar verilmiştir.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 27.03.1991, s. 14.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekiml995-30 Haziran 1997), s. 17.
680
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000 -Haziran 2002), s. 14.
678
679
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• 08.02.2001 tarihli İHİK toplantısında yükseköğretim kurumlarında
öğrenci ve öğretim üyelerinin insan hakları ile ilgili sorunlarını incelemek üzere
Burdur Mv. Hasan Macit, Antalya Mv. Osman Müderrisoğlu, Ordu Mv. Eyüp
Fatsa, İzmir Mv. Rıfat Serdaroğlu ve Sinop Mv. Kadir Bozkurt'tan oluşan Alt
Komisyon kurulmuştur.
ile ilgili olarak ülkemizdeki sorunları incelemek
amacıyla İHİK'in 2 Nisan 2003 tarihli toplantısında Kırklareli Mv. Ahmet
Gökhan Sarıçam, Manisa Mv. Hakan Taşçı, Şanlıurfa Mv. Mehmet Faruk
Bayrak, Bursa Mv. Zafer Hıdıroğlu, Sinop Mv. Engin Altay ve İzmir Mv.
Ahmet Ersİn'den oluşan Alt Komisyon kurulmasına karar vermiştir. Alt
Komisyon Hasta Haklar Derneği Başkanı Mustafa Sütlaş'tan konu ile ilgili
bilgi almıştır.
•

Sağlık hakkı

• Sokak çocukları, yetiştirme yurtları ve huzurevleri ile ilgili olarak
ülkemizdeki sorunları incelemek amacıyla İHİK'in 2 Nisan 2003 tarihli
toplantısında İstanbul Mv. Gürsoy Erol, Kırklareli Mv. Ahmet Gökhan
Sarıçam, Konya Mv. Orhan Erdem, İstanbul Mv. Halide İncekara, Gaziantep
Mv. Ahmet Yılmazkaya ve Aydın Mv. Özlem Çerçioğlu'ndan oluşan Alt
Komisyon kurulmasına karar vermiştir. Alt komisyon çalışmalarını
tamamlamış olup hazırladığı raporu İHİK Başkanlığına sunmuştur.
24 Haziran 2004 tarihli İHİK toplantısında İHİK bünyesinde
"İnsan Hakları Kütüphanesi" kurulmasına karar verilmiştir. Karar uyarınca
farklı kamu ve özel kuruluşlardan kitap, rapor vb. doküman talep edilmiştir.
•

VII- İHİK'E YAPILAN BAŞVURULAR VE
NiTELiKLERİ
İHİK'in önemli görevlerinden birini yapılan başvuruların incelenmesi

oluşturmaktadır. İHİK Kanunun 4. maddesinin e bendinde İHİK'in görevlerinden

birinin insan

haklarının

incelemek veya gerekli

ihlale

uğradığına

gördüğü

dair iddialar ile ilgili

başvuruları

hallerde ilgili merciiere iletmek

olduğu

belirtilmiştir.

İHİK'i harekete geçıren önemli etkenlerden biri yapılan başvuruların

incelenmesidir.

Başvurular hakkında

genellikle iki yol izlenmektedir. Bunlardan
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biri

başvuru hakkında

başvuru miktarı

alt komisyonun kurularak inceleme yapılmasıdır. Ancak
çok fazla olduğundan bu yola fazla gidilememektedir. Alt

çalışmalarının

komisyon

yapılması

sadece inceleme

gereken

başvurulardan

oluştuğu

söylenemez. Daha çok kamuoyunun gündeminde olan veya
milletvekilleri tarafından gündeme getirilen konular hakkında alt komisyon
kurulmaktadır. Başvurular hakkındaki

ikinci yol ise

başvuruların

incelenmesi

sonucunda ilgili özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istenmesi veya
doğrudan cevap verilmesidir. İHİK yapılan başvuruların yüzde doksan kadarını
ilgili kuruma intikal ettirerek bilgi istemektedir. Kalan yüzde onluk
çoğu yargıyı ilgilendirdiğinden doğrudan

kısmın

ise

cevap verilmektedir.

İHİK uzmanı yapılan başvuruları incelemeden geçirerek hangilerinin insan
hakları açısından incelemeye değer olduğunu İHİK Başkanına bildirir. İHİK

Başkanı ise bunlardan uygun gördüklerini İHİK gündemine getirir ve alt komisyon
kurulmasını teklif eder. Ya da İHİK üyeleri ya da diğer milletvekilleri doğrudan

bir insan

hakkı

ihlali konusunda inceleme

yapılmasını

gündeme getirebilir.

İHİK'in kurulmasından bugüne binlerce başvuru yapılmıştır. Yapılan
başvuruların tamamı hakkında

önce faaliyet

raporlarına

göre

ardından yapılan

başvuruların konularına göre karşılaştırmalı bilgi verilecektir. İHİK'e yapılan
başvurular

için bir başvuru kod sistemi oluşturulmuştur. Bunun içeriği Türkiye'nin
insan hakları sorunlarından hangi konuların öne çıktığı hakkında ana hatlarıyla
bilgi vermektedir. Hatta ilk çalışma raporunda İHİK'e yapılan başvurulardan
"Türkiye'de İnsan Hakları Mozaiği" olarak bahsedilmiştir. 681

A- Faaliyet Raporları
İHİK kurulduğundan bu yana altı adet faaliyet raporu yayınlanmıştır. İHİK

Kanununun 4. maddesinin e bendine göre faaliyet
gerekınesine rağmen

faaliyet

raporlarının

söylenemez.

6

Şimdi

raporlarının

genellikle yasama devrelerine göre
tamamen

yasama

devrelerine

her yıl

hazırlanması

hazırlanmıştır.

göre

Ancak

hazırlandığı

da

faaliyet raporları hakkında bilgi verilecektir.

sı Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Mart1991-31 Ağustos 1992), s. 15.
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I. faaliyet raporu, İHİK'in ı Mart ı99ı yılından itibaren fiilen çalışmaya
başlamasından 3ı Ağustos ı992 'ye

kadar olan

çalışmalarını

içermektedir. Faaliyet

Raporunun kapsadığı tarihlerde İHİK'e 2948 başvuru yapılmıştır. İHİK'e yapılan
başvurular

edilmiştir.

yirmi üç ana

682

başlık

ve yüz on

beş

Faaliyet raporu ı8. Yasama Dönemi

başlık şeklinde

alt

formüle

3. Yasama Yılı ve 19. Dönem

Yasama Dönemi 1. Yasama Yılı olmak üzere iki yasama yılını

kapsamaktadır.

Il. faaliyet raporu 1 Eylül ı992 ile 30 Eylül 1995 tarihleri arasındaki İHİK
çalışmalarını kapsamaktadır.
işlem yapılmıştır.

Faaliyet raporu

ı9.

Yasama Dönemi 2, 3 ve 4. Yasama

olmak üzere üç yasama yılını kapsamaktadır.
III. faaliyet raporu

başvuru hakkında

Bu süreler içerisinde 1502 adet

ı

Ekim

ı995

İHİK çalışmalarını kapsamaktadır.

Yılları

683

ı997

ve 30 Haziran

tarihleri

arasındaki

Faaliyet Raporunun kapsadığı tarihlerde

İHİK'e 277 başvuru yapılmıştır. Faaliyet raporu ı9. Yasama Dönemi 5. Yasama
Yılı

ve 20. Yasama Dönemi

kapsamaktadır.

ı

ve 2. Yasama

Yılları

olmak üzere üç yasama

yılını

684

IV. faaliyet raporu Ocak 1998 ile Mart ı999 tarihleri arasındaki İHİK
çalışmalarını kapsamaktadır.

Ancak

yapılan başvurular ı

Ekim

ı997

ve

ı8

Nisan

ı999 tarihleri arasındakilerdir. Bu tarihler arasında İHİK'e 274 adet başvuru
yapılmıştır.

Faaliyet raporu

kapsamaktadır.

ı9.

Yasama Dönemi 3. ve

4. Yasama

Yıllarını

685

V. faaliyet raporu 5 Mayıs 1999 ile ı Ekim 2000 tarihleri arasındaki İHİK
çalışmalarını
yapılmıştır.

içermektedir. Bu tarihler arasında İHİK'e 960 adet başvuru
Faaliyet raporu 21. Yasama Dönemi

kapsamaktadır.

682

683

684

685

686

ı

ve 2. Yasama

Yıllarını

686

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Martl991-31 Ağustos 1992), s. 15.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül 1992 - 30 Eylül 1995), s. 3 1-51.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Ekiml995-30 Haziran 1997), s. 21-7.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1998-1999, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 4, TBMM Basımevi, Ankara, Ocak 2000, s. 32-6.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Raporu 1999-2000, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları 17, TBMM Basımevi, Ankara, Eylül2001, s. 65-9.
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VI. faaliyet raporu Ekim 2000 ile Haziran 2002 tarihleri arasındaki İHİK
çalışmalarını kapsamaktadır. Bu tarihler arasında İHİK'e 894 adet başvuru
yapılmıştır.

Faaliyet raporu 21. Yasama Dönemi 3 ve 4. Yasama

kapsamaktadır.

Eldeki bilgiler

doğrultusunda yapılan başvuruları

oranladığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır

688

Yasama Dönemi

687

688

•

Yıllarını

687

Yasama

Yılı

yasama

yıllarına

Başvuru

Adedi

:

18

3

1474

19

ı

1474

19

2

728

19

3

443

19

4

331

19

5

45

20

ı

116

20

2

116

20

3

137

20

4

137

21

ı

480

21

2

480

21

3

447

21

4

447

•

göre

TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yılı Çalışma
Raporu (Ekim 2000- Haziran 2002), s. 83-9.
Faaliyet raporlannın bir kısmında başvurular yasama yıllarına göre analiz edilerek ele alınmıştır.
Bazılarında ise faaliyet raporunun kapsadığı bir veya iki yasama yılı birlikte belirtilmiştir.
Yukarıdaki şekilde yasama yıllarında yapılan başvurularda doğrudan yasama yılındaki yapılan
başvuru verilmişse o rakam dikkate alınacaktır. İki ya da üç yasama yılı birlikte verilmişse
bunların aritmetik ortalaması alınacaktır.
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Yukarıda şekilden de açıkça görüleceği üzere ilk zamanlarda İHİK'e
yapılan

başvuru

sayısının

yüksek

olduğu,

ancak ortalarda

düştüğü

ve son

zamanlarda ise biraz arttığı görülmektedir. İHİK'e yapılan başvuruların ilk
zamanlarda fazla olması, parlamento bünyesinde bu tür bir komisyonun ilk defa
kurulması sebebiyle beklentilerin yüksek olduğunu göstermektedir. Sonrasında ise
başvurulardaki düşüş İHİK'in beklentilere cevap verememesinden ya da tüm
başvuruları İHİK'in bizzat inceleyecek imkanın bulunmamasından kaynaklandığı

söylenebilir. 1999 ve 2000
biraz

arttığı

yılları arasında

Sema

Pişkinsüt'le

birlikte

başvuruların

görülmektedir.

Başvuru Konuları

B)

İHİK'e yapılan başvuruların konularına göre sınıflandırılmasında yirmi

dört ana

başlık

ayrılmaktadır.

tespit

Ana

yanında başvuru

Şimdi

ana

edilmiştir.

başlıklar

başlıkların karşısında

adedinin toplam

başlıklar,

Ana

ana

başvurular

alt başlıklar faaliyet

da içeriklerine göre alt
başlıkla

başvuru

ilgili

içerisindeki yüzde

raporlarına

göre

başlıklara

oranı

adedi ve

verilecektir.

karşılaştırmalı

olarak ele

alınacaktır.

1. Anti-Terör Kanunu

3713

sayılı

Terörle Mücadele Kanunu ile ortaya

çıkan

durum problemlere

sebep olmuştur. Özellikle Kanunun malıkurnlara şartla tahliye imkanı sağlayan
geçici maddeleriyle eşitsizlik oluşturulduğu iddiaları İHİK' e intikal ettirilmiştir.
Eşitsizlik oluşturan

düzenleme Anayasa Mahkemesi

kararıyla kısmen

de olsa

önlenmiştir.

Konuyla ilgili başvurular sadece 18. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılı
ve 19. Yasama Dönemi 1. 2. ve 3. Yasama Yıllarında intikal etmiş olup diğer
dönemlerde bu tür başvurulara rastlanmamaktadır. Anti-Terör Yasası adlı ana
başlık altında üç alt başlık bulunmaktadır. Belirtilen zamanlarda İHİK'e yapılan
başvurular şöyledir:
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Başlık

2.

ı.

ve Alt Başliklar

Faaliyet Raporu

Anti-Terör Yasası(Başvuru adedi ve

Faaliyet Raporu

ısı-% s.ı2

ı o-%

0.66

oranı)

Şartla

tahliye edildikten sonra işledikleri

suç nedeniyle

37ı3 sayılı

38

5

8ı

4

32

ı

Yasadan

yarar lanamayanlar
115

oranından

yararlanma

isteği

Diğer

Şekilden

de

Dönemi 3. Yasama
başvurular

görüleceği
Yılı

üzere konuyla ilgili

başvurular,

ve 19. Yasama Dönemi l. Yasama

18. Yasama

Yılında

toplam

azımsanamayacak

% 5.12'lik bir orana tekabül
etmektedir. Sonradan bu oranın yüzde birierin altına, ardından konu ile ilgili
başvuru yapılmaması sorunun kalmarlığını göstermektedir.
içerisinde hiç de

2- Askeri Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar
Ülkemizin önemli insan hakları sorunlarından birini sivil-asker ilişkileri
arasındaki dengesizlik oluşturmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi askeriyenin
kendini sivillerden tecrit ederek kendine has, dokunulmaz bir sistem kurmasından
kaynaklanmaktadır. Bu ana başlıkta sivil-asker ilişkileri değil, askeriye
içerisindeki insan hakları sorunları ele alınmaktadır. Özellikle YAŞ kararlarına
karşı yargı yolunun açık olmaması bu başlığın önemli alt başlıklarındandır. Bu
konuda İHİK'e yapılan başvuruların dağılımı şöyledir:
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ı.

3.

Faaliyet
Raporu

2.
Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

4.
Faaliyet
Raporu

5.
Faaliyet
Raporu

6.
Faaliyet
Raporu

132%4.47

44%2.92

7%2.52

4%1.45

5%0.52

9%1

22

8

-

ı

-

-

ı

6

-

-

-

13

6

-

-

-

-

kararlaoyla
resen emekli
edilen subay,
astsubaylar

60

8

7

2

3

-

2559 sayılı
Kanunda
düzenleme istemi

ll

-

-

-

-

-

Emekliye sevke
ilgili sorunlar

-

2

-

-

-

-

Askeri mevzuat
ile ilgili

-

-

-

-

-

9

25

14

-

2

2

-

Başlık

ve Alt

Başlıklar

Askeri
Mevzuattan
Kaynaklanan
Sorunlar(Başvuru

adedi ve oranı)
Askerlikle ilgili
sorunlar
Disiplin suçu
Emekli Subay ve
Asısubayların

intibak
Düzenlemeleri
YAŞ

Diğer
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3- Cezaevleri
Cezaevlerindeki insan hakları sorunları İHİK'in kurulmasından bu yana
önemli çalışma alanlarından birisi olmuştur. Ceza infaz Kurumları Tüzüğü'nün
yapılan

151. maddesine göre resmi kurumlarla
olmaması başvuru miktarının artmasında

ilgili

başvuruların

faaliyet

raporlarına

yazışmaların

önemli bir etken

göre

denetime tabi

olmuştur.

Cezaevleri ile

dağılımı şöyledir.

5.

ı.

2.

3.

4.

Başlıklar

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Cezaevleri

ı28-

73%4.86

20-

26-

138-

%7.22

%9.48

% 14.37

Başlık

ve Alt

%4.34

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu
161 %18

Keyfi tutum
ve işlemler

66

37

3

3

23

51

Koşulların

29

5

3

4

21

44

Kötü
muamele

12

ı9

5

7

22

20

Nakil talebi

10

5

6

8

45

21

Tedavi talebi

ıı

6

3

4

27

25

-

ı

-

-

-

-

iyileştirilmesi

Cezaevinde
ölüm

Cezaevleri ile ilgili
işlemlerin azaldığı

4- Emekli

başvuruların istikrarlı

bir şekilde

arttığı,

keyfi tutum ve

ve nakil talebinde büyük artışın yaşandığı görülmektedir.
Sorunları

Ekonomik ve sosyal

hakların

ihlali

bağlamında

emektilerin

yaşamış

oldukları sorunlar İHİK'e gelen başvurular arasında yer almaktadır. Özellikle

ülkemizde sosyal güvence sisteminin
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yerleşememesi

ve

devamlı

değişiklik

yapılması karşısında

önemli

emekli sorunlan ele

alınmış

şikayetler

olup

gündeme gelmektedir. Bu ana başlık altında

dağılımı şöyledir:

ı.

2.

s.

Başlıklar

Faaliyet
Raporu

3.
Faaliyet
Raporu

4.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

6.
Faaliyet
Raporu

Emekli
Sorunlan

248%8.41

85%5.6

13%4.69

7%2.55

33%3.43

36%4.02

50

lO

-

3

4

5

28

4

2

-

5

4

76

22

2

2

ı

5

44

8

2

-

6

2

10

3

-

4

5

33

6

-

-

-

ı

-

25

4

2

13

14

Başlık

ve Alt

Bağ-Kurluların
sorunları

Emekli
ikramiyesinin
verilmesi,aylık
bağlanması

istekleri
intibak
düzenlemesi
Maaşların
yetersizliği

SSK
emeklilerinin

17

sorunları

Süper
emekiiierin

.

sorunları
Diğer

5- Eski Hükümlülerin

Sorunları

Eski hükümlülerin nonnal
karşılaşmaları şikayet edilmiştir.
affı

eski

yaşama

geçtikten sonra

çeşitli kısıtlamalar

Ehliyet iadesi, göreve iade istemi,

iş isteği

ile

ve sicil

mahkumların şikayet ettiği başlıca konulardır. Bunların dağılımı şöyledir:
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Başlık

ve Alt

Başlıklar

Eski
Hükümlülerin
Sorunlan

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

56-

14-

2-

2-

ı-

%1.89

%0.93

%0.72

%0.72

%0.1

0%0

Ehliyet iadesi
istemi

ıı

4

-

-

-

-

Göreve iade
istemi

14

-

-

-

-

-

İş isteği

20

9

ı

ı

-

-

8
3

-

ı

ı

ı

-

ı

-

-

-

-

Sicil affı
Diğer

Eski

hükümlülerin sorunları
Bundan dolayı ayrı bir
incelenebilirdi.

tutmamaktadır.
başlığı altında

başvurular
başlık altında

içinde önemli bir yer
incelenmeden Cezaevleri

6- Gayrimenkul Sorunları
Mülkiyet hakkı bağlamında gayrimenkul sorunları İHİK' e yapılan başvuru
biridir. Kamulaştırmada yaşanan sorunlar, gayrimenkullerin ilk defa
kadastrosunun yapılması ve benzeri konular bu başlık altıda yapılan başvuru

konularından

konularındandır. Başvuruların dağılımı şöyledir:

Faaliyet
Raporu

2.
Faaliyet
Raporu

3.
Faaliyet
Raporu

4.
Faaliyet
Raporu

5.
Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

194%6.58

71 %4.72

18%6.49

22%8.02

30%3.12

20%2.23

29

10

ı

ı

2

2

imar durumu

24

9

3

3

7

ı

Kadastro ve
tapu ihtilafları

ı8

4

2

5

3

5

Kamulaştırma

62

16

-

5

9

5

7

4

4

4

ı

ı

ı6

3

-

ı

-

ı

38

25

8

3

8

5

Başlık

ve Alt

Başlıklar

Gayrimenkul
Sorunlan
Hazine arazisi
ihtilafı

Miras ve
müikiyet

ı.

6.

sorunları

Orman
köylüsünün
sorunları

Diğer
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7- Gazi-Şehit Dul ve Yetimleri, Aileleri
Desteğe ihtiyacı

olan

gazi-şehit

dul ve yetimleri ile ailelerinin

karşı karşıya

kaldığı özellikle ekonomik sorunlar İHİK'e yapılan başvurular arasında yer
almaktadır. Maaşların yetersizliği

ve

maaş bağlanması

talepleri bu

başlık altındaki

alt

başlıklardandır. Yapılan başvuruların dağılımı şöyledir:
ı.

4.

6.

Faaliyet
Raporu

2.
Faaliyet
Raporu

3.
Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

5.
Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

56%1.89

ı 8%1.19

2%0.72

9%3.28

5%0.52

2%0.22

bağlanması

ıı

10

ı

5

4

ı

istemi
Kore gazileri

ı4

3

ı

ı

-

-

20

5

-

3

ı

ı

Başlık

ve Alt

Başlıklar
Gazi-Şehit Dul
ve Y etimleri,
Aileleri
Aylık

Yeni haklar
sağlanması

8- Göçmen Sorunlan
Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika ortasında stratejik bir konuma sahip
ve önceki yüzyıllarda geniş coğrafyaya hükmetmesi sonucu bölgesel
çatışma durumlarında ülkemize göçmen kitleleri gelmektedir. Göçmen kitlelerinin
iltica ve vatandaşlık talebi gibi çeşitli sorunları İHİK'e intikal ettirilmiştir. İHİK'in
kurulmasından hemen sonra Irak, Bosna-Hersek, Kafkasya ve Karabağ'da
çatışmaların olması ve Bulgaristan' daki Türklerin sınır dışı edilmesi sonucu çok
sayıda kişi ülkemize göçmen olarak gelmiştir. Göçmenlerin sorunlarının dağılımı
olması

şöyledir:
ı.

2.

4.
Faaliyet
Raporu

6.

Faaliyet
Raporu

3.
Faaliyet
Raporu

5.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

69%2.34

ı8 %1.19

o-

3%1.09

4-

%3.6ı

%0.4ı

3%0.33

49

5

-

ı

ı

ı

oturmaizni ve
iltica sorunları

16

6

6

ı

2

2

Diğer

4

7

4

ı

ı

-

Başlık

ve Alt

Başlıklar

Göçmen
Sorunları

Bulgaristan' dan
gelen Türkler

ı

Vatandaşlık,
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9- Güneydoğu
Doğu

ve

Sorunları

Güneydoğu

Anadolu Bölgelerinde

1990'lı yıllarda yaygın

olayları

sebebiyle önemli miktarda insan hakları ihlalleri meydana
Önemine binaen bu konu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır:

terör

gelmiştir.

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

65%2.20

69%4.59

ı 3%4.69

8%2.9ı

ı3 %1.35

8%0.89

ı

-

-

-

-

-

Kötü muamele

ı8

-

-

-

-

-

Terör örgütünün
öldürme ve
yaralama olayları

6

3

-

-

ı

-

Terörden doğan
zarariann tazmini
talebi

8

23

6

ı

ı

ı

-

ll

2

-

ı

-

-

21

2

3

2

ı

-

3

-

-

-

-

-

6

ı

ı

-

-

32

2

2

3

8

6

Başlık

ve Alt

Başlıklar

Güneydoğu

Sorunları
Haberleşme

sorunları

Terör örgütünce
gerçekleştirilen
kayıp

ve kaçırma

olayları

Güvenlik
kuvvetlerinin
uygulamalarından

şikayetler

Faili meçhul
cinayetler
Yargısız

infaz,
adam
öldürme iddiaları
şüpheli

Diğer
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Tablodan da anlaşılacağı üzere Güneydoğu Sorunlarının dağılım
içerisindeki oranı 1991 ile 1997 yılları arasında biraz yüksek olsa da genelde çok
düşüktür. Bu durumun bölgedeki gerçek durumu yansıttığını iddia etmek güç
görünmektedir. Oranın düşük olmasında çatışma ortamında bireylerin devlete
başvuru yapmaktan çekinmesinin etkili olduğu söylenebilir. Bölge insanının
kendisini ifade etmedeki sorunları(Bireylerin Türkçe bilmemesi vb.) hak ve
özgürlük bilgisinden yoksun olmasını da buna ekiediğimizde tablonun neden böyle
olduğu açığa kavuşacaktrr. Ayrıca oranın düşük olmasında İHİK'in etkili bir
başvuru yolu olmaması ve OHAL'in uygulandığı yerlerden yapılan başvuruları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin iç hukuk yollarının etkisiz olması sebebiyle
doğrudan kabul etmesi durumun sebepleri arasındadır.
10- Güvenlik Soruşturması

Ülkemizde önemli insan hakları sorunlarından biri güvenlik soruşturmaları
olup halk arasında fişierne olarak bilinmektedir. Kişilerin görüşlerinin herhangi bir
şekilde tespit edilerek kişinin hak ve özgürlüklerden yararlanmasında bunun ölçüt
olarak hukuka aykırı bir şekilde kullanılması bu alandaki sorunun mihenk
noktasıdır. Bireylerin siyasi konjonktüre bağlı olarak komünist, alevi-sünni, TürkKürt, mürteci, dinci vb. adlarla kategorize edilmesi dönemin anlayışının linç
kampanyası başlattığı kesimin hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılması ne yazık
ki Türkiye'nin bir gerçeğidir. Ayrıca güvenlik soruşturması sebebiyle pasaport
verilmemesi bu alandaki sıkıntılardan biridir. İHİK tarafından haklarında
mahkemelerce verilmiş herhangi bir kısıtlama kararı olmayan veya yapılan
yargılama sonucu heraat etmiş ya da takipsizlik kararı verilmiş kişilere 5682 sayılı
Pasaport Kanununun 22. 689 maddesi uyarınca yetkinin kötüye kullanımı sonucu
pasaport verilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu durum seyahat özgürlüğünü son
derece kısıtladığından ve özgürlüğün özüne dokunduğundan insan hakları ile
69
bağdaştırılması güçtür. Konuyla ilgili yapılan başvuruların dağılımı şöyledir:

°

689

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22. maddesi 28.05.1988 tarih ve 3463 sayılı Kanunun 3.
maddesiyle değiştirilmiştir. Değiştirilen hükümde şöyle denilmektedir: " ... memleketten
ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit
edilenlere .... pasaport veya seyahat vesikası verilmez." Türkiye şartlarında "genel güvenlik"
tabirinin ne kadar muğlak olduğu ve özgürlükleri kısıtlamalarda keyfi olarak kullanılacağı

690

Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
(1 Martl99l-3l Ağustos 1992), s. 21.

aşikardır.
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Başlık
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Başlıklar
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4.

5.

6.
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Raporu
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-
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-
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ı

ı

-

-

-
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ı

-

-

çıkarılma

Pasaport
verilmemesi
Diğer

-

Sorunun genel başvurular içerisindeki oranı 1991-1999 yılları
bir düzeylerindedir. 1999 yılından sonra konuyla ilgili

yüzde

arasında
başvuru

yapılmamıştır.

ll- İşçi Sorunları
İşçilerin çalışma hayatları ile ilgili sorunlar hakkında İHİK' e başvuru
yapılmıştır. Yapılan başvurular

vb. alt başlıklar altında ele

emekli olma, göreve iade talepleri,

işten çıkarılma

alınmıştır. başvuruların dağılımı şöyledir:

2.
Faaliyet
Raporu

3.

4.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

5.
Faaliyet
Raporu

6.
Faaliyet
Raporu

138%4.68

59%3.92

9%3.24

9%3.28

8%0.83

16 %1.78

Emeklilik talebi

15

ll

ı

ı

ı

ı

Göreve iade
talebi

30

15

ı

-

-

2

İş kazaları ve

18

5

2

3

3

ı

işten çıkarılma

18

5

ı

-

ı

4

Kı dem

57

13

-

-

-

-

Sendikal
sorunlar

-

2

-

-

-

-

Diğer

-

8

4

5

3

8

Başlık

ve Alt

Başlıklar

İşçi Sorunları

ı.

malul en
emeklilik
sorunları

tazminatı

ve

haksız

uygulama
şikayetleri
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12- Gözaltı; işkence ve Kötü Muamele
işkence ve kötü muamele İHİK'in çalışma yaptığı alanlardan birisidir.

Konuyla ilgili birçok alt komisyon kurulduğu gibi ayrıca İHİK'e birçok başvuru
intikal etmiştir. Başvuruların dağılımı şöyledir:
ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

108%3.66

ı 77%11.78

28%10.10

9-

%3.28

34%3.54

64%7.15

16

16

2

-

ı

-

Karakollarda
kötü muamele

-

ı7

4

3

9

3

Doktora sevk
talebi

ı

-

-

-

-

-

69

36

5

5

ıs

53

-

4

ı

ı

-

-

-

7

2

-

ı

-

-

97

ı4

-

5

8

17

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

Başlık

ve Alt

Başlıklar

işkence ve Kötü
Muamele

Tehdit,

kaçırma

iddiaları,

can

güvenliğinin
sağlanması

talebi

Gözaltında
işkence ve kötü
muamele
Yargısız

infaz

iddialan
Gözaltında

Keyfi

ölüm

gözaltı,

işkence endişesi

ve

savcılığa

çıkarılma

talepleri
Sorumluların
cezalandırılması

talebi
Şüpheli

ölümler
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13- Kayıplar
Türkiye'nin kronik insan hakları sorunlarından biri de kayıplar konusudur.
Özellikle bireylerin güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındıktan sonra
birden

kaybolmaları

yoğun olduğu

ve bunlardan bir daha haber alınamaması terörle mücadelenin

zamanlarda

sık

kişilerin kayıtlarının tutulmaması

görülen hadiselerdendir.
ve güvenlik kuvvetlerince

Gözaltına alınan

bu

gözaltına alındığının

kanıtlanmasındaki zorluklar konunun önemli noktalarıdır. Bu konuda İHİK'e
yapılan başvuruların dağılımı şöyledir:
Başlık

ve

Alt
Başlıklar
Kayıplar

Gözaltında

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

3%0.1
3691

31 %2.06

14%5.05

2%0.72

18%1.87

6%0.67

14

4

2

-

ı

-

9

7

-

4

4

-

8

3

-

14

ı

kayıplar
Güneydoğu

kayıplar
Diğer

14- Memur Sorunları
Memurların

kamu görevlerinin icrasında yaşamış oldukları insan hakları
ihlalleri İHİK çalışma alanlanndan birisidir. Daha çok kamu personeli hukuku
sorunlarının yaşandığı

çalışma

saatleri ve mesai ücretleri, disiplin
cezaları
vb. alt başlıklar bulunmaktadır. Kamu personel hukukunun
uygulanmasında ayrımcılık yapılması, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve hak
arama

özgürlüğünün

bu alanda

önündeki

çeşitli

kısıtlamalar

insan

hakları

ihlallerini

oluştunuakla beraber İHİK'in bizzat alt komisyon kurarak incelediği alanlara göre

tali durumda

kalmaktadır.

Memur sorunlannın

dağlıını şöyledir:

691 İHİK'in ilk çalışma raporunda kayıpların türü konusunda herhangi bir kategori veya açıklama
yapılmamıştır. Ancak İHİK toplantılarından anlaşıldığı kadarıyla bunların gözaltında meydana
gelen kayıplar olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu kayıplar tür bakımından gözaltında kayıplar
alt başlığı altına yerleştirilmiştir.
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Başlık

ve

Alt
Başlıklar

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu
33%3.69

ı20-

ı4-

4-

30-

%ı0.2l

%7.98

%5.05

%ı.45

%3.ı2

4

2

-

-

6

ı

-

-

ı

2

Emeklilik
talebi

44

6

-

-

ı

ı

Göreve iade
talebi

74

41

3

2

6

ı7

intibak
düzenlemesi

45

ı3

2

ı

3

ı

Müstafi

3

ı

ı

-

ı

-

Nakil talebi
ve sorunları

33

ll

-

-

6

3

Özel hizmet

4

3

2

-

ı

-

Sendikal
sorunlar

ı4

5

-

-

-

-

Sicil ve
disiplin

2ı

8

-

ı

ı

2

4

-

-

-

-

-

49

29

6

-

lO

7

Memur

30ı

Sorunları

Çalışma

-

-

saatleri ve
mesaı

ücretleri
Disiplin
cezaları

sayılma

tazminatı

affı

Sözleşme li
hakkından

yararlanma
talebi
Diğer
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15- Özüdülerin Sorunları
Korumaya ihtiyaç duyan kesimlerden biri olan özürlüterin

karşılaşmış

olduğu sorunlar hakkında İHİK'e başvuru yapılmıştır. Özürlüterin sorunları daha

çok iş ve yardım talebi konusunda odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra sadece tek
gözü görenlerin ehliyet alamaması gibi çeşitli sorunlar da intikal ettirilmiştir.
Yapılan başvuruların dağılımı şöyledir:
ı.

2.

3.

4.

5.

6.

FaaUyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

FaaUyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

27%0.91

27%1.79

5%1.80

2%0.72

2%0.20

50.55

talebi

ı6

ı9

ı

ı

ı

2

Yardım

ıı

5

2

-

-

-

-

3

2

ı

ı

3

Başlık

ve

Alt
Başlıklar

Özürlü! erin
Sorunları

İş

talebi
Diğer

16-

Şikayet

Bireylerin önemli problemlerinden biri de, ilgili kamu kurum ve
ile özel kurumları hakkında verilen şikayetlerdir. Kamu ve özel
kurumların eylem ve işlemlerindeki insan hakları evrensel kurallarına aykırılık
kuruluşları

iddiaları İHİK'e intikal ettirilmektedir. Yapılan bu başvuruların dağılımı şöyledir:
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ı.

2.

5.

Faaliyet
Raporu

3.
Faaliyet
Raporu

4.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

6.
Faaliyet
Raporu

202%6.85

148%9.85

34%12.27

68%24.81

421 %43.85

234%26.17

-

12

7

8

10

18

Askeri
personel

ll

10

ı

6

12

8

Avukat

ll

6

2

ı

ı

6

Banka

6

3

-

2

ı

9

Belediyeler

19

17

ı

ı

9

14

Doktor

6

5

3

4

4

lO

23

12

6

3

12

17

ValiKaymakam

-

4

2

3

5

Hükümet

7

-

-

-

-

-

Muhtar

3

2

-

-

2

ı

Polis

31

31

4

12

327

75

-

6

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

83

40

lO

29

40

71

Başlık

ve

Alt
Başlıklar
Şikayet

Kamu
kurum ve
kuruluşlan

(KİT' ler,
TEK vb)

Hakim-Savcı

uygulamaları

Okullaröğretmenler

hakkında

Arazi
Diğer

gaspı
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17- Üniversiteler
Üniversitelerdeki ınsan hakları ihlalleri ayrı bir başlık altında ele
alınmıştır.

İHİK'in

1991 yılında çalışmaya başladığı zamanlarda Anayasa

Mahkemesinin başörtüsü hakkında vermiş olduğu kararın da etkisiyle İHİK
toplantılarında önemli tartışmalar yapılmıştır. Bu aralar Ankara, Hacettepe ve
Ortadoğu

Teknik Üniversitelerinde

diğer

üniversitelerin aksine

başörtüsü

yasağının uygulanmasının öğrencilerin mağduriyetlerine

sebep olması sebebiyle
konu hakkında yasağı uygulayan mezkur üniversite yetkilileri İHİK toplantısına
çağrılmış

ve konu ile ilgili alt komisyon

kurulmuştur.

başörtüsü

sorunu değil aynı zamanda öğrenci
görevlilerinin sorunlarına da yer verilmiştir.
Başlık

ve Alt

Başlıklar

Üniversiteler
Başörtüsü

sorunu
Öğrenci
sorunları

Öğretim üye
ve
görevlilerinin

Bu

sorunları

başlık altında

ve

öğretim

sadece
üye ile

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu
214%7.26

Faaliyet
Raporu
30%1.99

Faaliyet
Raporu
3%1.08

Faaliyet
Raporu
3%1.09

Faaliyet
Raporu
5%0.52

Faaliyet
Raporu
13 -

181

20

3

2

4

5

23

7

-

ı

ı

4

o

3

-

-

-

4

ı

%ı.45

sorunları

18- Başörtüsü ile İlgili Sorunlar
1980 sonrası vatanın birlik ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla Türk-İslam
sentezinin uygulamaya konulması sonucu uzun süredir gündemde olan konulardan
biri de başörtüsü konusudur. Konu genel olarak eğitim özgürlüğü bağlamında ele
alınmakla birlikte bazı hallerde kamu görevine girme hakkı bağlamında da ele
alınmıştır. Sadece 1. Faaliyet Raporunda başörtüsü konusu ayrı bir başlık altında
ele alınmamıştır. Ancak 19. Yasama Dönemi II. Yasama Yılından itibaren
başörtüsü konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Üniversiteler başlığı altında
ele alınan öğrencilerin başörtüsü sorunu sonradan ayrı bir başlık altında
incelenmesine rağmen konunun bütünlüğünün bozulmaması için öğrencilerin
başörtüsü sorunları Üniversiteler başlığı altında uyarlanmıştır. Bunun yanı sıra
başörtüsü sorunu ayrı bir başlık altında faaliyet raporlarında ele alındığından
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ayrıca ayrı

bir

başlık altında

incelenmesi uygun görülmüştür. Bundan dolayıdır ki
hem üniversiteleri başlığı altında hem de bu başlık

öğrencilerin başörtüsü sorunları
altında

mükerrer şekilde

Başlık

gösterilmiştir.

ı.

ve

2.
Faaliyet
Raporu
30%1.99

Faaliyet
Raporu
-%

Alt
Başlıklar

Başörtüsü

ile İlgili
Sorunlar
Öğrenciler

*692

20
10

Memurlar-

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu
3%1.08

Faaliyet
Raporu
2%0.72

Faaliyet
Raporu
4%0.41

Faaliyet
Raporu
7%0.78

3

2

4

-

-

-

5
2

çalışanlar

Tablodan da anlaşılacağı üzere İHİK'e yapılan başvuruların tüm
başvurular

son derece azdır. Ayrıca yapılan
sorunları ile ilgili olduğu görülmektedir.

içerisindeki

kısmının öğrencilerin

19- Vize

oranı

Sorunları (Yabancı

başvuruların

büyük

ülkelere)

İHİK' e yapılan başvuru alanlarından biri olan vize sorunları toplam
başvuru

içerisinde çok az bir yer

tutmasına rağmen ayrı

bir

başlık altında

ele

alınmıştır. Ülkemizde işsizlik vb. sebeplerle yabancı elçilikterin önlerinde vize

almak için uzun kuyrukların oluştuğu görülmektedir. Vize verip vermeme esasında
devletlerin egemenlik sorunları ile ilişkili olduğundan İHİK'in bu konuda yapacağı
fazla bir işlem bulunmamaktadır. Vize sorunlarını içeren talepler Dışişleri
Bakanlığına gönderilmektedir. Vize sorunlarının dağılımı şöyledir:
ı.

2.

3.

4.

5.

Başlıklar

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

6.
Faaliyet
Raporu

Vize
Sorunlan

12%0.40

ı4-

%0.93

ı %0.36

2%0.72

0%0

2%0.22

Yabancı

ı2

ı4

ı

2

-

2

Başlık

ve Alt

ülkelere vize
alarnama

692

1. Faaliyet Raporunda bu konu ayrı bir başlık altında incelenmediğinden istatistik hakkında bilgi
verilememektedir.
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20- Yardım Talebi
Yardım talepleri İHİK'e yapılan başvurular arasında hatırı sayılır bir yer
tutmaktadır.

Bireyler

sorunlarından

ekonomik

dolayı

yardım

talebinde

bulunmaktadır. İHİK'in TBMM'den ayrı bir bütçesi olmadığından bu talepleri

bizzat yerine getirme imkanı bulunmamaktadır. Bu sebeple bu tür başvurular
genelde il valiliklerine intikal ettirilmektedir. İl valilikleri kısıtlı miktarda Sosyal
Yardımlaşma

ve Dayanışma Vakfından yardım yapmaktadırlar. Yapılan yardımlar
yeterli olmamakla birlikte genelde doğrudan bireyin valiliğe ya da kaymakamlığı
başvurması

halinde de bu yardım yapılmaktadır.

diğer yardım

taleplerinden

afet veya terör

olayları

farklılık

sonucu

taleplerinin

taleplerinden konut talebi

arz etmektedir. Genellikle konut talepleri

konutları

Bu talepler Bayındırlık ve

Yardım

İskan

zarar görenler

Bakanlığına

doğal

tarafından yapılmaktadır.

gönderilmektedir.

Yardım

dağılımı şöyledir:
ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

88%2.98

45%2.99

9%3.24

14%5.10

20%2.08

37%4.13

İş talebi

34

19

6

8

19

Maddi

27

lO

2

6
5693

8

13

Konut
talebi

ı2

6

ı

ı

ı

ı

Tedavi
talebi

ı5

10

-

2

3

4

Başlık

ve

Alt
Başlıklar

Yardım

Talebi

yardım

talebi

21- Yargıya İlişkin Sorunlar
Ülkemizde adalet mekanizmasının olması gerektiği gibi işlernemesi
sonucu çeşitli insan hakları ihlalleri ile karşılaşılmaktadır. Esasında insan hakları
ihlallerinin önlenmesinde adalet mekanizmasının, yargının etkin olması gerekirken
insan hakları ihlallerinin kendisinden kaynaklanması durumun vahametini
693

4. Faaliyet Raporunda "Maddi yardım isteklerini"nin yanında ayrıca "Yardım istekleri" adı altında
ayrı bir alt başlık bulunmaktadır. İki ayrı alt başlık olmasının sebebi aniaşılamadığından bunlar tek
bir alt başlık altında ele alınmıştır.
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göstermektedir. İHİK'e yapılan başvuruların önemli bir kısmı yargı ile ilgili
sorunlardan kaynaklanmaktadır. Yargı ile ilgili sorunlara Anayasa'nın 138.
maddesi uyarınca İHİK'in müdahalede bulunması mümkün değildir. Sadece
avukat istemi, mahkeme kararlarının uygulanması, TCK' daki değişiklik talepleri
ve genel af talepleri konusunda başvurular ilgili yerlere gönderilmektedir. Ancak
aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere diğer konular yargı işlevine ilişkin
olduğundan müdahale edilemez. Bu tür başvuruların hemen hemen hepsi yargı
kararından memnuniyetsizlik veya yargı sürecinin işleyişindeki sorunlar hakkında
olduğundan adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilgilidir. Bundan dolayı eğer
AHİM'e başvurmak için iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra altı aylık
başvuru süresi geçmemişse şöyle cevap verilmekte ve konu ile açıklayıcı bilgi ve
AİHM başvuru formu gönderilmektedir:
"Komisyonumuza yapmış olduğunuz başvurunuzun incelenmesi sonucunda
konusu yargıya intikal ettiğinden Anayasanın 138. maddesinde belirtilen
'Hiçbir organ, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hakimiere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde
bulunamaz' ilkesi ve 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
gereği Komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak mahkemede
adil olarak yargılan-madığınızı düşünüyorsanız ülkemizdeki iç hukuk yollarını
tamamladıktan sonra İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa
Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilirsiniz."
başvuru

AİHM'e başvuru süresi geçmişse şu cevap verilmektedir:

"Yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı prensibi gereği
yargıya intikal etmiş veya yargıda karara bağlanmış konularda Komisyonumuzca
yapılacak bir işlem bulunmamaktadır."
Tabloda yargı ile ilgili

sorunların dağılımı gösterilmiştir:
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Başhk

ve Alt

Başliklar

Yargıya İlişkin

Sorunlar
Medeni Kanunla
ilgili
sorunlar(Boşanma,

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

246%8.35

155%10.31

27%9.74

37%13.50

86%8.95

97%10.85

13

5

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

7

5

-

-

ı

2

7

ı

ı

5

10

6

7

16

-

ı

3

4

16

6

-

ı

5

7

7

12

4

6

26

31

30

5

-

ı

-

-

77

85

12

14

9

16

78

17

lO

9

32

31

miras vb)
Ceza
indirimlerinden
yararlanma talebi
DGM'lerdeki
uygulamalardan
yakınma
Duruşmaya katılma

ve avukat talebi
Genel af talebi
Mahkeme
kararlannın
uygulanması

talebi

Davanın

sonuçlandıniması

talebi, yargıda
gecikme
yakınmaları
Salı verilme,
tutuksuz yargılanma
talebi

Türk Ceza
Kanunu'nda
değişiklik talebi
Yeniden
yargılanma,

mahkeme karannın
değiştirilmesi talebi
Diğer

22- Yurt Dışmdaki Türklerin
Başta

Sorunları

Avrupa olmak üzere 1970'li yıllardan itibaren Türk vatandaşlannın
yurt dışında çalışmaya gitmişlerdir. Gidenlerin insan haklan sorunları da İHİK'e
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gönderilmiştir. İHİK zaman zaman yurt dışına giderek vatandaşların sorunlarını

dinlemekte ve gerekli girişimlerde bulunmaya çalışmaktadır. İHİK'in bu inceleme
faaliyetleri sonucu yurt dışındaki vatandaşlardan da başvuru alınmıştır. İş kazasına
uğramış işçilerin tedavilerinin bile yapılmadan sınır dışı edilmeleri ve uygulanan
aynıncı politikalar, işçilerin ücret ve tazminatlarının verilmemesi (Libya, Irak) ve
cezaevine düşen vatandaşların yurt dışındaki cezaevi koşullannın ağırlığı
sebebiyle cezalarını Türkiye'de çekme talepleri bu alandaki başlıca sorunlardandır.
Bunların dağılımı şöyledir:
ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu
ı4-

Faaliyet
Raporu
6-

%4.3ı

%4.ı9

%5.05

%2.ı8

Faaliyet
Raporu
20%2.08

Faaliyet
Raporu

ı27-

Faaliyet
Raporu
63-

ı7

24

ı

-

2

ı

İşçi sorunlan

ı4

ı

ı

Uygulamalardan

57

9
22

7

ı

3
2

3
2

39

8

5

4

13

ı2

Başlık

ve Alt

Başlıklar

Yurt Dışındaki
Türklerin

ı8%2.oı

Sorunları

Cezaevlerindeki
Türklerin
sorunları

yakınmalar
Diğer

23- 1402 'likler
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda insan haklarına aykırı hükümterin
bulunması sebebiyle kamu görevlileri önemli mağduriyetlere uğramışlardır. Söz
konusu Kanundaki insan haklarına aykırılık arz eden konuların İHİK'e intikal
edenleri şunlardır: 1) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2. maddesinin son
fıkrasıyla sıkıyönetim komutanıarına bölgelerindeki kamu görevlilerinin işlerine
son verilmesi veya görevden uzaklaştırılmalarını talep yetkisi tanınmış ve ilgili
kurumlara da bu talepleri derhal yerine getirme zorunluluğu getirilmiştir. Kamu
görevlilerinin sıkıyönetim komutanlarının emriyle görevlerine son verilebilmesi
veya bölge dışına gönderilmesini (sürgün edilmesi) insan hakları ile bağdaştırmak
mümkün değildir. Günümüzde OHAL'in kaldırılmasına rağmen OHAL
zamanında bölge dışına gönderilen kamu görevlilerinin önceki görev yerlerini
dönmelerinde zorluk çıkarılmasını anlamak mümkün değildir. Hatta önceki görev
yerlerine dönecek kamu görevlilerinin dönebilmesi için Başbakanlık Genelgesi 694

694
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uyarınca

tayin istenen yerin valisinin olumlu görüş bildirmesinin gerekınesi ister
istemez olağan yönetime geçilmediği çağrışımını yapmaktadır. 2) 1402 sayılı
Sıkıyönetim Kanununun Ek 3. maddesi ile sıkıyönetim komutanlarının
tasarruflarına karşı yargı yolunun kapatılması ve görev yerleri değiştirilen veya
görevlerine son verilenierin dava hakkının ortadan kaldırılması, mağduriyetin
yargı yolu ile önlenmesinin de önünü kapatmaktadır. Yargının insan hakları
ihlalleri konusunda koruyucu bir işieve sahip olması gerekirken bu yolun tamamen
kapatılması kamu personel hukukunda yaşanan insan haklarının vahameti
göstermektedir.
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte uygulanan sıkıyönetim yargı
önemli mağduriyetlere yol açmıştır. Bu dönemlerde yargının hukuk
devleti ilkesi doğrultusunda tam manasıyla işlernemesi sonucu meydana gelen
siyasi haklarının kullanılmasında, kamu görevine girmede vb. yaşanan hak
mağduriyetlerinin ileriye yönelik olarak giderilmesi amacıyla 5106 sayılı Türk
Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanunla TCK'ya geçici
madde eklenmiştir. Söz konusu Kanunla mağduriyetlerin geriye yönelik olarak
giderilmemesi mağduriyetleri tam olarak ortadan kaldıramamıştır.
alanında

Konu ile ilgili İHİK' e yapılan başvuruların dağılımı şöyledir:
ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

ı402 Sayılı

27695 -

Kanundan

%0.9ı

7%0.46

0%0

ı %0.36

%O.ıo

0%0

-

4

-

-

-

-

-

3

-

ı

ı

-

Başlık

ve

Alt
Başlıklar

ı

-

Mağdur

Olanlar
Göreve iade
talepleri
Tazminat
talepleri

24- Muhtelif
İHİK'e çok farklı konularda başvuru yapılmaktadır. Bu sebeple yukarıda

belirtilen konulardan birine girmeyenler bu

başlık altında

ele

alınmıştır.

Bu tür

başvuruların dağlıını şöyledir:

695 1. Faaliyet Raporunda konu ile ilgili alt başlık bulunmamakta olup "1402'1ikler" başlığı altında 27
başvuru olduğu
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görülmektedir. (s. 18)

Başlık

ve Alt

Başlıklar

ı.

2.

3.

4.

5.

6.

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

Faaliyet
Raporu

34-

3ı

ın-

3281.12

Muhtelif

%ı

-

ı26-

%ı2.78

%ıl.l9

%ı2.40

86%8.95

%ı4.09

-

3

6

6

Ailevi sorunlar

ı5

ı8

Çevre sorunları
Gayri ciddi

2
27

ı5

-

ı

-

-

-

5

ı

ı

-

3ı

25

2

ı

2

9

-

24

4

7

2ı

27

-

6

4

ı

4

13

başvurular

Memuriyet sınavı
sorunları

Kanunlarda
değişiklik

talepleri
İdari

uygulamalardan
yakınmalar( Ceza,
usulsüz işlem,
vs.)
Köylülerin
sorunları(Yol, su,
köprü talepleri)
Ticari sorunlar

-

6

3

2

2

6

73

56

ı

ı

2

3

Diğer

ı8o

42

12

17

48

62

C)

Başvuruların

Faaliyet Raporlarına Göre Grafiksel

Gösterimi
Başvuruların

faaliyet

raporlarına

insan

hakları sorunları hakkında

insan

hakları sorunlarını

göre

değerlendirilmesi

dönemlerine göre

bilgi vermektedir. Bu analiz 1990'lardaki insan
hakları sorunları ile 2000'li yıllardaki insan hakları sorunlarının farklı olabileceği
varsayımına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra eğer faklılık yoksa ülkenin kronik
belirtilmesinin

ortaya

karışıklığa

konular tabloya

koyacaktır. Tabloların yapılmasında

sebep

alınmıştır.

olacağı düşüncesiyle

kalan

başlıklar

ise

yüzde

beşten

tüm

başlıkların

itibaren

"Diğer" başlığı altında

ağılıklı

tek kalemde

gösterilmiştir.

I. Faaliyet Raporunda "Muhtelif, Memur Sorunları ve Yargıya İlişkin
Sorunlar" ilk üçte yer almıştır. işkence ve kötü muamele ile cezaevleri konusunun
tabloda yer

almaması

dikkati çekmektedir. Bunda

işkence

ve kötü muameleye
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maruz kalanlar ile cezaevindekilerin başvurularını İHİK'e rahat bir şekilde
ulaştıramamalarının etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca kategorileştirmenin iyi
yapılmaması sonucu "Muhtelif' başlığının ön plana geçmesi başvuruların tam
olarak içeriğini yansıtmaianna mani olmaktadır. işkence ve kötü muamele ile
cezaevlerinin birlikte başvuruların içerisinde yüzde sekiz ağırlığı önemli bir yer
tutmaktadır.

1. Faaliyet Raporunda

Başvuruların

Konulanna Göre

Dağılımı

D Muhtelif
• Memur Sorunları
DYargıya Ilişkin Sorunlar

11%

D Emekli

Sorunları

• Üniversiteler
~I!~ Şikayet

• Gayrimenkul Sorunları

D Anti-Terör Kanunu
• Işçi Sorunları
•Diğer

Il. Faaliyet Raporunda tabloda önemli

değişikliğin olduğu

görülmektedir.

"işkence ve Kötü Muamele, Cezaevleri ve Güneydoğu Sorunları" tabloya
girmiştir. Önceki tabloda olduğu gibi bu tabloda da "Muhtelif, Şikayet ve Yargıya

İlişkin Sorunlar" ağırlıklı şekilde varlıklarını sürdürmektedirler.
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cı

ll. Faaliyet Raporunda Başwruların
Konularına Göre Dağılımı

Muhtelif

• Gözaltı: Işkence ve Kötü
Muamele
cı Yargıya Ilişkin Sorunlar
D Şikayet

13%

• Memur Sorunları

ElJ Emekli
1O%
6%

Sorunları

• Cezaevleri
D Gayrimenkul

8%

Sorunları

• Güneydoğu Sorunları
• Diğer

III. Faaliyet Raporundaki
dağılımındaki farklılık

söylenebilir.
dikkati

"Kayıplar

çekmektedir.

göze
ile

başvuruların

çarpmaktadır.

Yurtdışındaki

Ayrıca

Bu

gösterildiği

şekliyle

Türklerin

"Muhtelif'in

tabloda

başvuruların

tablonun daha gerçekçi

Sorunları"nın

birinciliğini

tabloda yer

"Şikayet"in

olduğu
alması
kaptığı

görülmektedir.
ElJ Şikayet

lll. Faaliyet Raporunda Başvuruların
Konularına Göre Dağılımı

• Muhtelif
D Gözaltı: Işkence ve Kötü
Muamele
O Yargıya ilişkin Sorunlar
• Cezaevleri

12%

ıs

5%

Gayrimenkul

Sorunları

• Kayıplar
5%

5"1<

10%
5 Yo

5%

6%

7%

D Güneydoğu Sorunları
• Memur Sorunları
• Emekli Sorunları

O Yurtdışındaki Türklerin
Sorunları

O

Diğer

389

IV. Faaliyet Raporunda yüzde beşlik sınırı geçen konuların azalarak
tabloya giren konuların oranının arttığı görülmektedir. "Şikayet"in bir önceki
tabloya göre yüzde yüzün üzerinde

artması

hemen dikkati çekmektedir. Bunun

yanı sıra "işkence ve Kötü Muamele" tabloya girememiştir.
IV. Faaliyet Raporunda Başvurulann
Konulanna Göre Dağılımı

O Şikayet
•Yargıya Ilişkin Sorunlar

O Muhtelif

D Cezaevleri
27%

• Gayrimenkul Sorunları
I!IYardım

Talebi

•Diğer

5%

8Yo

12%

9%

V. Faaliyet Raporunda
gibi

azlığı

ve

"Şikayet"in

"Cezaevleri"nin

ikinciliğe

başvurulardan

yüzde

kırk

tabloya girenierin önceki tablodaki

dörtlük

oranı

dikkati çekmektedir.

Ayrıca

gelmesi ülke gündemi hakkında bilgi vermektedir.
c

V. Faaliyet Raporunda Başvuruların
Konularına Göre Dağılımı

Şikayet

• Cezaevleri

c Yargıya Ilişkin Sorunlar
D

M.ıhtelif

• Gözaltı: Işkence ve Kötü
MJ arnele
D Diğer

'------------~--------------

VI. Faaliyet Raporundaki
başvuruların

oranı

arasında

başvuruların oranı

benzerlik

bulunmaktadır.

"Yargıya İlişkin Konular"ın sıraları değişmiştir.
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ile V. Faaliyet Raporundaki
Sadece "Muhtelif' ile

VI. Faaliyet Raporunda Başvuruların
Konularına Göre Dağılımı

ı:zJŞikayet

• Cezaevleri

D Muhtelif
OYargıya ilişkin Sorunlar

7%
•Gözaltı: Işkence ve Kötü

Muamele

D Diğer

D)

Başvuruların

Tüm Faaliyet Raporlarının
Grafiksel Gösterimi

Ortalamasına

Göre

İHİK'in kurulmasından 21. Yasama Dönemi sonuna kadar yapılan
başvuruların değerlendirilmesi
taşımaktadır.

insan hakları sorunlarının tespiti açısından önem
Tabloya baktığımızda en büyük insan hakları sorununu kamu ve özel

kurum ve kuruluşlar hakkında yapılan şikayetler oluşturmaktadır. İkinci sırayı ise
kategorilerden herhangi biri altında ele alınamayan başvurular(Muhtelit)
oluşturmaktadır. Bunu yargı, cezaevleri, işkence ve kötü muamele, memur,
gayrimenkul ve emekli sorunları takip etmektedir. Yargının üçüncü olarak tabloda
yer alması

aynı

zamanda diğer insan hakları

sorunlarının

sebebi

niteliğindedir.
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Tüm

Başvuruların Konularına

Göre

Dağılımı

IJŞikayet

•Muhtelif

D Yargıya Ilişkin Sorunlar

D Cezaevleri

12%
7%

• Gözaltı: Işkence ve Kötü
Muamele
Cl Memur Sorunları

10%

• Gayrimenkul Sorunları

D Emekli

Sorunları

•Diğer

VIII- İHİK ÜYELERİ
İllİK üyelerinin ele alınması ve bunların toplantılardaki performansı ve
ınsan haklarına bakış açısı İllİK çalışmalarının analizi açısından önem arz

etmektedir. Bu başlık altında İllİK kurulduğundan bu yana üyeler ele alınacak ve
bunlar çeşitli açılardan değerlendirilerek İllİK'in insan haklarına bakış açısının
tespitine çalışılacaktır.

A) 18. Yasama Dönemi III. Yasama Yılı Komisyon Üyeleri
İllİK Kanunu 05.12.1990 tarihinde Genel Kurulda kabul edilerek
yayımlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Cumhurbaş-kanlığı

tarafından

Kanun

08.12.1990

tarihli

kurulmasından
başlanmıştır.

şöyledir:

İHİK Kanunu, R. G., C. 45, sayı. 20719
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yayımlanmıştır. 696

İllİK'in

sonra 05.02.1991 tarihinde ilk toplantısı yapılarak çalışmaya
Bu yasama yılındaki komisyon üyelerinin partilerine, illerine ve

mesleklerine göre dağılımı
696

R.G.'de

No

Unvanı

Adı

Başkan

Eyüp Aşık

2 Başkanvekili
3 Başkanvekili
4 Sözcü
5 Katip
6 Üye
7 Üye
8 Üye

ve Sol:adı

İli

Partisi

Mesleği

Trabzon

ANAP

Makine Müh.

Mehmet Akdemir
Gaziantep
Orhan Veli Yıldırım Tunceli

Doktor
Avukat

Atilla İmamoğlu

ANAP
SHP
Kahramanmaraş DYP

Uzman

Mehmet Yüzügüler

Aydın

ANAP

İnşaat Müh.

Mehmet Çevik

Ankara

ANAP

KimyaMüh.

Hüseyin Barlas Doğu Ankara

ANAP

Mimar

Tevfik Ertürk

Ankara

ANAP

Müşavir

İlhan Aşkın

Bursa

ANAP

iktisatçı

10 Üye

Ali Bozer

Mersin

ANAP

Öğretim Üyesi

ll Üye

Bülent Akarcalı

İstanbul

ANAP

iktisatçı

12 Üye
13 Üye
14 Üye

Mehmet Nejat Eldem İstanbul

ANAP

MülkiAmir

Alaattİn Fırat

ANAP

iktisatçı

A. Reyhan Sakallıoğlu Sakarya

ANAP

Avukat

ıs

Hüseyin Özalp

Samsun

ANAP

OrmanMüh.

16 Üye

Murat Batur

Şanlıurfa

ANAP

iktisatçı

17 Üye

Ömer Çiftçi

Ankara

SHP

Makine Müh.

18 Üye

İ. Önder Kırlı

Balıkesir

SHP

Avukat

19 Üye

Veli Aksoy

İzmir

SHP

İnşaat Müh.

20 Üye

İsmail

Erzurum

DYP

Mülki Amir

21 Üye

Akın

İzmir

DYP

MülkiAmir

9

Üye

Üye

Köse

Gönen

Muş

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir:
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Komisyon Üyelerinin
Partilere Göre Dağılımı

14%
19%

!o ANAP •sHP DDYP

ı

Komisyon Üyelerinin Bölgelere Göre
Dağılımı

DMarmara
DDoğu Anadolu
IKaradeniz

liçAnadolu
DEge
ı::JAkdeniz

1 Güneydoğu Anadolu
Grafikten de anlaşılacağı üzere İHİK'te ANAP ağırlıkta olup diğer
partilerin yüzdesel
göstermektedir ki

oranlarının toplamı

ancak yüzde otuz üç olabilmektedir. Bu da

ANAP'ın destekteyeceği

insan

hakları konuları

ön plana

çıkacaktır.

Bazen İHİK üyelerinin bölgelere göre dağılımı insan hakları sorunlarında
hangi bölge milletvekillerinin hassas olduğu konusunda bir fikir verebilmektedir.
İHİK'in kurulmasından sonra oluşan ilk İHİK'te terör olayları sebebiyle insan
hakları sorunları
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genellikle

Doğu

ve

Güneydoğu

Anadolu Bölgelerinde meydana

gelmesine rağmen bu bölgelerin milletvekilleri ağırlıklı olarak görülmemektedir.
Özellikle ANAP'lı üyelerin daha çok ekonomik olarak üstün kesimden olması ve
İHİK toplantılarında daha çok dış politika ile ilgili konuların gündeme getirilmesi,
İHİK'i kuranların İHİK'in ciddi bir şekilde çalışmasından ziyade dışa yönelik

mesajlar vermek amacıyla kurulduğunu göstermektedir.
Bu Yasama

Yılında

emniyet kökenli

bazı

üyelerin insan

hakları

konusuna

milli birlik ve bütünlük açısından yaklaşınaları dikkat çekmektedir. İnsan hakları
ihHillerine İHİK'in müdahale etmesi, insan hakları sorununun çözülmesinden
ziyade ihlalin gündemden

kalkması

şeklinde

anlaşılmaktadır.

bağlamda

Bu

Erzurum Mv. İsmail Köse'nin şu sözleri meseleye örnek gösterilebilir: "Şimdi,
Şırnak, Diyarbakır

ve

veya Edirne

bütünlüğümüzü

güncel

olayların

Divanının

olayı

istirhamım şudur:

ırk

ilgilendiren konularda; yani, dil, din ve

muhakkak surette,

başta

Sayın Başkanın,

Milli birlik

meselelerinde

sonra

Başkanlık

hassasiyetle takip etmek suretiyle oraya Komisyonda bulunan

partilerden birer

kişinin iştirak

ettirilmesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ni de
basın

olsun, benim

ve Meclis'teki

olayı

mahallinde görmek suretiyle

aydınlatmak maksadıyla gönderildiği

karşılıklı sürtüşmelere

çoğu bence gündemden kalkmış olacaktır."

Mehmet Necat Eldem'in devlet

ve

tartışmalara

yer veren

takdirde

olayların

da

697

yanlısı tavrı

ve Kürt

kimliği hakkındaki

görüşleri

dikkat çekicidir. Eldem Orhan Veli Yıldırım'ın "Kürt kökenli Türk
vatandaşları" tabirine karşı çıkarak Kürtlerin Oğuzların yirmi dört boyundan biri
olduğunu, ve bunların Türk olduğunu, bu sebeple Türkiye'de Kürt Kökenli Türk
vatandaşları değil, Kürtçe konuşan Türklerin olduğunu iddia etmiştir.

698

1402
sayılı Kanunda değişiklik yapan kanun tasarısında görevine iade edilenlere özlük
haklarının verilmeyeceğine dair hüküm konusunda Eldem'in söylediklerini insan
hakları

ile

bağdaştırmak

mümkün

değildir:

"Bu durumda

çalışmayana

vermek, ödül vermek gibi bir durum ortaya çıkar. Ona bir şey diyemem."
İHİK

para

699

18. Yasama Yılında hem çalışma düzenini yeni oturtmaya

çalıştığından hem de İHİK'in kurulmasının arkasındaki amacın dışa mesaj verme
olması

sebebiyle verimli

çalıştığı

söylenemez. Ancak insan

hakları

ile

konuların

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 16-7.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 56.
699
TBMM İHİK Toplantı Tutanaklan, 10.04.1991, s. 23.
697
698

395

kamuoyunun gündemine getirilmesi ve insan hakları ihlallerinin denetlenmesi
açısından ister istemez yürütmeyi kendisini yenilerneye zorladığı söylenebilir.

B) 19. Yasama Dönemi I. Devre Komisyon Üyeleri
18. Dönem III. Yasama Yılı sonunda seçime gidilmiştir. Seçimde hiçbir
partinin tek başına hükümet kurabilecek güçte olamaması sonucu ülke koalisyonla
yönetilmiştir. Koalisyonun yapısı sonucu partiler arası milletvekili hareketliliği
artmıştır. Bu sebeple bu Yasama Döneminde İHİK'in üye sayısı toplamda fazla
olmuştur. İstatistiklerde Yasama Döneminin başındaki, ortasındaki veya sonundaki
üye sayısı yerine toplam üye sayısı baz alınmıştır. Bu Yasama Devresi İHİK.
üyeleri şunlardır:

700

701

İli

Partisi

Mesleği

Ahmet Türk 700

Mardin

SHP

Çiftçi

Başkanvekili

Mehmet Özkan

İzmir

DYP

Tüccar

Başkanvekili

Hacı

Kırıkkale

DYP

Eczacı

Siirt

SHP

Avukat

Unvanı

Adı

Başkan

2
3

No

ve

Sol:adı

Filiz
701

4

Sözcü

Zübeyir Aydar

5

Katip

İbrahim Halil Çelik

Şanlıurfa

RP

Öğretmen

6

UğurAksöz

7

Üye
Üye

Mustafa Tınaz Titiz

Adana
Ankara

DYP
DYP

Avukat
Müh.

8

Üye

Rıza Akçalı

Manisa

DYP

İnşaat Müh.

9

Üye

Esat Kıratlıoğlu

Nevşehir

DYP

Jeoloji Müh.

Şıhanlıoğlu Şanlıurfa

DYP

Çiftçi

lO Üye

M. Fevzi

ıı

Ali Uzun

Zonguldak

DYP

İnşaat Müh.

12 Üye

Feridun Pehlivan

Bursa

ANAP

Tüccar

13 Üye

Muzaffer Arıcı

Denizli

ANAP

Elektronik Müh.

14 Üye

Feyzi İşbaşaran

İstanbul

ANAP

Turizm ci

Üye

Ahmet Türk 05.12.1991 tarihinde İHİK Başkanlığına seçilmiştir. Somasında 07.04.1992 tarihinde
Partisinden istifa etmesi sebebiyle İHİK Başkanlığından ayrılmıştır. Yerine 22.04.1992 tarihinde
Mehmet Özkan seçilmişse de Mehmet Özkan 30.04.1992 tarihinde İHİK Başkanlığından istifa
etmiştir. Mehmet Özkan'ın yerine ise 18.11.1992 tarihinde Sabri Yavuz seçilmiştir. Bu arada
Mehmet Özkan'dan boşalan İHİK Başkanvekilliğine Feyzi İşbaşaran seçilmiştir. Feyzi
İşbaşaran'ın 07.12.1992 tarihinde partisinden istifa etmesi üzerine yerine Mahmut Orhon
03.02.1993 tarihinde seçilmiştir.
Zübeyir Aydar 07.04.1992 tarihinde Partisinden istifa etmesi üzerine İHİK Sözcülüğünden
ayrılmıştır. Yerine ise Hasan Mezarcı seçilmiştir.
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İli

Partisi

Mesleği

ANAP

Tüccar

EyüpAşık

Kastamonu
Trabzon

Mahmut Orhon

Yozgat

ANAP
ANAP

Makine Müh.
Doktor

Üye

Sırrı Sakık

Muş

SHP

Turizmci

Üye

Şahin

Tokat

SHP

Arkeolog

Üye

Hasan Mezarcı

İstanbul

RP

Müftü

Üye

Ökkeş Şendiller

Kahramanmaraş Bağımsız Öğretmen

Üye

Yusuf Bozkurt Özal Malatya

Üye

Recep Kırış

Kahramanmaraş Bağımsız İşletmeci

24 Üye

Ali İbrahim Tutu

Erzincan

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Üye

Güler İleri

Tokat

SHP

Üye

Mehmet Gedik

Bursa

ANAP

İnşaat Müh.

Üye

Halit Dumankayaistanbul

ANAP

Sanayici

Üye

Sabri Yavuz

Kırşehir

SHP

Avukat

Üye

Hayri Doğan

Antalya

DYP

Turizmci

Üye

Cemalettin Gürbüz

Amasya

SHP

Avukat

Üye

Faik Altun

Antalya

CHP

Kooperatifçi

Üye

Mehmet Çevik

Ankara

ANAP

KimyaMüh.

Üye

Zübeyir Aydar

Siirt

Bağımsız

Avukat

No

Unvanı

Adı

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Üye
Üye
Üye

Refik Arslan

ve So:1:adı

Ulusoy

ANAP
SHP

Elektrik Müh.
Öğretmen
Eczacı

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağlıını şöyledir:
Komisyon Üyelerinin Partilere
Göre Dağiımı
6% 3%

27%

liANAP
.DYP
D Bağımsız • RP

DSHP
ll CHP

397

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı

=-15%

15%

15%

18%

19%
!JMarmara

•Güneydoğu Anadolu~

D Iç Anadolu

O Doğu Anadolu

•Ege

ı::!l Karadeniz

•Akdeniz

19. Yasama Dönemi I. Devresinde oy oranı en yüksek partinin değil de
onu takip eden iki partinin koalisyon kurarak hükümette yer alması İHİK
çalışmalarının önemli ölçüde sekteye uğramasına sebep olmuştur. ANAP'ın
İHİK'te devamlı surette engelleyici tavır içerisinde olması dikkat çekmektedir.
Özellikle Kulp-Lice'de meydana gelen olayları inceleyen Alt Komisyon raporu
konusunda ciddi engellemeler ANAP'lı vekiller tarafından yapılmıştır. Üç ay
kadar Kulp-Lice olaylarının tartışılması ve Alt Komisyon raporunun kabul
edilmemesi bunu doğrulamaktadır. Hatta olay o safhaya varmıştır ki ANAP'lıların
ısrarı sonucu Alt Komisyon raporu yerine, sonradan oluşturulan Alt Komisyonun
raporu kabul edilmiştir. İHİK'te ANAP, DYP ile SHP, RP ve CHP arasında ateşli
tartışmaların olduğu görülmektedir. Adeta ANAP'ın sayısal çoğunluğuna rağmen
iktidarda yer alamamasının bütün hırçınlığı sergilenmektedir. İHİK'in
toplantısında kendisini eleştiren Eyüp Aşık'a Hasan Mezarcı'nın şunları söylemesi
tartışmanın boyutlarını göstermektedir: " ... Teröristleri savunan bir komisyon ... Bu
mümkün değil, öyle bir şey olamaz; ancak, siz PKK ile devleti kıyas edemezsiniz.
Yani biz burada devletin nasıl davrandığına bakıyoruz. PKK'nın kanunu, kaidesi
yok ki, o şöyle yapmış, ona karşılık devlet böyle yapmış diyemeyiz."702

C) 19. Yasama Dönemi II. Devre Komisyon Üyeleri
İHİK'in

yaşadığı

en

seçilememesi, uzun süre devam

önemli

sorunlardan

etmiştir.

Bu

başkanlık

biri,

İHİK'te

başkanın

krizi

Kırşehir

Mv. Sabri

Yavuz'un seçilmesiyle son bulmuştur. Il. Devredeki İHİK'in dağılımı şöyledir:
702

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 12.02.1992, s. 13.
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No
ı

Adı ve Soyadı
İli
Partisi
Sabri Yavuz
Kırşehir
SHP
Başkanvekili Hacı Filiz
Kırıkkale
DYP
Başkanvekili Feyzi İşbaşaran
İstanbul
ANAP
Sözcü
İzmir
Mehmet Özkan
DYP
703
Ka tip
İbrahim Halil Çelik
RP
Şanlıurfa
Üye
UğurAksöz
Adana
DYP
Üye
Mustafa Tınaz Titiz
Ankara
DYP
Üye
Turgut Tekin
DYP
Adana
Üye
Ali Karataş
Antalya
DYP
Üye
İsmail Kalkandelen
Kocaeli
DYP
Üye
İsmail Karakuyu
Kütahya
DYP
M. Fevzi Şıhanlıoğlu Şanlıurfa
Üye
DYP
Üye
Mehmet Çevik
Ankara
ANAP
Üye
İstanbul
ANAP
Bülent Akarcalı
Üye
Eyüp Aşık
Trabzon
ANAP
Üye
Mahmut Orhon
ANAP
Yozgat
Üye
Ali İbrahim Tutu
Erzincan
SHP
Üye
Hasan Mezarcı
İstanbul
RP
Üye
Faik Altun
Antalya
CHP
Üye
Tuncay Şekercioğlu
Elazığ
Bağımsız
Üye
Osman Ceylan
İstanbul
Bağımsız
Üye
Bahattin Alagöz
SHP
Gaziantep
Üye
Lütfi Doğan
Gümüşhane
RP
Üye
Mukadder Başeğmez istanbul
RP
Üye
Recep K.ırış
Kahramanmaraş Bağımsız
Cemal Şahin
Çorum
Üye
SHP
Üye
İsmail H. Amasyalı
Kocaeli
DYP
Üye
SHP
Nihat Matkap
Hatay

Unvanı
Başkan

2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Mesle2i
Avukat
Bezacı

Turizm ci
Tüccar
Öğretmen

Avukat
Mühendis
İnşaat Müh.
İnşaat Müh.
Müteahhit
Öğretim Üyesi
Çiftçi
KimyaMüh.
iktisatçı

Makine Müh.
Doktor
Öğretmen

Müftü
Kooperatifçi
Mimar
Öğretim Üyesi
Avukat
DinAdamı

Tüccar
İşletmeci

Avukat
Sanayici
Mali Müşavir

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir:

703

İHİK'in 02.06.1994 tarihli toplantısında Şanlıurfa Mv. İbrahim Halil Çelik'ten boşalan Katipliğe
İstanbul Mv. Mukadder Başeğmez seçilmiştir.
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Komisyon Üyelerinin Partilere
Göre Dağiımı

4%

18%

• DYP

OSHP

11%

l!l ANAP

O Bağımsız • RP

ı:ı:ICHP

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı
21%

C Marmara
D Iç Anadolu

• Güneydoğu Anadolu
O Doğu Anadolu

•Ege

ll Karadeniz

•Akdeniz

Bu Devrede Lice ve Çat'ta meydana gelen olaylar tartışıldı ve
Türk

azınlığının sorunlarını

yerinde incelemek ve

davalarını

Batı

Trakya

izlemek üzere

heyetler gönderildi.
İHİK'in sistemli bir çalışmayı yerleştirememesi devam etmektedir. Bu

konuda İstanbul Mv. Bülent Akarcalı İHİK'in güçlü bir uzman kadrosunun olması
gerektiğini belirtmiştir.

704

704

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 04.11.1993, s. 8.

400

İHİK üyeleri zaman zaman İHİK çalışmalarının siyasi düşüncelerden uzak
yapılması gerektiğini

ifade

şunları

"Bu Komisyonun

söylemiştir:

etmişlerdir.

Bu konuda Adana Mv. Turgut Tekin
siyasi

partisi

komisyonuyuz. Burada ben gerekirse sizi, benim
partili

arkadaşımı

olmaz.

karşımda

Biz

ihtisas

da olsa, bir siyasi

kendi grubumda müdafaa ederim. Çünkü biz burada önce

encümen üyeleri olarak insan hakları olarak bir aradayız." 705
Şanlıurfa
işlendiğinden

Mv.

ülkenin

İşbaşaran

Fevzi

istikrarsız

farklı

durumda

ifade

ifade ederse

başına

açıkça

toplantıda

cinayetler

belirterek

şu şekilde

hatta

olmadığını belirtmiştir:

edemez. Ben iddia ediyorum; geçen
TBMM kürsüsünden

etmiş,

yenı

her gün

olduğunu

bir durumda

düşüncelerini açıkça söyleyemediği

de bundan

ülkede

insanların

milletvekillerinin

"Milletvekili de olsa ifade

da söyledim; hiçbir milletvekili

fikrini ifade edemez. Böyle bir hürriyeti yok.

herhangi bir

iş

Eğer

gelebilir. Bunu tüm milletvekilleri içinden

düşünüyor. Düşünmüyorum derse yalan söyler." 706

Hasan
olduğunu

Mezarcı

devletin

karşısında

ve bu sebeple devletin bölgenin

resmi dili Türkçedir."
getirmiştir.

Toplantıda

şeklinde

hazır

Türk, Kürt vb.

olmadığını, vatandaş

bütünleşmeyi beklediğini

Anayasada

bulunan hiçbiri

değişiklik

yapılabileceğini

Anayasanın

hükümlerinden olmasına karşın bu fıkre karşı çıkmamıştır.

ve "Devletin
dile

değiştirilemeyecek

707

Erzincan Mv. Ali İbrahim Tutu İHİK'in çalışmalarında yurtiçindeki insan
hakları sorunlarına

bazı

da önem vermesi

gerektiğini şöyle

ifade

ülkelere ziyaretlerde bulunuldu; Hollanda'ya gidildi,

gündemde, ama gözümüz önündeki Tunceli'ye gidilemedi."

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 11.11.1993, s.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 1Ll 1.1993, s.
707
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, ı 1.1 1.1993, s.
708
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 24.1 1. ı 994, s.
705

706

etmiştir:

"Bu konuda

Keşmir

tekrar

708

13.
18-9.
28-9.
8.

401

Komisyon
hoşnutsuzluk

çalışmalarından

yaratmıştır.

Hatta

istenen verimin
Şanlıurfa

Mv.

alınmaması

Feyzi

faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasını talep etmiştir.

üyeler

Başaran

arasında

komisyon

709

D) 20. Yasama Dönemi I. Devre Komisyon Üyeleri
20. Yasama Dönemi I. Devresinde İHİK üyesi aşağıdadır. İHİK
Başkanlığına

Eskişehir

Mv. Demir

Berberoğlu

seçilmiştir.

RP'li üyelerin

Koalisyon Protokolünde İHİK Başkanlığının kendilerine bırakıldığından bahisle
DYP'linin başkan olarak seçilmesi karşısında şaşkınlık geçirmişledir.

709

ili

Partisi

Mesleği

Demir Berberoğlu

Eskişehir

DYP

Avukat

Başkanvekili

Bahri Zengin

İstanbul

RP

MakineMüh.

3

Başkanvekili

Suha Tanık

İzmir

ANAP

İş Adamı

4

Sözcü

Hakan Tartan

İzmir

DSP

iktisatçı

5

Katip

Sabri Ergül

İzmir

CHP

Avukat

6

Üye

ÜmranAlekan

Edirne

DYP

İş kadını

7

Üye

Cefi Jozef Kamhi

İstanbul

DYP

Sanayici

8

Üye

Erkan Kemaloğlu

Muş

DYP

Müfettiş

9

Üye

Osman Çilsal

Kayseri

DYP

MakineMüh.

10 Üye

İrfettin Akar

Muğla

DYP

İnşaat Müh.

ll Üye

Bahattin Yücel

İstanbul

DYP

Turizmci

12 Üye

Nuri Yabuz

Afyon

DYP

Tüccar

13 Üye

Kazım Ataoğlu

Bingöl

RP

14 Üye

Zülfikar Gazi

Çorum

RP

Öğretmen

15 Üye

M. Bedri İncetahtacı Gaziantep

RP

Yem. Mütercim

16 Üye

Cafer Güneş

Kırşehir

RP

Öğretmen

17 Üye

Şevki Yılmaz

Rize

RP

Öğretmen

18 Üye

Musa Okçu

Batman

RP

Öğretmen

No

Unvanı

Adı

1

Başkan

2

ve Soyadı

TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 08.12.1994, s. 14.

402

Öğretmen

No

Unvanı

Adı

ve So:yadı

İli

Karakoyunlu İstanbul

Partisi

Mesleği

ANAP

iktisatçı

19 Üye

Yılmaz

20 Üye

Metin Öney

İzmir

ANAP

Avukat

21 Üye

Lale Aytaman

Muğla

ANAP

Mülki Amir

22 Üye

İbrahim Çebi

Trabzon

ANAP

Eczacı

23 Üye

Yaşar

Yalova

ANAP

Gazeteci Yazar

24 Üye

Abdülbaki Gökçel

Mersin

DSP

Çiftçi

25 Üye

İbrahim Yavuz Bildik Adana

DSP

MakineMüh.

26 Üye

Kubilay Uygun

Afyon

DSP

Tüccar

27 Üye

Erdoğan

Manisa

CHP

Avukat

28 Üye

Recep Kırış

Kayseri

BBP

İşletmeci

Okuyan

Yetenç

Bu zaman diliminde İHİK'in çalışmaları sönük geçmiştir. Ülkedeki insan
hakları sorunları ile ilgili çalışmalar yurtdışında yapılan çalışmalara göre yetersiz
kalmaktadır. İHİK'in etkin olamamasının sonucu olarak yapılan başvurularda da
düşüş görülmektedir. Bu devrede yurtiçindeki insan hakları ihlalleri ile ilgili
sadece üç alt komisyon raporu kabul edilmiştir: I. Diyarbakır Cezaevi Raporu 2.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Dr. Şükran Erdem'le İlgili iddiaların incelenmesi 3.
Batman Alt Komisyon Raporu.
İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir:

Komisyon Üyelerinin
Partilere Göre Dağılımı

7% 4%

25%
IDDYP .RP DANAP DDSP •cHP CBBP

1

403

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı
7%

7%

21%

Güneydoğu

O Marmara
O Iç Anadolu

1

IEge

O Karadeniz

Anadolu

O Doğu Anadolu

IAkdeniz

E) 20. Yasama Dönemi II. Devre Komisyon Üyeleri
28

Şubat

postmodem darbesinden sonra RP-DYP Koalisyonu yerine

ANAP-DSP-DTP-Bağımsızlar

seçilen

Aydın

Mv. Dr. Sema

Ancak

yapılan çalışmaların

üyeleri

şunlardır:

Koalisyonu

Pişkinsüt

kurulmuştur.

sistemli bir

İHİK

Başkanlığına

şekilde çalışmaya başlamıştır.

Meclisin seçim havasına
gırmesı sonucu raporlar yayınlanamamıştır. Bu Yasama Devresindeki İHİK

aşamasında

Partisi

Mesleği

Aydın

DSP

Doktor

Suha Tanık

İzmir

ANAP

İş Adamı

Başkanvekili

Ümran Akkan

Edirne

DYP

İşkadını

4

Sözcü

Sabri Ergül

İzmir

CHP

Avukat

5

Katip

M. Bedri İncetahtacı

Gaziantep

Yem.Mütercim.

6

Üye

Musa Okçu

Batman

7

Üye

Zülfıkar Gazi

Çorum

8

Üye

Seyit Haşim Haşimi

Diyarbakır

9

Üye

Bahri Zengin

İstanbul

10 Üye

Cafer Güneş

Kırşehir

FP
FP
FP
FP
FP
FP

Unvanı

Adı

Başkan

Sema Pişkinsüt

2

Başkanvekili

3

No
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rapor edilmesi

ve Soyadı

Öğretmen
Öğretmen
İş Adamı

MakineMüh.
Öğretmen

No

Unvanı

Adı

ve So~adı

İli

Partisi

Mesleği

Malatya

FP

Eği tirnci

Iğdır

ANAP

ElektronikMüh.

İstanbul

ANAP

iktisatçı

ll Üye

Yaşar

12 Üye

Adil Aşının

13 Üye

Yılmaz

14 Üye

Metin Öney

İzmir

ANAP

15 Üye

İbrahim Çebi

Trabzon

ANAP

Eczacı

16 Üye

Yaşar

Okuyan

Yalova

ANAP

Gazeteci

17 Üye

Mehmet Ali Yavuz

Konya

DYP

Jeoloji Müh.

18 Üye

İrfettin Akar

Muğla

DYP

İnşaat Müh.

19 Üye

BayarÖkten

Şırnak

DYP

İş Adamı

20 Üye

İhsan Çabuk

Ordu

DSP

Bankacı

21 Üye

Yalçın

Samsun

DSP

Avukat

22 Üye

Erdoğan

Manisa

CHP

Avukat

23 Üye

RecepKınş

Kayseri

Bağımsız

İşletmed

Canbay
Karakoyunlu

Gürtan
Yetenç

Avukat

Yukarıdaki üye listesi İHİK'in yasama devresi sonundaki liste olup devre
sonuna kadar istifa eden ya da üyeliği düşen İHİK üyeleri şunlardır:

No

Unvanı

Adı

24
25
26
27
28
29
30

Üye

İli

Partisi

Mesleği

Mehmet Emin Aydınbaş Mersin

FP

MakineMüh.

Üye

İbrahim Halil

Şanlıurfa

FP

Öğretmen

Üye

Ünal Erkan

Ankara

DYP

Mülki Amir

Üye

Osman Kılıç

İstanbul

DSP

S. Muhasebeci

Üye

Fatih Atay

Aydın

CHP

Avukat

Üye

Fetih Bora

Diyarbakır

DTP

E.BelediyeBşk.

Üye

Hasan Belhan

Elazığ

Bağımsız

Özel TV Koor.

ve

So~adı

Çelik

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir:
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Komisyon Üyelerinin Partilere
Göre Dağılımı

OFP

.ANAP

ODYP

•cHP

O Bağımsız • DTP

ODSP

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı
10%

3%

17%

23%

20%
10%

17%

O Iç Anadolu

• Güneydoğu Anadolu
O Doğu Anadolu

•Ege

D Karadeniz

O Marmara

•Akdeniz

İHİK'in yaptığı çalışmaların hemen hemen hepsinin yargıya intikal etmesi

sebebiyle
üyelerin

yargıya

intikal eden konular

kafalarında

Cafer Güneş

şöyle

soru

dile

hakkında çalışma yapılıp yapılamayacağı

oluşturmuştur.

Kırşehir

Mv.

anlamakta güçlük çektiğim husus,

eğer

Bu konuda tereddütlerini

getirmiştir: "Yalnız,

biz İnsan Hakları Komisyonu olarak bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerin hepsi
yargıya

hiçbir

intikal ettirilerek neticelendirilecekse, bizim buradaki

manası

yok. Mesela Yunanistan'a gidiyoruz, orada

Batı

çalışmalarımızın

Trakya'da zulme

uğramış soydaşlarımızla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnsan Hakları Komisyonu

olarak diyebilir miyiz ki,
var, o

406

kararı

oranın içişleri

meselesidir, orada yasalar var, orada yargı

onlar verir, bizim orada ne

işimiz

var diye söylersek, bu insan

haklarıyla, yapmamız gerekenle çelişmiş durumda olur."

İHİK'in yargıya intikal
eden konular hakkında çalışma yapıp yapamayacağı önemli bir konudur. Ancak
Anayasa'ya baktığımızda kısıtlamalar yargı ile ilgili konularda olmayıp, yargı
yetkisinin kullanılması alanına hasredilmiştir. Bu sebeple yargıya intikal eden
konular hakkında İHİK çalışma yapabilecektir. Aksi takdirde yargıya intikal
etmemiş konunun olması çok az olduğundan görev alanı tamamen ortadan
710

kalkacaktır. Esasında da İHİK'in önemli işlevlerinden biri insan haklarının
korunmasında
Bazı

asli görevi yerine getiren yargıyı harekete geçirebilmektir.
üyelerde insan

hakları

düşüncesinin

tam

oturmamış

olduğu

görülmektedir. Örneğin İrfettin Akar Batı Trakya'da Türk azınlığa zulüm
yapıldığından Türkiye' deki Rumiara karşılık verilmesi gerektiğini savunmuştur.
İnsan haklarının kabulünü karşılıklığa bağlamak kadar tehlikeli bir durum olamaz.
Kaldı

ki Türkiye'deki Rumlar T.C. vatandaşı olduğundan karşılıklılık ilkesinin
uygulanması siyasi teamüllere de aykırıdır. Kaldı ki günümüzdeki gidişat yabancı
da olsa insan hakları açısından ayrım yapılamayacağı yönündedir. 711

F) 21. Yasama Dönemi I. Devre Komisyon Üyeleri
Koalisyon Hükümetinin sorunlu olması sebebiyle I 999 yılında erken genel
seçimlere gidilmiştir. Seçimlerden DSP büyük bir başarı ile çıkmasına rağmen tek
başına hükümet kuracak güce ulaşamamıştır. Dışarından desteklenen DSP
Hükümeti ancak beş ay kadar devam etmiş, ardından DSP-MHP-ANAP koalisyon
hükümeti kurulmuştur. Bu siyasi konjonktürde önceden tanıdığı İHİK'e tekrar
başkan olan Aydın Mv. Dr. Sema Pişkinsüt önemli başanlara imza atmıştır. 21.
Yasama Dönemi I. Devre İHİK üyeleri şunlardır:

710
711

İli

Partisi

Aydın

DSP

Doktor

Metin Ergun

Muğla

MHP

Öğretim Üyesi

Başkanvekili

Sebgeatullah Seydaoğlu

Diyarbakır

ANAP

Yönetici

4

Sözcü

Bahri Zengin

İstanbul

FP

MakineMüh.

5

Katip

Mustafa Eren

Karabük

DYP

E.Belediye Bşk.

No

Unvanı

Adı

ve Soyadı

ı

Başkan

Sema T.

2

Başkanvekili

3

Pişkinsüt

Mesleği

TBMM İHİK Toplantı Tutanakla rı, 24. ı ı. ı 998, s. ı 8.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 01.12.ı998, s. 9.
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iu

Partisi

Fikret Uzunhasan

Muğla

DSP

İnşaatMüh.

Hasan Macit

Burdur

DSP

Eğitimci

8 Üye

Süleyman Yağız

İstanbul

DSP

Gazeteci

9 Üye

Orhan Ocak

Bursa

DSP

Veteriner

10 Üye

Faruk Demir

Ardahan

DSP

Müzisyen

ll Üye

Hüseyin Akgül

Manisa

MHP

Öğretim Üyesi

12 Üye

Osman Müderrisoğlu

Antalya

MHP

Müftü

13 Üye

M. Nuri Tahran

Hatay

MHP

Sigortacı

14 Üye

Ali Keskin

Denizli

MHP

İş Adamı

15 Üye

Kemal Köse

Kocaeli

MHP

Eğitimci

16 Üye

Mustafa Baş

İstanbul

FP

Eğitimci

17 Üye

Mehmet Bekaroğlu

Rize

FP

Öğretim Üyesi

18 Üye

Yaşar

Malatya

FP

Eğitimci

19 Üye

Eyüp Fatsa

Ordu

FP

Eğitimci

20 Üye

Seyit Haşim Haşimi

Diyarbakır

FP

İş Adamı

21 Üye

A. Emre Kocaoğlu

İstanbul

ANAP

Sendikacı, Yazar

22 Üye
23 Üye

Rıfat Serdaroğlu

İzmir

ANAP

iktisatçı

Nihan İlgün

Tekirdağ

DYP

iktisatçı

24 Üye

Kadir Bozkurt

Sinop

DYP

Katip Eski Üye

25 Üye

Mehmet Gözlükaya

Denizli

DYP

Avukat

No

Unvanı

Adı

6

Üye

7

Üye

ve So~adı

Canbay

Mesleği

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir:
Komisyon Üyelerinin Partilere Göre
Dağılımı

12%

16%~

24%

24%

icosp •MHP CFP

'·
408

CDYP •ANAPI

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı

16%

mMarmara
O Iç Anadolu

•

Güneydoğu

O

Doğu

•Ege

rı

Karadeniz

Anadolu

Anadolu

•Akdeniz

İHİK üyelerinden Rize Mv. Mehmet Bekaroğlu'nun çalışmalarda son

derece aktif

olduğu

görülmektedir. Hatta

mesleğinden

hareketle

hazırlanan

712

raporlarda psikolojik tahliliere girdiği belirtilmiştir.
Bekaroğlu insan hakları
incelemelerinde neyi esas aldığını Ulucanlar Cezaevi Raporu hakkındaki
eleştirilere cevap verirken şöyle ifade etmektedir: "Yani, ben, şahsen, bu
incelerneyi yaparken ve raporu yazarken, asla ve asla, işte, devletin hakkını
713
koruyacağım ... Hayır. Haksa, oradaki insanın hakkını koruyacağım."
MHP'li milletvekillerinin İHİK toplantılarında milliyetçi hassasiyetleri
hemen dikkati çekmektedir. Örneğin Manisa Mv. Hüseyin Akgül, Sebgatullah
Seydaoğlu'nun Ulucanlar Cezaevi Raporunu anlatırken ölen insanların kendi
bölgelerinden
olmadığını

olmadığını

belietmesine

belirtmek

şöyle

amacıyla

sert bir tepki

ideolojik, politik ve kan

vermiştir: "Sayın Seydaoğlu

bağı

raporu

kendi düşüncesi tarzında müdafaa etti, haklıdır. Orada bir konu geçti. İşte bunlar,

712

713

TBMM İHİK Toplantı Tutanaklan, 18.04.2000, s. 3.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 18.04.2000, s. 27.
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Anadolu'nun çeşitli yerlerinden çocuklar, Türk vatandaşıdır; ama, kan
yok dedi. Bunlar, Ermeni, Rum falan gibi mi bir şey mi?"714

bağımız

İHİK'in bağımsız ve tarafsız olduğu devamlı belirtilmesine rağmen nadir

de olsa bazen rica
Bakanı

tarzında

da olsa siyasi müdahalelerle

karşılaşmıştır.

Adalet

Hikmet Sami Türk'ün Alt Komisyon üyelerine, Ulucanlar Cezaevi

Raporunu tekrar gözden geçirilmesinin kendisini memnun
İHİK toplantıda tartışılmıştır.

Din ve vicdan

edeceğini belirtınesi

715

özgürlüğü

bağlamında

bazı

üyelerin

yurtdışındaki

vatandaşlarımızın sorunlarına bakışı ile ülkemizdeki İslamiyet dışındaki din
mensuplarının

sorunlarına

bakışı

arasında

trajikomik

kaçmamaktadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın

cami

durum
yapmaları

gözden
ve engel

çıkarılmaması konusunda son derece hassas olan bazı İHİK üyeleri ülkemizdeki
İslamiyet dışındaki din mensuplarının ibadet yeri sorununa insan hakları açısından
yaklaşmamaktadır.

FP'li Rize Mv. Mehmet

Bekaroğlu

ve Ordu Mv. Eyüp Fatsa

İslam dışındaki din mensuplarının ibadet yeri sorununa insan hakları açısından
yaklaşıp

taleplerin yerine getirilmesini savunurken MHP'li Antalya Mv. Osman

Müderrisoğlu taleplere şiddetle karşı çıkmaktadır. İHİK toplantısında Kemer

Belediye Başkanının kilise açmaya teşebbüs etmesi üzerine halkın ayaklanması
konusunda Antalya Mv. Osman Müderrisoğlu şöyle demektedir: "Bana müftü
olarak gelseydi evimin bir odasını açardım ibadetini etsin diye, ama kilise
716
yapılmasına müsaade etmem. Tamamen ayrı şey bu. (Gülüşmeler)"

G) 21. Yasama Dönemi II. Devre Komisyon Üyeleri
21. Yasama Dönemi Il. Devresinde Koalisyon Protokolüne uygun

şekilde

İHİK Başkanlığına Manisa Mv. Hüseyin Akgül seçilmiştir. Bu devrede İHİK
çalışmalarının

yavaşladığı

gözden

kaçmamaktadır.

Çalışmaların

yavaşlaması

çeşitli toplantılarda dile getirilmiştir. Bu Devredeki İHİK üyeleri şunlardır:

714

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 19.04.2000, s. 19.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 19.04.2000, s. 22.
716
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 28.06.2000, s. 7.
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tu

Partisi

Hüseyin Akgül

Manisa

MHP

Öğretim Üyesi

Başkanvekili

Hasan Macit

Burdur

DSP

Eğitimci

3

Başkanvekili

Emre Kocaoğlu

İstanbul

ANAP

Sendikacı,

4

Söz cü

Kadir Bozkurt

Sinop

DYP

Yönetici

5 Katip

Mustafa Baş

İstanbul

AKP

Öğretmen

6 Üye

Şenel Kapıcı

Samsun

DSP

Öğretmen

7 Üye

Tunay Dikmen

Muğla

DSP

Veteriner

8

Orhan Ocak

Bursa

DSP

Veteriner

9 Üye

Hasan Erçelebi

Denizli

DSP

Öğretim Üyesi

10 Üye

Burhan Bıçakçıoğlu İzmir

DSP

Öğretmen

ll Üye

Osman Müderrisoğlu Antalya

MHP

Müftü

12 Üye

Ali Keskin

MHP

İş Adamı

13 Üye

Mehmet Nuri Tarhan Hatay

MHP

Sigartacı

14 Üye

Abbas Bozyel

Iğdır

MHP

Öğretmen

15 Üye

Ahmet Aydın

Samsun

MHP

İş Adamı

16 Üye

Rıfat Serdaroğlu

İzmir

ANAP

iktisatçı

17 Üye

Miraç Akdoğan

Malatya

ANAP

Tüccar

18 Üye

Seyit Haşim Haşimi

Diyarbakır

ANAP

İş Adamı

19 Üye

Mahmut Nedim Bilgiç Adıyaman

DYP

Öğretmen

20 Üye

Mehmet Gözlükaya

Denizli

DYP

Avukat

21 Üye

Nihan İlgün

Tekirdağ

DYP

iktisatçı

22 Üye

İsmail Özgün

Balıkesir

AKP

Mali Müşavir

23 Üye

Bahri Zengin

İstanbul

SP

Makine Müh.

24 Üye

Mehmet Bekaroğlu

Rize

SP

Öğretim Üyesi

25 Üye

Mehmet Özcan

İzmir

Bağımsız

Avukat

Unvanı

Adı

Başkan

2

No

Üye

ve Sol;:adı

Denizli

Mesleği

Yazar

Yukarıdaki üye listesi İHİK'in yasama devresi sonundaki liste olup devre

sonuna kadar istifa eden ya da üyeliği düşen İHİK üyeleri şunlardu:
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No

Unvanı

Adı

ve

Sol:adı

Di

Partisi

Mesleği

26 Üye

Mehmet Arslan

Ankara

MHP

Yönetici

27 Üye

Mehmet Özcan

İzmir

DSP

Avukat

28 Üye

Yakup Budak

Adana

FP

DinAdamı

29 Üye

Ömer Vehbi Hatipoğlu

Diyarbakır

FP

Öğretmen

30 Üye

Mehmet Bekaroğlu

Rize

FP

Öğretim Üyesi

31 Üye

Eyüp Fatsa

Ordu

FP

Eğitimci

32 Üye

Nezir Aydın

Sakarya

FP

S. Muhasebeci

33 Üye

Sema T.

Aydın

DSP

Doktor

34 Üye

Kamer Genç

Tunceli

DYP

Hakim

35 Üye

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

AKP

Avukat

Pişkinsüt

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir:

Komisyon Üyelerinin Partilere
Göre Dağılımı

6%

3%

14%

14%

DDSP

.FP

412

.MHP
DAKP

DDYP

D ANAP

•sP

D Bağımsız

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı
9%

6%

9o/~
11 "'o

llllliiiılıl
17%

C Ege
D Karadeniz

DAkdeniz

• Doğu Anadolu

D Güneydoğu Anadolu

•Marmara

•Iç Anadolu
İHİK üyelerinin partilere göre dağılımının son derece parçalı olmasında

FP'nin kapatılması sonucu kurulan AKP ve SP' nin etkisi vardır.
MHP'li üyelerin insan

haklarına bakışı

konusunda önemli

farklılıklar

dikkati çekmektedir. Örneğin Ankara Mv. Mehmet Arslan ölüm oruçları ile ilgili
çalışmalar

yapmak üzere kurulan alt komisyonda yer almak

bunu insan

hakları

ile

bağdaşmayacak

tarzda

şöyle

dile

getirmiştir:

o işe, onun için girmek istemiyorum. Geberirse gebersin."
Mehmet
Aydın,

Bekaroğlu

Mehmet

bu sözlere

karşı çıkarken aynı

Arslan'ı desteklemiştir.

istememiştir.

717

"Ben

Hatta

karşıyım

FP'li Rize Mv.

partiden Sakarya Mv. Nezir

Tunceli Mv. Kamer Genç ise insan

hayatına saygı duyulması gerektiğini dile getirmiştir.

718

Kronik konulardan başörtüsü konusu bu yasama devresinde de gündeme
gelmiştir. DSP'li Burdur Mv. Hasan Macit konunun Meclis'te Şanlıurfa
Milletvekilinin ölmesi sebebiyle ertelenmesi gerektiği, aksi takdirde gergin
ortamın daha da gerginleşeceğini savunurken FP'li Rize Mv. Mehmet Bekaroğlu

717

718

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 05.12.2000, s. lO.(Toplantıda bu görüşün dile getirilmesine
Rize Mv. Mehmet Bekaroğlu şiddetle karşı çıkarak bu tavrın İHİK üyeliği ile bağdaşmayacağını
dile getirmiştir. Bunun üzerine tartışma daha da alevlenmiş ve Mehmet Arslan şöyle demiştir:
"İnsan hakları diye gidip de altına mı yatacağım?!")
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 05.12.2000, s. 10-11.
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ve Ordu Mv. Eyüp Fatsa bunun aksini iddia ederek konu
719
yapılmasını dile getirmişlerdir.

hakkında çalışma

İnsan hakları incelemelerinde neyin esas alınacağı konusunda İHİK'te tam

bir mutabakatın olduğu söylenemez. Bir kısım üyeler Anayasa ve kanunların
dikkate alınmasını savunurken diğer bir kısmı ise sadece insan haklarının dikkate
alınması gerektiğini dile getirmiştir. İstanbul Mv. Bahri Zengin konuyla ilgili
olarak şunları söylemiştir: "Bizim yapacağımız şudur; Biz, İnsan Hakları İnceleme
Komisyonuyuz. Bu ne demektir; bizi mevzuat da bağlamaz, yasa da bağlamaz.
Hatta bizim yasamıza göre, her zaman söylüyorum ben bunu, bu yasaların,
Anayasa dahil olmak üzere, insan haklarına aykırıtıklarını tespit etmekle de
yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla, bizim kriterimiz insan hakları kriteri
olmalıdır. "

720

H) 22. Yasama Dönemi I. Devre Komisyon Üyeleri
Ülkenin uzun süre koalisyonlar ile yönetilmesi istikrarsızhklara yol
açmıştır.

Ani şekilde gidilen erken genel seçimlerde halkın koalisyonlardan
bıkmasının da etkisiyle AKP tek başına hükümet kurabilecek milletvekili sayısıyla
Meclise girmiştir. İHİK Başkanlığına Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanlığını
da yapmış tecrübeli siyasetçi Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış seçilmiştir.
No Unvam

719
720

Adı

ve Sol:adı

ili

Mesleği

Başkan

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

AKP

Avukat

2

Başkanvekili

Cavit Torun

Diyarbakır

AKP

Avukat

3

Başkanvekili

M.

Muş

CHP

Çiftçi

4

Söz cü

A. Faruk Ünsal

Adıyaman

AKP

Makine Müh.

5

Ka tip

Özlem Çerçioğlu

Aydın

CHP

Sanayici

6

Üye

Ersönmez Yarbay

Ankara

AKP

Yönetici

7

Üye

Mücahit Daloğlu

Erzurum

AKP

Eğitimci,

8

Üye

Gürsoy Erol

İstanbul

AKP

Elektrik Müh.

ŞerifErtuğrul

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 01.02.2001, s. 3-6.
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 20.023.2002, s. 5.
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Partisi

Yazar

ili

No Unvanı

Adı

9 Üye

Abdurrahman Anik Bingöl

AKP

Müftü

lO Üye

Zafer Hıdıroğlu

AKP

Encümen Üyesi

ıı

A. Gökhan

AKP

İş Adamı

Üye

ve So1:adı

Bursa

Sarıçam Kırklareli

Partisi

Mesleği

Öğretmen

12 Üye

Mehmet Sarı

13 Üye

M. Faruk Bayrak

Şanlıurfa

AKP

Yayıncı

14 Üye

Halide İncekara

İstanbul

AKP

Yönetici

15 Üye

Orhan Erdem

Konya

AKP

İş Adamı

16 Üye

Hakan Taşçı

Manisa

AKP

Yön., İş Adamı

17 Üye

M. Atilla Maraş

Şanlıurfa

AKP

Zir.Müh. Yazar

18 Üye

Resul Tosun

Tokat

AKP

Gazeteci Yazar

19 Üye

A. Güryüz Ketenci İstanbul

CHP

Avukat

20 Üye

Ahmet Yılmazkaya Gaziantep

CHP

Sanayici

21 Üye

AlımetErsin

İzmir

CHP

Hukukçu

22 Üye

Hüseyin Bayındır

Kırşehir

CHP

İl Kültür Md.

23 Üye

İ. Sami Tandoğdu

Ordu

CHP

Doktor

24 Üye

Engin Altay

CHP

Öğretmen

Osmaniye AKP

Sinop

Yukarıdaki üye listesi İHİK'in yasama devresi sonundaki liste olup devre

sonuna kadar istifa eden ya da üyeliği düşen İHİK üyeleri şunlardır:
No Unvanı

Adı

ve So1:adı

iu

Partisi

Mesleği

Üye

Şükrü Ünal

Osmaniye

AKP

Eğit.,

2

Üye

M. Nezir Nasıroğlu

Batman

CHP

Müteahhit

3

Üye

Yüksel Çorbacıoğlu

Artvin

CHP

Avukat

Tüccar

22. Yasama Döneminde İHİK ilk olarak OHAL'in kaldırılması üzerine
bölgede meydana gelen
Batman,

Muş,

değişiklikleri

tespit etmek

amacıyla Diyarbakır,

Bingöl ve Tunceli illerinde alt komisyonlar

aracılığı

Mardin,

ile inceleme

415

yapılmıştır. İncelemelerden önce sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve
kuruluşları temsilcileri İHİK'te dintenerek bilgi alınmıştır. Sivil toplum örgütü

temsilcilerinden Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Necdet İpekyüz Diyarbakır İnsan
Hakları İl Kurulunun oluşmarlığını söylemiştir. Yapılan araştırmada il kurulunun

oluştuğu ve hatta Necdet İpekyüz'ün kurul üyesi olduğu anlaşılmıştır.

ülkemizdeki insan

hakları kuruluşlarının nasıl çalıştığı/çalışmadığı

721

Bu,

konusundaki

trajikomik durumu ortaya koymaktadır.
Önemli çalışmalardan biri de Irak'ta meydana gelen savaşa karşı
yayınlanan

bildirilerdir.

Komisyonun

üyelerinden

Artvin

Mv.

Yüksel

Çorbacıoğlu'nun hazırladığı bildiri 02.04.2003 tarihli İHİK toplantısında kabul

edilerek kamuoyuna dekiare edilmiştir. İkinci olarak Adıyaman Mv. Ahmet Faruk
Ünsal'ın hazırladığı Irak'ta işgal güçlerinin işkence ve kötü muamele eylemlerini
kınayan bildiri İHİK'in 06.05.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Savaşla

ilgili konular görüşülürken İHİK üyeleri tarafından ilginç öneriterin bildiride yer
alması talep edilmektedir. Örneğin Bingöl Mv. Abdurrahman Anık'ın BM'nin

merkezinin ABD ve İngiltere'den başka yerlere taşınması teklifi bunlardan biridir.
İster

istemez bu teklifler .ütopik olduğundan kabul edilmemektedir. Hatta BM'nin

merkezinin

taşınması

gösterilmiştir.

teklifine "Bingöl'e mi? diye soru

sorularak tepki

722

İHİK çalışmalarının tarafsız ve bağımsız olduğu, devamlı olarak dile

getirilen konulardan

biridir.

Ancak İHİK'in

politikasına takılacağı belirtilmiştir.

bazı

incelemelerinin devlet

Ankara Mv. Ersönmez Yarbay terör örgütü

başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesi ile ilgili konunun gündeme

gelmesi üzerine
ziyareti

yapıyoruz

Komisyonun
girmeyelim. "

721

şunları söylemiştir:

başı

"Biz bu ziyareti

diye karar alsak bile, bu karar devletin

416

Çünkü, biz, bu

politikasına takılır

belaya girer. Onun için, böyle boyumuzdan büyük

723

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 08.01.2003, s. 26.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.05.2004, s. 7.
723
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 29.01.2003, s. 38.
722

yapamayız.

ve

işlere

Bazı üyeler İHİK çalışmalarının yeterli olmaması sebebiyle sıkıntılarını
toplantılarda

dile

getirmişlerdir. Bunların başında,

olarnama ve olaylara

zamanında

yeterli toplanamama, aktif

müdahale edilernemesi gelmektedir. Sinop Mv.

Engin Altay İHİK çalışmalarından memnuniyetsizliği ile ilgili şunları söylemiştir:
"Sayın Başkan, değerli arka~aşlar;
seçildiğimizde,

Başkanla

faaliyetlerini
uğradım. "

şöyle düşünüyorum:

Biz, Komisyona

ben 'Komisyonumuz prestij komisyonu, imaj komisyonu' diye bir

şey söylemiştim.

bir

ben,

Yüzüne diye de söylemiyorum,

Sayın Elkatmış

gibi deneyimli

da bu Komisyonun 20 nci Dönemdeki, 21 inci Dönemdeki
katıayacağını

düşünüyordum,

ancak,

biraz hayal

kırıklığına

724

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağlıını şöyledir:

Komisyon Üyelerinin Partilere
Göre Dağılımı

724

TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 09.07.2003, s. 20.
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Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı
7%

19%
15%

15%

Cl Marmara

• Güneydoğu Anadolu

D Iç Anadolu
•Ege

D Doğu Anadolu
mı Karadeniz

•Akdeniz

I) 22. Yasama Dönemi II. Devre Komisyon Üyeleri
22. Yasama Dönemi ll. Devrede de İHİK Başkanlığına Nevşehir Mv.
Mehmet Elkatmış seçilmiştir.
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ve Sol:adı

İliPartisi

Unvanı

Adı

Başkan

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

AKP

Avukat

2

Başkanvekili

A. Faruk Ünsal

Adıyaman

AKP

Makine Müh.

3

Başkanvekili

Turan Tüysüz

Şanlıurfa

CHP

Eğitimci

4

Sözcü

M. Atilla Maraş

Şanlıurfa

AKP

Zir.Müh. Yazar

5

Katip

Özlem Çerçioğlu

Aydın

CHP

Sanayici

6

Üye

AhmetKoca

Afyon

AKP

Eğit., İş Adamı

7

Üye

Cemal Kaya

Ağrı

AKP

İş Adamı

8

Üye

M. Nezir Nasıroğlu Batman

AKP

Çiftçi, Müteahhit

9

Üye

Abdurrahman Anik Bingöl

AKP

Müftü

lO Üye

Zafer Hıdıroğlu

Bursa

AKP

Encümen Üyesi

ll Üye

Cavit Torun

Diyarbakır

AKP

Avukat

No

Mesleği

No

Unvanı

Adı

İliPartisi

ve So:Yadı

Mesleği

12 Üye

M. İhsan Arslan

Diyarbakır

AKP

Gazeteci, Sanayici

13 Üye

Mehmet Soydan

Hatay

AKP

Metalfuji Müh.

14 Üye

Halide İncekara

İstanbul

AKP

Yönetici

ıs

Orhan Erdem

Konya

AKP

İş Adamı

16 Üye

Hakan Taşçı

Manisa

AKP

Yönetici, İş Adamı

17 Üye

Harnit Taşçı

Ordu

AKP

Kamu Yöneticisi

18 Üye

Resul Tosun

Tokat

AKP

Gazeteci Yazar

19 Üye

Mesut Değer

Diyarbakır

CHP

Avukat

20 Üye

Ahmet Yılmazkaya Gaziantep

CHP

Sanayici

21 Üye

AlımetErsin

İzmir

CHP

Hukukçu

22 Üye

Hüseyin Özcan

Mersin

CHP

Serbest Ticaret

23 Üye

Hüseyin Güler

Mersin

CHP

Doktor

24 Üye

M.

Muş

CHP

Çiftçi

Üye

ŞerifErtuğrul
basında

gündeme gelen insan hakları ihlallerinin
üzerine gidilmiştir. Bunların başında, Mardin İli Kızıltepe İlçesinde baba ile oğlun
güvenlik güçlerince öldürülmesi ve toplu mezar gelmektedir. Ayrıca başta Felluce
olmak üzere Irak'ın çeşitli yerlerinde yaşanan insan hakları İhHillerine sert tepki
gösterilmiştir. Bu tepki Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi sıkıntılara ve güven
bunalımına yol açmıştır.
Bu devrede daha çok

Kod

kanunların baştan

sona

değiştirildiği

bu reform döneminde üyeler

arasındaki görüş ayrılıkları da doğal olarak yaşanmaktadır. Örneğin Manisa Mv.

Hakan

Taşçı

malıkurnlara

zorla

çalışma

yükümlülüğü

getirilmesine

çıkmazken Diyarbakır Mv. Cavit Torun buna karşı çıkmaktadır.

karşı

725

İHİK toplantılarında ara sıra siyasi polemikler de yaşanmaktadır. İzmir

Mv. Ahmet Ersİn imam-hatipler ve
725

başörtüsü

konusunda

meydanları dolduranların

TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 03.11.2004, s. 16.
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yüzlerce

müslümanın katıedildiği

Felluce'de

yaşanan

olaya tepki

belirtince iktidar partisine mensup milletvekilleri tepki göstermiştir.

göstermediğini
726

İHİK çalışmalarında insan hakları anlayışı dışında siyasi düşüncelerin
olmalı

gündeme getirilmesinden
belirtilmesinden

sakınılması

belirtilmektedir.

Çalışmaların

ki

ve
odak

çeşitli

insan

toplantılarda

haklarına

noktasının

insan

siyasi

odaklanılması

görüşlerin

gerektiği

hakları olması gerektiği

ile

ilgili Tokat Mv. Resul Tosun şunları söylemiştir: "Bir defa, bu komisyon İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu. Bu komisyon ne AK Partinin komisyonu ne de

CHP'nin komisyonu, ne AK Partinin özel fikirlerini burada dayatma Komisyonu
ne de CHP'nin
Burası, tıpkı

ideolojik

yaklaşımlarını

Hüseyin Beyin Irak'a Turhan Çömez'le

oradaki insanlara
insan

birtakım

haklarının

yardım

elini

ön planda

uzattığı

tutması

buraya getirme komisyonu.
Kızılay

konvoyunda giderek

gibi, siyasi kimliklerin bir kenara

gereken ve olaylara sadece insan

açısından bakması gereken ve kanunla kurulmuş bir komisyon."

727

İHİK üyelerinin partilere ve bölgelere göre dağlıını şöyledir:

Komisyon Üyelerinin Partilere
Göre Dağılımı

726
727

TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 25.11.2004, s. 7.
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 25.11.2004, s. 15.
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atılıp

hakları

Komisyon Üyelerinin Bölgelere
Göre Dağılımı

13%

8%

29%

17%
[]Marmara
1

8%
• Güneydoğu Anadolu

[]Iç Anadolu

[]Doğu Anadolu

• Ege

[]Karadeniz

•Akdeniz

IX- KOMiSYONUN ETKİNLİGİ
İnsan hakları kurumlarının önemli handikaplarından birisi etkinlik
sorunudur. İnsan haklarının korunması amacıyla onlarca birim olmasına rağmen
devamlı olarak bunların etkin olup olmadığı, kurum enflasyonuna yol açıp
açmadığı tartışılmıştır.

İnsan hakları ihHillerinin esas ve nihai çozum mercıının yargı olması

sebebiyle insan hakları kurumları yetki ve etkinlik konusunda maalesef kağıt
üzerinde kalmaktadır. Yürütmedeki insan hakları kurumlarını ele aldığımızda
bunların hemen hemen hiçbirine yetki verilmediği görülmek-tedir. Yürütme
içerisinde yaptırım uygulama yetkisine sahip tek bir kurumun oluşturulması
şimdiki tüm kurumlardan daha fazla iş yapacaktır. Güçler ayrılığı ilkesi
doğrultusunda bu tür yetkili bir birimin oluşturulmasının gerekliliği aciliyet arz
etmektedir.
İHİK'in

etkinliği

söz konusu olduğunda karşımıza yetki sorunu
çıkmaktadır. İHİK'in yürütme üzerinde yaptırım uygulama yetkisinin olmaması
İHİK üyelerini bazen çıkınaza sokmaktadır. Şöyle ki TBMM'nin bir Komisyonu
bir konu hakkında inceleme yapıp raporunu hazırlayarak kamuoyunun bilgisine
sunacak, ancak bunun hukuki bağlayıcılığı olmayacak.
İHİK kararlarının hukuki bağlayıcılığı olup olmadığı İHİK üyelerince

gündeme

getirilmiştir.

19. Yas ama Döneminin

başlarında

Uğur Aks öz

haklı

olarak

421

bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir: " ... biz toplan dık, araştırdık,
dinledik, karar aldık; bunun müeyyidesi ne? Yani ben size "Siz dekansınız, bu
başörtülü çocuğu sınava sokmadın, sokman gerekir." dedim; bu adam bunu
yapmazsa bizim yetkimiz ne? Nasıl yaptıracağız? Çünkü, hukukta müeyyide
olmadan, hukuk yazılı palavradan ibarettir; müeyyidesi varsa hukuktur." 728
İHİK'in yaptırım gucu kamuoyu olması sebebiyle bunun ıyı
yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Eyüp Aşık kamuoyunun karşı olduğu
729
düşüncelerin İHİK tarafından savunulmaması gerektiğini belirtmiştir.

İHİK çalışmalannın kamuoyu etkisi dışında hukuki bağlayıcılığının
olmaması

sebebiyle kamuoyundan iyi yararlanılması gerekmektedir. Kamuoyu
gücünden yararlanmak için de medyanın kullanılması gerekmektedir. Diğer bir
deyişle medya İHİK etkin olabilmesinin aracıdır.
İHİK kararlarının etkinliği ile oruhudsman kararlarının etkinliği ve

kullandığı araçlar açısında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bu açıdan İHİK
çalışmalarının

etkili olabilmesi hukuki bir zorunluluk olmamasına rağmen idarenin
kararları yerine getirmesine bağlıdır. Bu durum Letowska tarafından şu şekilde
ifade edilmiştir: "Ombudsman bir bekçi köpeği gibidir. Havlayabilir ancak
730
ısıramaz."
Bu noktada oruhudsman ile İHİK çalışmaları arasında önemli
benzerlik sonucu Letowska'nın bu sözü aynı zamanda İHİK için de geçerlidir.
İHİK'in insan haklarını koruma amacıyla etkili olabilmesi için kamuoyunu
arkasına almasına alması gerektiğinden "havlarken" olabildiğince yüksek gürültü
çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra İHİK'in etkili olabilmesi için İHİK Başkanının rolü
önemlidir. İHİK Başkanı siyasi amaç gütmeden bağımsız ve tarafsız şekilde görev
yaptığı takdirde İHİK çalışmalarının idare üzerinde etkili olabilmesi daha
muhtemel olacaktır.
İHİK alt komisyonlar kurarak inceleme yaptığı konularda kısmen başarılı

olurken kamu kurum ve kuruluşlarına iletilen başvurularda somut sonuç pek elde
edilememektedir. İlgili kurumlarına gönderilen başvurular hakkında bilgilerine
başvurulan, yorumları dinleneo bakanlık mensupları, mensubu oldukları
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 11.12.1991, s. 21.
TBMM İllİK Toplantı Tutanakları, 12.02.1992, s. 7-8.
730
Eva, LETOWSKA, "The Polish Ombudsman (The Commissioner for the Protection of Civil
Rights)", International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, Part I, January 1990, s. 209,
Aktaran, ERHÜRMAN, Tufan, "İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsman
Kurumu", Türkiye'de İnsan Hakları, TODAİE Yayınları, Ankara 2000, s. 347.
728
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bakanlıktaki emir-komuta ast-üst ilişkilerinin de etkisiyle, kuruluşunun yaptığı
eylem ve işlemi savunmaktan başka bir şey yapmamaktadır. 731 İnsan hakları
alanında çalışan bir sivil toplum örgütünün de başkanlığını yapmış biri İHİK'in
son derece yararlı bir işlev görebilecekken insan hakları ihHillerini incelemek
yerine ilgili kuruma sormasını ve ilgili kurumun verdiği cevabı özetteyerek
başvuru sahibine göndermesini haklı olarak eleştirmiştir. 732

İHİK,

Başkan

Dr. Sema Pişkinsüt'ün başkanlığına kadar çeşitli
incelemeler yapsa da insan haklarının korunmasında başarılı olamadı. Yapılan
başvurulam ilgili kurumlardan gelen cevaplar gönderildi ve bazı incelemeler
yapıldı. ı 990- ı 995 arası Türkiye' de insan hakları ihlallerinin yoğunlaştığı
zamanlar olmasına rağmen bu ihlalierin önlenmesi konusunda beklenen girişimler
yapılamamıştır. Kulp-Lice olaylarını inceleyen Alt Komisyonun raporunun kabulü
bile aylar almıştır. Ancak Dr. Sema Pişkinsüt'le birlikte İHİK beklenen çalışmaları
yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalar insan hakları standardının düzeltilmesi
konusunda hükümeti bir şeyler yapmaya zorlamıştır. Fakat bu çalışmaların kanıt
olarak kullanılabilmesi için yargı organlarına intikali sağlansaydı İHİK insan
hakları ihlallerini önleyici ya da insan haklarını iyileştirİcİ bir işlev görebilirdi.
Hazırlanan raporlarda işkence ve kötü muamele kanıtlarıyla birlikte yasama organı
733
adına ortaya konulmuştur.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İHİK Başkanlığından Ankara il
merkezinde işkence görenlerin isimlerinin verilmesini talep etmiştir. Birinci yazıya
cevap veritmeyince tekit yazısı yazılmıştır. İHİK Başkanı Dr. Sema Pişkinsüt
imzalı yazıda komisyonun yürüttüğü çalışmaların toplumsal bir görev olarak
üstlenildiği,
bu bağlamda yapılan çalışmaların adli soruşturma gibi
değerlendirilmemesi, incelemeler sırasında görüşüten ve bilgi alınan tutuklu ve
hükümlülerin kimliklerinin saklı tutulacağına dair taahhütte bulundukları
belirtilmektedir. İHİK'in olumsuz cevabı üzerine savcılık Dr. Sema Pişkinsüt
hakkında fezleke hazırlanarak Anayasanın 83/2 maddesi gereğince TBMM'den
dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. Fezlekede iddia edilen suç hakkında
şöyle denilmektedir: "isimleri açıklanınayıp numaralandırılarak beyanları tespit
edilen bu belgenin ilgili Başsavcılıklam gönderilip kötü muameleye maruz
731
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kalanların bulundukları

cezaevleri, isim ve hüviyetleri bildirilerek soruşturma
açılmasının sağlanması, 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
keza kamu adına takibi gereken bir suçun takibatının önlendiği ve böylece Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada görüşüten ve ifadeleri tespit
edilen hükümlü ve tutukluların bulundukları cezaevleri isim ve hüviyetleri
bildirilmemek suretiyle TCK'nın 296. maddesindeki adli soruşturma konusu bilgi
ve belgeyi soruşturma makamına vermemek suçunun işlendiği sonucuna
734
varılmıştır. "
Cumhuriyet Savcılarının suç iddiasıyla ilgili bilgi ve belgeleri istemesi
görevleri olup bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmektedir. Dr. Sema Pişkinsüt
kendi açısından tutuklu ve hükümlülere taahhütte bulunması sebebiyle haklı
olabilir. Ancak iddia makamının istediği bilgi ve belgelerin verilmemesinin aksi
düşünülemez. Özelde Dr. Sema Pişkinsüt hakkında düzenlenen fezleke konusuna
baktığımızda durumun farklı olduğu görülmektedir. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı düzenlendiği fezleke yazısında belirtildiği üzere Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı üzerine harekete geçmiştir. Fezleke
konusunun Dr. Sema Pişkinsüt'ün DSP Kongresinde genel başkan adayı
olmasından sonra gündeme gelmesi işin içerisinde siyasi komplo olduğu
izlenimini vermektedir. Zaten Dr. Sema Pişkinsüt de fezlekenin siyasi amaçlarla
735
hazırlandığını belirtmektedir.
işkence ile bilgi ve belgelerin yargı makamiarına intikali durumunda
işkence

ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda önemli bir ivme sağlanırdı
düşüncesini adli makamlara intikal eden işkence ve kötü muameleleri
düşündüğümüzde pek gerçekçi görülıneınektedir. Gözaltı mekanlarında Filistin
·askısı, sopa vb. işkence aletleri bulunmasına rağmen bunların kimin, ne zaman,
kimin üzerinde kullanıldığı tespit edilemediğinden sonuçsuz kalmıştır. Örneğin
Muğla'da el konulan işkence aletleri hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma bile
736
yapınaya gerek duyınaınıştır.
Ayrıca İHİK İşkenceyi bizzat tespit ettiği
"Şanlıurfa Soruşturma Kovuşturma Yargılama Ceza ve infazı 1998-2000
Raporu"nda açıkça görülmektedir. Hatta İHİK bizzat suç duyurusunda bulunduğu
işkenceyi takip etmesine rağmen yargıdan sonuç alınamamıştır. Kaboğlu'nun iddia
ettiği gibi işkence ve kötü muamele ile ilgili belgelerin verilmemesiyle tarihi bir
734
735
736
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fırsat kaçırılmamıştır.

Konuya etraflı bir şekilde baktığımızda bilgi ve belgelerin
verilmesiyle beklenen sonucun ortaya çıkmayacağı örnekleriyle açıkça
görülmektedir. Ülkemizde yargının iyi işlernemesi sonucu hasıl olan "cezasız
kalma hastalığı"(impunity) devam ettiği sürece İHİK'in etkinliği devamlı gündeme
gelecek ve işkence ve kötü muamele devam edecektir. Ne zaman işkence ve kötü
muamele iddiaları hakkında yargı makamlarınca gereken işlemlerin yapıldığı bir
737

hukuk devleti anlayışına sahip olduğumuzda İHİK'in etkinliği tartışılmayacaktır.
Çünkü artık İHİK'in etkinliği kanun gücünde olacak ve uygulama alanı bulacaktır.
Yargı dışında
aracı araması

insan haklarını koruma
çıkar yol değildir.

mekanizmalarının

kanun

dışında

etkinlik

İHİK'in ulusal insan hakları mekanizmalarının şartlarını belirleyen, BM

Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Paris Prensipleri olarak bilinen ilkeler
doğrultusunda

olduğu

hakları mekanizmasında

ulusal insan
doğrudan

önemli eksikiiierinin

göze çarpmaktadır. Kuşkusuz bir
olması gerekenlerio olmaması etkinliği

etkilemektedir. Paris Prensipleri

doğrultusunda

dikkati çeken eksiklikleri

şöyle sıralanabilir:

1. TBMM'nin bir komisyonu olan İHİK'in insan hakları ile ilgili
kanun teklif ve tasarıları görüşemernesi önemli eksikiiierden biridir. Paris
Prensiplerinde kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesi açıkça
belirtilernemekle birlikte genel olarak kanunların insan hakları açısından
değerlendirilmesi belirtilmiştir.

2. İnsan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin onaylanması ile
ilgili İHİK'e herhangi bir görev verilmemiştir.
3. Paris Prensiplerinde ulusal insan hakları mekanizmalarının
özelliklerinden biri kurumun finansal bağımsızlığa sahip olmasıdır. İHİK'in
ayrı bir bütçesi bulunmamakta olup harcamalarını TBMM bütçesinden
yapmaktadır. Bazı yurt dışı incelemelerde İHİK'in kısıtlamaya gittiği ya da
TBMM

Başkanlarınca engellendiği görülmüştür.

4. Paris Prensiplerinde ulusal insan hakları kurumlarına BİO'lar gibi
yarı yargısal yetkiterin verilmesi öngörülmüştür. İHİK'in kararlarına yarı
yargısal

nitelik verilmediği gibi idare üzerinde denetim yetkisini olduğunu

gösterir yetki de
737

verilmemiştir.
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X- KOMİSYONA GELEN HEYETLER
İHİK'in tarafsız ve bağımsız olması sebebiyle yurt içi ve yurt dışından çok
sayıda heyet görüşmelerde bulunmaktadır. Özellikle yurt dışı heyetierin İHİK
çalışmalarına

büyük

önem

verdiği

ve

çalışmaları

dikkatle

izledikleri

görülmektedir.
18. Yasama Dönemi III. Yasama Yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Temsilcisi Jonathan Sugden ve Alman Sosyal Demokrat Partisinden beş
milletvekili İHİK'i ziyaret etmiştir. Alman Milletvekilleri İHİK toplantısına
katılarak Türkiye'nin insan hakları sorunlarını tartışmışlardır. Akabinde İHİK
üyeleri ile Alman milletvekilleri birlikte yemek yemişlerdir. 738
Sonraki yasama dönemlerinde de Uluslararası Af Örgütü (Amnesty
International), İnsan Hakları İzleme Örgütü(Human Rights Watch), Avrupa
işkencenin Önlenmesi Komitesi, parlamenter heyetler, ombudsmanlar, bakanlık
görevlileri vb. İHİK'i ziyaret etmiştir. Bu önemine binaen İHİK'i ziyaret eden
yabancı heyetler ilk iki çalışma raporundan sonra çalışma raporlarında yer almıştır.
Yabancı heyetler açısından İHİK güvenilir insan hakları birimlerinin
başında

gelir. Yürütmedeki insan hakları birimlerinin insan hakları ihlallerini
görmek istememesi vb. sebeplerle bu birimlere güven ister istemez düşüktür. Daha
doğrusu insan hakları ihlallerini ihlali gerçekleştiren yürütme içindeki birimlere
sormak bir çelişkiyi içinde barındırmaktadır. Bu zamana kadar yürütmedeki
herhangi birimin insan hakları ihlallerini kabullendiği pek görülmemiştir.
Batı

toplumunda sivil toplum örgütlerinin önemi çok büyük olduğundan
önemli işieve sahiptirler. Bu sebeple ülkedeki siyasi partiler sivil toplum
örgütlerinin çalışmalarını dikkate alırlar ve politikalarına ona göre yön verirler.
Ancak ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin durumu farklıdır. Öncelikle devlet ile
sivil toplum örgütleri arasında bir güvensizlik bulunmaktadır. Kamu görevlileri
sivil toplum örgütlerine sivil toplum örgütlerinin gerekliliğinin anlaşılmamasının
sonucu olarak olmalı ki bazı partilerin ya da yasa dışı örgütlerin yan kuruluşları
gözüyle bakmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin üye sayılarına baktığımızda nüfusa
oranla çok düşük olduğu görülmektedir. Ülkemizde sağlıklı bir sivil toplum örgütü
anlayışının yerleşmemesi

738

sonucu bunlara olan güven ülke içinde
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düşüktür.

Ancak

yabancı

heyetler ülkelerdeki sivil toplum örgütlerini göz önünde bulundurarak
hareket ettiklerinden sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına önem vermektedirler.
Ülkemiz hakkında yayınlanan insan hakları raporlarına bakıldığında rapordaki
bilgilerin büyük kısmının sivil toplum örgütlerinden derlendiği görülecektir.
Yürütmedeki insan hakları birimleri ve sivil toplum örgütleri ile İHİK'i ele
aldığımızda İHİK'in bunların arasında konulara objektif olarak bakan bir yapısının
olduğu

görülmektedir. Yürütmenin daimi olarak devlet yanlısı, sivil toplum
örgütlerinin devlet karşıtı tavrı bunların arasında otorite olabilecek bir kuruma olan
ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu durum İHİK'in çalışmalarının önemini ortaya
koymaktadır. Ayrıca İHİK'in sistemli bir şekilde çalışmasının da gerekliliğini
göstermektedir. Ancak İHİK'in siyasal bir denetim mekanizması olması ve
sürekliliğinin seçimler, koalisyon bunalımları vb. sebeplerle kesilmesi dolayısıyla
bahsedilen rolü tam olarak yerine getirdiği söylenemez.

XI- KOMiSYONDA ÇALIŞANLAR VE NiTELiKLERİ
İHİK'in parlamentoda bir birim olarak çalışmalarını yapabilmesi ve İHİK

üyelerine tekniki bilgi desteğinin sağlanabilmesi için İHİK'te çalışanların nitelikli
olmasını gerektirmektedir. İnsan haklarının soysal bir bilim olması sebebiyle
İHİK'te sosyal bilimler alanında uzman kişileri11 çalışması yapılan işin niteliğiyle
uyuşmaktadır. Sosyal bilimlerden de hukuk ile uluslararası ilişkiler mezunlarının
çalışması, insan haklarının hem hukuki hem de uluslararası/evrensel boyutu
olmasının bir sonucudur. Bu zamana kadar İHİK'te tam olarak olması gereken
niteliklere sahip elemanların birlikte çalıştığı görülmemiştir. 2003 yılına kadar
İHİK'te bir hukukçunun çalışmaması bunu göstermektedir.
İHİK'te çalışanların hukuk ve uluslararası hukuk mezunu olmasının yanı
sıra iyi derecede en az bir yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Uluslararası
alandaki insan hakları gelişmelerinin takibi ve İHİK'in yurtdışı temaslarının
düzenlenmesi bakımından yabancı dil bilenlerin çalışması zaruridir. İHİK'te
çalışanların genel olarak İngilizce bildikleri görülmektedir.

İHİK'in ilk kurulduğu yıllarda çalışanların müstakil çalışma yerlerinin
olmadığı çeşitli toplantılarda

dile getirilmiştir. Genel olarak TBMM' de komisyon
görevlilerinin çalışacağı yer konusunda sıkıntı bulunmaktadır. İHİK'in bu sıkıntısı
uzun süre devam etmiş ve görevliler İHİK sekreteryasında çalışmalarını zorlukla
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devam ettirmişledir. Ancak 1998' de
müstakil oda temin edilebilmiştir.

uzmanların

rahatlıkla

çalışahileceği

iki

Ülkemizde meydana gelen insan hakları alanındaki gelişmelerin takibi,
İHİK üyelerine bilgi akışının sağlanması ve İHİK'in kanunda yazılı görevlerinin
tam olarak yerine getirilmesi için İHİK 'te ikişer hukuk ve uluslararası ilişkiler
mezununun çalışması yerinde olur. Belki ilk bakışta bu sayı fazla gelebilir. Ancak
İHİK Kanunundaki görevlerin tam manasıyla icrası bunu gerektirmektedir.
Örneğin İHİK Kanununun 4. maddesinin (g) bendine göre her yıl yapılan
çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen gelişmeleri
içeren bir raporun hazırlanması düşünüldüğünde dört kişinin hiç de fazla olmadığı
anlaşılacaktır. Ayrıca bu zamana kadar İHİK çalışmaları ve elde edilen sonuçlar
dışında ülkede ve dünyada meydana gelen insan hakları alanındaki gelişmeler için
bir rapor hazırlanamaması, çalışma raporlarının iki ve üç yılda bir hazırlanması
bunun gerekliliğini göstermektedir.

XII- SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER
İHİK çalışmalarını yaparken sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından

yararlanmakta ve onların itirazlarını dikkate alarak incelemeler yapmaktadır. İnsan
Hakları Derneği, Mazlum-Der, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Demokrasi
Vakfı gibi belli başlı insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ile
devamlı olarak görüş alış verişinde bulunulmaktadır. Ayrıca inceleme yapılan
yerlerde öncelikle sivil toplum örgütleri ile görüşme yapıldıktan sonra incelemeler
yapılması gitgide bir prensip haline gelmektedir.
22. Yasama Döneminde sivil toplum örgütleri ile ilişkilerde önemli mesafe
katedilmiştir. OHAL'in kaldırılmasından sonra meydana gelen gelişmeleri yerinde
görmek amacıyla karar verildikten sonra sivil toplum örgütleri İHİK toplantısına
davet edilerek dinlenmiştir. 10 Aralık 2003 Dünya İnsan Hakları Gününde
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve İnsan Haklarından Sorumlu Abdullah
Gül'ün de katıldığı toplantıya sivil toplum örgütleri davet edilmiştir. Ayrıca sivil
toplum örgütlerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Demokrasi Vakfı işbirliği ile muhtarlara eğitim seminerleri
Bu zamana kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Nevşehir ve Kayseri illerinden
muhtarlar eğitime alınmıştır. Eğitim süresi üç gün olup eğitim sonunda
verilmiştir.
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katılımcılara sertifıka

verilmektedir. Her ilden kırk muhtarın
yerel basın mensupları da serninere davet edilmektedir.

yanısıra ayrıca

o ilin

Sivil toplum örgütlerinin yöneticileri İHİK Başkanı ile doğrudan
görüşebilmekte ve insan hakları ile ilgili sorunları aktarabilmektedir.

XIII- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
İHİK'in kamu kurum ve kuruluşlan ile ilişkileri insan hakları sorunlarının

genellikle hangi kurumlardan

kaynaklandığı

yönünde bilgi vermektedir. Kamu

kurumlarının İHİK yazılarına verdiği cevapların da içeriği önem arz etmektedir.
İçişleri

Bakanlığı

genelde işkence ve kötü muamele iddialarının büyük
çoğunluğuna "iddiaların asılsız olduğu, devleti yıpratmaya yönelik olduğu"
şeklinde verdiği kısa cevaptarla dikkati çekmektedir. Cumhuriyet savcılarının
İHİK'in ilk kurulduğu zamanlarda İHİK kendileri ile yazışmaları doğrudan
yapamayacağı itirazı gündeme gelmiş ve şöyle itirazda bulunmuşlardır: "Siz,
bizim amirimiz değilsiniz, bunu Adalet Bakanlığı aracılığı ile istemeniz lazım. Biz
cevap vermekten imtina ediyoruz."739 İHİK'in ilk faaliyetlerinde bu tür itirazların
ileri sürülmesi yeni değişikliğe adapte olarnamaktan kaynaklanmıştır. Sonraları
savcıların hemen hemen hepsi İHİK'e bilgi ve belge vermiştir. Dışişleri Bakanlığı
İHİK'e yurtdışında meydana gelen insan hakları alanındaki gelişmeler hakkında
bilgi desteği sağlamakta ve bazı zamanlarda İHİK'in yurtdışında yapacağı
incelemeleri yönlendirmektediL

XIV- YURTDIŞINDAKi İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI
İLE İLİŞKİLER
İHİK'in kuruluşundaki önemli argümanlardan biri Türkiye'de insan
hakları alanında

meydana gelen olumlu

gelişmelerin yurtdışında değişik

formlar
aracılığı ile anlatılmasıdır. 1990'lı yıllarda ülkemizin insan hakları karnesinin çok
kötü olması sebebiyle insan hakları alanında yapılan çalışmalara pek de itibar
edilmemekteydi. Yapılan çalışmaların bir parlamento komisyonu tarafından dile
getirmesinin faydalı olacağı düşünülmekteydi. Bu bağlamda ilk çalışmalarından bu
zamana kadar İHİK çeşitli yurtdışı kuruluşlarla irtibat kurarak karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmuştur.

739
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2-3 Nisan 1991 tarihlerinde Madrid' de yapılacak AGİT Toplantısında
740
İHİK üyelerine yer verilmemesi eleştirilmektedir.
Hatta Komisyon Başkanı
Eyüp Aşık Meclis Başkanına giderek durumu izah etmiştir.
Belçikalı beş

parlamenterin ülkemizin insan hakları sorunları ile ilgili
hazırladıkları raporda olumsuz ifadeterin yer alması
eleştirilmektedir. Raporda Atatürk'ten "faşist" olarak bahsedilmesi ve Meclis'in
faşist bir cuntanın topluluğu olarak gösterilmesine karşı çıkılmakta ve raporun bu
haliyle çıkmaması için girişimde bulunulması gerektiği belirtilmektedir. 741
Belçikalı parlamenterlerin inceleme yapması konusunda insan haklarının
evrenselliği konusuna pek değinilmemiştir. İHİK Başkanı konuya inceleme
yapılmasında pek mahzur görmemekle birlikte insan hakları açısından doğru bir
bakış açısına sahip olduğu söylenemez. Daha çok Belçikalı parlamenterlerin
inceleme hakkının olması sebebiyle ses çıkarmamaktadır. 742 Belçikalı
parlamenterlerin inceleme yapmasındaki SHP'li Tunceli Mv. Orhan Veli
Yıldırım'ın görüşleri dikkat çekmektedir. Yıldırım raporun içeriğinde değinilen
Doğu ve Güneydoğu Sorunu konusunda mutabık kalınakla birlikte konunun iç
sorunumuz olduğunu ifade etmiştir. 743 DYP'li İzmir Mv. Akın Gönen de Belçika
Hükümetinin içişlerimize müdahale ettiğini savunmuştur. 744
incelemeler

sonrasında

5-7 Mayıs 1993 tarihlerinde Antalya' da Türkiye-AT Karma Parlamento
Komisyonu toplantısı yapılmış ve toplantıya İHİK'i temsilen Amasya Mv.
Cemalettin Gürbüz, Ankara Mv. Mustafa Tınaz Titiz ve Trabzon Mv. Eyüp Aşık
katılmışlardır. Yapılan toplantılarda Türkiye'deki insan hakları alanındaki
gelişmeler ve yapılan iyileştirmeler ele alınmış ve insan hakları alanında ortak
projeler gerçekleştirilmesi doğrultusunda karar alınmıştır. 745
Almanya Federal Parlamentosu İnsan Hakları ve insani Yardım
Komisyonu'ndan bir Heyetin Diyarbakır'da 14-15 Mayıs 2003 tarihlerinde
yapacağı incelemelere katılmak üzere 22. Yasama Döneminde verilen yetki
uyarınca Başkanlık Divanı, İHİK Başkanı ve Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış'ın
Diyarbakır'a gönderilmesine karar vermiştir. Karar uyarınca İHİK Başkanı ve
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 5.
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 7-8.
742
TBMM İHİK Toplantı Tutanakla rı, 06.03.1991, s. 50.
743
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 53.
744
TBMM İHİK Toplantı Tutanakları, 06.03.1991, s. 58.
745
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu
(1 Eylül1992- 30 Eylül 1995), s. 22.
740
741
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Nevşehir Mv. Mehmet Elkatmış, Almanya Federal Parlamentosu İnsan Hakları ve

insani Yardım Komisyonu'ndan bir Heyetin yaptığı inceleme ve temasları birlikte
gerçekleştirmiştir.

Avrupa Konseyi işbirliği ile 9/10 Mayıs'ta Nevşehir'de "Hukuk
Devletinde Ombudsmanın Rolü" adlı seminer yapılmıştır. Serninere Avrupa
Konseyi İnsan Hakları Komiseri Alvore Gil-Robles, Avrupa Ombudsmanı
Nikiforos Diamandouros, bir çok Avrupa ülkesi ombudsmanı ve çok sayıda
büyükelçi, yabancı konuk ve milletvekilleri ile ilgililer iştirak etmişlerdir.
İHİK, Yunanistan Ombudsmanlığı ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin
desteği ile 1O-ll Aralık 2004 tarihlerinde İstanbul' da "Ombudsman Kurumunun
Oluşturulması" adlı

bir konferans tertip etmiştir. Söz konusu konferans 1O Aralık
2004 'de Do lmabahçe Sarayı, ll Aralık 2004 tarihinde ise İstanbul Bilgi
Üniversitesi Dolapdere Kampusünde gerçekleştirilmiştir. Konferansa Yunanistan
Ombudsmanlığından yirmi kişilik bir heyetin yanı sıra Avrupa Birliği
Ombudsmanı Nikiforus Diamandouros, Avrupa ülkelerinin ombudsmanları ve
yetkilileri katılmıştır. Ayrıca konferansa ülkemizden Adalet Bakanı Cemil
Çiçek'in yanı sıra Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Dilekçe
Komisyonu Başkanı Yahya Akrnan, Dışişleri Komisyonu Başkanı Mehmet
Dülger, İHİK üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çeşitli kurumların
temsilcileri ve davetliler iştirak etmiştir. Konferans ülkemizde ombudsmanlık
kurumunun kurulması arefesinde ilgililere geniş bir tartışma ortamı sağlamıştır.
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SONUÇ
İnsan hakları, insanlığın gelmiş olduğu tekamül seviyesindeki ortak
değerlerin
özelliği

en önemlisidir.

tecrübelerle

karşın,

gelinen seviyeye

gelişmelerin

Acı

tehlike

kazanılan

değerin

altında olmasıdır.

olmaması,

geriye gitme durumunun

bu

belki de en bariz

Bilim ve teknolojideki

insan hakları için geçerli

değildir.

İnsan hakları, dinamik ve daima gelişen bir yapıda, daha doğrusu hayatın bizzat

kendisi olması sebebiyle her zaman "ihlal edilebilirlik" riski altındadır. İnsan
hakları korumasının

doğrulamaktadır.

olduğu

en üst düzeyde

ülkelerde bile ihlalin

varlığı

bunu

İnsan hakları ihlalinin herkesten kaynaklanabilmesi ınsan

haklarının korunmasında

herkesin rol

alması gerektiğini

göstermektedir.

İnsan haklarının korunmasında bireylerin bilinçli ve duyarlı olması, sivil

toplum örgütlerinin etkili

çalışmalar yapması
düşmektedir.

konuda esas görev devlete
kişinin

Nitekim

Anayasanın

5. maddesinde,

temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle

bağdaşmayacak şekilde sınırlayan

ve

fevkalade önemi haizdir. Ancak bu

insanın

siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri

varlığının gelişmesi

maddi ve manevi

devletin temel amaç ve görevi
Yasama, yürütme ve

için gerekli

kaldırma

şartları hazırlamanın

olduğu belirtilmiştir.

yargı organlarından oluşan

devlette insan

haklarının

korunması için çeşitli mekanizmalar öngörülmüştür. İnsan haklarının varlığı için

öncelikle insan
gerekir.

haklarının

nelerden oluştuğu ve

Hukuk devleti

ilkesinin

benimsendiği

düzenlemeler Anayasa ve kanunlarda
şartları

çerçevesinde

durulmamıştı.

Ancak insan

hakları

normlarının

insan

yerleşmeye başlamıştır.
sözleşmelerine

sözleşmelerin
şeklindeki
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atıfta

haklarına aykırı

haklarının

Birçok ülkenin
bulunulması

kanunlardan

üstünlüğü

ve
ve

bilinmesi

bununla

Anayasa ve

en üst norm

düzenlernelerin

evrensel bir

anayasanın

olduğunun

ilgili

kanunların

ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik

oluşturulmaktadır. Anayasanın

sebebiyle anayasalarda insan

ne

ülkemizde

düzenlenmiştir.

hakları norınlarına uygunluğu,

evrensel insan

sınırlarının

değer

da üstünde

olması anlayışı

varlığının

olarak kabulüyle birlikte

olması

gerektiği

anayasasında uluslararası
haklarıyla

insan
bunların

düzenlemeler temel nonnun anayasa

üzerinde

anayasaya

ilgili

insan

anlayışı
hakları

uluslararası

aykırı olmayacağı

değil; uluslararası

insan

hakları

sözleşmeleri olduğunu

bağlamda

göstermektedir. Bu

sayılı

Anayasada 5170

Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere

ilişkin uluslararası sözleşmelerle kanunların aynı

çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme

hükümler içermesi nedeniyle
hükmünün esas
iddiasının

alınacağının

sözleşmelerinin

sağlamaktadır.
aykırılığının

anayasaya

evrenselliğini pekiştirmekte,

insan

düzenlenmesi, insan

gerçekleşmesini

haklarının

insan

haklarının

Ayrıca

evrensel norm olma

uluslararası

hakları normları

haklarının "olması

hakları

insan

ileri sürülernemesi insan

ancak evrensel insan

özelliği,

dinamik

farklı

konuda

haklarının

benimsense de

gerekeni" ifade

ettiği

anlayışını değiştir-memektedir.

İnsan haklarına anlam kazandıran korunmasının gerekliliği sonucunda,

yasama, yürütme ve
çok

sayıdaki

insan

yargıda

haklarını

kurallar
koruma

vazedilmiştir.

mekanizması,

Yürütme içerisinde öngörülen
denetleyenlerle denetlenenterin

aynı olmaması gerektiğinin doğal sonucu, işlevsel olmaktan uzaktır. Ülkemizde

yürütmenin eylem ve
maslahatçı"
işlevini

bir

işlemlerinde

anlayışla

hukuk devleti

anlayışından

yön verilmesi, yürütmenin insan

ziyade "idare-i

haklarını

koruma

akim bırakmaktadır.
İnsan haklarının korunmasında temel görev yargınındır. Adil bir adalet

mekanizmasının
sağlandığı

organları

tesis

edildiği

haklarının korunmasının

ülkelerde insan

söylenebilir. Ancak ülkemizdeki duruma

baktığımızda yargının

devlet

ve

tarafsız

bir güç haline gelebilmesi için ek

düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta,

yargının

güç olarak belirmediği yerde meydana

gelen

içerisinde

boşluk

genelde yürütme

ölçüde kontrolüne

almış

korunması açısından

yürütme ve

bağımsız

tam olarak

tarafından doldurulmaktadır.

yürütme

sorun

yargı arasındaki yumuşak

Yasamanın
keyfiliğin

denetim
partilerin

etkisiz bir

oluşturmaktadır.

hasreditmeli ve yargı bundan ayrı

ve

karşısında

yargı

da insan

haklarının

Bu sebeple ülkemizdeki yasama,
ayrılığı,

güçler

Zaten yasarnayı büyük

yasama ile yürütme

arasına

tutulmalıdır.

denetimi, parlamenter denetim, ülkenin daha iyi yönetilmesini

önlenmesini hedefleyen siyasal bir denetim

mekanizmasının gerekliliği halkın oyları

program

ve

politikalarına

uyup

mekanizmasıdır.

Siyasal

ile iktidara gelen parti veya
uymadığının

denetlenmesi
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kaynaklanmaktadır.

gereksiniminden
yazılı

görüşme,

ve sözlü soru, genel
öngörülmüştür.

gensoru

düzenlenmesi bir

Ancak

çelişkiyi

Meclis

bunların

araştırması,

soruşturması

Meclis

"bilgi edinme ve denetim

barındırmaktadır.

de içinde

gerçekleşmesi amacıyla

Siyasi denetimin

Bu

çelişki

kaynağına

sahip

olamaması

doğrulanmaktadır.

yasamanın

yapılacağı

bağımsız

sonucu bilgi edinmede yürütmenin

gibi

bir bilgi

üstünlüğü zımnen
verdiği

Uygulamada da denetimin yürütmenin

olarak

bilgi edinmenin

denetimden önce belirtilmesinin sanki edinilen bilgilerle denetim
bir sonuca götürmesidir. Böylece ülkemizde

yolları"

ve

bilgilerle

yapılması denetimin yürütmeden sonra düzenlenmesinin sonucudur. Özellikle
araştırması komisyonlarının

Meclis
değil;

yürütmenin belirlemesi bunu
mekanizmasının

denetim
olması

etkili ve

doğrulamaktadır.

işlevsel

Bunlara ilaveten siyasal

olabilmesi için siyasi ahlak kültürünün

zorunludur.
Yapısal sorunları

korunmasını
amacıyla

bulunan siyasal denetim

olumsuz olarak etkilemektedir.

parlamenter denetim

üzerine milletvekillerinin
hakları

ile

ilgili

yollarının

Dahası

insan

insan

insan

haklarının

haklarının korunması

kullanılıp kullanılamayacağı

söylemek de güçtür. Çünkü insan

mekanizmasına

denetim

bulunmamakta, denetim

mekanizmaları,

etkin olarak

uğraşı verdiğini

çoğunluğunda bağımsız şekilde
açısı

almasında sınırı yasamanın

yürütmeden bilgi

hakları

başvuru

nosyonu

mekanizmasına başvuru

metinlerinin

doğrultusunda

büyük

bir

bakış

hakları anlayışıyla

insan

formüle edilmemektedir.
Yazılı

kolaylığı
yazılı

ve sözlü soru, parlamenter denetim

ve sözlü sorunun etkisiz bir denetim
ciddi

cevaplandırılması
cevabından

yazılı

cevabı

katkı

ise denetimin etkili

aracı

sağlayamamaktadır.

sorgulayıcı

olması

özelliğine karşın

insan

Sorunun

haklarının

sözlü

şekilde

bakanın

açıklama imkanının

verilmesi

tarza bürünebilir. Ancak sözlü

soruların

kısa

bir ek

kritik konularda

soruların cevaplanmaması

Sözlü sorulara cevap vermeye zorlayıcı

olamamasının

başvuru

Özellikle ilgili

cevaptan daha etkilidir.

zorunluluğunun olmaması

sonuçlanmaktadır.
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bir

sonra soru sahibine çok

de olsa

cevaplanma
ile

içerisinde

sebebiyle en çok kullanılandır. Çok ve kolay kullanılma

korunmasına

kısmen

yolları

önemli sebeplerindendir.

yaptırırnın olmaması

Yazılı

soru ise genelde

bürokratların hazırladığı cevapların

geçiştirme amacıyla

usulen veya

verilmesi

sonucu etkili olamamaktadır. Ülkemizde yazılı ve sözlü sorunun kullanım biçimi
tarzında

genelde bilgi edinme

olup denetim fonksiyonu bulunmamakta, sadece

insan hakları sorunun kamuoyuna intikal ettirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Genel

görüşme

haklarının korunmasında

görüşmeyle

olabilir. Konu genel
medyanın

insan

soruya nispeten daha etkili
olduğundan

kamuoyuna mal

kamuoyu ve

denetimi harekete geçirilmektedir. Ancak uygulamada genel

daha çok

dış

yapıldığından

politika ile ilgili konularda

görüşme

haklarının

insan

korunmasına katkısı sınırlı kalmaktadır.

İnsan haklarının korunmasında ve ınsan hakları bilincinin artmasında,

önemli parlamenter denetim

aydınlatılmasından

siyasi cinayetierin

araştırması

kurulan Meclis

bilinçtenmesine fevkaliide
komisyonu

araçlarından

raporları

biri Meclis

sokak

komisyonları,
katkı

çocuklarına
duyarlılığı

sağlamaktadır.
hakları

ile ülkenin insan

önerilerinde

bulunulmaktadır.

komisyonları

genellikle kamuoyuna mal

kamuoyunun

rahatlatılmasını sağlamakta,

araştırmasıdır.

Olumlu yönlerine
insan

kadar birçok alanda

artırarak

Ayrıca

karşın

ele

hakları

kamuoyunun
araştırması

Meclis

sorunları

olmuş konuları

Bugüne kadar

hakkında

Meclis

çözüm

araştırması

aldığından

sorununa el

bir

bakıma

atmış

gibi

görünmektedir.
Parlamenter denetim
kullanılanları,

insan

hakları

Meclis

soruşturması

ve Devlet

farklıdır.

Bakanı Güneş

Susurluk

kazası

olmasına

dolayı

rağmen

Yüce Divana sevk

19. Yasama Döneminde

en az

da olsa insan

oldukları

gerekçesiyle

sonucu tutum ve

davranışları

edilmemiştir.

Başbakan

dotaylı

Taner

devleti ilkesinin zedelenmesine neden
Ayrıca

etkili

ve gensorudur. Bu zamana kadar hiçbir bakan

ile ilgili bir konudan

Gensoruda ise durum
Yılmaz

araçlarından

hakları

A. Mesut

ve hukuk

düşürülmüşlerdir.

sebebiyle CHP

tarafından

dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında gensoru önergesi verilmiş, ancak
Bakan gensoru önergesinin verilmesinden sonra istifa
önergesinin de amaca
ulaştığı

ulaşması

etmiştir.

Bu verilen gensoru

sebebiyle toplamda iki gensoru önergesinin amaca

söylenebilir.
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yolları dışında

Klasik parlamenter denetim
insan

haklarının korunmasına katkı sağlamaktadır.

vatandaşların

şikayetlerini

dilek ve

komisyonlar ve siyasi partiler insan

değişik şekillerde

parlamento,

Bunlardan Dilekçe Komisyonu

incelemektedir.

Ayrıca

Başkanı,

Meclis

haklarının korunmasını doğrudan

veya

dotaylı

olarak sağlayıcı role sahiptir.
1990 yılı ile birlikte parlamento bünyesinde İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu
ilgili

kurulmuştur.

gelişmeleri

sağlamakta

dışarıya

ve

3686

sayılı

Kanunla kurulan Komisyon, insan

takip etmekte, söz konusu

başvuruları

gelişmelerin

incelemektedir. Komisyonun

hakları

uygulamalara uyumunu

kuruluşunda

büyük ölçüde

mesaj verme gayesi bulunsa da zamanla ülkemizdeki insan

ihlallerinin üzerine ciddi
katkı sağlamıştır.

şekilde

giderek insan

ile

haklarının korunmasına

hakları

fevkalade

Komisyonun özellikle karakol ve cezaevindeki incelemeleri

ülkemizde ve dünyada takdir edilmiştir.
çalışma

Komisyonun

komisyonlar marifetiyle
hakları

ile ilgili birçok

kurum ve

kuruluşlardan

sistemine,

yapılan

incelenmesi

başvuru yapılmaktadır. Başvurulada

asıl

bilgi istenmekte ve intikal eden bilgiler yeterli görülürse

işlevini

başvuruları

"havale" mercii

veren alt komisyonlar

incelemelerdir. Bu yolla kamuoyu ve
çevrilmekte ve insan

alt

ilgili kamu ve özel

sonuca ulaşılmasını engellemekte, Komisyonun etkinliğini
Komisyona

ve

incelemeler yön vermektedir. Komisyona insan

ilgiliye gönderilmektedir. Komisyonun
alması

başvuruların

medyanın

haklarının korunmasına

daha fazla

ele

azaltmaktadır.

aracılığı

ilgisi insan

şeklinde

ile

hakları

yapılan

ihlallerine

katkı sağlanmaktadır.

İnceleme faaliyetlerinin artırılması kamu birimlerinin devamlı denedendiği
inancının

oluşmasını

ve

dolayısıyla

ihlalierin

önlenmesini

sağlayacaktır.

Komisyon 21. Yasama Dönemine kadar olay üzerinde incelemede bulunurken, 21.
Yasama Döneminden itibaren resen harekete geçerek insan
edilebileceği
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ihlal

muhtemel yerlerde de inceleme yapmaktadır.

Komisyonun insan
için

haklarının

haklarının korunmasına

etkisinin daha fazla olabilmesi

aşağıda değerlendirilen birtakım yapısal sorunların

çözülmesi gerekmektedir:

olmasına

1. Komisyon, parlamentonun bir komisyonu
ayrı tutulmaktadır.

yasama faaliyetlerinden

olmamasına rağmen

hiçbir yasal engel

rağmen

tasarılarının

Kanun teklif ve

Koruisyana havale edilmemesi,

Komisyonun daha işlevsel olmasınamani olmaktadır. Örneğin, Komisyon
cezaevleri konusunda birçok inceleme
düzenlernede

diğer

hakları açısından

tasarı

Ayrıca

alınması

ele

ile ilgili düzenlemeler için öngörülen

sebeple kanun

cezaevleri ile ilgili bir

komisyonlardan daha birikimlidir.

ve tekliflerinin insan
hakları

yaptığından

kanun

tasarı

günümüzde insan

gidişata

uygundur. Bu

ve tekliflerinin Koruisyana havale edilmesinin önü

açılmalıdır.

2. Komisyon insan
bu raporlar

hakkında

bakaniıkiara

gönderilen

işlem yapılmaması
yaptığı

bir

hakları

ne

işlem yapıldığı

veya

attığı

hakkında

değer

insan

sonuçlanabileceğinden

hakları

ihlallerinin

sıkı

bir

en

şekilde

bir

görerek
hakları

takip edilmemesi, ülkemizde insan
ile

ancak

Ayrıca

takip edilememektedir.

dikkat çekmektedir. Komisyonun ilgiye

kronikleşmesi

Komisyonun el

hazırlamakta,

bazı raporların bulunamaması

çalışmanın

sorunlarının

ile ilgili birçok rapor

azından

takibi önem

arz etmektedir.
3. Ülkemizdeki ınsan hakları sorunlarının bir kısmı mevzuattaki
aksaklıklardan

mevzuat ve
görevi

kaynaklanmaktadır.

uygulamaların

verilmiştir.

"Türkiye'nin insan
T.C.

Anayasası

Koruisyana insan

önüne geçilmesi

amacıyla

haklarına

kanun teklif etme

Komisyon Kanununun 4. maddesinin b bendinde
hakları alanında

ve

diğer

taraf olduğu

uluslararası andlaşmalarla

milli mevzuat ve uygulamalar

sağlamak amacıyla yapılması

gereken

değişiklikleri

arasında

Yasa metninden de

açıkça anlaşılacağı

kanun teklif etme görevi verilmesine

rağmen

uyum

tespit etmek ve bu

amaçla yasal düzenlemeler önermek" Komisyonun görevleri
sayılmıştır.

aykırı

arasında

üzere Komisyona

bu hüküm bu zamana kadar

uygulanma imkanı bulmamıştır. İnsan hakları sorunlarından önemli bir
kısmı

yasal düzenlemelerden

kaynaklandığından

bu hükmün

yaşama

geçirilmesi gerekmektedir.
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başvurular

4. Komisyon
Başvuruların

ilgili kurum ve

hakları

iddiası,

ihlali

kuruluşa

olmamalıdır.

gönderilmesi durumunda insan

gerçekleştirilen

ihlali

makamı

konusunda havale

sorulmaktadır.

kurumdan

dayanışma

gibi durumlarda kurumlardaki görevliler mesleki

Bu

güdüsüyle

hareket ettiklerinden netice elde edilememektedir. Bu olumsuz durumun
amacıyla

önüne geçilmesi
sorulmaktan ziyade

savcılığa

kolaylaştıracaktır.

Ayrıca

hakları

hakları

iddialarının

kuruma

intikal ettirilmesi ve takibi neticeye

ulaşmayı

insan

Komisyonun

ihlali

yetişebiirliği

kadarıyla

ınsan

faydalı olacaktır.

ihlallerinin alt komisyonlarca incelenmesi

İnsan haklarının korunmasında görev yargı makamiarına aittir. Ancak
yargı mekanizmasının tarafsız

ülkemizde

ve adil bir

şekilde işlernemesi

sonucu

insan hakları ihlalini gerçekleştiren birçok kişi cezasız kalmaktadır. İnsan hakları
ihlallerinin

cezasız kalması

olarak bilinmektedir.

insan

Cezasızlık

hakları

"cezasızlık"

literatüründe

(impunity)

müessesesi her ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik

şartlarından kaynaklanmaktadır. İnsan hakları ihlalierindeki esas görev yargı
makamiarına

düşse

çeşitli

de

sebeplerden

dolayı

ortaya

kurumuna müsaade edilmemesi

amacıyla yargı dışında

mekanizmaları kurulmuştur.

bağlamda

araçları

ve Komisyon

Bu

insan

tarafından korunması,

çıkan

insan

haklarının

eksikliklerine

"cezasızlık"

haklarını

koruma

parlamenter denetim
karşın,

zorunludur.

İnsan hakları ihlallerinin halkın temsilcileri tarafından takibi en azından konuya

verilen önem ve

duyarlılığın

denetimi, denetleyici ve
etmekte olup
alanlarda

bir ifadesidir.

Ayrıca

tamamlayıcı özelliği

yargı mekanizmasının çeşitli

işieve

gördüğünden

yargı

insan

sebeplerle koruma

makamlarının

işlevsel

sebebiyle de

tamamlayıcıdır.

denetleme

yaptığından

denetleyicidir. Bu sebeplerle insan

haklarına

denetimin yapısal
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sağlayamadığı

hale gelmesini

Buna ek olarak yürütme üzerinde

gösterilen bir önem ve

aksaklıkları

parlamenter

ile vazgeçilemez bir nitelik arz

sağlaması

denetimi insan

haklarının

giderilerek daha

duyarlılık

işlevsel

haklarının

devamlı

parlamenter

olarak devam etmeli ve

hale getirilmelidir.
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