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BAŞKAN : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)
-----0----BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün, bildiğiniz gibi, Dünya
İnsan Haklarõ Haftasõ ve Günüdür. Bu anlamlõ günde, komisyonumuzu onurlandõran, başta, insan
haklarõndan da sorumlu olan Başbakan Yardõmcõsõ ve Dõşişleri Bakanõmõz Sayõn Abdullah Gül’e ve
yine komisyonumuzu onurlandõran sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanlarõna, İnsan Haklarõ
Derneğinin değerli Başkanõna, İnsan Haklarõ Vakfõnõn değerli Başkanõna ve Mazlum-Der’in değerli
Başkanõna, yöneticilerine ve keza Helsinki Yurttaşlar Derneğinin değerli temsilcisine ve diğer
katõlõmcõ arkadaşlarõmõza hoş geldiniz diyorum. Bu günde bizi yalnõz bõrakmadõklarõ için,
komisyonumuz onurlandõrdõklarõ için teşekkür ediyorum. Keza, değerli komisyon üyesi
arkadaşlarõmõza da katõldõklarõ için teşekkür ediyorum. Her zaman bizi yalnõz bõrakmayan, bizimle
beraber insan haklarõ mücadelesini yürüttüğümüz değerli basõn mensuplarõna da hoş geldiniz diyorum.
İnsan haklarõ, insan olmanõn bir gereğidir. Sadece insan olmak dahi yeterlidir insan
haklarõndan bahsedebilmek için ve bu haklar da, bildiğiniz gibi, sonradan kazanõlan haklar değildir,
insanlarõn doğuştan gelen haklarõdõr. O nedenle de, çok önemlidir ve kutsal bir haktõr. Tabiî ki, bir şey
ne kadar kõymetli olursa, onun muhafazasõ, elde edilmesi de o derecede güçtür ve zordur. O nedenle
de, insan haklarõ mücadelesi, insanlõk tarihi boyunca devam etmiş ve çok çetin mücadelelerle
geçmiştir. Bunun örnekleri tarih sayfalarõnda bulunmaktadõr. Bu insan haklarõ mücadelesinde, şimdiye
kadar onurla mücadele veren insanlarõ, ebediyete intikal edenleri rahmetle anõyorum. Bu mücadeleyi
hâlâ devam ettirenlere de başarõlar diliyorum, takdir ve şükranlarõmõ sunuyorum.
Günümüzde ise, insan haklarõ daha da büyük önem kazanmõştõr; çünkü, bu konuda
uluslararasõ ve ulusal birçok kurum ve kuruluşlar kurulmuştur; sivil toplum örgütlerimiz, bu konuda
çok iyi bir çalõşma sergilemektedirler. Tabiî ki, buna rağmen de, dünyada, maalesef, insan haklarõ
ihlalleri hâlâ artarak devam etmektedir. Tabiî ki, bunu önlemek de bütün insanlõğõn bir borcudur.
Özellikle emperyalist nedenlerle çõkarõlan savaşlar, insan haklarõ ihlallerinin en büyüklerindendir;
çünkü, savaş demek, kan demek, gözyaşõ demek, sefalet demektir. Ancak, bugün, bütün gayretlere
rağmen, dünyanõn birçok bölgesinde maalesef savaşlar da vardõr. Dileriz ki, bu savaşlar sona ersin,
artõk, kan ve gözyaşõ, sefalet dinsin. Tabiî, bunu dindirmek de, bütün insanlõğõn bir görevidir ve
hepimize de büyük görevler düşmektedir.
Özellikle medeniyet, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle, insan haklarõnõn alanlarõ da
genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Bu nedenle de, bilim ve teknoloji ile insan haklarõ ihlalleri de, maalesef,
bir yerde de çoğalma arz etmiştir. İşte, savaşlar, göçler, nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar ve
bunlarõn meydana getirdiği artõklar ve kalõntõlar, çevre kirlenmesi –ki, bu çok önemlidir- terör, gelir
dağõlõmõndaki uçurum, fakirlik ve refah düzeyinin çarpõklõğõ, sokak çocuklarõ, uyuşturucu kullanõmõ,
ticareti ve bugün hepimizi derinden üzen, tiner, bali gibi birçok çocuğumuzun alõşkanlõk haline
getirdiği konular, insanlõğõ ve insan haklarõnõ tehdit etmektedir.
Günümüzde, gelişmiş ve demokrasiyle idare edilen ülkeler, insan haklarõnõ sağlama yolunda
büyük başarõ ve kazanõmlar elde etmişlerdir; Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri ve
birtakõm demokratik ülkelerde olduğu gibi. Tabiî ki, bunu söylerken, oralarda da, o bölgelerde, o
ülkelerde de insan haklarõnõn tam ve kamil manada olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta, bazen
öyle oluyor ki, oralarda da çok büyük insan haklarõ ihlalleri devam etmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesiyle ilk adõm atõlmõştõr. Demokrasi ve
hukuk devleti ve Kopenhag Kriterleri, evrensel insan haklarõnõn en önemli belgelerinden bir tanesidir
ve insan haklarõnõn standartlarõnõ bu uluslararasõ sözleşmeler ve beyannameler belirlemiştir. İnsan
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haklarõ standardõ yüksek olan ülkeler, diğer ülkeleri de bu konuda zorlamaktadõrlar; ancak, onlarõn da
eksikleri olduğunu biraz evvel de söylemiştim; fakat, burada, şunun da altõnõ çizmek istiyorum; bu
ülkeler, maalesef, çifte standart da uygulamaktadõrlar. Kendi ülkelerindeki insan haklarõ ihlallerini
görmezlikten geliyorlar; ama, başka ülkelere birtakõm dayatma gibi zorlamalarda bulunuyorlar. Tabiî,
bunu kabul etmek de mümkün değildir. Geçtiğimiz hafta, televizyonlarda hep beraber gördük; bir
zenciyi, Amerika’da polislerin işkence ederek öldürdüklerini; ama, bunu kendileri belki görmezden
gelirler, başka ülkelerdekini de mesele yapõyorlar. Fakat, her ne olursa olsun, nerede olursa olsun, kim
olursa olsun, insan haklarõ konusunda taviz verilmemesi gerektiğini söylüyoruz ve bu nedenle de, bu
yapõlan baskõlarõ baskõ olarak değil, iyiye tahvil etmek gerekiyor; çünkü, insan haklarõ, birileri istediği
için değil, kendi insanõmõz için, kendimiz için gerekli olan şeylerdir ve bunlarõ da yerine getirmemiz
gerekir.
Ülkemize gelince, insan haklarõ karnemizin geçmişte pek iyi olduğunu söylemek maalesef
pek mümkün değil. Hâlâ, düşünce ve ifade özgürlüğünde birtakõm kõsõtlamalarõn olduğu bir gerçektir.
Çete, mafya, Susurluklarõn, yolsuzluklarõn olduğu bir yerde, insan haklarõndan tam ve kamil bir
manada bahsetmek de doğru olmaz. Darbelerin, gizli anayasalarõn, gizli yönetmeliklerin olduğu bir
ülkede, tabiî ki, insan haklarõnõn tam ve kamil bir manada olduğunu söylemek mümkün değil.
Ayõrõmcõlõğõn, toplum mühendisliğinin, batõ çalõşma gruplarõnõn olduğu yerde, insan haklarõndan tabiî
ki söz edilemez; ama, bunlarõ aşmamõz gerekir ve ortadan kaldõrmamõz gerekir. Demokrasiyi, hukukun
üstünlüğünü hâkim kõlmamõz gerekir. Memnuniyetle belirtmem gerekiyor ki, 3 Kasõm seçimlerinden
sonra, ülkemizde de güzel şeyler olmaktadõr. Demokratikleşme konusunda önemli adõmlar atõlmõş, 7
paket halinde uyum yasalarõ çõkarõlmõştõr. Çok önemli yasal değişiklikler yapõlmõştõr ve Avrupa Birliği
yolunda da önemli adõmlar atõlmõştõr. Bu konuda, halkõmõza, Parlamentomuza, hükümetimize, siyasî
partilerimize, sivil toplum örgütlerimize, basõnõmõza, katkõlarõndan dolayõ huzurlarõnõzda teşekkür
etmeyi bir borç biliyorum ve takdirlerimi sunuyorum. Ancak, tabiî ki, bunlarõn yeterli olduğunu
söylemek de mümkün değil.
Demokratikleşme ve insan haklarõ, sadece yasa değişikliğiyle de sağlanamaz. Bunun da
bilinmesi gerekir. Yasalarõn uygulanmasõ, yasa çõkarõlmasõndan da önemlidir. Bunun için de,
uygulayõcõlarõn samimiyetleri ve kararlõlõklarõ gerekir. Çõkarõlan kanunlarõn doğru ve çağdaş bir
yorumla yorumlanarak uygulanmasõ gerekir. Yoksa, Türkiye’de, zaten yeteri kadar da yasa vardõr.
Tespitlerime göre, Türkiye’de, 13 000’in üzerinde çõkarõlmõş yasa vardõr. Bunlardan 10 000 tanesi de
hala yürürlüktedir ve Türkiye’nin sorunu da, yasa değildir; bunun da bilinmesini istiyorum. Kanunlar,
doğru ve çağdaş bir yorumla uygulanõrsa, her şey halledilir. Onun için de, binlerce yõl evvel
Konfüçyus “hükümdar âdil değilse, kanunun gereği yoktur” demiştir. Kanunlarõn uygulanmasõnda bazõ
bürokratik ve yargõsal direnç olduğunu bugün maalesef görmekteyiz. Yargõ, görevini yapmõyor.
Nitekim, TÜSİAD Başkanõ Sayõn Tuncay Özilhan da “yargõ ülkenin önünün tõkõyor” diyor ve Avrupa
Konseyi denetim raporunda, bu hususta çok çarpõcõ bir ifade var arkadaşlar; deniliyor ki “Türkiye’de
yargõ tacizi vardõr.” Meclis kanunlarõ yapõyor, değişiklikleri yapõyor; ancak, yargõ, o yapõlan
değişiklikleri görmezden geliyor ve onun yerine, 312 olmadõ başka madde, Terörle Mücadele
Kanununun 8 inci maddesi kaldõrõldõ, onun yerine başka madde; 169 uncu madde olmadõ, onun yerine
başka madde; yani, yapõlan değişiklikleri yok sayõyor. Onun için de, üzülerek söylüyorum, Avrupa
Konseyi Denetim Raporunda “Türkiye’de yargõ tacizi vardõr” deniliyor. Bunu da aşmamõz gerektiğine
inanõyorum. Yine, Kürtçe eğitim ve yayõn konusunda da, maalesef, yasalar çõkmasõna rağmen,
yönetmelikler çõkmasõnda rağmen, hâlâ, tartõşõyor duruyoruz.
Değerli arkadaşlar, bunu, biz, yõllarca evvel çözmüşüz baktõğõmõzda. Geçenlerde, Islahat
Fermanõna baktõm. Biliyorsunuz, Islahat Fermanõ, 1839 tarihlidir. Tanzimat Fermanõna baktõm, 1856
tarihlidir ve orada, bütün bu haklar, en kamil manada verilmiş ve teminat altõna alõnmõş; biz, hâlâ, daha
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bu haklar verilsin mi verilmesin mi, onun mücadelesini, kavgasõnõ yapõyoruz; kõsõr bir döngü
içerisindeyiz ve her gün ülkemizde, maalesef, gerginlikler yaşanmaktadõr. Toplantõ ve gösteri
yürüyüşlerindeki tutum ve davranõşlar, maalesef, insanî değildir. Eğitim ve öğrenim özgürlüğündeki
önemli engeller hala bulunmaktadõr ve hâlâ da bunun kavgasõ yapõlmaktadõr. Hâlâ, olaylara militarist
bir mantõkla çözümler aranmaya çalõşõlmaktadõr. Hâlâ, devlet kendi vatandaşõndan şüphelenmekte,
korkmakta ve kendi insanõnõ potansiyel suçlu olarak görmektedir. Halbuki, korkuyla hiçbir yere
varõlamayacağõ da bir gerçektir. Nitekim, bugüne kadar da varõlamamõştõr; dünyanõn hiçbir yerinde
varõlamamõştõr.
Değerli arkadaşlar, onun için, biz, korkuyu üzerimizden attõğõmõz zaman, bütün meselelerin
kendiliğinden çözüleceğine inanõyorum ve bunu da yapmak zorundayõz. İnsanlarõmõza daha fazla
özgürlükler vermeliyiz. Esas olanõn, devlet değil, insan olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Her şeyin
insan için olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Şeyh Edebali, bundan yüzyõllarca evvel “insanõ yaşat ki,
devlet yaşayõn” özdeyişini belirtmiştir ve bu özdeyişi de kafamõza, beynimize, kalbimize, gönlümüze
nakşetmeliyiz. Sivil toplum örgütlerine değer vermeliyiz, onlara aynõ zamanda görevler de vermeliyiz.
Bunda da birtakõm eksikliklerimizin olduğunu görüyoruz. Biz, çok önem veriyoruz sivil toplum
örgütlerine İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu olarak ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalõşmak
istiyoruz ve bütün kamunun da aynõ şeyi yapmasõ gerektiğine inanõyoruz. Yasalarõn verdiğini,
yönetmeliklerle geri almamalõyõz. Maalesef, bunlarõ da görüyoruz; yasa çõkõyor, arkasõndan
yönetmelik çõkõyor, yasayla yönetmelik arasõnda dağlar kadar farklar var. Yeni bir anayasa
yapmalõyõz. Bu anayasanõn temeli de, özgürlükler olmalõdõr.
Değerli arkadaşlar, tabiî ki, bu konularda, Dõşişleri Bakanõmõz ve Başbakan Yardõmcõmõz
Sayõn Abdullah Gül Beyin ne kadar büyük gayret içerisinde olduğunu, bu konularda ne kadar
mücadele verdiğini de takdirle izliyoruz ve kendisine de huzurlarõnõzda teşekkür ediyorum,
şükranlarõmõ sunuyorum ve sonuna kadar da kendisiyle birlikte olmayõ ve bize düşen görevleri de
yerine getirmeyi burada taahhüt ediyorum ve hepinize de tekrar saygõlarõmõ ve sevgilerimi sunuyorum.
Bundan böyle, dünyada insanlar artõk özgür olsun, rahat olsun, insan haklarõ ihlalleri olmasõn diyorum,
teşekkür ediyorum.
Sayõn Bakanõm, tekrar hoş geldiniz; buyurun, söz sizde.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) –
Meclisimizin İnsan Haklarõnõn İnceleme Komisyonunun değerli Başkanõ, değerli Başkanvekili, değerli
üyesi milletvekili arkadaşlarõm, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri; sözlerime başlamadan
önce, hepinize saygõlar sunuyorum ve bugün, komisyonunuzla beraber olmaktan büyük bir mutluluk
duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Aslõnda, bu geçen dönem içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidarõyla,
muhalefetiyle, bu yolda, yani, insan haklarõ yolunda, demokratikleşme yolunda, el ele, omuz omuza,
çok önemli işler yaptõ. Bu açõdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarõ, halkõmõzõn nezdinde de
dünyanõn nezdinde de, siyasetin itibarõ, dünyanõn nezdinde de giderek yükseldi. Eğer, siyasetin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibar kazanmasõnda birçok kişinin rolü varsa, bunda muhakkak ki,
komisyonunuzun da çok büyük bir katkõsõ vardõr. Çünkü, komisyonunuz, alõşkõn olmadõğõmõz şekilde,
gayet aktif oldu. Bu konularõ, hep beraber, bütün komisyon olarak yakînen takip ettiniz, olaylarõn
üzerine gittiniz, gayet cesur bir şekilde, bu konularda neler yapõlmasõ gerekiyorsa, bunlarõ söyleme
cesareti gösterdiniz ve ayrõca da, uygulamayõ takip etme açõsõndan da, yerinde incelemeler yaptõnõz.
Bu bakõmdan, İnsan Haklarõ Komisyonunun Başkanõna, Başkanvekiline ve bütün üyelerine,
hükümetimiz adõna teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, bu çalõşmalarõn devam edeceğine olan
inancõmõz tamdõr.
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Bildiğiniz gibi, bugün, İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisinin kabulünün 55 inci yõlõ. 55 sene
önce, Birleşmiş Milletlerde, o zaman birçok ülke bir araya geldi ve evrensel nitelikte insan haklarõ
bildirisini imzaladõlar ve kabul ettiler. Türkiye de, bunlarõn arasõnda olan bir ülkeydi. Dolayõsõyla, 55
yõldõr, biz, aslõnda, inanç olarak, konsept olarak, insan haklarõnõn evrenselliğine inanmõş bir ülkeyiz.
Ama, ne yazõk ki, bu süre içerisinde, biraz önce Sayõn Başkanõn da söylediği gibi, zaman zaman
aksaklõklar oldu, zaman zaman sõkõntõlarõmõz oldu; ülkemizi arzu ettiğimiz noktalara getiremedik;
ama, geçen sene içerisinde, hep beraber büyük adõmlar attõk. Bu adõmlarõ atmaya devam edeceğiz.
Türkiye’yi, çağdaş ülkelerin seviyesine çõkaracağõz. Çağdaş ülkelerde, kalkõnmõş, gelişmiş
demokrasilerde standartlar neyse, Türkiye’de de bunlarõ uygulayacağõz.
Bunlarõ derken, insan haklarõnõn evrenselliğine vurguda bulunmak istiyorum. Hiçbir ülke,
benim özel şartlarõm var ve benim insan haklarõ anlayõşõm özeldir, farklõdõr diyemez bugün ve hiçbir
ülkedeki insan haklarõ ihlalleri sizi ilgilendirmez de diyemez. Dolayõsõyla, dünyanõn neresinde olursa
olsun, insan haklarõ ihlalleri varsa, herkes bu ihlallerle ilgilenme hakkõna sahiptir ve bunlarõ düzeltmek
için gerekli olumlu yaklaşõmlarõ da yapmak durumundadõr. Bugün de böyle olmaktadõr. Bunun içindir
ki, evrensel hukuk da bu yönde gelişmiştir. Bunun içindir ki, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri vardõr,
Avrupa Konseyinin sözleşmeleri vardõr ve ülkeler de bunlara taraf olmaya davet edilmektedir. Bugün
memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu sene içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak
imzaladõğõmõz sözleşmelerle, Türkiye, Birleşmiş Milletlerin 6 temel insan haklarõ sözleşmesine taraf
olan bir ülke haline gelmiştir. Dolayõsõyla Birleşmiş Milletlerin 6 temel sözleşmesi vardõr insan
haklarõyla ilgili; bunlardan bazõlarõnõ Türkiye imzalamõş, bazõlarõnõ imzalamamõştõ. Bu sene, bunlarõ da
Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylayarak bütün sözleşmelere muhatap olan bir ülke haline gelmiştir.
Ayrõca, Avrupa Konseyinin, yine bütün sözleşmelerine Türkiye muhatap olmuştur ve bütün bunlarõ
kabul etmiştir. Ayrõca, Anayasamõzda, bildiğiniz gibi, uluslararasõ bu sözleşmeler kanunlarõn üstünde
sayõlmõştõr ve bunlarõn Anayasayõ ihlali söz konusu olmamaktadõr, Anayasa Mahkemesine bu
konularla ilgili gidilememektedir.
Bütün bunlar, kâğõt üzerinde, yasalar nezdinde, Türkiye’nin önemli adõmlar attõğõnõ
göstermektedir. Problem, biraz uygulamadadõr. Bununla ilgili de görüşlerimi biraz sonra ifade
edeceğim; ama, bu konuda, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerek İnsan Haklarõ Komisyonu
gerek burada temsilcilerini gördüğümüz birçok sivil toplum örgütüyle birlikte, Başbakanlõk İnsan
Haklarõ Başkanlõğõ da, önemli bir gayret içerisindedir. Bildiğiniz gibi, bütün illerimizde, ilçelerimizde,
insan haklarõ kurullarõ vardõr. Bu kurullarõn üyeleri, sivil toplum örgütleridir. O bölgenin
yöneticileriyle birlikte, sürekli, düzenli olarak bir araya gelip, insan haklarõ ihlalleri yakînen takip
edilmektedir, olaylarõn üzerine gidilmektedir ve bunlar engellenmektedir, bir daha yapõlmasõna
müsaade edilmemektedir. Ayrõca, yine bunlarõ önlemek için, önemli eğitim seminerleri yapõlmaktadõr;
hâkimler, savcõlar, jandarma, polis, bu yönde eğitime tabi tutulmaktadõr. Çünkü, önemli olan şey,
yasalar değil, zihniyettir. Biraz önce, Başkan misaller verdi, güzel sözler söyledi. Kanunlar iyi olabilir;
ama, toplum bilinçlenmediyse, yöneticiler bilinçlenmediyse, kamu yönetimi o bilince ulaşmadõysa,
eğer, ortak bir zihniyet ortaya çõkmadõysa, o zaman bu ihlaller alõşkanlõk haline gelir, gelenek halinde
kalõr ve bunlar devamlõ yapõlõr ve yapõlmaya devam eder.
Halbuki, insan haklarõ insan olmanõn vasfõdõr, hayatõn, yaşamanõn gereğidir. Herkes güven
içerisinde olmalõdõr. Korkudan uzak olmalõdõr, endişeden uzak olmalõdõr, düşündüğünü, inandõğõnõ
rahatlõkla ifade edebilmelidir. İnandõğõnõ rahatlõkla yaşayabilmelidir, başkalarõnõ rahatsõz etmemelidir.
Bu yönde, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, işkenceden tamamen arõnmak, terörden tamamen
arõnmak bizim hedeflerimizdir. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin hepsi, kararlõ bir şekilde
gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
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Değerli arkadaşlar, bu bağlamda, Türkiye’nin Avrupa Birliği yolu ile insan haklarõ yönünde
yapõlan düzenlemeler aynõ paralellikte gitmektedir; çünkü, bugün, Avrupa Birliği çağdaş ülkelerin
semboli haline gelmiştir, çağdaş demokrasinin sembolü haline gelmiştir. Dolayõsõyla, Türkiye, bu
yolda da kararlõ bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir ve çok kritik bir döneme de gelmiştir.
Bildiğiniz gibi, geçen sene, Kopenhag zirvesinde Türkiye’yle müzakerelerin başlamasõ için bir karar
alõnmõştõ. Bu karar, 2004 yõlõnõn sonunda vakit geçirmeden müzakerelere başlama kararõdõr; ama,
hiçbir ülke, müzakerelere otomatik bir şekilde başlamamõştõr. Dolayõsõyla, bu, Türkiye için de geçerli
değildir. Geçerli olabilmesi için, siyasî kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Siyasî kriterlerin
çok büyük bir kõsmõ da, insan haklarõ standartlarõyla ilgilidir. İşte, bu uğurda, yine, Türkiye, önemli
şeyler yapmõştõr. Bizden önceki hükümetler de önemli katkõlar yapmõştõr, önemli kanunlar çõkarmõştõr,
Anayasa değişiklikleri yapmõştõr; fakat, bizim hükümetimizde, bu bir yõl içerisinde, gerçekten,
Türkiye’deki hükümeti reformist hükümet niteliği haline getiren çok köklü değişiklikler yapmõştõr.
Bunlar, Anayasa değişiklikleri ve kanun değişiklikleridir.
Bütün Avrupa’da ve diğer ülkelerde katõldõğõm toplantõlarda gururla ifade ettiğim bir şey
vardõr. Bu da; bu değişiklikler, demokratikleşme yönünde, insan haklarõ yönünde yapõlan
değişikliklerin hepsi iktidar ve muhalefet, Meclis içi muhalefet, Meclis dõşõ muhalefet, hep beraber
elbirliği içerisinde yapõlmaktadõr demekteyim. Bu da, muhakkak ki, hükümetimize, ülkemize büyük
bir güç vermektedir. O açõdan bunlarõ sürdürmekteki kararlõlõğõmõzõ teyit ederken, emin bir şekilde
teyit etmekteyim.
Değerli arkadaşlar, bu kanunlar çõkar; ama, bu kanunlar uygulanmazsa, o zaman, bir şey ifade
etmez. Bu kanunlarõn uygulanmasõyla ilgili yönetmeliklerin çõkarõlmasõ, uygulayacak olan kamu
yöneticilerinin gönüllü olarak bunlarõ uygulamasõ da çok önemlidir tabiî; bu yönde de önemli
gelişmeler olmuştur. Hatta, Avrupa Birliğinin 2003 yõlõ İlerleme Raporu Kasõm ayõnda yayõmlandõktan
bugüne kadar da, yani, bir ay içerisinde de önemli değişiklikler vardõr uygulamayla ilgili. Bunlarõn bir
kõsmõ, hâlâ kamuoyuna belki yansõmamõştõr; ama, bunlarla ilgili de, size, kõsaca özet sunmak isterim.
İlerleme Raporunda da belirtildiği gibi, kanunlar çõkmõş; ama, uygulamaya fõrsat verecek
yönetmeliklerden çok bahsedilmiştir. Bunlar, Millî Güvenlik Kurulunun, bildiğiniz gibi, yeni yapõsõyla
ilgili kanun çõkmõştõ, bununla ilgili yönetmeliğin hazõrlanmasõ gerekiyordu, bu yönetmelik hazõrlanmõş
ve kabul edilmiştir; ama, kanundaki gizlilik gereği bunu yayõmlayamadõk şimdiye kadar. Türkiye
Büyük Millet Meclisi, bugün, Genel Kurulda bu gizlilik şartõnõ kaldõracak ve ertesi günü de, bu
yönetmelik yayõmlanacak. Dolayõsõyla, hiç kimse, kapõlarõn arkasõnda gizli kapalõ şeyler oluyor
demeyecek. Aslõnda, bunlar gizlenirse, o zaman, abartõlõ konuşmalar yapõlõyor, olmayan şeyler de
oluyormuş gibi gösteriliyor. O bakõmdan, şeffaflõğa verdiğimiz önemin gereği olarak, bu
yönetmelikler, bu gizlilikleri kaldõrõlmaktadõr.
Yine, Türkiye’de konuşulan çeşitli diller, çeşitli şiveler vardõr. Bunlarõn öğretilmesiyle ilgili
Millî Eğitim Bakanlõğõ yönetmeliği çõkarõlmõştõr ve bu Resmî Gazetede yayõmlanmõştõr ve bununla
ilgili kurslar da başlamõştõr aslõnda. Yani, dünden itibaren başlamõştõr.
Yine, Türkiye’de konuşulan çeşitli diller ve şivelerle ilgili televizyon yayõnlarõ da
yapõlabilecektir. Bununla ilgili RTÜK de yönetmeliğini hazõrlamõştõr, Başbakanlõğa göndermiştir.
Başbakanlõk değerlendirmektedir ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu da yayõmlanacaktõr.
Aslõnda, Türkiye’de, farklõ dillerde, farklõ lehçelerde kitaplar basõlmaktadõr, gazeteler çõkarõlmaktadõr,
kasetler yayõnlanmaktadõr, radyo yayõnlarõ vardõr ve özel televizyon yayõnõ da mümkün hale gelecektir.
Yine, Türkiye’ye yönelik önemli eleştirilerden birisi, Türkiye’nin savunma harcamalarõ
izlenmektedir ve bunlar açõk, şeffaf, Meclis denetiminde değildir şeklinde eleştiriler vardõr. Bununla
ilgili eleştirilere de bu hafta içerisinde son verilmektedir. Yeni, kamu maliyesiyle ilgili reform yasasõ
Türkiye Büyük Millet Meclisindedir, komisyonlardan geçmiştir, bütün savunma harcamalarõ genel
5

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Komisyon : İnsan Hak.

Giriş : 10.00

Tarih : 10.12.2003

Grup : Filiz

Sayfa : 6

bütçenin içerisine alõnmaktadõr. Dolayõsõyla, Savunma Fonu dahil olmak üzere, bütün savunma
harcamalarõ, askeri harcamalar Meclisin denetimi içerisinde olacaktõr. Dolayõsõyla, Türkiye, aynõ
çağdaş ülkelerdeki gibi, yapõlan her harcama, kamu adõna yapõlan her harcama Meclis tarafõndan
denetlenir hale gelecektir. Bunlar, şu bir ay içerisinde, İlerleme Raporu yayõnlandõktan bu yana, bir ay
içerisinde uygulamayla ilgili atõlan adõmlardõr. Bunlar, cesaret vericidir. Kendimize güvenmekteyiz.
Kendine güvenen toplumlarõn hiçbir şeyden korkmamasõ gerekir. Şüphesiz ki, bu yolda, güvenlik
tedbirleri, bunlar, zaafa uğratõlmamalõdõr; çünkü, güvenlik tedbirleri yeterince alõnmazsa, o zaman
insan haklarõnõn en önemli şartlarõndan biri olan korku ve tedirginlikten uzak bir hayat süremezsiniz.
Terör olaylarõnõn devam etmesi en büyük insan haklarõ ihlallerindendir; ama, hükümetimiz, şu
kararlõlõk içerisindedir: İnsan haklarõ ihlallerinin gitmesi, terörün de sona ermesi için, onunla da
mücadele için, demokratikleşme ve reform paketlerine devam edilecektir. Bireysel hak ve özgürlükler
genişletilecektir. Bazõ ülkelerin yaptõğõ yanlõşa Türkiye düşmeyecektir. Bazõ ülkeler ne yazõk ki, terörü
bahane ederek özgürlükleri kõsõtlama yoluna gitmiştir. Türkiye bu hatayõ yapmayacaktõr, tam tersine,
özgürlükleri genişleterek, kişisel, bireysel özgürlükleri genişleterek, reformlarõ yaparak terörle
mücadeleye devam edecektir. Bu, eminim ki, halkõmõzõn da güvenini sağlama açõsõndan çok önemlidir.
Şüphesiz ki, bir de bireysel insan haklarõ ihlalleri vardõr, işkence gibi. Bu konuda, kesinlikle
tolerans gösterilmeyecektir, sõfõr tolerans gösterilecektir; bu konudaki kararlõlõğõmõz kesindir.
Değerli arkadaşlar, bunlar, tek başõna hükümetin görevi de değildir. Şüphesiz ki, birinci
sorumluluk ve mesuliyet hükümettedir, icranõn başõ olarak; ama, bunlar, topyekûn yapõlacak işlerdir.
Sivil toplum örgütleriyle, Meclisle, iktidar muhalefet, bütün siyasî partilerle, aydõnlar, entelektüeller,
basõn dünyasõ, hep beraber, bu konuda el ele mücadele etmemiz gerekir. Türkiye’yi çağdaş ülkelerin
seviyesine çõkarmamõz gerekir. Bu, bizim halkõmõza sorumluluğumuzdur aslõnda. Halkõ bastõrõlmõş,
özgürlükleri sindirilmiş bir halkõn temsilcileri olmakla hiçbirimiz onur duymayõz. O bakõmdan,
halkõmõzõn özgürlükleri sonuna kadar yaşamasõ, bizi ancak gururlandõrõr ve memnun eder. O
bakõmdan, hükümet, bu anlayõş içerisindedir ve bu anlayõş çerçevesi içerisinde de, gerekli yasal
değişiklikleri yapmaya devam edecektir. Ümit ediyorum ki, bu tip değişiklikler Türkiye Büyük Millet
Meclisine geldiğinde, eskiden olduğu gibi, iktidar muhalefet hep beraber bunlarõ destekleyecektir,
uygulamasõnda da, hep beraber, hepimiz, aynõ hassasiyeti göstereceğiz.
Bir kez daha, İnsan Haklarõ Komisyonunun bu yoldaki gayretlerini takdir ettiğimizi burada
ifade etmek isterim. Gerek Bakanlõk olarak gerek hükümet olarak, sizlerle sõkõ bir işbirliği içerisinde
olmaya her zaman açõğõz. Ancak beraber çalõşõrsak ülkemizi arzu ettiğimiz noktalara getirebiliriz. Ben,
tekrar komisyonla beraber olduğum için duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bakanlõk ve
hükümet olarak sizin hizmetinizdeyiz. Bütün arkadaşlarõmõn işbirliğine açõğõz.
Tekrar çok teşekkür ederim, beni davet ettiğiniz için.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz Sayõn Bakan.
Bizde, sizlerle birlikte çalõşmaktan onur duyuyoruz. Zaten de, Bakanlõktaki arkadaşlarõmõzla
birçok hizmeti birlikte yapõyoruz, işbirliği içerisindeyiz ve uyumlu çalõşõyoruz, buna da devam
edeceğiz.
Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz, bizim toplantõmõz devam edecek; o yüzden, basõn
mensubu arkadaşlarõ dõşarõya alacağõz.
Sayõn Bakanõm, değerli arkadaşlarõm; tekrar hepinize teşekkür ediyorum; gerçekten, bugünün
mana ve önemine uygun bir şekilde bir toplantõ tertip etmiş bulunuyoruz, katõlõmcõ bütün
arkadaşlarõmõza ayrõ ayrõ teşekkür ediyorum. Burada, çok değerli sivil toplum örgütlerimizin
temsilcileri, başkanlarõ var Sayõn Bakanõm, onlarõn da mutlaka diyecekleri var; ama, onlardan evvel
ben birkaç şey söylemek istiyorum.
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Biz sivil toplum örgütlerini çok önemsiyoruz, sizin de önemsediğinizi biliyoruz. Tabiî, biz
zaman zaman bir araya geliyoruz; ama, arkadaşlarõmõzla görüşmelerimizde, hükümet yetkilileri
arkadaşlarõmõzla, hükümetimizle daha fazla diyalog kuramadõklarõnõ ifade ediyorlar. Bunu, biz de,
şahsen bir eksiklik olarak görüyoruz. Bunun da daha iyi bir şekilde sağlanmasõ gerektiğine, şahsen, biz
de inanõyoruz; çünkü, sivil toplum örgütleri günümüzde ve her geçen günde artmaktadõr. Hatta, 1999
yõlõnda Almanya’daki bir toplantõya katõlmõştõm, sivil toplum örgütlerinin geleceği konulu bir
sempozyumdu, orada, işte, önümüzdeki yüzyõllarõn artõk sivil toplum örgütlerinin yüzyõlõ olacağõ ve
yönetimin de onlar tarafõndan yapõlacağõ dahi söylenebilmişti; yani, bu kadar önem arz ediyor ve
gerçekten de, bizde buna inanõyoruz. Bunu bir eksiklik olarak görüyoruz ve zatõâlinize, biz, bunu onlar
adõna ve kendi adõmõza iletiyorum.
Bir de, tabiî, birtakõm yasalarõmõz çõkõyor, gerçekten ifade ettiğiniz gibi, bizlerin de hepimizin
katkõsõ var, çok önemli yasalar çõktõ; fakat, uygulamalarda çok büyük eksiklikler olduğunu, bunlarõn
uygulanmadõğõnõ gördük ve özellikle bu yasalarõn yönetmeliklere bağlõ tutulmasõ ve yönetmeliklerin
de, tabiî, geç çõkmasõ ve bir takõm verilenlerin de geri alõnmasõ şekliyle, bunlarda birtakõm eksikler
görüyoruz, bunlarõ da aşmamõz gerektiğine inanõyoruz. Yoksa, yasa ayrõ, yönetmelik ayrõ oluyor. Uzun
sürüyor yönetmelik, verilen alõnõyor. Bu konuda, bilmiyorum, sizler ne düşünürsünüz; ama,
yönetmeliğe bağlamamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani, yasalar hazõrlanõrken, özgürlükler tam
tespit edilsin, verilsin; ama, yönetmelikler, iş yönetmeliklere kalõnca, birçok müdahalelerle bu iş
sulandõrõlõyor diye düşünüyorum.
Son insan haklarõ izleme kurullarõnda yapõlan değişiklikleri gayet olumlu görüyoruz; çünkü,
orada sivil toplum örgütleri azõnlõktaydõ veya esas icraatlarõ görüşülecek veya insan haklarõ ihlalleriyle
ilgili davranõşlarõ sorgulanacak olanlar da o kurullarda olduğu için pek işlevsiz kalõyordu; ama, son
yapõlan değişiklik olumludur, bunu da takdirle karşõlõyoruz ve böyle bir değişiklik yapõldõğõ için sizlere
teşekkür ediyoruz.
Tabiî, birtakõm sõkõntõlar var, bizim kendi komisyonumuzun da birtakõm sõkõntõlarõ var. Biz,
kanunla kurulan komisyonuz; ancak, kanunlar yapõlõrken bize hiç sorulmuyor ve bize havale de
yapõlmõyor; yani, biz hiç bu konularda yokuz. Uluslararasõ birtakõm temaslarda bize hep bunu
soruyorlar: Kanunlarõn, yasalarõn yapõlmasõndaki sizin fonksiyonunuz nedir? Tabiî, biz, buna, olumlu
bir cevap veremiyoruz maalesef; çünkü, hiçbir katkõmõz yok, hiçbir şekilde, hiç kimse, bize, bu
konuda tek kelime söylememiştir, görüşümüzü dahi almamõştõr ve Meclise geldiğinde de biz bu
konularda katkõda da, maalesef, bulunamõyoruz. Sayõn Meclis Başkanõmõza da bu konuyu intikal
ettirdik, bugünkü görüşmemizde de tekrar intikal ettireceğiz, bu konuda da sizden yardõm talep
ediyoruz. Bu ifade ettiğiniz yönetmeliklerin de bir an evvel çõkmasõ gerektiğine, şahsen, inanõyoruz.
Arkadaşlarõmõzõn da mutlaka söyleyecekleri şeyler var, onlarõ dinlersek, daha iyi olur diye
düşünüyoruz.
Gerek komisyon üyesi arkadaşlarõmõzdan gerekse sivil toplum örgütünün değerli başkan ve
yönetici arkadaşlarõn görüşlerini alõrõz.
Söz almak isteyen var mõ?
Buyurun Hüsnü Bey.
HÜSNÜ ÖNDÜL (İnsan Haklarõ Derneği Genel Başkanõ) – Tabiî, İnsan Haklarõ Günümüzü
kutlamak isterim, hepimizin, bütün insanlõğõn, bütün yurttaşlarõmõzõn.
Biz, 1986 yõlõnda kurulduk. Bu açõdan Türkiye’nin en eski insan haklarõ örgütüyüz. Sayõsal
açõdan ve yaygõnlõk açõsõndan da 34 şubemiz, 14 000 üyemiz var, bu açõdan da, en büyük örgütüz.
Hem kuramsal çalõşmalar yapan hem de sokakta olan ve ihlale uğrayanlarla yüz yüze görüşen, ihlalleri
takip eden, bunlarõ, belirli periyotlarla kamuoyunun bilgisine sunan bir örgütüz.
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1999 yõlõnda Türkiye Helsinki Zirvesinde aday ülke ilan edildikten sonra, biz, altõ aylõk,
dokuz aylõk, yõllõk raporlarõmõzõ karşõlaştõrmalõ olarak hazõrladõk. Dolayõsõyla, aday ülke olmanõn insan
haklarõna ne yönde etki yaptõğõnõ da, tablolarla kamuoyunun bilgisine sunduk ve hazõrladõğõmõz
raporlarõ 28 devlet kuruluşuna, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Genel Kurmay Başkanlõğõ,
Emniyet Genel Müdürlüğü dahil gönderiyoruz, bakanlõklar, başbakanlõk dahil gönderiyoruz. Yani,
açõk mücadele veren, gördüğünü söyleyen, hükümetlerin politik rengine göre tutum almayan bir
örgütüz biz. Dolayõsõyla, sağcõ ya da solcu ya da hükümetler kendilerine ne olarak, politik renklerini
nasõl değerlendirirse değerlendirsin, eylem ve işlemlerine bakõyoruz; bu açõdan da objektif olmaya
çalõşõyoruz. Bu 17 yõl boyunca devletle bağlantõlõ paramiliter gruplar tarafõndan 14 yönetici ve üyemiz
öldürüldü, genel başkanõmõz aynõ biçimde öldürülmek istendi, benden önceki Genel Başkan Akõn
Birdal. Son üç buçuk yõlda ise, üzerimizdeki baskõlar, yargõ baskõsõna dönüştü. İlk 14 yõlda haklõmõzda
toplam 300 dava açõlmõşken, son üç buçuk yõlda 500’ün üzerinde dava açõldõ. Son iki buçuk yõlda,
Bingöl Şube Başkanõmõz hakkõnda, 60’õn üzerinde soruşturma ve dava açõldõ. Sekiz ay önce açtõğõmõz
Hakkâri Şube Başkanõmõz hakkõnda da 8 ayrõ dava açõldõ. Yani, şubeyi açtõğõmõz anda yargõ baskõsõ
başlõyor ve insan haklarõ kavramõ bazõ güvenlikçi bakõş açõlarõna sahip bürokratlar tarafõndan kriminal
olay olarak görülüyor ve bir ilde, nüfusu 100 bin, 50 bin olan bir ilde, düşünün ki, İnsan Haklarõ
Derneğinin Başkanõ ayda iki defa polise, iki defa savcõlõğa, iki defa mahkemeye gidiyor. Ama, bizim
başka işlevlerimiz de var; yani, çocuklarõmõzõ, genel olarak toplumu, insan haklarõ konusunda
bilgilendirmek, aydõnlatmak... İnsan haklarõ kuruluşlarõ suç kaynağõ ise ve her gün sürekli olarak
polisler tarafõndan izleniyor, denetleniyor, basõlõyorsa, insan haklarõ konusunda vatandaş da yanlõş bir
algõlamaya neden olacak.
Bu uygulamalarõn aykõrõlõğõyla ilgili ben bir temellendirmede bulunacağõm çok kõsa, ardõndan
da, yine, çok kõsa bazõ somut olumlu ve olumsuz konulara değinmek istiyorum.
Efendim, insan haklarõ savunucularõnõn ve örgütlerinin rolü, ulusal üstü insan haklarõ
belgelerinde vurgulanmõştõr; yani, özel vurguya tabi tutulmuştur, gerek AGİT belgelerinde gerekse
Birleşmiş Milletler Belgelerinde. Yani, biz, dernek yada vakõf formatõnda olabiliriz; ama, herhangi bir
dernek herhangi bir vakõf değiliz. Dolayõsõyla, buna özen göstermek gerekir. Sayõn Bakanõmõn da ifade
ettiği gibi, insan haklarõ evrenselse; yani, hiçbir ülkenin iç sorunu değilse, ortak gözetimi, denetimi,
izlenmeyi gerektiriyorsa, o zaman bu alanda çalõşan insanlara ve örgütlere bakõş açõlarõmõzõn da
değişmesi gerekir. O nedenle, AGİT İnsanõ Boyut Moskova Toplantõsõnda ve Moskova Belgesinde
1991’de 41 inci maddede Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Haklarõ Konferansõ Viyana Belgesinde, 36
ncõ ve 37 nci maddesinde ve nihayet 9 Aralõk 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
kabul edilen insan haklarõ savunucularõnõn korunmasõ bildirgesinde, bizim rolümüz, bizim gibi
dünyadaki insan haklarõ savunucularõnõn ve örgütlerinin rolü ve öneminin altõ çizilmiştir, özel
düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bununla, hükümetler, bu belgelerde insan haklarõ örgütlerini
tanõyacaklarõnõ, onlarla görüş alõşverişinde bulunacaklarõnõ, onlarõn faaliyetlerini kolaylaştõracaklarõnõ
taahhüt etmişlerdir.
Şimdi, buna ilişkin bizim durumumuz, yani, uygulamada karşõlaşacaklarõmõz birbiriyle
çelişen bir durumdur. 1990’dan itibaren Mecliste İnsan Haklarõ Komisyonu Başkanlõğõ kuruldu ve
1992’den itibaren de İnsan Haklarõndan Sorumlu Devlet Bakanlõklarõ oluşturuldu. Biz, bu yõllar
boyunca, yani, 13 yõl boyunca bu kurumlarõn başkanlarõyla ilişkiler, görüş alõşverişi anlamõnda ilişkiler
her zaman olumlu oldu. Mehmet Beyle özel tanõşõklõğõmõz nedeniyle ve içinden geçtiğimiz süreç
nedeniyle bu ilişkiler daha yoğunlaşmõştõr ve memnuniyet vericidir; ama, bu diyalog, yani, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarõ Başkanlõğõ ile insan haklarõ örgütlerinin, özel olarak da İnsan
Haklarõ Derneğinin geliştirdiği diyalog veya bakanlarla geliştirilen diyalog, kamu bürokrasisine,
taşraya, merkezî idarenin taşradaki temsilcilerine yansõmadõ ve özellikle, valiler, kaymakamlar,
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emniyet müdürleri ve jandarma yetkilileri bizim faaliyetlerimizi engellemeye çalõştõlar. Bu çalõşmalar
sõrasõnda bulduğumuz çözüm şu oldu: Biz, hak ihlalleri olduğu zaman heyetler oluşturuyoruz ve oraya,
olayõn cereyan ettiği yere, işte, beş, yedi kişilik heyetlerimiz gidiyor. Engellenmesinler diye, ya Meclis
İnsan Haklarõ İnceleme Komisyonu Başkanlõğõna veya İnsan Haklarõ Başkanlõğõna veya İnsan
Haklarõndan Sorumlu Devlet Bakanlõğõna, merkezden, biz, faks çekiyoruz, yani, durumu bildiriyoruz.
İnsan Haklarõ Derneği heyet oluşturmuştur, işte, şuraya gideceklerdir, rapor hazõrlayõp, kamuoyuna
açõklayacaklardõr. Bunun faydalarõ da görülmedi değil. Yani, bu tür katkõlar da sağlanmõştõr.
Dolayõsõyla, insan haklarõ savunucularõ üzerindeki baskõlarõ kaldõrmak lazõm. Biz devlet kuruluşu
değiliz, majestelerinin de insan haklarõ örgütü değiliz; yani, devletin insan haklarõ örgütü değiliz, bir
siyasî iktidara bağlõ ve o ne derse öyle davranan bir örgüt değiliz. Hükümet dõşõ bir kuruluşuz. Sizlerin
işyerlerinizdeki, evlerinizdeki özel evraklarõnõza, eşyalarõnõza, okuduğunuz kitaplara nasõl el
konulamazsa kamu otoriteleri tarafõndan, İnsan Haklarõ Derneğine ait arşive el konulamaz. Halbuki,
tõpkõ bir kamu kurumu gibi, bizim bütün arşivimiz devletin elinde; yani, gizlenecek bir şey yok da,
hakkõ yok, yetkisi yok. Benim geleceğe dair tasavvurlarõmõza el koyuyor. Yani polis benim, belki de
hiçbir zaman İnsan Haklarõ Derneği Yönetim Kurulunun kabul etmeyeceği düşüncelerime de el
koymuş vaziyette; yani karar haline gelmemiş, taslak biçiminde, aynõ anda üç, dört konuyla ilgili ben
yazõlar yazõyorum veya benim gibi başka arkadaşlarõmõz, bunlara da el konmuş vaziyette. Dolayõsõyla
bizim 17 yõllõk arşivimiz devletin elinde, o zaman resmî örgüt, resmî kurum dõşõnda çalõşan örgüt
ayrõmõ ortadan kalkõyor, yani benim evrakõmõ devletleştiriyor devlet, bu kabul edilemez bir
uygulamadõr.
Artõ, insan haklarõ örgütleri, çok açõk konuşuyoruz burada, yani biz, bütün devletlerin
başkanlarõyla, dõşişleri bakanlarõyla, insan haklarõndan sorumlu bakanlarõyla, milletvekilleriyle,
gazetecilerle, basõnla herkesle görüşüyoruz, herkesle de görüşeceğiz, bundan sonra da görüşeceğiz.
Biz jurnalcilik yapmõyoruz, en az bu ülkeyi yönetenler kadar yurtseveriz, yani böyle tartõşmalarõ
yaşamamõz ve bu tür suçlamalar, baskõlar altõnda bõrakõlmamõz kabul edilemez uygulamalardõr.
Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ Yönetim Kurulunun görevden alõnmasõ hangi gerekçeyle isteniyor?
Arkadaşlarõmõz yargõlanõyorlar. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler
Temsilcilerine rapor sundular diye, Tabiî rapor sunacağõz; yani görevimiz bu bizim. Dolayõsõyla
sorunlarõmõzõn, yani ihlalleri gizlememek tutumumuz var, ihlalleri öncelikle kendi kamuoyumuza
duyurma politikamõz var, öyle bir yol izliyoruz; ama bunun önlenmesi için de bizler öneriler
geliştiriyoruz. Bu önerilerimizi çeşitli biçimlerde, çeşitli yollarla, yöntemlerle iletiyoruz, kamu
otoritelerine iletiyoruz. Şimdi, çok olumlu şeyler var, bunlardan bahsetmem lazõm ve bugün olan bir
olumluluktan söz etmem lazõm, sevindirici bir şeyden söz etmem lazõm.
Efendim, 58 ve 59 uncu hükümet döneminde yasama faaliyeti alanõnda çok önemli
değişiklikler yapõldõ, bunlardan bazõlarõ da uygulandõ, bazõlarõ hiç uygulanmõyor, bazõ alanlarda ise
istikrarsõz uygulamalar var, yani sõnõflandõrmayõ böyle yapmamõz gerekiyor. Dernekler Yasasõnõn 6 ncõ
maddesinde, dernekler Türkiye Cumhuriyeti resmî organlarõyla yazõşmalarõnda Türkçe kullanõr diye
bir hüküm var. Yani bu şekilde değiştirildi ve 6 ncõ maddede dil kullanõmla ilgili yasak yürürlükten
kaldõrõldõ, bu çok önemli, pozitif bir düzenlemeydi.
1 Eylül Dünya Barõş Gününde, İnsan Haklarõ Derneği bu hakkõ kullandõ yani bir örnek teşkil
etmek üzere, bugün de bahsedeceğim birazdan çok önemli bir gelişme oldu. Atatürk’ün “yurtta sulh
cihanda sulh” sözü Diyarbakõr Şubemiz tarafõndan bilbordlara Kürtçe yazõldõ ve asõldõ. Ben, Türk
kökenliyim, Kürtçe bilmem, Türkçe Dünya Barõş Gününde yazõlõ açõklamayõ okudum, bölge
temsilcimiz de Kürtçe okudu, bu Türkiye’de şimdiye kadar ilk kez olan bir şey ve Diyarbakõr emniyeti
ve Diyarbakõr Valiliği hakkõmõzõ kullanmamõza saygõ gösterdi son derece doğal, hiçbir problem
yaşanmadõ. Bugün itibariyle Türkiye’nin 33 ilinde “Barõş Kazanacak” adlõ Türkçe, Kürtçe afişimiz
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var, herkes eşit, herkes farklõ Türkçe, Kürtçe bilbordumuz var. İki yerde problem yaşandõ, Sayõn İnsan
Haklarõ Başkanõyla görüşmemiz ve Sayõn İçişleri Bakanlõğõnda Dernek Daire Başkanõ Şentürk Beyle
görüşmemiz sonucunda problem aşõldõ. Yani yurttaşlar ve yurttaşlarõn oluşturduğu bir insan haklarõ
örgütü olarak biz yasalarõ kendi alanõmõzla ilgili uygulamasõ konusunda hem uyarõcõ, hem de yani
böyle bir hak var ve kullanõlõyor, kõyamet de kopmuyorun örneğini verdik. Bu çok önemlidir, kültürel
haklar açõsõndan ve uygulama açõsõndan çok önemlidir Sayõn Bakanõm, o bakõmdan bu sevindirici
gelişmeyi de bildirmek isterim.
Biz şöyle tablolaştõrdõk, bir on gün kadar önce 1999 – 2003 yõllarõ arasõnda yani beş yõllõk bir
dönemde Ocak Eylül dönemlerinde ilk dokuz aylarda ne gibi gelişmeler olmuş, bu tabloyu kamuoyuna
açõkladõk on gün kadar önce. Burada olumlu gelişmeler de var, hiçbir gelişmenin yaşanmadõğõ fakat
biçimsel, yöntemlerde bazõ gelişmelerin yaşandõğõ durumlar da var, hak kategorilerine göre değişiyor.
Mesela, faili meçhul siyasal cinayetlerde büyük bir azalma var, toplam 46 2003 yõlõnda, yargõsõz
infazlarda azalma var, kapatõlan kitle örgütü diye bir bölümümüz var, polis veya jandarma bir derneğe
veya bir sendikaya veya bir kültür merkezine geçmiş yõllarda çok sõk baskõn yapõyordu, bu yõl 25
baskõn olmuş, geçen sene 82 bu rakam; yani önemli bir gelişme var. Kapatõlan kitle örgütleri alanõnda
da böyle. Fakat toplatõlan yayõnlarla ilgili hemen hemen hiçbir gelişme yok yani geçen sene 104 yayõn
toplatõlmõş, bu sene 102 önemli bir gelişme yok. İstenen hapis cezalarõ konusunda; yani düşüncelerini
açõkladõğõ için insanlar hakkõnda cumhuriyet savcõlarõnõn yürüttüğü soruşturmalar sonucunda açõlan
davalara baktõğõmõzda, geçen seneye göre yarõ yarõya azalma olmakla birlikte, yani 2002’ye göre yarõ
yarõya azalma olmakla birlikte 2002 rakamõnõ vereyim 2 432 kişi hakkõnda dava açõlmõş, düşüncesini
açõkladõğõ için, bu yõlõn ilk dokuz ayõnda ise 1 292 kişi ama bunlarõn tekil olaylar haline gelmesi lazõm.
Hâlâ insanlar yargõ baskõsõnõ, düşüncelerini açõkladõğõ için yargõ baskõsõnõ hissediyorlar ve ne yazõk ki,
Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi standartlarõna uygun tutum alamamõş durumda Türkiye yargõsõ.
İşkence konusunda sõfõr toleranstan bahsettiniz Sayõn Bakan, bu yõlõn ilk dokuz ayõnda 770
işkence vakasõ saptadõk biz İnsan Haklarõ Derneği. Bu rakam geçen yõl 456 imiş. Sayõsal açõdan artõş
var, ama yöntemlerde ciddî değişiklikler var, gözaltõ sürelerinin dört güne inmesiyle birlikte gözaltõnda
yalnõzca görüşme değil, avukatõn müvekkiliyle görüşmesi değil, savunmasõ alõnõrken avukatõn hangi
davalarda olursa olsun, yani adlî, siyasî ayrõmõ yapmaksõzõn bulunmasõ olanağõnõn doğmasõndan sonra
polis iz bõrakõcõ işkence yöntemlerine başvurmaktan çekiniyor, o nedenle de son dokuz ayõn
incelenmesinde şu olguyu tespit ettik, eskiden çok sõk bir biçimde elektrik işkencesi yapõlõyordu
insanlara, Filistin askõsõna alõyorlardõ insanlar arkadan bağlanarak böyle yüksek bir yerden
sarkõtõlõyorlardõ, bu yöntemler tekil olay haline gelmiş, çok yaygõn bir biçimde göz bağlama, tokat,
hakaret, küfür, aç bõrakma, çõplak soymaya dönüşmüş, yani işkence yöntemlerindeki vücutta iz
bõrakan ağõr hasar yaratan elektrik ve askõ yöntemlerinin terk edildiğini görüyoruz fakat bir kaygõmõ
burada ifade ederek bir gözlememizi ve saptamamõzõ ifade ederek ben konuşmama son vermek
istiyorum.
Bu 770 işkence vakasõnõn 200’e yakõnõ gözaltõ merkezleri dõşõnda meydana gelen işkence
vakalarõdõr. Bunlara sizler de televizyonlarda rastlõyorsunuz büyük kentlerde bakõyorsunuz gece sokak
ortasõnda bazõ polisler tarafõndan vatandaşlarõmõz işkenceye maruz bõrakõlõyorlar veya gündüz İstiklal
Caddesinde bir dükkana sokulup ağzõ burnu dağõtõlmõş vaziyette bõrakõlõyorlar veya bu gözaltõ
merkezleri dõşõndaki işkence yöntemleri, arabaya alõyorlar, özellikle üniversite gençlerini boş arazilere
götürüyorlar, arabanõn içinde ve boş arazide tehdit, silah dayama yöntemlerine başvuruyorlar, bu 770
sayõsõnõn 200’e yakõnõ resmî gözaltõ merkezleri dõşõnda cereyan eden işkence vakalarõdõr. Dolayõsõyla,
insan haklarõ örgütlerinin ve danõşma kurulunun hazõrladõğõ işkencenin önlenmesi konusundaki
önerilere sahip çõkmak ve bu doğrultuda kararlõ uygulamalara gitmek gerekir diye düşünüyoruz.
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Biz, sonuç olarak ülkemizin parlak geleceğine güveniyoruz, halkõmõzõn daha özgür olmasõ
için, haklara ve özgürlüklere sahip insanlar, yurttaşlar olarak yaşamasõ için, insan onuruna uygun
koşullarda yaşamasõ için ve dünyanõn bugün itibariyle en ileri ülkesi neresi Almanya mõ, Fransa mõ,
orada mõ haklar ve özgürlükler var, biz daha fazlasõnõ istiyoruz. Dolayõsõyla bunun için çaba
gösteriyoruz ve gönüllü olarak çaba gösteriyoruz, mütevazõ katkõlarda bulunmaya çalõşõyoruz, o
nedenle ben hem herkesin bilgisine karşõlaştõğõmõz baskõlarõ sundum, bu baskõlar bizi yõldõrmaz, yani
kabul etmek lazõm 17,5 yõl boyunca her tür baskõyla karşõlaşmõş bir örgütün ve o örgüt içindeki insan
haklarõ savunucularõnõn öyle geri adõm atmasõ falan söz konusu olamaz. Yani böyle bir şey yok. Onun
için de bu tür baskõlara gerek yok. Açõk faaliyette bulunuyoruz, herkese söylüyoruz, herkesin
huzurunda söylüyoruz, şikâyet ve taleplerimizi işimiz bu, bize baskõ yapõlõrsa vatandaş nasõl talepte
bulunacak, düşüncesini nasõl ifade edecek, insan haklarõ örgütlerini bile susturuyorlar derlerse? Onun
için bizim de susmamamõz lazõm, vatandaşõmõzõn hak arama bilincini geliştirmemiz lazõm, bugün
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde insan haklarõ örgütleri bir hafta sürecek etkinlikler yapõyor, bu
çalõşmalar sonucunda vatandaşõmõzõn haklarõnõn ve özgürlüklerinin genişleyeceğini umuyoruz.
Teşekkür ederim Sayõn Başkan, Sayõn Bakan.
BAŞKAN – Söz almak isteyen başka arkadaşõmõz var mõ; buyurun
İNSAN HAKLARI VAKFI BAŞKANI YAVUZ ANIN– Sayõn Bakan, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İnsan Haklarõ İnceleme Komisyonu Değerli Başkanõ ve üyeleri, değerli arkadaşlar; bugün bir
bayram niteliğinde bir gün, bir bayramlaşma gibi bu, böyle bir organizasyonda bize yer verdiğiniz için
ve davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve burada bulunmaktan da son derece mutluyum, çok
rahatõm ve Hüsnü arkadaşõmõn çok kapsamlõ şekilde sunduğu manzaraya değinmeyeceğim tekrar
olmasõn diye zaman da geçiyor; ama müsaade ederseniz bu bayramlaşma anõnda bile
söyleyebileceğimiz bazõ şeyler var diye düşünüyorum. Birkaç noktayõ öne çõkarmak istiyorum. Biz,
hep başkasõ için uğraş veren bir konumdayõz. Ama ve hep söylemimiz başkasõna dair söylem oldu,
onun üzerine de başõmõza gelmedik işler kalmadõ. Bütün dünya çapõnda zaten insan haklarõ uğraşõ hep
muhaliflerin bazen şiddete varan eylemleriyle özdeşleştirilirler, onlarõn yandaşõ gibi nitelenirler, bu
Türkiye’ye özgü bir şey değil. İşte bu nedir, terörizmdir, bölücülüktür, fundamantalizmdir vesaire,
pek çok kõlõfõ vardõr bunun; bunlara alõştõk; ama bunun sorumlusu kimdir diye araştõrõyoruz hep ve hep
hükümetler dahil kendi dõşõnda arõyor bunu, ne demek istiyorum, Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ
ortamõnda yaşadõğõmõz bir sõkõntõyõ hükümetin 2003 yõlõ icraatõ çerçevesinde sunmak istiyorum. Yani
başka yerde aramayalõm bu sõkõntõlarõ ya da kendi içimizde de arayalõm. Bir tanesine değindi Sayõn
Öndül, Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ Yönetim Kurulu görevden alõnmak üzere şu anda yargõda.
Gerekçesi de uluslararasõ ilişkiler ve izin alma zorunluluğu. Böyle bir soruşturmaya neden olarak da
mevcut hukuksal düzenleme ileri sürülüyor, doğru olabilir; yani bugünkü hukuksal düzenleme bizim
görevden alõnmamõzõ öngörebilir ama soruyorum; yani böyle bir soruşturmaya izin veren Vakõflar
Genel Müdürlüğü hangi iradeyle davranmõşta böyle bir izni vermiş, burada bir yanlõşlõk var. Vakõflar
Genel Müdürlüğünün geriye bakõp bu, çok özür dileyerek söyleyeceğim, saçma sapan gerekçeyi bir
hukuk kuralõ gibi ortada tutan düzenlemeye yöneleceğine, eskiyi devam ettirmiş. Bu bir. Yani
hükümete bağlõ bir birimdir her şeye rağmen, bir istişare mekanizmasõnõn bu konuda Genel Müdürle
yürütme arasõnda mutlaka olmasõ gerekir diye düşünüyoruz. Yargõ bağõmsõzdõr diye yanõtlar veriyoruz,
Sayõn İnsan Haklarõ Başkanõmõz bu davayla ilgili bir soruya böyle yanõt vermiş, Türkiye’de
mahkemeler bağõmsõzdõr, doğru, kimse zaten mahkemelere müdahale edin demiyor. Önerim şu,
vakõflar hukuku sadece azõnlõklarõn mülkiyet hakkõyla sõnõrlõ bir hukuk değil. Vakõflar hukukunda
antidemokratik hükümler var, vakõflar tüzüğü değişmek durumunda; yani bunu söylemek istiyorum.
Sağlõk Bakanlõğõ, Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ gönüllülerinin, hekim bunlar, biliyorsunuz biz
her şeyin bedelini ödeyerek yapamõyoruz, tabiî gönüllülerimiz var, gönüllü katkõlar var tedavi, işkence
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mağdurlarõnõn tedavisinde, muayenehaneleri teftiş edildi yeni daha, geçen ay, çok sõkõ bir teftişten
geçiyor. Bu hükümet dönemi tabiî yani.
Diyarbakõr Temsilcimiz, Avukatlõk görevini yaptõğõ için Sezgin Tanrõkulu ve üç arkadaş,
jandarma komutanõnõn şikâyeti üzerine hakkõnda soruşturma açõlõyor, avukat olduğu için de Adalet
Bakanlõğõ yine pek hukuksal olmayan aslõnda bir gerekçeye dayalõ olarak izin veriyor. Şimdi, bu
izinde siyasî bir boyut vardõr, yani öyle çok mekanik işleyen bir mesele değildir bu. Özen
gösterilmiyor ve izinler veriliyor. Kimdir bu, bu bir insan haklarõ savunucusudur özet olarak ve
baskõlanõyor, yargõ baskõsõ dediğimiz şey bu hükümet döneminde hükümetin kendi organlarõ içinden
çõkõyor. İzmir Valisi, İstanbul Protokolü diye bilinen, işkencenin etkin soruşturulmasõnõ Birleşmiş
Milletler kuralõ olarak düzenleyen kitapçõğõn eğitimiyle ilgili çok güzel bir karar alõyor ve eğitim
programõ başlatõyor, il kurulu çerçevesinde, hani il ve ilçe kurullarõ neden etkili değil, neden
çalõşmõyor gibi ona bir örnek bu, çok kõsa bir süre sonra bu eğitim programõna katõlan bütün hekimler
hakkõnda yine valilik, yani kendi hakkõnda soruşturma başlatõyor, çok ilginç yani. Vali de hükümetin
bir temsilcisidir; yani bunu şey yapamayõz, başka yerde arayamayõz, bürokrasi engel oluşturuyor
diyemeyiz burada.
Daha dün bir yazõ aldõk, Adana temsilciliğinizi kapatõnõz diye. Vakõflar Genel Müdürlüğü bu
konuda yapõlan, on yõla yakõn tartõşmalarõn hepsini bir kenara itmiş, yeniden bir temcit pilavõ gibi
önümüze temsilcilikleri kapatõn, belli gerekçelerle. Şimdi, bunlar da bizi aslõnda yapmak istediğimiz
işlerden alõkoyan son derece önemli sõkõntõlarõ oluşturuyor. Sayõn Elkatmõş ile çok konuştuk, bir konu
var, bizimle çalõştõklarõ için, aynõ zamanda kamuda çalõşan hekim arkadaşlarõmõzõ sürdüler bir türlü
yerine iade edemedik, yani bu hükümet döneminde de edemedik, ailesinden ayrõlmõş, çocuklarõndan
ayrõlmõş, görev yeri değiştirilmiş besbelli bir baskõ, bunu söyledik, üç kişi vardõ, bir tek Adana’daki
döndü, Diyarbakõr’daki arkadaşlarõmõz dönemediler yargõdan aldõlar kararõ, bir tanesi yürütmeyi
durdurma kararõ aldõ. Sayõn Valiyle görüştük Diyarbakõr’da, onu da olumlu bir şey anlatayõm, yani
bütün valiler aynõ şekilde davranõyor demek istemiyorum, ona örnek olarak, Diyarbakõr Valisinin bize
tarzõ, tavrõ, biraz önceki örnekte de söylendiği gibi son derece olumlu olmuştur, kendisiyle Diyarbakõr
İli dahilindeki işkence vakalarõna dair somut bilgileri aktarma sözü verdik, üzerine gidecek, ondan da
o sözü aldõk. Yani bir hükümetle kontak noktalarõ ve yürütmeyle ve idareyle oluşmuştur, bir örnek de
danõşma kurulumuzdur ve işkencenin önlenmesi için çok değerli bir rapor çõkmõştõr. Onun için o
raporun gereğinin yapõlmasõ hali sõfõr tolerans dediğimiz alanda etkili önlemlerin alõnmasõna yol
açacaktõr, o rapora dikkat etmek lazõm, aslõnda eleştirilebilir, eksiği vardõr, eklemeler de yapõlabilir
ama bir yön gösterici kõlavuz olarak kullanõlõrsa çok değerli olur.
Ben iki noktaya daha değinip konuşmamõ bitirmek istiyorum. Bir tanesi güne dair ve dünyaya
dair. Birleşmiş Milletler ve Evrensel bildirge savaşlarõn istisna haline getirilmesi için kurulmuş ve
yazõlmõş şeylerdir. Çünkü İkinci Dünya Savaşõ bir yõkõm getiriyor; ama günümüzde savaş kural haline
geldi. Terörle mücadele gerekçesi adõ altõnda. Türkiye’mizin İstanbul’daki darbelere rağmen, Sayõn
Bakanõn altõnõ çizdiği gibi, bu sahte ve Başkanõmõzõn emperyalist emellere hizmet eden stratejinin bir
parçasõ haline gelmemesi için Türkiye’nin, biz insan haklarõ alanõnda gerekli uğraşõ vermeye devam
edeceğiz. Irak’õn işgalinde bütün kurallar ihlal edilmiştir. Avrupa Birliği de ihlal etmiştir; yani Avrupa
Birliği üye ülkeleri bu işgalde ortaktõr; ama Türkiye müdahale hazõrlõklarõ sõrasõnda eleştiriye
uğramõştõr yine Avrupa Birliği tarafõndan, İngiltere fiili işgal içindeyken, eğer Türk Silahlõ Kuvvetleri
giderse Avrupa Birliğine girmesi zor olacaktõr gibi saçma sapan gerekçeleri ileri süren bir ülke. Onun
için bitirirken şunu söylüyorum, bizim insan haklarõ perspektifimiz Avrupa Birliğiyle endeksli, onunla
sõnõrlõ bir perspektif değil. 16 devlet kurmuş, bir geleneği olan devletten söz ediyoruz. İnsan haklarõ
konsepti ve anlayõşõnõn tarih içinden geldiğini söylüyoruz.
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Bitirirken diyorum ki, hükümetimizin de lütfen, radikal büyük dönüşümler yapõlmõştõr diye
Avrupa Birliği raporlarõnda da var, biraz önce dile getirildi, biz o kanõda değiliz. Anayasa başta olmak
üzere temel sorunlarõn hâlâ aşõlmadõğõ iddiasõnda bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõ 1982
Anayasasõnõn bu haliyle varlõğõ Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Oradan
başlayarak yeni baştan tekrar esastan bir gözden geçirmeye ihtiyaç olduğu kanõsõnõ burada dile
getiriyoruz. Sorun sadece yasalarda işte biz gerekeni yaptõk, şimdi sõra uygulamadadõr, bu tam böyle
değildir, bu görüşümü de belirterek, konuşmamõ bitiriyorum, yüzde 10 barajõ gibi, Anayasa dõşõnda
temsili demokrasinin önündeki en büyük engeli aşmadan da Türkiye’de demokratikleşmeden söz
edilemez. Bugün oylarõn kaçta kaçõnõn Parlamentoda temsil edildiğini ve AKP’nin yani sizin
hükümetinizin hangi oy oranõyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde hangi oranda temsiliyete hak
kazandõğõnõ gördüğümüz zaman ve saf dõşõ kalan oylara baktõğõmõz zaman, Türkiye’nin önünde
Anayasa sorunu kadar ciddî bir temsiliyet sorunu olduğu konusunu da görmüş oluyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
MAZLUM DER GENEL BAŞKANI YILMAZ ENSAROĞLU – Sayõn Bakan, Sayõn
Komisyon Başkanõ ve milletvekilleri; ben tam da Yavuz Beyin bõraktõğõ noktadan devamla kõsa birkaç
şey söylemek ve daha çok Türkiye’deki cari ve siyasî ve hukukî sistemle ilgili birkaç değerlendirmede
bulunmak istiyorum. Bir kere yavuz Beyin de dediği gibi, Türkiye’de insan haklarõnõn güvence altõna
alõndõğõ gerçekten hukuku üstün tutan bir devlete kavuşmak için yani öncelikle mevcut devlet
aygõtõnõn işlevleri ve sõnõrlarõnõn iyi belirlenmesi, ideolojik tercihlerden arõndõrõlmõş ve insan haklarõna
saygõlõ değil, evrensel insan haklarõna dayalõ bir araçsal yapõya dönüştürülmesi lazõm. Yani bu
yapõlmadõğõ sürece sürekli insan haklarõ, özgürlükler adõna gündeme getirilen her talep kimileri
tarafõndan bir rejim sorunu gibi algõlanmaktadõr. Bu sürüp gitmektedir. Dolayõsõyla ben de 1982
Anayasasõnõn ve onun, yani devletin temel nitelikleri bağlamõnda saydõğõ demokrasi, laiklik, insan
haklarõ, sosyal hukuk devleti gibi temel kavramlara ilişkin tanõmlarõndan öncelikle Türkiye’nin
kurtulmasõ gerektiğini düşünüyorum.
Bunun pratik hayata yansõmalarõna baktõğõmõz zaman, biz çok rahatlõkla yani başlõklar halinde
geçmek istiyorum, halk iradesi Parlamentoya tam yansõmõyor, Parlamento, hükümeti denetleyemiyor,
hükümetler bürokrasiyi arzu edilen düzeyde yönetemiyor. Bu şu andaki mevcut Parlamentoyla,
mevcut hükümetle ilgili bir sorun değil, yani 70-80 yõldan beri devam edegelen bir problem, öte
yandan sürekli bir çok da siyasîler tarafõndan gündeme getirilmese de bilinen bir asker sivil ikilemi, bir
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği gibi problemler var ve son paketlerde bununla ilgili birtakõm
düzenlemeler, işte yönetmelikle ilgili birtakõm düzenlemeler yapõldõysa da doğrusu ben kişisel olarak
henüz çok umutlanabilmiş değilim, umutlanamõyorum, özellikle son günlerde önceden, yani yasa ile
MGK Genel Sekreterliğinden alõnan kimi yetkilerin, görevlerin yönetmelikle tekrar Genel Sekreterliğe
verileceği kaygõsõnõ taşõdõğõmõzõ belirtmek istiyorum.
Diğer yandan insan haklarõnõ korumada en önemli mekanizma yargõ; ama maalesef
Türkiye’de yargõ insan haklarõnõ güvence altõna almaktan çok, her geçen gün ihlallere daha çok
aracõlõk eder hale gelmektedir. Yani bizim belki hukukçu, yani hukuk mesleği, hukuk tahsili görmüş
insan haklarõ savunucularõndan özür dileyerek, onlarõ tenzih ederek söylüyorum; ama canõmõza
okuyan, insan haklarõ ihlallerine şu anda önemli ölçüde aracõlõk eden de Türkiye’deki hukukçular yine.
Dolayõsõyla, yargõnõn bağõmsõz olmadõğõnõ zaten en üst düzey yargõ temsilcileri, yetkilileri de yõllarca
söylüyorlar, ama yargõnõn bağõmsõzlõğõ sorununu tartõştõğõmõz veya bunun birazcõk açõlmasõnõ
istediğiniz anda herkesin gündeme getirdiği Hakimler ve Savcõlar Yüksek Kurulunda Adalet
Bakanõnõn ve Bakanlõk Müsteşarõnõn da üye olmasõdõr. Oysa, yargõnõn bağõmsõzlõğõnõ etkileyen,
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kõsõtlayan temel sorun bu değil; yani yargõ belirli manipilasyonlarla, medya aracõlõğõyla, brifinglerle,
ne bileyim çeşitli odaklar tarafõndan da çok rahatlõkla kuşatma altõna alõnabilmektedir.
Mevcut siyasî irade işte işkenceye sõfõr toleransõ epeyce bir zamandõr dillendirmektedir; ama
ben kötü bir örneği hatõrlamamõz gerektiği kanaatindeyim. Sayõn Ecevit de aynen işkenceyle ilgili bu
tür sözler söyledi hatta genelgeler yayõnladõ; ama genelgelerinden hemen sonraki ilk birkaç ay
içerisinde de beş kişi açõk açõk işkence sonucu yaşamõnõ yitirdi. Yani yüksek sesle konuşmayan, ben
takmam, dinlemem demeyen ama ciddî ölçüde de siyasî iradenin yapmak istediği olumlu
düzenlemelere karşõ da direnen bir bürokratik refleks var. Sayõn Hikmet Sami Türk döneminde idi
yanlõş hatõrlamõyorsam, Başbakanlõkta bu tür bir toplantõda idik, orada yine ilginç bir şey yaşadõk.
Dõşişleri Bakanlõğõ mensuplarõ insan haklarõnõn geliştirilmesi, ilerletilmesi adõna kimi öneriler
getiriyorlar; ama en büyük tepkiyi de insan haklarõnõ korumakla birinci derecede korumakla görevli
olan Adalet Bakanlõğõ yetkililerinden alõyorlar ya İçişleri Bakanlõğõ yetkililerinden alõyorlar. Ben
İçişleri yetkililerinin yani kimi tepkisini kaygõsõnõ, hadi neyse birazcõk anlamaya çalõşõyorum da, oysa
yani Dõşişlerine kalmamasõ gerekir bu tür sorunlarõ gündeme getirmek. Yani sorunu çözmesi gereken
kişi ya da kurumlar bizzat sorun kaynağõ haline geliyorlar ve biz bu kõsõr döngüyü hâlâ da çok
aşabilmiş değiliz. İşte çok isim verilmeden Hüsnü Bey de, Yavuz Bey de gündeme getirdiler ama yani
hâlâ 159 uncu maddeyle ilgili yeterli duyarlõlõğõn gösterilmediğini ve savcõlarõn daha dikkatli, daha
yakõndan işte bütün medyayõ, yayõnlarõ izlemesi gerektiğine ilişkin genelgeler de mevcut hükümetin
Adalet Bakanõnõn imzasõyla çõkmaktadõr. Dolayõsõyla yani bir taraftan paketler çõkarõlõrken, hükümet
içerisinde belki kimi bakanlõklardan, işte bürokrasiden de bunu kõsõtlayõcõ talimatlar, genelgeler ya da
uygulamalarda gündeme gelebilmektedir. Dolayõsõyla bugün buraya gelmeden önce de 1999’da İnsan
Haklarõndan Sorumlu Devlet Bakanõ Sayõn İrtemcelik Başkanlõğõnda yapõlan bir İnsan Haklarõ Zirvesi
vardõ, orada yaptõğõm sunuşu ve takdim ettiğim raporlarõ bir daha gözden geçirdim; en son geçen sene,
yine İnsan Haklarõ Günü dolayõsõyla Başbakanlõkça düzenlenen panelde yaptõğõm konuşma da şu anda
önümde; son sayfasõnda, uluslararasõ belgelerle ilgili bazõ şeylerin iptal olduğu, örneğin Birleşmiş
Milletler ikiz sözleşmeleri gibi birtakõm belgelerin Türkiye tarafõndan onaylandõğõ gibi istisnalar var;
ama, sorunlarõn çoğu hâlâ olduğu yerde duruyor.
Oysa, biz, bu arada 1 anayasal ve 7 tane de yasal paket çõkardõk, bunlar gerçekten olumlu
düzenlemeler de içeriyorlar; ama, bu paketleri bile peş peşe bir daha gözden geçirdiğinizde, aynõ
hükmün ikinci, üçüncü kez gündeme getirildiğini görüyoruz; çünkü, bir kanun çõkarõlõyor,
uygulanamõyor, tõkanõyor, aynõ şey, tekrar bir kanun maddesi halinde yeniden düzenleniyor. Oysa,
mevcut düzenlemeler, sorunu çözmekten daha çok, sorunu ertelemeye yarõyor. 312 nci maddeyle ilgili,
159 uncu maddeyle ilgili düzenlemelere rağmen, daha önce hüküm giymiş insanlar, yeniden
yargõlanma talebinde bulunuyorlar, yeniden dosyalarõ açõlõyor; ama, eski hükümler yine tekrarlanõyor.
Sonuçta, bu maddelerde yapõlan değişikliklerin, bizim çözümünü istediğimiz sorunun çözümüne ciddî
katkõ sağlamadõğõnõ görmek gerekiyor.
Ben, bu yüzden, mevcut yasalarda bulunan hükümlerin, birtakõm ifade değişiklikleri yapõlarak
oluşturulacak paketlerden önce, Türkiye'nin öncelikli insan haklarõ sorunlarõnõn tespit edilmesi ve bu
sorunlarõ köklü çözüme kavuşturacak belki ayrõ ayrõ yasa çalõşmalarõnõn yapõlmasõ gerektiği
kanaatindeyim. Örneğin, başlõbaşõna bir işkenceyi önleme kanunu ya da ne bileyim ayõrõmcõlõğõ
önleme kanunu gibi örnekler sõralanabilir. Yoksa, hükümet ne kadar tolerans göstermeyeceğini söylese
de, biz, hâlâ, işte daha birkaç gün önce, işkence sonucu öldürülen bir sendikacõyla ilgili yargõlanan
güvenlik görevlilerinin duruşmalara getirilemediğini ya da savunmalarõnõn alõnamadõğõnõ ve eski
zamanaşõmõ düzenlemelerinden yararlanõlmaya çalõşõldõğõnõ görüyoruz; yani, bu tür sorunlar hâlâ
duruyor.
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F tipi cezaevlerinde çok ciddî sorunlar yaşandõ ve bu cezaevleri, insan haklarõ açõsõndan hâlâ
tartõşmalõyken, mesela, bir süredir, bizim şubelerimiz tarafõndan, bizden sürekli L tipi cezaevleriyle
ilgili bilgi isteniyor ve bizlerde çok ciddî kaygõ var; çünkü, bu cezaevlerinin, tamamen yeraltõnda, kimi
tek kişilik hücreler içerdiğine ilişkin duyumlar var. Bu doğru olabilir, olmayabilir, bilemiyorum; ama,
böyle bir kaygõ var ve son derece de gizli tutuluyor, kimseden bir bilgi alõnamõyor, müteaddit
yazõşmalara rağmen.
Dolayõsõyla, bir taraftan insan haklarõnõ geliştirmeye çaba gösterirken, aynõ anda, yeniden
sorun üreten ya da yeni birtakõm sorunlar üreten uygulamalara meydan vermeyecek tarzda
düzenlemelere ihtiyaç var. Ayrõca, ulusal üstü belgelerle ilgili olarak da, ben, burada, bir kez daha,
Türkiye'nin hâlâ onaylamadõğõ Uluslararasõ Ceza Mahkemesi Tüzüğünü söylemek istiyorum; yani,
mevcut hükümetin ve Parlamentonun, bunu gündeme almasõ gerektiğini bir kez daha vurgulamak
istiyorum.
Bitirirken de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir salonunda, Meclis İnsan Haklarõnõ
İnceleme Komisyonunun ev sahipliğinde, bunu gündeme getirmek bana ne kadar düşer, onu
bilmiyorum; ama, bütün milletvekillerimizin hoşgörüsüne sõğõnarak bir şeyi vurgulamak istiyorum.
Türkiye'de, sõk sõk, hele bu dönemde daha yoğun bir biçimde milletvekillerinin
dokunulmazlõklarõ tartõşõlõyor; ama, milletvekillerinin ifade özgürlüğü önündeki engeller; yani,
bürokratik engeller, parti yönetimlerinin getirdiği sõnõrlamalar, grup yöneticilerinin ya da hükümetin
politikalarõnõn ya da kimi bakanlarõn; hatta, zaman zaman basõna açõk yaptõğõ açõklamalarõn getirdiği
baskõlar, ne yazõk ki gözardõ ediliyor.
Bugün, Türkiye'de, hâlâ -ben, bir toplantõda, az sayõdaki bir toplantõda, şu örneği, birazcõk
provokatif bir biçimde söylemiştim- Parlamentodaki herhangi bir milletvekili ya da komisyon başkanõ,
konuşmasõnõ yaparken, benim bakanõm, Başbakanõm ya da Genel Başkanõm ne der kaygõsõ içerisinde
konuşuyor, tersine, Başbakan veya herhangi bir bakan, ben bu açõklamayõ yaptõğõm zaman,
milletvekillerim nasõl tepki gösterir kaygõsõnõ taşõmõyor ise, bizim hükümet ve Parlamento ilişkilerinde
ciddî problemimiz var demektir.
Ben, doğrusu, İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu üyesi iki milletvekilinin, örneğin Aydõn
Cezaeviyle ilgili yaptõğõ açõklamalara, Adalet Bakanõmõzõn verdiği tepkiyi son derece üzüntüyle
karşõladõm. Oysa, bize, daha önceden bu tür başvurular vardõ, daha sonra, biz de bir heyet oluşturduk,
gittik; yani, milletvekillerinin gündeme getirdiği sorunlarõn, neredeyse eksiği var, fazlasõ yok. Üstelik,
bu, hükümetten bir milletvekili, bu sorunu dile getirenler muhalefet partisine mensup milletvekilleri
olsa, insan, belki, siyasî çekişme gibi der, öyle de değil; yani, kendi partisinden milletvekillerinin dile
getirdiği sorun karşõsõnda, normalde Adalet Bakanõndan veya herhangi bir bakandan beklenen, yahu,
arkadaşlarõmõz böyle bir şey söylediğine göre, bunu hele bir araştõralõm, inceleyelim, gerçekten bu tür
sorunlar varsa, gerekli soruşturmalarõ açalõm’dan ibaret olmalõ en azõndan.
Oysa, milletvekillerinin açõklamasõndan hemen yarõm saat sonra Bakandan bu tür bir
açõklama gelmesi, insan haklarõyla ilgili ciddî kaygõ taşõyan, gerçekten sorunu çözmeye çalõşan
bakanlarõn ya da ilgililerin, bütün hükümet üyeleriyle uyum içerisinde olmadõğõnõ düşünmemiz
sonucunu doğal olarak doğuruyor.
O bakõmdan, ben, hükümetin, Türkiye'nin insan haklarõ sorunuyla ilgili, gerçekten kapsamlõ,
kuşatõcõ, tutarlõ ve gerçekten sorunlarõ kökten çözecek perspektif bir program geliştirmesi, yani, sadece
insan haklarõyla ilgili özel bir program geliştirmesi gereğine inanõyorum; çünkü, gerek 58 inci
hükümetin gerekse 59 uncu hükümetin programlarõnda da, hepimizin bildiği, Türkiye'nin en yakõcõ
sorunlarõnõn telaffuz edilmediğini; yani, açõk cümleler halinde ifade edilemediğini görüyoruz.
Oysa, biz, sadece biz değil, dünya kamuoyu, mevcut hükümetten ve Meclisten, insan
haklarõnõn çözümü ya da Türkiye'nin demokratikleşme sorununun köklü çözümünden yana ciddî
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beklentiler içerisinde; yani, sadece yeterli siyasî irade ve kararlõlõğõ bekliyoruz ve son olarak da, bize
yapõlan bir başvuruyu burada ifade edip bitireceğim.
Norveç Barosu İnsan Haklarõ Komitesi Başkanõ Jon Rud, 1999 başlarõnda Türkiye tarafõndan
istenmeyen adam ilan edildiğini ve Türkiye'ye girişinin yasaklandõğõnõ öğrendi ve bugüne kadar çeşitli
başvurularõ olmasõna rağmen de, bu sorun hâlâ çözülebilmiş değil. Doğrusu, bir insan haklarõ
savunucusuyla -geçmişte de yaşadõk, Uluslararasõ Af Örgütünün Türkiye Masasõ şefleri zaman zaman
böyle giriş yasağõna uğradõlar- ilgili bu yasağõn hâlâ sürüyor olmasõ, bizim açõmõzdan da üzüntü verici.
Ben, bunun da bir an önce kaldõrõlmasõnõ talep ediyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor; saygõlar sunuyorum.
Bugünün ve bundan sonraki uygulamalarõn, gerek Türkiye'de gerekse dünyada insan haklarõ
sorunlarõnõn çözümüne katkõ sağlamasõnõ diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Yõlmaz Bey.
Helsinki Yurttaşlar Derneği sözcüsü, söz almak ister misiniz?
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT ATAMER
– Evet efendim.
BAŞKAN – Buyurun.
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT ATAMER
– Teşekkürler.
Derneğimizin merkezi İstanbul’da olduğu için, Başkanõmõz Murat Belge’nin toplantõya başarõ
dileklerini getirdim ve Ankara’da derneği temsil etmek görevini sürdürmem nedeniyle de, bu
toplantõya katõlma imkânõnõ ben bulabildim.
Sayõn Başkan, Sayõn Bakan ve toplantõnõn değerli katõlõmcõlarõ; bugün, bence de oldukça
önemli bir buluşmayõ gerçekleştiriyoruz. Esasõnda, ne zaman, devlet, devlet kurumlarõ ve sivil toplum
örgütleri temsilcileri bir araya gelse, biz, toplantõya hep bu ifadeyle başlõyoruz, gerçekten çok
seviniyoruz demek ki. Her seferinde, böyle toplantõlara katõlmaktan ne kadar memnun olduğumuzu
dile getiriyoruz. Sonra, yenisine katõlõrken, yenisine çağrõldõğõmõzda, bu sefer, bu toplantõlardan sonra
daha önemli adõmlar atõlõr dileriz diye bir düşünceyle ayrõlõyoruz.
Buradan, hemen şöyle bir noktaya gelmek istiyorum. Bu ülkede başarõlmasõ gerekli bir şey
var; bu da, mevcut hükümetimiz tarafõndan da sõkça tekrarlanan, her alanda sivil toplumla işbirliği
sloganõnõn yaşama geçirilmesi ihtiyacõ. Bu, esasõnda, sadece bir çalõşma tarzõ, bir çalõşma yönünde
dilek olmanõn ötesinde, bir yaşam anlayõşõna da karşõlõk geliyor. Bu yaşam anlayõşõ, sadece hükümet
dileğiyle gerçekleşecek veya sivil toplum örgütlerinin ve onlarõn temsilcilerinin dile getirmesiyle
ulaşõlacak bir şey de değil. Bundan önceki konuşmalardan da anlamak mümkün.
Esasõnda, Türkiye, şöyle bir durumla yüz yüze bulunuyor: Tarihsel, kültürel olarak devraldõğõ
devlet-toplum ilişkisini yeniden düzenlemek ve bu yeniden düzenlemeyi hepimizin tekrar düşünmesi
ve yeniden kurulmasõna katkõda bulunmasõ gibi bir durumu yaşõyoruz. Esasõnda insan haklarõ
ihlallerinin ortadan kaldõrõlmasõ yönündeki çabalar, toplumda özgürleştirici ve demokrasiyi geliştirici
tüm faaliyetlerin hepsi, devlet ve toplum ilişkisinin yeniden düzenlenmesi demek.
Dolayõsõyla, devlet-toplum ilişkisi içinde düşündüğümüz zaman ve sivil toplum ile devletin
bir bakõma barõşmasõnõ sağlamak ve bu ilişkiyi yaşamõn her alanõna yayacak şekilde geliştirmek lazõm.
Örneğin, Anayasa meselesinden bahsedildi, ben de katõlõyorum; Türkiye’de, 1982 Anayasasõ, hem
içeriği itibariyle hem yapõlõş tarzõyla sorundur. Sadece içeriğinin düzeltilmesi, Anayasa sorununu
ortadan kaldõrmaz. Türkiye'de, Anayasa meselesi, Anayasanõn nasõl yapõldõğõyla da ilgili. Anayasayõ
getirip de, kendinden menkul bir kurucu meclise yaptõrõrsanõz, toplumla ilişkisiz bir Anayasa ortaya
çõkar; ama, Anayasayõ toplumun içinden süzülen düşüncelerin ifadesi ve bunun teknik dili olarak
düşündüğünüz zaman, o zaman Anayasa toplumla alõşveriş içindedir ve devletle toplumun ilişkisini
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düzenliyor demektir. Dolayõsõyla, bir Anayasa sorunu vardõr; ama, Anayasa sorunu, sadece, orada
özgürlükleri kõsõtlayan hükümlerden ibaret değildir, bunun yapõlõş tarzõyla da ilgilidir diye
düşünüyorum.
Onun için, mevcut hükümetin de, her alanda sivil toplumla işbirliği sloganõnõn, bir bakõma,
şimdiye kadarki pratikler; yani, geçmiş dönemlerde de dile getirildiği için söylüyorum -kusura
bakmayõn, amiyane kaçabilir, ama- “gibi görünmeyi” aşan bir fiilî hal almasõnõ sağlayacak ciddî
adõmlarõn atõlmasõ lazõm. Ben, bunun daha öte bir ifadeyle anlatõlmasõnõn uygun olabileceğini
düşünüyorum. Burada, bir siyaset angajmanõna ihtiyaç var; yani, siyasetin, sivil toplumun
geliştirilmesine angaje olduğunu bir şekliyle ifade ediyor olmasõ lazõm ve bu angajmanõnõ
gösterebilecek eylemlerini görmeye toplumun ihtiyacõ var. Bunu, yapõlabileceği, sadece insan haklarõ
alanõna ilişkin birkaç tane örneği verip, çok da fazla uzatmak istemiyorum.
Bunlardan bir tanesi, insan haklarõ kurullarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ ihtiyacõnõn olduğunu
belirtmek istiyorum. Burada, her ne kadar, Sayõn Komisyon Başkanõnõn, son gelişmelerle sivil toplum
katõlõmõnõn geliştirilmesi yönünde adõmlar atõldõğõnõ söylemiş olmasõna karşõn, bunun çok yeterli
olmadõğõnõ söylemeye çalõşõyorum.
İnsan Haklarõ Danõşma Kurulu, kendi içinde oluşturduğu çalõşma grubuyla, Birleşmiş
Milletler 1994 Paris Konvansiyonunu esas alan ve de insan haklarõ danõşma kurullarõnõ, insan haklarõ
kurullarõnõn en tepesine yerleştiren ve dolayõsõyla, sivil toplum inisiyatifinin, insan haklarõ alanõnda
etkin şekilde rol almasõnõ sağlayacak bir anlayõşla, yeniden yapõlandõrma çalõşmalarõnõ sürdürüyor ve
yakõn bir zamanda bunu sonuçlandõracak. Bu konuda, yürütmenin, danõşma kurulundan çõkacak
sonuçlarõ hayata geçirme konusundaki angajmanõnõ da duymayõ diliyorum.
İnsan haklarõ alanõnda ihlallerin sürmekte olduğunu sõklõkla dile getiriyoruz, bunu
istatistiklerle, vaka örnekleriyle sürekli ifade ediyoruz. Burada, şöyle bir görüşle karşõlaşmayõ çok ikna
edici bulmadõğõmõ söylemek istiyorum. Yasalar alanõ düzenliyor; fakat, uygulamada, yerel bürokraside
dirençlerle karşõlaşõlõyor, bu dirençleri kõrmak zaman alacak; dolayõsõyla, ihlallerin bir süre içinde
ortadan kalkmasõnõ beklemek gerekli; ancak, bu dirençleri kõrmak da kolay değil. Bu doğru. Bu,
aslõnda Türkiye Cumhuriyeti tarihi demek zaten. Özgürleşme tarihi böyle bir şey; ama, ben, burada,
halen bir siyaset angajmanõ eksikliğini gördüğümü ifade etmek istiyorum. Siyasetin, tekil olaylar dahi
olsa, bürokrasinin dirençleri de olsa, bunlarõn hepsi saptanabiliyor, hepsi belirlenebiliyor, hepsi
raporlanabiliyor, hepsi dile getiriliyor; bu konuda, sivil toplumdan gelen tespit ve görüşlerin
doğruluğuna kanaat getirme konusunda daha istekli olmasõnõ ve dolayõsõyla, çözüm konusunda angaje
olduğunu da daha açõk ifade etmesini diliyorum.
Tüm 10 Aralõklar, esasõnda anma günleri gibi kutlanõr. Bütün bu söylediklerimden sonra,
tekrar vurgu olsun diye söylüyorum; bu 10 Aralõk farklõ bir 10 Aralõk olacaksa eğer, ben, bu 10
Aralõkta, özellikle yürütmenin, hele bu platformda, yasama ve yürütme birlikte buluşmuşken ve de
sivil toplum örgütlerinin bir bölümünün temsilcilerinin de bulunduğu bu ortamda, topluma bir mesaj
verilmesi, bu mesajõn da, siyasetin, insan haklarõ konusunda, sivil toplumla işbirliği değil, yetki devri
ve birlikte çalõşmaya angaje olduğunu ve sivil toplumu bu anlamda değerli gördüğünü ifade etmesini
beklerim. Böyle bir 10 Aralõk anlamlõ olur diye düşünüyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Uluslararasõ Af Örgütü temsilcimiz de burada.
Buyurun.
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ BAŞKANI ÖZLEM DALKIRAN –
Teşekkür ederim.
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Biz de merkezi İstanbul’da olan bir örgüt olduğumuz için, ne yazõk ki ikibuçuk saatlik bir
rötarla gelebildim. Kusura bakmayõn.
Konumuz itibariyle ve diğer bütün arkadaşlarõmõn anlattõklarõndan sonra, sadece iki üç
konuyla ilgili çok gündeme gelmemiş bir iki şey söylemek istiyorum. Konuşmamõ kõsa tutmaya
çalõşacağõm.
Bir tanesi, Türkiye'de sayõlarõ çok fazla olan sõğõnmacõ ve mülteciler. Bu konu, her zaman
gündemimizden kaçan; yani, evet, biz insan haklarõ örgütleri olarak, bu konuyla çok sõklõkla
uğraşõyoruz; ama, ne yazõk ki, devletimizin çok gözünden kaçõyor; çünkü, hâlâ bizim bu konuyla
uğraşan ulusal bir kurumumuz yok. Bu tip başvurular ve Türkiye'deki sõğõnmacõlarla ilgili çalõşma
yapanlar, sadece birtakõm kilise örgütleri ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği.
Mülteciler Yüksek Komiserliğinin elinde o kadar çok dosya var ki, bazõ başvurular yedi yõl sürebiliyor
ve bu yedi yõl boyunca, sõğõnmacõlar, herhangi bir hakkõ olmaksõzõn, yurttaş hakkõ olmaksõzõn ya da
bizim Türkiye yurttaşlarõnõn haklarõnõn hiçbirini kullanamaksõzõn yaşõyorlar.
En belirgin, medyaya en fazla çõkmõş örneklerden bir tanesi, şu an İstanbul Fenerbahçe’de
konuk edilen Çeçenler. Çok sayõdalar ve yaklaşõk iki üç yõldõr buradalar ve durumlarõ gerçekten çok
kötü. Çevre halkõnõn ya da birtakõm insanî yardõm örgütlerinin münferit destekleriyle yaşamaya
çalõşõyorlar. Buraya 2 yaşõnda gelmiş olan çocuklar, sadece sokakta öğrendikleri Türkçeyle, herhangi
bir eğitim almaksõzõn büyüyorlar. Bir sağlõk sorunlarõ olduğunda, insan haklarõ örgütlerine
başvuruyorlar; eğer bizim olanaklarõmõz varsa, doktorlara, birtakõm özel kuruluşlara götürmeye
çalõşõyoruz. Bunlarõn, çok ciddî bir şekilde, Türkiye'de, ulusal bir kurum aracõlõğõyla yapõlmasõ
gerektiğini düşünüyorum; çünkü, Türkiye bir giriş kapõsõ. Avrupa bunun çok farkõnda olduğu için,
birtakõm zorlamalarda bulunuyor, İnsan Kaçakçõlõğõnõ Önleme Sözleşmesini imzaladõk, bu konuda
birtakõm çalõşmalar yaptõk, yasalar yaptõk; ama, işin insanî boyutunu, bu insanlarõn suçlu değil,
mağdur ve haklarõnõ aramak için buraya geldiklerini unutmaksõzõn, bu konuda çalõşmalarõ, artõk ulusal
boyutta ele almamõz gerektiğini düşünüyorum ve ne yazõk ki, Türkiye’de, bununla ilgili çalõşan, aslî
görevi bu olan bir tane kurum vardõ, o da şu anda askõda gibi, çok çalõşamõyor. Dolayõsõyla, tabiî,
kamuoyunda bu bilinci geliştirmek de çok önemli, ne yazõk ki istenmeyen kişiler olarak algõlanõyor.
Tam da bunu söylerken, hemen insan haklarõ eğitimine geçmek istiyorum. Evet, okullarda
insan haklarõ eğitimine başlandõ; ama, bence, bu sivil toplum örgütlerinin, insan haklarõ örgütlerinin
daha çok içinde olmasõ gereken bir alan. Dolayõsõyla, okullara girişimiz, okulda, bu dersleri veren
hocalarla belki birlikte çalõşmamõz gerekiyor. Bazõ ders kitaplarõna baktõğõmõzda, evrensel değerlerden
ziyade, ulusal değerler çerçevesinde bir insan haklarõ eğitimi olduğunu görüyoruz.
Dünyada, çocuklar için insan haklarõ eğitimine yönelik çok farklõ modüller var, bütün bunlar,
biz, insan haklarõ örgütlerinin ellerinde bulunan şeyler. Bunlarõ, Millî Eğitim Bakanlõğõyla ya da bizim
insan haklarõ örgütlerinin, okullara, yardõmcõ eğitmen mi deriz, destekçi mi deriz, böyle gidebilmemiz
önemli.
Burada da, tabiî, Türkiye'de, insan haklarõ kuruluşlarõnõn ya da sivil toplumun, bu örgütlere
bakõş açõsõnõn temelden değişmesi gerekiyor, biraz önce diğer arkadaşlarõmõn da söylediği gibi. Bizim
işimiz ihlalleri ortaya çõkarmak, bunlarõn önlenmesi ve yapõlanlarõn cezalandõrõlmasõ için gereken
adõmlarõn atõlmasõ için baskõ kurmak ya da tavsiyelerde bulunmak.
Dolayõsõyla, bu, kötü bir şey değil, tam tersine iyi bir şey olarak algõlanmasõ gerekiyor, bunun
topluma da böyle yansõmasõ gerekiyor. Dolayõsõyla, bu alanda daha fazla özgürlüğümüz olmasõ
gerektiğini düşünüyorum; çünkü, bir okula girebilmeniz için çok ciddî birtakõm prosedürler ve izinler
almanõz gerekiyor; ama, mesela, bizim elimizde, bugün NTV’de kullanõlan, çok güzel, İnsan Haklarõ
Evrensel Bildirgesine dair birtakõm malzemeler var, bunlarõ neden okullarda gösteremeyelim diye
düşünüyoruz; ancak, bazõ özel okullar biz olmaksõzõn kullanabiliyor. Bu tip şeyler, birlikte, çok daha,
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gerçek anlamda evrensel insan haklarõ değerlerine bağlõ bir kuşak yetiştirdiğimiz zaman, Türkiye'de,
önümüzdeki dönemlerde insan haklarõ ihlalleri azalacaktõr. Biz, şimdiden evrensel değerleri
vermediğimiz sürece, ihlallerin devam etme ihtimali çok daha fazla olacak.
Bülent Beyin söylediği birlikte çalõşma, sadece bu alanda değil, her alanda olmalõ. Meclisteki
komisyonlar çalõşõrken, sadece akademisyenlerden değil, sahada olan ve ihlalleri ya da sorunlarõ
birebir bilen bizlerden bilgi alõrlarsa, bence, çok daha gelişmiş, çok daha uluslararasõ normlara uygun
yasalar çõkarõlabilir. Bu çok önemli.
Son olarak da, ben, bir kez daha altõnõ çizerek hatõrlatmak istiyorum ve tavsiyede
bulunuyorum. Uluslararasõ Ceza Mahkemesine bir an önce taraf olmamõz gerektiğini düşünüyorum;
çünkü, konum olarak, savaş suçlarõ insanlõğa karşõ işlenen suçlar ve soykõrõm suçlarõnõn işlenebileceği
bir bölgede yaşõyoruz, her tarafõmõzda çatõşmalar var, her tarafõmõzda savaş var ve komşu olduğumuz
için de, bu suçlarõ işleyen insanlar, bu ülkeye çok kolaylõkla giriş yapabilir. Bizim, bunlarõ,
Uluslararasõ Ceza Mahkemesine teslim edip, orada yargõlatmamõz için bir an önce taraf olmamõz
gerektiğini düşünüyorum.
Yine, uluslararasõ sözleşmelerle ilgili, henüz bir sözleşme taslağõ bile olmayan; ama, bütün
devletlerden, bütün hükümetlerden acil destek istediğimiz bir konu var. Konvansiyonel silahlarla,
küçük, hafif silahlarla, dünya çapõnda dakikada bir kişi ölüyor. O yüzden de, silah ticaretinin kontrolü
için, uluslararasõ bağlayõcõ niteliği olan bir sözleşme çõkarõlmasõ için, Birleşmiş Milletlere yönelik bir
çalõşma yürütüyoruz. Bu konuda, Türkiye'nin de desteğini yüksek sesle duymayõ çok isteriz.
Bugün, yaklaşõk 6 ülkede, Brezilya, Finlandiya, Mali, Kamboçya’da, devlet başkanlarõ, böyle
bir sözleşme için ellerinden geleni yapacaklarõna dair bir taahhütte bulundular. Ben, Türkiye'den de
böyle bir taahhüdün çõkmasõnõ çok istiyorum.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, tabiî, toplantõmõzõn daha fazla sürmesini arzu ederiz; ancak, Sayõn
Bakanõmõzõn da programõ çok yüklü, bizim de programõmõz çok yüklü. Biraz sonra, İtalyan
Parlamentosu Dõşişleri Komisyonu Sayõn Başkanõ ve üyeleri, Komisyonumuzu ziyaret edecekler.
Onlarla da bir toplantõmõz var. O nedenle, komisyon üyesi arkadaşlarõm da söz almak istiyor; ama,
tabiî, zaman çok daraldõ, kusura bakmazlarsa, burada, nihayetlendirmek istiyorum; çünkü, diğer
toplantõya geçeceğiz.
Ben, bütün katõlõmcõ arkadaşlarõmõza, sivil toplum örgütlerimize ve özellikle de Sayõn
Bakanõmõza, Dõşişleri Bakanlõğõmõzõn değerli bürokratlarõna, tekrar teşekkür ediyorum.
Gerçekten, Türkiye'de, insan haklarõ alanõnda çok önemli adõmlar atõldõ, çok güzel
değişiklikler yapõldõ; ama, bunlarõn yeterli olmadõğõ, bir kere daha burada ortaya çõktõ. O bakõmdan,
daha alõnacak çok yolumuz var. Bu yol, belki ince ve uzun bir yoldur; ama, elbirliğiyle, hep beraber,
bu yolu daha kõsa zaman içerisinde ve daha iyi bir neticeyle alabileceğimizi ümit ediyorum. Onun için
de, bu diyalogumuzun, bu birlikteliğimizin devam etmesini diliyorum. Biz, her zaman için buna
hazõrõz, her zaman ve her yerde hazõrõz. Sayõn Bakanõmõz da, hükümetimiz de, Parlamentomuz da buna
hazõr; elbirliğiyle, işbirliğiyle bunu götüreceğiz.
Bu safhada, Sayõn Bakanõmõzõn söyleyecekleri varsa, sözü kendisine veriyorum.
Buyurun Sayõn Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) –Sayõn
Başkan, böyle önemli bir günde bu fõrsatõ verdiğiniz, hepimizi bir araya getirdiğiniz ve bizi de davet
ettiğiniz için teşekkür ederim.
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Doğrusu, dikkatli bir şekilde, arkadaşlarõn, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanlarõnõn
görüşlerini dinledim, notlar da aldõm, tabiî, haklõ olan birçok yanlar var, hükümete, icraya düşen
görevler var; bunlarõ takip edeceğiz, bunlarõn birçoğu eminim ki düzeltilecektir.
Şunu peşinen söylemek isterim; her şey tamamdõr, toz pembe bir tablo hiçbir zaman
çizmedim; yani, perfect dediğimiz bir durum yok ortada, bunu hepimiz biliyoruz. Kimi dinleseniz
birçok sõkõntõlar var, hepimizin var; bireysel olarak var, kurumlar olarak var ve nihayet ülke olarak
var; ama, burada, benim sadece söylediğim şey, bir mukayese yaptõğõmõzda, bu mukayesenin,
mukayesede fark edilebilecek kadar iyileşmenin, ilerlemenin olduğudur.
Buradaki siyasî irade gayet açõktõr; ama, alõşkanlõklar, gelenekler, bilinçli direnişler, bunlar,
tabiî, kolay kolay aşõlmõyor. Bazen haklõ dirençler de oluyor, bunu, burada, samimiyetle ifade etmek
isterim; yani, sadece kötü niyetten değil, bazen gerekçeler öyle çõkarõlõyor ki, insanlar inanõyor ve bu
gerekçelerden dolayõ da direniyorlar.
Şimdi, bize, hepimize düşen şey, güven ortamõnõ ortaya koymak, biraz önce de başkanlardan
biri söyledi; biz, geçmişimizde, tarihimizde, toleransa, hoşgörüye, beraber olmaya, karşõlõklõ saygõya
inanan bir toplumdan geliyoruz; yani, dokumuzda bunlara alõşkanlõk var aslõnda, dokumuzda bunlara
zõt düşen bir tarafõmõz yok; ama, ne yazõk ki, modern zaman içerisinde, birçok sõkõntõlarla karşõ
karşõyayõz. Ben, bunlarõn aşõlacağõna inanõyorum. Hükümetimizin bu konudaki kararlõlõğõ kesindir.
Hiçbir zaman, bizim bazõ özel şartlarõmõz vardõr, bu özel şartlarõ görmeyin anlayõşõ içerisinde değiliz.
İnsan haklarõ söz konusu olduğunda, özel şart diye bir şey söz konusu olamaz. Güven ortamõnõ
geliştirdikçe birçok şeyin hallolacağõna inanõyorum.
Bugün, işte, örneğini verdiniz, ben, Avrupa Birliği toplantõlarõnda da söylüyorum;
Diyarbakõr’da, bir ay önce böyle bir billboard görmek, bunlarõ geçen sene, kimse rüyasõnda
göremezdi; ama, bunlar, güven ortamõ gelişerek daha olgunlaşõr; ama, eğer güven ortamõnõ sarsõcõ
davranõşlar içerisinde bulunursa, o zaman, ister istemez bunlar, başka savunma duygularõ gelişiyor,
daha güçlü hale geliyor. Bunlarõn gayet normal olduğunu... İşte, bu billboardlar asõldõ, hiçbir şey
olmadõ; ne fark etti? Hayat normal devam ediyor. Bu ortaya çõkõnca, yenileri ortaya çõkabiliyor tabiî.
Hepimizin amacõ, dediğim gibi, rahat bir toplumun yöneticileri olmak. Hiçbir zaman,
bastõrõlmõş bir toplumun yöneticileri olmak, hiçbir yöneticiye gurur vermez; ben, bunu sadece Avrupa
Birliği toplantõlarõnda değil, Müslüman ülkeler, İslam ülkeleri dõşişleri bakanlarõ bir araya
geldiğimizde, zaman zaman, daha onlarõn krallarõ, başbakanlarõ, cumhurbaşkanlarõ bir araya
geldiğimizde, orada da açõk açõk söylüyorum. Bazen resmî toplantõlarda konuşuyorum, bazen yemekte
konuşuyorum, bazen baş başa olunca konuşuyorum; bak diyorum Avrupa’ya, Avrupa’daki
yöneticilere bak, bir de kendi ülkenin yöneticilerine, bizlere bak diyorum. Yani, kendimizi de işin
içine koyuyorum ki, onurlarõ kõrõlmadan konuşalõm diye. Yani, bir bizim toplumumuza bak, bir o
toplumlara bakõn diyorum. Yani, bu bize gurur mu verir, bu bize onur mu verir; zorla, baskõ altõnda
toplumlarõmõzõ tutmak, nereye götürür, yarõn bir yerde patlar. Onun için, inisiyatifleri kendimiz alalõm
ve kendimiz upgrade edelim, kendimiz özgürlükleri genişletelim, kendimiz başka ülkelerin, gelişmiş
ülkelerin halklarõ neyle mutlu oluyorlarsa, o mutluluklarõ biz kendi insanlarõmõza verelim.
Bunlara, doğrusu, Başbakan da, ben de, Bakan arkadaşlarõmõz da, hepimiz inanõyoruz. O
bakõmdan, õsrarlõ bir şekilde devam edeceğiz. Bunu engelleyecek bazõ olumsuz gelişmeler olsa bile,
işte, terör olaylarõ... Terör olaylarõ da farklõ farklõ terör olaylarõ. Geçen haftalar içerisinde İstanbul’da
gördüğümüz terör olaylarõ olduğu gibi, bu sene içerisinde, ülkemizin belli kesiminde hareketlenmeye
başlayan terör olaylarõnõ da göz ardõ edemeyiz. Bunlar, gittiğimiz istikameti baltalar. O bakõmdan,
hepimize düşen görevler var. Ne kadar güveni pekiştirirsek, daha çok adõm atabiliriz biz. O açõdan,
sadece hükümete değil, bu işte, hükümet, muhalefet, bütün sivil toplum örgütleri, hepimize düşen
görevler var. Bazen iyi niyetli oluruz; ama, contrproductive oluruz, yaptõğõmõz şeyler netice vermez,
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tam tersine neticeler verir. Önemli olan netice. İyi neticeler verecek adõmlarõ atmamõz, tenkitleri yapõcõ
bir şekilde yapmamõz lazõm. Yoksa, biz söylemiş oluruz, netice alacağõz derken daha geriye düşeriz,
farkõna varmayõz. O bakõmdan, hepimiz, böyle bir bilinç, şuur içerisinde, elbirliği içerisinde
çalõşmamõz lazõm. Biz her türlü işbirliğine hazõrõz. Bu işlerin inandõrõcõlõğõ, hükümetlerden değil, daha
çok sivil toplum örgütlerinin raporlarõyla ortaya çõkar. Onun için, biz bu dönem milletvekili
arkadaşlarõmõzõn başka ülkelerin, özellikle Avrupa Birliği çerçevesi içerisinde bunu söylüyorum,
oralarõn milletvekilleriyle, komisyonlarõn oralarõn komisyonlarõyla temasõna da çok önem veriyoruz.
Ben, tabiî ki, her şeyi savunacağõm, iyi şeyler söyleyeceğim; tabiî ki, elçi arkadaşlarõm, büyükelçiler
görevlerini yaparken, talimatlar çerçevesinde hareket edeceklerdir; ama, siz, milletvekilleri, sivil
toplum örgütleri, talimat çerçevesinde hareket etmezsiniz. O bakõmdan, benim söylediğimden çok,
sizlerin söyledikleri daha çok etkili olur, daha çok dikkate alõnõr. O bakõmdan, biz şimdi, arkadaşlara
da hep söyledim, uzun bir çalõşma yaptõk, birçok programlar hazõrladõk sizlerle ilgili, sizlerin
ziyaretleriyle ilgili.
BAŞKAN – Sivil toplum örgütlerini de katalõm Sayõn Bakanõm.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) –
Tabiî, onlar da katõlsõn. Bu programõ sadece milletvekillerine, sadece komisyonlardan komisyonlara
değil, yani, işte, basõn sektörüyle konuştum; onlarõn basõn sektörü ile Avrupa’daki basõn sektörü, köşe
yazarlarõ ile oradaki köşe yazarlarõ, buradaki sendikalarla oradaki sendikalar, buradaki sivil toplum
örgütleri ile oradaki sivil toplum örgütleri bir araya getirerek de Türkiye’nin önünü açacak çalõşmalarõ
yapmamõz lazõm. O bakõmdan, bir kez daha tekrarlamak istediğim şey, hükümetimiz, gerek Mecliste
gerekse siz sivil toplum örgütleriyle her türlü işbirliğine hazõrdõr.
Toplantõ için bir kez daha teşekkür ederim; fõrsat verdiniz, bir araya geldik.
HÜSEYİN BAYINDIR (Kõrşehir) – Sayõn Başkanõm, bu konuda Sayõn Bakana bir şey
sormak istiyorum, bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
Zaman zaman, polis teşkilatõ içerisinde, birisi eline silah alõp “ben cinnet geçiriyorum” ya da
“rüşvet alõyorlar, bu rüşvetlere ben engel olmak istiyorum” diyor. Buna benzer olaylar yaşanõyor;
akabinde, polis teşkilatõndan bir açõklama: “Bireyseldir, cinnet geçirmiştir” deniyor. Bence, bir polis
teşkilatõnõn, bu anlamda, bunlar bir veri kabul edilmeli, done kabul edilmeli, bunlar bir irdelenmeli
diye düşünüyorum. Değilse, Kõzõlay meydanõnda, hiç tanõmadõğõ insana, yalnõzca görevi polis teşkilatõ
için kamerayla çekim yapmasõ gereken bir polis memuru, insan onuruna, gururuna hiçbir şekilde
yakõşmayacak şekilde, yerde yatan, cansõz bir insanõn sõrtõna ölüm darbesi indirebiliyor. Yani, bu
anlamda... Yani, ben Kõzõlay meydanõnõ gördüğüm zaman, insanlõğõmdan utanõyorum. Yani, oradaki
insanlarõn “YÖK’e hayõr...” Bõrakõn, desinler. Madem bu kadar özgürlükçüyüz, bu kadar özgürlükleri
savunuyoruz...
Bunu bir dikkatinize sunmak istedim. Polis teşkilatõnda, bunlar bireyseldir, cinnet geçirmiştir
mazeretlerinin ciddî bir şekilde araştõrõlmasõ gerektiğini düşünüyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Onu, Sayõn İçişleri Bakanõmõzõ da davet ederiz, bir gün görüşürüz.
Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
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