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BAHADIR BERDİCİOĞLU:

Merhaba değerli mücadele arkadaşlarım.

Bugün, 22 Şubat’ta Yargı Emekçileriyle 
yaptığımız toplantıda planladığımız gibi, 
bu paneli yapmaya karar verdik. Sizlere 
panelistlerimizi tanıtayım.

Değerli Hocam Dr. Enver Kumbasar, kendi-
si Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri.

Sevgili Dr. Dinçer Demirkent, bir barış akademisyeni, Ankara Üniversitesi’n-
den Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku hocasıydı ancak daha sonra 686 
no’lu KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edildi. Aynı zamanda Mülkiyeli-
ler Birliği başkanı.

Sevgili Özlem Yılmaz Yeşer. Çeyrek asırdır hem sendikal mücadelenin içerisin-
de değişik düzeylerde görev ve sorumluluk almış olup kendisi bir yargı emek-
çisi. Şu anda Çanakkale Adliyesi’nde yazı işleri müdür olarak görev yapıyor. 
Yargı emekçilerinin sorunlarına oldukça hâkim. Bugüne kadar sürdürdüğü 
mücadelede sürekli yargı emekçilerinin sorunları ve çözüm olanakları konu-
sunda birlikte de uzun süre çalışma yürüttük. 

Değerli Arkadaşlar, değerli konuklar, halkın bu dönemde adalete ekmek ka-
dar, su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğu aynı zamanda erişmekte zorlandı-
ğı bir dönem yaşıyoruz. En son yapılan yargıya güven endeksinde anketinin 
çarpıcı sonuçları var. Halkın yüzde 68’inin yargıya güvenmediğini görüyoruz. 
Yüzde 20,3’ünün kısmen güvendiğini, yüzde 11,7’sinin güvendiğini görüyoruz. 
100 kişiden 92’sinin tümüyle ya da kısmen yargıya hiç güvenmediğini yapılan 
istatistiklerden öğreniyoruz. 2019 yılında Beştepe’de yapılan adli yıl açılışına 
17 Baro katılmamıştı. 2020 Eylül’deki adli yıl açılışına da 43 Baro katılmadı. 
Yargının siyasallaşmasına tepkinin önemli bir göstergesiydi bunlar. Hiçbir güç 
karşısında bağımsızlığından ödün vermemesi gereken yargının, yürütmenin 
emrine giren görüntüsünü veren bir yargı sistemine geçişi de kaygıyla izliyo-
ruz. 
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Türkiye hukukun üstünlüğü sıralamasında 128 ülke içerisinde 107. Sırada yer 
alıyor. Bu da önemli istatistiklerden birisi. Şimdi hakimler ve savcılar üzerinde 
baskının arttığı, açıkçası yargı bağımsızlığının gittikçe tartışıldığı, bağımsız yar-
gıya olan inancın azaldığı, gazetecilerin, öğrencilerin, avukatların, muhalif po-
litikacıların terör bağlantılı suçlarla yargılanıp mahkeme edildikleri bir döne-
mi yaşamaktayız. 2 Mart’ta açıklanan insan hakları eylem planı reformundan 
sonra yargı bağımsızlığının, kanun hakimiyetinin, kanunlardaki yetersizlikle-
rin ve yaşanan uygulamalardan nasıl bir reformla karşı karşıya olduğumuzu 
görüyoruz. Reform ilanından sonra kısaca neler oldu? Parti kapatma günde-
me geldi, 10 muhalif milletvekili fezlekeleri meclise geldi, 8 Mart’ta Oda TV 
davasında Müyesser Yıldız 3 yıl ceza aldı, 10 Mart’ta kadınlar yaptıkları ey-
lemde zıpladıkları için gözaltına alındılar. Gergerlioğlu’na yıllar önce attığı bir 
twit’ten ceza onandı, HDP’ye kapatılma davası açıldı. Yani, her gün yaşanan 
yeni bir hukuksuzluğu hepimiz kaygıyla izler olduk.

Şimdi bu konuda özellikle yargıda yaşanan sorunlar, karşılaşılan güçlükler, 
yargının giderek iktidarın sopası haline gelmesi ve vesayeti altına girmesi 
konularını konuşmak üzere Yargıçlar sendikası genel sekreteri Sayın Dr. Enver 
Kumbasar’a söz vermek istiyorum. Yargıçlar Sendikası kuşkusuz çok önemli. 
Sendika kuramaz denilen hakim ve savcıların sendikalaşma süreçlerinde 
önemli bir aşama. Oldukça da önemsediğimiz bir kurum. Enver Hocam sözü 
size bırakayım.

ENVER KUMBASAR:

Teşekkür ederim sayın başkan. Yargıçlar 
Sendikası Genel Sekreteri olarak sendika-
mıza adına, böyle bir ortamda temel hak 
ve özgürlüklerin, alabildiğine kısıtlandı-
ğı ve sorunlar yaşandığı, hukukun adeta 
yok sayıldığı böyle bir ortamda böyle bir 
toplantının düzenlenmiş olması ve bura-
da konuşmacı olarak bulunmuş olmamız, 
davet edilmiş olmamız, kendimizi ifade 

etme olanağı tanınması çok kıymetlidir. Bu gerekçelerle herkesi diğer katı-
lımcıları ve sanal ortamda bizi takip eden dostları saygıyla selamlıyorum, iyi 
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akşamlar diliyorum. Adliye ve yargı sorunları üzerine elbette söylenecek çok 
söz var ama ondan önce bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bir defa burada 
bu toplantıyı düzenleyen bir sendika BES, katılımcılardan sendikacılar var biz 
dahil. Sendikal faaliyet içinde bir anlamı var bu toplantının. O nedenle sendika 
e sendikacılık deyince aklımıza ne geliyor onu ifade edeyim.

Sendika, sendikacılık tarihsel olarak da bir mücadele ve dayanışma, iki kavram-
la bunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla şu anda biz burada bir mücadele insanı ve 
bir dayanışma amacıyla bir aradayız. Aslında bunun geçmişe baktığımızda bu 
mücadele ve dayanışmayı bir sınıf mücadelesinden de ayrı düşünemeyiz, ora-
ya girmeyeceğim elbette ama oraya da baktığımız zaman ülkemizde ve dünya-
da geçmiş şanlı bir tarihi var. O nedenle sendikal mücadeleyi yürüten geçmiş-
te hemen her alanda yaşamıyla bedel ödeyen herkesi saygıyla selamlıyorum. 
Bu toplantı ve dayanışma mücadelenin bir örneği olarak değerlendiriyorum. 
O neden dostlara teşekkür ediyorum. Bir yargıç olarak yargının adliyenin so-
runlarını dile getirmek lazım.

Daha uzun bir konuşma düşünmüştüm ama süremiz kısıtlı. Burada yargının 
bileşenlerini önce bir ortaya koymalıyım hepsine aslında tek tek değinmek 
istiyorum. Bu bileşenler içinde kimler var, öncelikle yargıçlar ve savcılar var. 
Onun arkasında avukatlar var önemli bir bileşen olarak. Sonra yargı perso-
neli. Sorunları var. Sonra hizmet sektörü, güvenlik olsun temizlik işleri olsun 
ve buradaki sorunlar. Sonra çok büyük bir kitle, yargı hizmeti kime veriliyor; 
yurttaşa, yurttaşın yargıdaki beklentisi, talepleri, umudu, durumu ne? Sonra 
bir de fiziksel ortam, adliye binaları. Zaman kalırsa değineceğim ama önce-
likle yargıçlar ve savcıların durumu. Yine ondan önce iki nokta var ki belki 
kavramsal olacak o konuda düşüncelerimi ifade edeceğim. Bunlardan birisi 
yargının önemi ve yapısı anayasa olarak ne durumda. Bir de adalet kavramı, 
kısaca bunlara değindikten sonra yargıçlar, savcılar bunların üst örgütlenmesi 
adalet teşkilatı yapısı, denetimin bunlar üzerindeki etkisi, bu hususlara değin-
mek istiyorum. Şimdi yargı, bir anayasal güç, diğer bir devleti ülkeyi oluşturan 
siyasal yapıyı oluşturan, 3 kuvvetten yasama, yürütme, yargı. Biliyoruz… ve 
yine Anayasa’ya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu söy-
ler, bunu bir şemsiye olarak tutmalıyız. 9. Madde de yargı yetkisinin tarafsız 
ve bağımsız mahkemelerce kullanılabileceği ön görülüyor.



[ 8 ]

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI

Devamı ve önceki maddelerde de yürütme ve elbette ki yasalarla tarif edilmiş 
ve bunlar arasında kuvvet ayrılığı ilkesi Anayasa’da yerini bulmuş. Anayasa’nın 
138. Maddesi mahkemelerin bağımsız olduğunu ifade eder ve yargıçların ka-
rarlarında hukuka anayasaya ve yasalara uygun ve vicdani kanaatlerine göre 
hüküm vereceğini hüküm altına almış ve hiçbir kimsenin kurumun ya da orga-
nın, hakimlere, mahkemelere talimat ve emir veremeyeceği açık şekilde yazılı. 
Sonra tabii ki yargının yönetimiyle ilişkin teşkilat yapısı hakimler savcılar kuru-
lu ayrıntılı şekilde belirtilmiş, ancak yargıyı oturtacağımız yer anayasal olarak, 
bir anayasal güç egemenliği kullanan 3 organdan birisi diğerlerinden bağımsız 
olması gerekiyor, kuvvetler ayrılığı bunu gerektiriyor. Anayasa’da bu yer almış. 
Şimdi bu şekilde bir bağımsızlık ifade edilmiş ama yargı bağımsız mı? Bunun 
için yargı nasıl yönetiliyor, kimin tarafından yönetiliyor buna bakalım. Bir defa 
Adalet Bakanlığı ve HSK var. 2 kurum var, yargı yapısıyla, yargı teşkilatıyla ilgi-
lenen yönetim anlamında söz sahibi olan. Adalet Bakanlığı siyasi bir kurum.

Yeni iktidar sistemine göre, Cumhurbaşkanı tarafından atanan siyasi bir kim-
lik var, bu normal. Yargının yönetiminde mahkemelerin hakimlerin savcıların 
atanmasında tayinlerinde terfilerinde ve diğer alanlarda adalet bakanının et-
kisi ne? Bu önemli. Doğrudan yani adalet bakanına bağlı bir yapı yok tamam 
ama HSK üzerinden bir bağlantı var. HSK’nın yapısına birazdan değinirken 
buraya geleceğim. Şimdi Anayasa’ya göre hakimler savcılar kurulu ki yargıyı 
yöneten en üst kurum bu başka da yok, yargıyı yönetmek demek, yargıda yer 
alan mahkemelerde karar yetkisi olan hakimlerin ve soruşturma işlemlerin 
yürüten savcıların mesleğe kabulleri, atanmaları, terfileri, sonra disiplin 
işlemleri bu kurulun yetkisinde. Bu kurul güç sahibi. O zaman Yasanın 138. 
Maddesinde yargı bağımsız ve tarafsız olması gerekiyor, HSK’nın yapısına 
göre bu sistem oluşturulabilmiş mi? O zaman HSK’nın yapısına kısaca değin-
meliyiz. 13 üyeden oluşuyor ve Başkan Adalet Bakanı, müsteşar doğal üye, 
kalan 11 üye atamayla geliyor ve çeşitli usulleri var. Bunların yarısı doğrudan 
Cumhurbaşkanı tarafından görevlendiriliyor diğer yarısı da meclis tarafından 
seçiliyor. Cumhurbaşkanı kavramını yeni sistemde ifade etmek gerekiyor. Bir 
siyasal parti üyesi olabiliyor, ki öyle şu an, dolayısıyla siyasal bir kimliği var ve 
bu üyeleri seçebiliyor.

TBMM’nin seçtiği üyeler ise Danıştay, Yargıtay’dan çeşitli yollardan süreçler-
den geçip meclis önüne gelen kişiler var. Meclisteki belli bir çoğunlukta bun-
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lar ama komisyonlarda yine sonuçta meclis çoğunluğunu daha doğrusu şu 
an fiili duruma bakarsak Cumhurbaşkanı’nın partisine ait çoğunluk tarafından 
seçiliyor. Diyebiliriz ki; adalet bakanı müsteşar zaten yürütmenin başı olan ve 
siyasal bir kimliği olan cumhurbaşkanı tarafından atanıyor kalanı da aynı irade 
tarafından belirleniyor. HSK’nın oluşan yapısı bir siyasal irade tarafından belir-
lenmiş oluyor. Bunlar yargıçlar ve diğer meslek gruplarının çoğu yargıçlardan 
oluşmuştur. Böyle bir durumda seçen iradenin elbette ki bu kurul üzerinde 
doğrudan ve dolaylı etkisi açık. Bunu zaten ülke uygulamalarıyla yaşıyor, gö-
rüyor. Şimdi, bu kurul, aynı zamanda yüksek mahkemelerin Danıştay ve Yargı-
tay’ın üyelerini de seçiyor.

Aynı mantığı buraya uzattığınızda kurulun seçtiği Yargıtay ve Danıştay üyeleri 
de kendisini belirleyen siyasi iradenin de uzantısı olduğu görülüyor. Günümü-
ze gelirsek biliyorsunuz amiraller bildirisiyle ilgili hemen ertesi günü iki yüksek 
mahkeme Yargıtay ve Danıştay başkanlıkları açıklama yaptılar. Bu bildiriyle 
ilgili tepkilerini dile getirdiler. Oysa aynı zamanda bu bildiriyi yayınlayanlar 
hakkında bir ceza soruşturması yürütülüyordu ve bu soruşturma sonunda 
dava açılma ihtimali var ve yüksek mahkemeye gitme durumu var. Yargıtay’ın 
bu bildiriyi nitelemesi, bir Yargıtay üyesi daha ileri sözler de söyledi sanırım, 
bu davranışlar tabii yargıya yakışan davranışlar değil ama bunlar bu belirle-
menin uzantıları olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bu değil bununla ilgili daha 
çok sorunlar yaşanıyor. Sonuçta şunu ifade edebiliriz ki kurulun mevcut yapısı 
böyle bir sonucu doğurmaya açık. Şu da denebilir, nihayetinde bu insanlar 
yargıçlardır, HSK bir mahkeme olmasa dahi, mesleğe giren bu insanlar yar-
gıçlar yemini yapmışlardır, HSK’nın çalışma düzeniyle ilişkin hükümler var. Bu 
hükümlere uyarak yine bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket etmesi, iş ve 
işlemleri buna göre yapması beklenir. Çağdaş ve demokratik bir ülkede bunu 
bekleriz. Böyle bir Anayasal düzende bu beklenir. Ama bu olmuyor gerçekte.

Başka alanlarda da bu böyle. Bu bize neyi gösteriyor? Yargı bağımsızlığı, yar-
gının anayasal bir güç olarak, kuvvetler ayrılığı ilkesi doğrultusunda diğer güç-
lerin tabii ki yürütmenin bu alanda, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yönetimi 
temsil eden Cumhurbaşkanının iradesinden etkilenmeden bir karar vermesi 
gerekir ama böyle olmuyor. Kurumlar öyle düzenlenmeli ki kurumlarda gö-
rev alacak kişilerin bireysel iradelerine bırakılmayacak bir husus. Anayasada 
bunca hüküm olmasına rağmen böyle hareket ediliyorsa, kurumsal güvence 
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ne için, kuvvetler ayrılığı için, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için, topumun 
beklediği adalet düzeninin kurulması için şahısların iyi niyetlerini beklemek 
yeterli değildir. Anayasal bir güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Her şeyden 
önce böyle bir güvencenin olmadığı görülüyor. Hazır burada bu şeyler açıl-
mışken devam etmek isterim. HSK’nın yargıçlar üzerinde dediğim gibi başta 
mesleğe kabul ile ilgili, doğrudan HSK’yı ilgilendirmiyor bunun için özel bir 
kurul oluşturulmalı, bu kurulda da etkin güç yine yürütme. Sonuçta tümüyle 
yine bu iradenin ürünü olan bir kurul var, bu kurul hâkim adaylarını mülakat 
sistemiyle belirliyor ve orada yine çokça yansıyor, görüyoruz. Aslında bir siya-
sal partinin geçmişte üyesi olan ilçe başkanlığı yapan insanlar mesleğe kabul 
edilmiş. Kurulda çok üst düzeyde sınavda puan almış birçok insan birçok kez 
kazandığı halde orada elenmiş.

Yine belirli bir şekilde insanlar mesleğe kabul edilmiş. Hatta sembolik bir 
davranış görüyoruz. Hâkim adayları, tayinleri sonrası ilk atamalarıyla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlanıyor, yürütmenin başı olan siyasal kimliği 
olan cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor. Kuvvetler ayrılığı açısında görün-
tü çok önemli. Genç meslektaşlarımız Anadolu’da görev yerlerin gidiyorlar. 
Sonra atamalar tayinler, terfiler, disiplin soruşturmaları. Bu anlamda yargıç-
lar sendikası olarak söyleyecek çok sözümüz var. Yani bizim kısaca yapımızı 
biliyorsunuz, daha önce Yar-Sav vardı malum nedenlerle kapatıldı. Yargıçlar 
sendikası çok zor koşullarda kuruldu ve bizi kapatmak için dava açtılar, çok 
mücadele ettik. Faaliyete başladık ama elbette ki her türlü baskı, şiddet, sıkın-
tı yaşatıldı, yaşatılmaya devam ediliyor.

Üye sayımız gittikçe azalıyor. Emekli olan arkadaşlarımız var. Ama daha çok 
meslekten ayrılmak durumunda kalan arkadaşlarımız oldu. Çünkü, yaptıkları 
bir uygulamayla sendika olarak gösterilmemiz sürecinde, sürgünler yaşandı, 
uzak yerlere gönderildiler, sendika başkanımız geçen yıl geçici olarak meslek-
ten uzaklaştırıldı, büyük bir mağduriyet yaşadı, uluslararası aşamaya taşıdık 
bunu, disiplin cezası aldı ama mesleğe geri döndürüldü. Ama elbette ki biz fa-
aliyetlerimizi sürdürüyoruz. Toplantılar, sonra sorunlarla ilgili elbette ki basın 
açıklamaları yapıyoruz yoğun şekilde. En son malum İstanbul Sözleşmesi’nin 
hukuka Anayasa’ya aykırı olarak fesih edilmesi olayında bir bildirimiz oldu. El-
bette ki pandemi ortamı birçok faaliyetimizi engelliyor ama sayımız ne olursa 
olsun, ülkenin yaşadığı çok ağır bir adalet sorunu var. Bahadır bey ifade etti, 
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toplumun büyük bir kesimi görüyor bunu. Adalete olan güven, anketlerde eri-
mekte. O kadar açık ve pervasızca bu hukuksuzluklar yapılıyor ki, bunlar gö-
rülüyor. Biz sendika olarak mücadele ediyoruz. Bunları dile getirenler de var. 
Duruşmaya gelen insanları da görüyoruz. Elbette ki bunlara karşı sesimi hu-
kuk içerisinde yükseltmeliyiz. Sendika olarak bu toplantıya katılma hedefimiz 
budur. Bu dayanışmanın zor koşullarda sesimi yükseltmek istiyoruz. Adalet 
beklentisi en yüksek beklentidir. Çünkü büyük adaletsizlikler yaşandı. Bunun 
için çözüm yolları var. Anayasal düzenlemeler. Hocamızın alanına girmeden 
orada bırakayım. Konuşmamı da burada sonlandırayım. Diğer konuları yetişti-
remedik. Sorular olursa konuşmak isterim. Teşekkür ederim, dinlendiğim için. 
Sözü size bırakayım. 

BAHADIR BERDİCİOĞLU:

Biz teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Yargının aşama aşama na-
sıl siyasallaştığını anlattınız. Sistematik bir biçimde nasıl iktidarın eline geçti-
ğini aktardınız. Yaşadığımız onca baskıyı sizin de nasıl yaşadığınızı anlattınız. 

Geçtiğimiz MYK döneminde Yargıçlar Sendikasına gitmiştik. Mustafa Karadağ’ı 
ziyarete gitmiştik. Bir önceki başkandan bahsediyorum. Sürgüne gönderilmiş-
ti. Açıkçası sorunlar çok büyük. Bu sorunların önemli bir bölümünü yaşayan 
da yargı emekçileri. Biz 50’den fazla iş yerinde örgütlü sendikayız. Bunların 
en büyükleri Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik kurumu, İş kur, TÜİK, nüfus 
vatandaşlık işleri vs. Hakikaten adliyelerdeki iş yoğunluğu, yargı emekçilerinin 
çalışma disiplini hepsinden çok farklı. Özveriyle çalışıyorlar, çok yoğun çalışı-
yorlar. Yargı çalışanlarıyla 22 Şubat’ta yaptığımız online toplantıda en önemli 
sorunun mobbing olduğu açığa çıktı. Çok fazla baskıya maruz kaldıklarını be-
lirtiyorlar. Geçtiğimiz hafta da Bakırköy Adliyesi’nde bir yargı emekçisi 7.kat-
tan atlayarak yaşamına son verdi. Yargı emekçilerinin ürettiklerinin hiçleşti-
rildiği görülüyor. Bir TV kanalında birisi “zaten bunların da eğitim seviyeleri 
düşük, getir-götür işlerinden anlarlar” gibi talihsiz bir ifadede bulunmuştu. 
Yargı Emekçileri uzunca bir süredir mobbing ile, uzun iş saatiyle çalışıyorlar. 
Ekonomik açıdan da büyük kayıplar yaşadılar. Kamu emekçileri arasından en 
düşük ücretle çalışan hizmet sınıfı.

Özlem arkadaşımızın uzunca süre bu işin içinde olması nedeniyle, yargı 
emekçilerinin sorunlarını bir kez daha buradan dile getirmesini, çözüm 
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önerilerini ve mücadele olanaklarını birlikte tartışalım istedik. Sözü fazla 
uzatmadan Özlem’e bırakıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

ÖZLEM YILMAZ YEŞER:

Uzun yıllar içinde bulunmaktan onur duy-
duğum sendikamın yargı emekçilerini 
tekrar gündem yapan bir etkinlik düzen-
lemesinden dolayı öncelikle teşekkür edi-
yorum. Sabır gösterip bizi dinleyen tüm 
katılımcılara da teşekkür ederim. 

Online etkinliğin sınırları içinde devasa 
şekilde birikmiş sorunlarımızı aktarmaya 

çalışacağım. Başkanın değindiği bir meseleyle konuya girmek isterim. Yakın 
zamanda bir TV programında akademik unvanı da olan bir şahsın yargıdaki 
bütün aksamaları getirip yargı emekçilerine bağladığı, arkasından da “aslında 
bunlar hâkimin getir götür işini yapan, eğitim seviyeleri düşük insanlar” tanı-
mını yaptığı bir söylemle karşı karşıya kalmıştık. Bu söylem yargı emekçileri 
tarafından tepkiyle karşılandı. Tabii bu bakış açısı sadece bu şahsa mı ait ben 
çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yargı emekçilerine ilişkin genel yargının 
da bu olduğunu düşünüyorum. Çalışma yaptığımız, sendikal faaliyet yürüttü-
ğümüz zamanlarda da sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Bunun temel sebebi 
yargı emekçilerinin adalet sisteminde, emeği görünmeyen taraf olmasıdır. 

Bizler uzun yıllara dayanan başta iş yoğunluğu, fiziki koşulların yetersizliği, 
personel eksikliği gibi birçok birikmiş sorunla boğuşarak aslında ağır bir hiz-
met üretiminde bulunuyoruz. Artan iş yüküne orantılı bir personel istihdamı-
nın olmaması başta büyük şehirler olmak üzere iş yükü ağır olan adliyelerde 
çoğu zamanda işleri çıkılmaz hale getiriyor. Bu da doğal olarak bizi yurttaşlar-
la, iş sahipleriyle, avukatlarla karşı karşıya getiren bir takım olumsuz durum-
ların yaşanmasına neden oluyor. Bütün bu çalışma koşullarımız göz önünde 
tutulmadan, sadece sonuç üzerinden mahkûm edilmeyle karşılaşıyoruz. 

Yaptığımız iş genel olarak büro hizmeti olarak görülüyor ama diğer alanlardan 
farklılıkları ve zorlukları olan bir alan yargı hizmeti. Ekonomik ve sosyal yaşam-
daki bütün olumsuz gelişmelerin adliyeye dava olarak yansıdığını görüyoruz. 



DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANILMASINDA İMKAN VE OLANAKLARPANEL

[ 13 ]

Adliyeye yansıyan her davanın, soruşturmanın, icra takibinin açılmasından 
yani işin başından kesinleşmesine kadar bütün duruşma ve kalem hizmetle-
rinin hepsinden yargı emekçileri sorumlu tutuluyor. Böyle olunca da hem iş 
yükü hem biraz önce söylediğim gibi yurttaşla, avukatlarla karşı karşıya gelme 
meselesi sıkça yaşadığımız bir şey. 

Hâkim bey biraz önce yargının bileşenlerini sayarken yargı emekçilerini de 
saydı. Bu konuda da genel olarak ve özellikle o akademik unvanı olan şahsın 
ifadelerinde de yer bulan, yargı çalışanlarının yargının bir bileşeni olarak gö-
rülmediğini asıl meselenin de burada başladığını düşünüyorum. Bir bileşen 
olarak değil sadece yardımcı yargı hizmeti sunan bir kesim olarak görülüyo-
ruz. Bütün bu girişten sonra aslında toplamda yargı emekçilerinin pozisyonu-
nu şöyle tanımlayabiliriz. Sorumluluk ve iş yükü alabildiğine geniş hakları ise 
bir o kadar kısıtlı kamu emekçileri diye tanımlamakta sorun görmüyorum. 

Yargı emekçisi deyince ilk akla gelen doğal olarak “yaz kızımla” bütünleşmiş 
bir zabıt kâtibi ve duruşma salonunun önünde tarafları çağıran mübaşir gö-
rüntüsü oluyor. Zabıt katipleri ve mübaşirler, hem duruşmanın hem kalem 
işlerinin asli unsurları, onlar olmadan yargı işinin gerçekleşme ihtimali yok. 
Mevzuatta da geçer, zabıt kâtipleriyle ilgili olarak, zabıt kâtibinin gerekçeli ka-
rarda imzası yoksa kanun yollarına başvurulduğunda dosya geri döner. Hâki-
min reddi gibi zabıt katibinin de reddi vardır. Bu önemli gibi göstermenin kar-
şısında kurumda ne görüyoruz? Düşük ücretlerden, disiplin soruşturmalarına, 
keyfi yer değiştirmelerine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. 

Adalet hizmetleri katibinden mübaşirine, yazı işleri müdüründen icra müdü-
rüne, teknisyenine yardımcı hizmetlisinden adli destek görevlilerine kadar 
geniş bir çalışan grubu tarafından üretilen bir hizmet. Bu nedenle ortak so-
runların yanında her kadronun çalışma şekline göre de sorunlar çeşitlendiğini 
görüyoruz.

Mobbing-Baskı, Disiplin Soruşturmaları ve yer değişiklikleri

Son yıllara kadar yargı çalışanlarının sorunları dediğimiz zaman ve soruldu-
ğunda da en çok iş yükü ve ekonomik talepler öne çıkmaktaydı. Sendikal ça-
lışmalarımızda da biz bununla çok sık karşılaşıyorduk. Bugün ise karşılaşılan 
sorunların sıralamasında değişiklik var. Mobbing ve baskı alabildiğine yaygın-
laşmış artmış olduğundan bugün en önemli sorun haline gelmiştir.
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Bunun birkaç nedeni var. Birincisi ve temel olan 2802 sayılı yasanın 113 ve 
116. Maddeleri arasında düzenlenen Adalet Komisyonlarının yapısı ve yetki-
leri nedeniyle uygulanan disiplin hükümleri. Komisyonun yapısı ve yetkileri 
yargı çalışanları üzerinde her zaman baskı unsuru oluyor.  116. Madde de yar-
gı emekçileri hakkında görevlerinden doğan suçlarından dolayı bulundukları 
yer Cumhuriyet savcılığınca doğrudan doğruya genel hükümler dairesinde so-
ruşturma ve kovuşturma yapılır hükmü yargı emekçileri için sürekli bir kıskaç 
halidir. 

Bunun sonucunda en küçük hatada disiplin soruşturmalarıyla karşılaşma, en 
hafif haliyle yer değiştirme, yerinizin neden değiştiğini zaten soramazsınız ha-
beriniz de olmaz, böyle bir ş çalışma ortamıyla karşı karşıyayız.

İkinci bir şey de son dönemde tabii yoğun bir hâkim, savcı ve personel ataması 
yapıldı. Bununla beraber kurumda çalışma ilişkilerinde bir değişim yaşanıyor. 
Bu değişimin bize yansıyan kısmı mobbingin artması oldu. Yani olumlu yönde 
bir değişim olmadı. Özellikle son dönem hâkim, savcı atamalarından sonra 
birçok adliyeden arkadaşlarımızın anlattığı çok vahim olaylar var. Sendikamı-
za ulaşan şikayetlerden de bunu biliyoruz. Ben en son Antalya’dan böyle bir 
örnek hatırlıyorum. Sürekli her sabah gelip “ben size hakaret edince rahatlı-
yorum” diyen amir biliyorum. Bunun sonucunda yargı emekçisinin başvurabi-
leceği bir mekanizma var mı? Yok. Komisyona gidebilirsiniz ama sonuç alma-
yacağınızı bilirsiniz. Yargı emekçileri bunu bilir ve bunun yarattığı güvensizlik, 
değersizlik de ayrı bir duygu kırıklığıdır.

Çalışma yaşamının demokratikleşmesi, kamu emekçilerinin tümünün 
sorunu. Ama yargı emekçisi açısından Adalet Komisyonlarının yapısının 
demokratikleştirilmesi, personelin de temsiliyetinin sağlanması, mobbinge 
karşı etkin bir mücadelenin gündeme alınması en önemli taleplerimiz olarak 
gündemimizde. 

Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, önlenmesi 
için kurumlarda bir kurul oluşturulması, mobbing uygulayan amire yaptırım 
uygulanması için düzenlemelerin yapılması yargıdaki en büyük reformlardan 
birisi olacaktır.

Yine yargı çalışanlarının en çok sıkıntı yaşadığı konulardan birisi yer değişik-
likleri.  Bizim atamalarımız Adalet Komisyonları emrinde çalışmak üzere yapıl-
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mıştır. Bu nedenle her türlü yer değişikliği yapmak komisyonların inisiyatifin-
de. Adliyelerde savcılık, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, icralar gibi 
mevzuatı birbirinden farklı birimler var. Şimdi uzun yıllar savcılıklarda çalıştıy-
sanız mahkemenin işini bilmezsiniz. Cezada çalıştıysanız hukukun işini çok bil-
mezsiniz. İcrada çalıştıysanız mahkemenin işini çok bilmezsiniz. Yer değişikliği 
olurken şöyle, savcılıkta çalışıyorsunuz bir sabah geldiniz ceza mahkemesine 
verilmişsiniz. Gerekçenin size bildirilme zorunluluğu yok. Öyle uygun görül-
müştür. Gittiğiniz yerde işi öğrenmeniz, uyum sağlamanız artık bahtınıza ne 
çıkarsa ona bağlı. Amiriniz anlayışlıysa, kalem arkadaşlarınız iyiyse bir öğren-
me süreci yaşayıp işe motive olabilirsiniz.

Bunlar yoksa karşılaşacağınız şeyler şu; işi bilmiyorum mazeret değil, Adalet 
Komisyonu emrindesiniz her şeyi bilmek zorundasın. Zabıt kâtibi, mübaşir, 
müdür fark etmez kadronunuz ne olduğu, işi öğrenirken hata yapma olası-
lığınız yüksektir. Bizim yaptığımız hatalar dava sürecinde sonuca etki edebili-
yor. İşi bilmediğiniz bir yere verilmişsiniz hata yapma olasılığınız yüksek ama 
bundan siz sorumlusunuz. Yaptığınız zaman da sonuçlarına katlanacaksınız. 
Disiplin soruşturması olabilir, yeni bir yer değiştirme olabilir. Böyle bir çalışma 
yaşamıyla karşı karşıya yargı emekçileri. Nasıl aşılabilir bu? Aşmanın yolları 
var. Yeter ki bu konuda irade gösterilsin. Bana göre bir kâtibin işe başladığı 
dönemden itibaren ilk on yılına kadar rotasyonla çalıştırılması, on yılın sonun-
da çalışabileceği yerde kalması biçiminde olabilir. Her birimin işini öğrenmesi 
sonra da kalıcı olması sağlanabilir. Böyle bir yöntem yazı işleri müdürü sınavı-
na girerken de herkesin her birimle ilgili bilgisinin olmasını sağlar. Bu kısmın 
hizmet içi eğitimlerle de ilgisi var ama hizmet içi eğitime sonra değineceğim. 

Ekonomik kayıplarımız karşılanmalı, temel ücret arttırılmalı….

Yargı emekçileri açısından bir diğer en önemli gündem ücretler ve ekonomik 
kayıplar. Açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasında bir ücret aralığı var yargıda. On 
yıllık bir zabıt kâtibinin aldığı para 4 bin 500 lira, yazı işleri müdürlerinin aldı-
ğı para 7 bin 500 8 bin lira arasında. Birinci yargı reform paketi 2009 yılında 
açıklandı. Geçmişe daha fazla gitmeyeyim. 2009 yılından bu yana baktığımız 
zaman yargı emekçileri sürekli bir kayıp halindeler. Yani temel ücretlerin dü-
şüklüğü bir tarafa, bu tüm kamu emekçileriyle ortak bir sorun, önceki dönem-
lerde keşif ücretlerinin bir havuzda toplanıp bir kısmının yargı emekçilerine 
dağıtılması ayda bir gelir sağlayan bir sistemdi bunun kaldırılması,  Adalet 
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hizmetleri tazminatında iyileştirme yapılamadığı için bunun yerine fazla me-
sai adı altında bir ödemenin çıkartılması, ancak sonradan fazla mesai öde-
melerinin sınırlandırılması artık neredeyse verilmemesi noktasına gelinmesi,  
nüfusu 200 binin üzerinde olan bütün illerde ulaşım yardımı yapılırken bunun 
kaldırılması sadece Ankara, İstanbul ve İzmir ile sınırlı hale getirilmesi gibi 3-4 
başlıkta toplayabileceğimiz ekonomik kayıplar somut olarak kaybettiğimiz 
haklarımız. 

Sözleşmeli istihdama son verilmeli….

Biraz önce saydığım çalışma koşulları ve ücret meselesiyle beraber bir de tabii 
sözleşmeli olarak çalışma sorunu var. Bu koşullarda sözleşmeli olarak çalış-
mak da hiç kolay değil. Kamunun dönüşümüyle beraber bütünlüklü olarak 
bir sözleşmeli istihdam sürecini yaşıyoruz. Hatta 2000’li yıllarda Kamu Temel 
Kanunu tartışılırken iş yerlerinde faaliyet yürüttüğümüzde yargıda, sözleşmeli 
istihdam olacak dediğimizde birçok arkadaşımız bize “her yerde olur ama yar-
gıda sözleşmeli olmaz” diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada son dönemdeki 
bütün istihdamın mübaşir, kâtip, teknisyen, adli destek uzmanı fark etmiyor, 
sözleşmeli olarak yapıldığını görüyoruz. Giderek herhalde güvenceli çalışan-
larla sözleşmeli çalışanların yer değiştirdiğini göreceğiz. Bu kadar iş riskinin, 
baskının olduğu bir yerde her gün sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği-
nin kaygısıyla çalışmak da ayrı bir şey. 

Görevde Yükselme Sınavlarında mülakat değil liyakat esas alınmalı….

Gelelim kamudaki mülakat uygulamasına. Tabii son yılların en büyük sorunla-
rından ve çıkmazlarından birisi. Bizim kurumumuzda da bunun çok tabii ada-
letsiz sonuçları yaşanıyor. Şimdi birçok görevde yükselme türü var ama en çok 
mülakatın tartışma alanı yazı işleri müdürlüğü sınavlarında. 

Adliyelerde zabıt katibinin yükselebileceği tek kadro. Başka bir yükselme şan-
sınız yok, 50 yıl da çalışsanız, kazanacağınız sınavla gelebileceğiniz yer orası. 
Bunun mülakatla alınıyor olması tabii işyerlerinde ciddi rahatsızlık yaratıyor. 
Çalışanlar arasında dayanışmanın bitirilmesi, rekabetin körüklenmesi, barışın 
bozulması gibi birçok sonucu var. Aynı kalemde iki arkadaş giriyorsunuz sınava, 
biri 90 almış, biri 70 almış, 90 alan eleniyor. Burada adaletten, liyaketten ve iş 
barışından söz etmek mümkün değil. Sendika olarak da yıllardır zaten savundu-
ğumuz bir şey, yazılı sınavların esas alınması yargı emekçileri açısından önemli. 
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Burada Yazı İşleri Müdürünün konumuna da bakmak gerekiyor. Yazı işleri mü-
dürü dediğiniz kadro, yetkili mi yetkisiz mi, etkili mi etkisiz mi görev sınırları 
nerede başlar nerede biter belli olmayan, emeklilikte neredeyse yarı yarıya 
ekonomik kayıp yaşayan, mevzuatla üzerine birçok iş yüklenen, yansıra idari 
görev de beklenen bir kadro. Verildiğiniz kalemde zabıt kâtibinin mübaşirin 
bütün hatalardan işlerden de sorumlusunuz, mevzuatın verdiği kendi işleri-
nizden de sorumlusunuz. Ama eğer hâkim sizi sınırlayacaksa istediği gibi sı-
nırlar ve hiçbir yetkinizi kullanamazsınız. Gelmek için o kadar çabaladığımız 
kadro da bu yani. 

Bu yanıyla yazı işleri müdürlüğü kadrosuna ilişkin de köklü bir düzenlemenin 
yapılması, görev ve yetki alanlarının net belirlenmesi bizim açımızdan elzem 
olan şeylerden birisi. Bir ikincisi de geçmiş yıllarda müdürlük sınavlarına gire-
bilmek için 10 yıl hizmet şartı vardı. Bu hizmet süresi 6 yıla düşürüldü. 6 yıl 
bana göre adliyede bu kadroya gelmek için yetersiz bir süre. Yani 10 yıllık bir 
hizmet süresinin geçirilmesi gerekli. Deneyim, tecrübe kazanma, biraz önce 
dediğim gibi birçok birimde çalıma oradan tecrübe biriktirerek bir üst kadroya 
aday olma meselesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. 

Nöbet düzenlemesi yapılmalı…

Bir diğer konu adliyelerde nöbet meselesi. Çok sıkça ceza ve savcılık birimle-
rinde özellikle yaşadığımız bir mesele. Nöbetlerin geç saatlere kadar sürdüğü 
durumlarda, yargı emekçisi başının çaresine bakmak zorunda. Özellikle kadın 
arkadaşların bu konuda büyük şehirlerde çok büyük sıkıntılar yaşadıkları gö-
rülüyor. Geç saatlerde ifadelerden sonra öylece bırakıldıklarına çok tanık olu-
yoruz. Bizim bu konuda sendika olarak önerimiz; ayrı nöbet bürolarının kurul-
masıydı. Burada çünkü gönüllü olan arkadaşlarımızı var. “Ben nöbet tutayım, 
bunun karşılığında izin alayım” diyen arkadaşlarımız var. Böyle bir mesainin 
düzenlenmesi gerekir. Bu çok basit bir şey. Çok basit bir çözüm ama yıllardır 
yol alamadığımız şeylerden biri. Nöbet tutuyorsunuz ertesi gün yine iş yerin-
desiniz. Karşılığında ücret vs. bir şey yok. 

İcra Müdürlükleri zor durumda….

Bir diğer başlık da tabii İcra Müdürlükleri. İcra müdürlükleri, adliyeler içerisin-
de yine en çok sıkıntı yaşayan birimlerin başında geliyor. Yani adliyelerde ge-
nelde en kötü yerlere konumlandırılırlar. Alt katlarda mahzene yakın, zemin-



[ 18 ]

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI

lerde. Eğer adliyede yer kalmadıysa, en önce dışarıya atılırlar başka binalara 
taşınırlar. Son yıllarda bunu çok yaşıyoruz zaten. Hem fiziki koşulları aldıkları 
hem ekonomik hem fiziksel risklerden dolayı icra çalışanlarının herhangi bir 
koruması bulunmuyor. Yani o riskle baş başa çalışıyor arkadaşlarımız. Dosyayı 
koyacak yer yok, koridorlara koyarlar mesela çoğunlukla. Koridorlarda orada 
buradadır dosyalar. Birisi götürse hiçbir şey iddia edemezsiniz. Böyle çalışa-
caksınız. Bu nedenle icra müdürlüklerine ilişkin de kesinlikle bir düzenleme-
nin yapılması gerekir. İcra çalışanları açısından da hem özlük hem ekonomik 
haklarını düzenleyen ve aldıkları riske karşı koruma sağlayan bir düzenleme-
nin yapılması gerekir. 

Adli Destek Görevlileri hak kayıplarına uğradı…

Bir diğer şey de toparlamaya çalışacağım bu arada herhalde uzattım ama dert 
çok bitiremiyorum. Adli destek birimleri oluşturuldu adliyelerde yeni.  Bunun 
geçmişi şöyle. 1987 yılında Çocuk Mahkemeleri ve 2003 yılından itibaren de 
Aile Mahkemelerinde pedagog, sosyal çalışmacı, psikolog kadrolarında ata-
malar yapıldı. Arkadaşlarımız bu mahkemelere atanarak bugüne kadar hizmet 
veriyorlardı. Şimdi yeni bir değişikliğe gidildi. Yeni kurulan Mağdur Hakları 
Daire Başkanlığına bağlandılar, adliyelerde bunun karşılığı olarak Adli Destek 
ve Mağdur Hakları Müdürlükleri oluşturuldu.  2019’daki yargı reformuyla. Bu 
neyi getirdi? Arkadaşlarımızın bir havuzda toplanmasını. Sosyal çalışma gö-
revlileri Adalet Bakanlığı merkez teşkilat personeli olarak, taşrada her mah-
kemeye ayrı ayrı atanarak görevlerini yerine getirmekteyken bugün atamaları 
artık mahkemelere değil adliyelere yapılmaktadır. Böylece tüm mahkeme ve 
savcılıklarda idarenin tasarrufuna göre görevlendirilebilir, daha uzmanlaşarak 
hizmetin verilmesi yerine nereye lazımsa oraya gönderilebilir bir duruma dö-
nüştürülmüşlerdir. 

Bu arada tabii isimleri de Adli Destek Görevlisi olarak değiştirildi. Mahkeme 
uzmanı iken adli destek görevlisine dönüştürülmek meslek elemanı olarak 
da bir geriye gidişi getirdi. Ülkemizde kadın cinayetleri, çocuk istismarı, mağ-
durlara yapılacak hizmetlerde, çözüm üretilmesinde adli sistemin buranın bir 
parçası olması kaçınılmaz bir şey. Bugüne kadar yapılanlarla ne kadar oldu ne 
kadar olmadı ayrı bir tartışma konusu. Arkadaşlarımızın görevlendirilme ne-
denleri mağdurlara hizmet verilmesi. Onların adli süreçlerinin rahatlatılması, 
yardımcı olunması biçiminde. Ama kendi statüsü geriye gitmiş bir meslek gru-
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bu kendi mesleğini doğru düzgün icra edemeyen, fiziki koşulları olmayan bir 
meslek grubundan da ne kadar verim beklenebilir tartışma konusu. 

Aynı zamanda bu arkadaşlarımız, mahkemelerde hizmet verirken görev alanı 
dışındaki mahkemelerde veya savcılıklarda görüşlerinden bilirkişi olarak ya-
rarlanılıyordu bir ücret karşılığında. Bilirkişi olarak ataması yapılarak. Son dü-
zenlemeyle bütün bu bilirkişi olarak yaptıkları işler asli işleri olarak tarif edildi. 
İş arttı ama ücretler aynı. Bilirkişi olarak aldıkları ücretlerin hepsi de kesilmiş 
oldu. Bu yanıyla adli destek görevlilerinin de hem statüleri hem ekonomik 
kayıpları konusunda önemli sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyoruz. 

Son olarak iki satır ekleyip bırakacağım. Reformlar deyince tabii en çok reform 
yargıda yapıldığı için ilk o akla geliyor. 2015 yılında açıklanan reform paketi, 
2019 yılında açıklanan yargıdaki reform paketlerinde yargı çalışanlarının yer 
alış biçimi bu personelin iyi eğitilmesi gerektiği biçiminde. Birikmiş sorunla-
rın çözümüyle ilgili bir adım atılmazken, yargı çalışanlarının eğitimine konuyu 
bağlamak sorunun çözülmemesi demek oluyor. Yargı reformlarında yargı çalı-
şanlarına yansıyan tek olumlu şey; mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfından 
genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi oldu. Bunun dışında yargı emekçileri-
ne bir şey çıkmadı. Tartışma bölümünde ekleme yaparız.

BAHADIR BERDİCİOĞLU

Teşekkür ederiz. Yargı Emekçilerimizin sorunlarını 20 dakikada anlatmak ol-
dukça zor. Ülkemizde gün geçmiyor ki; bir Anayasa ihlali yaşanmasın. Bakı-
yorsunuz Meclis’in onayından geçen bir sözleşmeden Cumhurbaşkanının im-
zasıyla çıkabiliyoruz. Bu iş anayasa denetiminden uzak bir biçimde cereyan 
ediyor. AYM’nin iktidarın ortağı tarafından beğenilmeyen kararları gerekçe 
gösterilerek kapatılması istenebiliyor. Mesela Osman Kavala ve Selahattin De-
mirtaş ile ilgili AİHM’nin verdiği nihai kararlarına da uyulmadığını görüyoruz. 
AYM’nin kapatılmasını istemek, bunu her yerde söylemek suç sayılmıyor an-
cak emeklilerin “Montrö Sözleşmesi’nden çıkılmasın” demesi suç sayılıyor ve 
haklarında hemen soruşturma başlatılıyor.

Hakikaten inanılmaz olaylara tanıklık ediyoruz. Bir Anayasasızlık dönemi ile 
karşı karşıyayız. Neden bir Anayasal güvenceye ihtiyaç vardır. Yargılama 
bağımsızlığı açısından, insan hak ve özgürlükleri açısından, temel hak ve 
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özgürlükler açısından. Geçmişte Özal söylemişti “anayasa bir kere delinmekle 
bir şey olmaz”, ondan bu yana her beğenilmeyen kararında AYM kapatılsın, 
söylemleriyle de karşı karşıya kaldığımız bir dönem. 

Kendisinin barış akademisyeni olduğunu başta tanıtırken söylemiştim. 686 sa-
yılı KHK ile işinden, ekmeğinden edilen Ankara Üniversitesi Anayasa Hukuku 
hocalarından Dinçer Demirkent’e sözü bırakalım. Buyurun hocam.

DİNÇER DEMİRKENT

Dinçer Demirkent: Teşekkür ederim sa-
yın başkan. Ankara Üniversitesi, anayasa 
hukuku hocalarından değildim. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü’nde 
çalıştım. Bunu vurgulamak önemli. Çün-
kü bizim anayasa kürsümüz Hukuk fakül-
tesi kürsüsünden farklıdır. Hem öğretim 
tekniği hem de müfredatı bakımından 
farklıdır. Biz daha çok Anayasanın tarih-

sel oluşumundan ve Mümtaz Soysal tarafından geliştirilmiş dinamik Anayasa 
yorumundan yola çıkarız. Dolayısıyla Anayasa’nın bir ilke ve normlar bütünü 
olmakla birlikte, onu oluşturan tarihsel ve sosyal gerçeklik, sosyal dengenin 
hangi araçlarla sağlandığını anlamaya çalışırız. Bu nedenle anayasa tarihiyle 
birlikte Anayasa’yı okur ve derslerde de öyle anlatırız. 

Benden önceki iki konuşmacıya teşekkür etmek isterim. Hem Enver Bey’e 
Hem Özlem Hanım’a. Gerçekten çok zor bir şey yapıyorlar. Yargıçlar Sendikası 
da BES de. Özlem Hanım’ın anlattıkları çok önemliydi. Keşke vakit olsa biraz 
daha uzun konuşsaydı. Bu sorunları daha da uzun tartışmak gerekir. 

Üniversite ile başlamanın sebebi de şu. Ben AÜ SBF Eğitim Sen iş yeri 
temsilcisiydim. İş yeri temsilciliğim öğretim elemanlarının KHK ile ihraçları 
süreciyle çakıştı. Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’nin yayımlanmasından 
sonraki dönem, bizim iş kolumuzda meslek alanımızda çok ciddi sorunların 
yaşandığı bir dönemdi. Sadece ihraçla sınırlı kalmayan, aynı zamanda o 
mesleği yapılamaz hale getiren sorunlardı. Sürekli soruşturmalara maruz 
kaldığımız, çeşitli düzey ve ölçeklerde hedef gösterildiğimiz, tehdit edildiğimiz 
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bir dönem. Soruşturmaların önemli bir kısmı bizlere sendikal haklarımızı 
kullandığımız için açılmıştı. İş yeri temsilcisi olarak katıldığım her disiplin 
kurulu toplantısı yetkinin Rektörlükte, rektörün kendi kişiliğinde toplandığını 
kanıtlayan süreçler olarak yaşandı.

Aslında kurumların ve akademinin özerkliğinin işareti olması gereken kurul-
ların ortadan kalktığını bize gösteren; tek kişi yönetimlerinin sadece tepede 
değil, tepeden ayağa bütün ülke yönetiminde icra edildiğini işaret eden so-
ruşturma ve cezalandırma pratikleri yaratılmıştı. Bu soruşturmalarda da ne 
yazık ki; hukuk hiçbir şekilde uygulanmıyordu. Koskoca fakülte dekanları, -bu-
nun içinde hukuk fakültesi de dahildir- rektör el kaldırın dediği anda ne yazık 
ki el kaldırıyordu. Dolayısıyla sendikal mücadelenin örgütlülüğü, Enver Hoca 
başta söyledi, bu onurlu mücadele, bizim anayasal güvencelerimizi kazan-
mamızı sağlayan, 18. yüzyıldan 19. yüzyıldan kuşak kuşak genişleyen hakları-
mız bakımdan öncü mücadelelerdir. Bu öncü mücadeleler sayesinde, bugün 
anayasalarda yazan haklara sahibiz. Bugün bu haklarımız geniş, kapsamlı ve 
çok yönlü bir saldırının altında. Bu hakları korumanın da yolu bu mücade-
leler olacak. Bizim alanlarımızda da elbette sendikal mücadelenin önemini 
es geçmemek lazım. Bahadır başkanın benim sunuşumu tanıtırken söyledi-
ği şeyleri düşünelim. İstanbul Sözleşmesi’nden bir Cumhurbaşkanı kararıyla 
çıkılması. Biliyorsunuz o yüzden AYM’ye götürülmedi. Danıştay’a götürüldü. 
Hem CHP tarafından hem de Baro tarafından, başka da götürenler olduğunu 
düşünüyorum. İdarenin bir irade açıklamasıyla, Cumhurbaşkanı kararıyla, 
insan hakları alanında düzenleme yapan Meclis’i çıkardığı onay kanununun 
verdiği yetkiyle yapılan düzenleme, kaldırılabiliyor.

Yani temel haklar konusunda bizim kanunlarımızı değiştiren ve Anayasa 90. 
maddeye göre de bizim kanunlarımızla eşdeğerde olan hatta kanunlarla çeliş-
tiğinde geçerli olan, Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek bir sözleşmeden 
Cumhurbaşkanı kararıyla çıkıldığı bir dönemdeyiz. Devlet Bahçeli’nin, iktidar 
koalisyonu ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin AYM’nin HDP’nin kapatılma da-
vasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi geri 
göndermesine ilişkin ifadesine bakınız: AYM kapatılsın. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava iddianamesini neden hazırla-
mıştı? Onu da hatırlayalım, çünkü Bahçeli demişti ki Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı bir iddianame hazırlasın, hazırlamazsa biz başvuracağız. Türkiye’de 
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yargı sisteminin geldiği nokta bu. Nasıl geldiğini de konuşmak isterim. Kavala 
ve Demirtaş hakkında verilen AİHM kararlarına bakınız. AİHM’nin 18. mad-
deden bugüne kadar verdiği en güçlü karar Demirtaş kararı. Yani Demirtaş 
kararı diyor ki; Türkiye’de yargı siyasallaşmıştır. Demirtaş Türkiye’nin en büyük 
üçüncü muhalif partisinin genel başkanıyken tutuklandı, cumhurbaşkanı ada-
yı olup milyonlarca oy almıştı.

Bugün siyasi saiklerle cezaevinden tutulduğunu AİHM çok güçlü bir kararla 
tespit etti. Kararın özü bu. Bu kararı yazan hakimlerin söylediği de Türkiye’de 
yargı sisteminin artık tamamen siyasallaşmış olduğuna ilişkindir ve bunu da 
çok iyi gösterir, çok iyi bir karardır. Herkese okumasını tavsiye ederim. Bir hu-
kuk eğitimine ilişkin karardır aslında Demirtaş kararı. Enver hocam bahsetme-
di, mutlaka görmüştür. Bir ay içinde AİHM iki hâkimin başvurusu hakkında iki 
karar yayınladı. Bunlar derslerde okutulması gereken, yani yargı bağımsızlığı 
nedir sorusuna cevap olarak derslerde okutulması gereken kararlardır. Biri 
eski Yar-Sav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında verilen karar. Diğeri 
de bir hâkim Bilgen’in öngörülemez performans kriterleri nedeniyle yerinin 
değiştirmesi hakkında verilen bir karar. Gerçekten eski HSYK -yeni HSK’nın- 
yapısının nasıl yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencelerini tehdit ettiğini an-
latan yargı sisteminin nasıl kurulması gerektiğini düşündüren ders niteliğinde 
iki karar. Bugün bizim payımıza düşen ne yazık ki Türkiye’de yargı sisteminin 
neye hizmet ettiğini o kararlardan okumak. 

Bu uzun girişin ardından sunumumu kısa da tutmaya çalışacağım. Yaklaşık 
bir saati de tamamlamış olduk. 20 dk’yı geçmemeye çalışacağım. Anayasa-
sızlaştırma kavramı üzerinde duracağım. Bu kavram teknik bir kavramdır. Tür-
kiye’de nasıl uygulandığına değineceğim. Anayasasızlaştırma uygulamalarıyla 
kurulan rejimden çıkış yollarını tartışmamız gerektiğini, artık öyle bir eşikte 
olduğumuzu söyleyeceğim ki buna inanıyorum, bu eşik geçilirse ne yazık ki, 
bu eşiğin ardının çok karanlık olduğu savlayacağım. Dolayısıyla bu eşikte vere-
ceğimiz mücadelenin de çok önemli olduğunu, hukuksal ve siyasal mücadele-
nin geleceğimizi belirleyeceğini düşündüğümü baştan söyleyeyim. 

Sayın Enver Kumbasar bir şey söyledi. 21. yüzyılda batı hukuk sisteminde asla 
olamayacak şeyler Türkiye’de oluyor, dedi. Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. 
Türkiye’nin yalnız olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye aslında kendisine 
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benzer başka ülkelerden, Batı Avrupa’da, Kuzey ve Güney Amerika’da, As-
ya’da ortaya çıkan otoriter rejimlerden öğreniyor. Daha doğrusu, elli yıldır sal-
dırganlığı artan neoliberal rejimler, demokrasi ve katılımı, bunun için gerekli 
asgari kurumları ortadan kaldırmaktan çekinmiyorlar. Bu rejimlerin adı he-
nüz konulmuş değil; siyaset bilimi literatüründe, kamu hukuku literatüründe 
genel devlet teorisinde bu rejimlere ilişkin çeşitli adlar var. Klasik anlamıyla, 
Roma hukukundan miras kalan anlamıyla diktatörlükten popülizme, otoriter 
popülizme, seçimli otoriterliğe kadar genişleyen adlandırmalar var. Nerelerde 
bu rejimler?

Örneğin Avrupa’nın göbeğinde, Macaristan’da. Macaristan’da -bir sembolik 
eşikten bahsediyorum- Hitler’in kararnameyle yönetmeye başladığı gün ile 
aynı güne denk getirilerek Orban’ın Enabling Act denilen yasayla, kararna-
melerle yönetmeye başladığını, yönetmeye başlama girişiminde biliyoruz. 
Polonya’da anayasa mahkemesi ile hükümetin çekişmesini izliyoruz. Fran-
sa’da rejimin giderek otoriterleştiğini adım adım izliyoruz. Bu süreçler siya-
set biliminde artık tanımlanmış adımlarla işletiliyor: Birincisi; öncelikle temel 
hakların askıya alınacağı olağanüstü hallerin ilan edilmesi ya da temel hak ve 
özgürlüklerinin kullanımının olağanüstü hal ilan edilmeden anayasasızlaştır-
ma süreçleri içinde sınırlandırılması. Ardından seçime ilişkin pratiklerin yani 
iktidarların demokratik yollarla, barışçıl bir şekilde değişmesi ilkesinin, adil ve 
güvenceli seçimin kurallarının değiştirildiğini görüyoruz.

Yurttaşlar arasından ayrımlar ve ayrıcalıklar inşa edilerek, haklar düzeninden 
ayrıcalıklar düzenine geçildiğini görüyoruz. Bunun aracı olarak geniş halk ke-
simlerinin terörist-vatan haini gibi düşman hukukunun terimleriyle yurttaştan 
ayırılması. Bu süreç ve uygulamaların dünyanın farklı bölgelerinde ama bir-
birinden öğrenen ve birbirine benzeyen rejimleri ortaklaştırdığını görüyoruz. 
21. yüzyılın birinci çeyreğindeyiz ve 21.yüzyılın birinci çeyreğinde; Almanya’da 
Nazizm’in, İtalya’da faşizmin iktidara geldiği ve dünyanın her yerinde faşizm-
lerin ortaya çıktığı bir dönemin eşiğine yüz yıl sonra yeniden geldiğimizi ne 
yazık ki düşünüyorum. Bu eşiğin ötesine geçilmemesi için; genel bir siyasal 
gelecek beklentisini kaybedecek düzeye gelmemek için demokrasi için veri-
lecek mücadelenin hayati olduğu kanısındayım. Örneğin ABD’de ve 3 Kasım 
2020 seçimlerini değerlendirelim.



[ 24 ]

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI

ABD’de 3 Kasım 2020 seçimlerine giderken Trump’ın –ki ciddi de bir oy aldı- 
yaptığı şey ile Türkiye’de karşılaşacağımızı düşünelim. –Fantastik bir varsayım 
olmasa gerek, zira bu rejimler birbirinden öğreniyorlar- Türkiye’de bu yapıl-
dığında ne olacağını düşünün. Kendi partisinden olan seçimi yürütmekle gö-
revli bir kişiyi arayan başkanı düşünün. Georgia eyaletinde telefon konuşma-
sını muhtemelen hepiniz duydunuz, oy sayımını geciktirmesini, bekletmesini 
ve değiştirmesini istiyor. ABD’de seçimlerin öncesinde bütün eski savunma 
bakanları, 2’si Trump döneminde çalışmış 10 eski savunma bakanı açıklama 
yaptı. Ordu seçim sürecine müdahil olmasın diye.

Akademisyenler bu seçim sürecine ilişkin açıklama yaptılar. 80 akademisyen. 
ABD’nin en önemli üniversitelerinde ders veren akademisyenler halka dediler 
ki; bu seçimlere sarılın. Bu seçimler bir provokasyona denk getirilirse iktidarın 
barışçıl biçimde el değiştirilmesi engellenmeye çalışılırsa halkın direnme 
hakkının kullanılması gerektiğini söyledi 80 önemli akademisyen. Çünkü 
Trump’ın faşizmin sınırında olduğunu biliyorlardı. ABD’de bir yargı kurumu 
var. ABD’de bir yargı kurumu–ki Trump’ın güçlü bir hukukçu olan hakim Gins-
burg’un vefatının ardından yaptığı atama ile mahkemeyi paketleme iradesini 
göstermeşti- bizdekine oranla çok daha güçlü bir kurumsal geleneğe dayanı-
yor. Böyle bir kurum yürütme gücünün karşısına bir güç olarak çıkabildiği için 
de ABD’de en azından kurumsal, biçimsel demokrasi koşulları bugün varlığı-
nı sürdürebiliyor. Türkiye’de anayasasızlaştırma süreci, yargı bağımsızlığının 
olmadığı, yürütmenin karşısında bir güç olarak yargının bulunmadığı bir 
rejimi mümkün kıldı.

Seçimler konusunda hiç de güven vermeyen tecrübelerimiz var. İstanbul se-
çimlerinin iptalini gördük. Bugün gündeme getirilen il ve ilçe seçim kurulları-
nın o ilin ve ilçenin en kıdemli hakimleri tarafından değil atanan hakimlerce 
kurulması için yasa tekliflerinin tartışılmaya başladığını duyuyoruz. Yine ör-
neğin İrfan Fidan’ın Yargıtay üyeliğine nasıl ve neden atandığını, oradan da 
AYM’ye nasıl seçildiğini biliyoruz. Yargıtay’da bir davaya bile bakmadan, he-
nüz Yargıtay üyeleri ile tanışmadan, covid nedeniyle ertelendiği söylenen se-
çim pandei koşulları daha da ağırlaşmışken yapılıp seçiliyor. Hiçbir meslekta-
şıyla tanışma fırsatı bile bulamadan Yargıtay’dan AYM için aday oluyor. Yüksek 
de oy alıyor. Yargıtay’ın gönderdiği isimler arasından az oy alan isim değil. Peki 
Yargıtay neden bunu yapıyor. Yargıtay kanunu değişikliklerine bakın son 10 yıl-
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da. Kadrolar nasıl değiştirilmiş? Her kanun değişikliğinde kaç kadro eklenmiş? 
Sonra neden ve nasıl azaltılmış. Bu kişiler dairelere nasıl dağıtılmış? Bunların 
hepsi mahkemeleri “ayarlamaya” dönük adımlardır.

Danıştay için de aynı şey geçerli. Bakınız, Danıştay teşkilat kanununa bakın. 
Üye sayıları nasıl arttı, nasıl düştü dairelere bu üyeler nasıl dağıldı. Sulh hâ-
kimi düzenlemesine bakınız. İktidarın müdahil olmasını kendince gerektiren 
durumlarda bütün müdahale araçlarını yarattığını görürsünüz. Dolayısıyla 
bunun teknik koşullarını siyasal iktidar yaratıyor ve yapıyor. Yargının rejime 
bağımlı, hatta rejimin kırbacı haline gelmesinin herkes tarafından görülebile-
cek bir matematiği var. İktidarın özenle yürüttüğü çabalarla oldu bu. Ne yazık 
ki muhalefet olarak bunun karşısında duracak bir güç olmadı. Bu kurumlar 
yürütmenin karşısında duramazsa bizim güvenebileceğimiz anayasal güven-
celerimiz, haklarımız da ortadan kalkacak. Bu ne demek? Özlem Hanım kendi 
iş kolu alanında çok iyi anlattı. Bunu genelleştirmek de mümkün. Güvensizlik, 
güvencesizlik, hukuk alanında sağlanacak güvencelerin ortadan kalkması in-
sanların tamamen belirsizliğe sürüklenmesi demek. Bu korkunç bir şey. Yani 
yapacağınız davranışın hukuk aleminde yaratacağı sonucu hiçbir zaman ön 
göremeyecek, bilemeyecek olmanız sizin özel hayatınızda, iş hayatınızda ve 
kamusal alanda, -mesela bugün burada gerçekleştirdiğimiz kamusal faaliyetin 
hiçbir zaman ön göremeyeceğiniz etkileri olabileceğini düşünün- ağır sonuç-
ları var. 

Umarım uygulamaya ilişkin bu anlattıklarım, Anayasasızlaştırma kavramına 
ilişkin söyleyeceklerimin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Anayasasızlaştırma 
kavramını 2014 yılından beri Türkiye’nin bugünkü rejimi için kullanıyorum. 
Alanda birçok bilim insanın da kullandığını biliyorum. Örneğin Kemal Gözler 
Hoca daha önceki yazılarında bu kavramı kullanıyordu. Özellikle darbe dö-
nemleri için kullanıyordu. Gözler de bu dönemi mevcut rejimi kullanmaya 
başladı. Nedir bu kavram? Çok basitçe şöyle anlatabilirim. Darbe yapıldığında, 
darbe icra edilmeye başladığı anda bir mevcut Anayasa var ve bir de darbeci 
güç var. Şimdi bu darbeci güç, cunta, yani bir Anayasal kurum olmayan kendini 
Anayasal kurumların üstüne tanımlayan bir güç olarak ilk olarak şunu yapıyor: 
Bundan sonra Milli Güvenlik Konseyi’nin ya da 1960’taki adıyla Milli Birlik Ko-
mitesi’nin ağzından çıkan ya da kâğıda döktüğü her kural Anayasa değerinde-
dir. Böylece ülke Anayasasızlaştırılmıştır.
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Diğer bütün kuralların kendisinden ya da kendisine dayanan normlardan tü-
retileceği, bütün yetkilerin Anayasa’ya dayanmak zorunda olduğu biçiminde 
tanımlayabileceğimiz anayasanın üstün norm niteliği ortadan kalkar. Herhan-
gi bir kanun, yönetmelik hatta herhangi bir genelge düzeyine indirgenmiş 
olur. Teknik olarak Anayasasızlaştırma kavramının anlamı bu. Kendi açımdan 
bu kavramı bugünün Türkiye’si için neden kullandığımı söyleyeyim. Bahadır 
Bey başta söyledi. Çok sık Anayasa ihlali yapılıyor dedi. Ama Anayasa ihlali 
kavramını kullanmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Anayasa’ya uygun 
olmayan hükmet, iktidar davranışları, yasama eylemleri yani kanunlar ya da 
yasama işlemleri ve Anayasa’ya uygun olmayan yargı kararları mümkündür.

Bunlar Anayasa’yı ihlal değildir. Anayasa’ya aykırılıktır. Yürütme de idare de 
yasama da yargı da Anayasa’ya aykırı kararlar alabilir, işlemler yürütülebilir 
fakat Anayasasızlaştırma dediğimiz şey artık bir Anayasal düzenden bahse-
demeyeceğimizdir. Bunun somut olarak Türkiye’de nasıl gerçekleştiğini anlat-
maya çalışıyorum. Yani sıklıkla Anayasa’nın ihlal edilmesi, Anayasa’ya aykırı 
karar ve işlemlerin yürütülmesinden bahsetmiyorum. Bu Türkiye’de zaten 
çok sık karşılaştığımız bir şeydi. Mümtaz hocanın güzel bir sözü var. Herhalde 
Türkiye kadar Anayasa’nın konuşulduğu bir ülke yoktur der. Çünkü hak ve 
özgürlüklere ilişkin çözümlerimizi her zaman anayasa sorunu olarak görürüz, 
-tabii yanlışımız bunu sadece bir metinden ibaret olarak görmek.- Dolayısıyla 
haklarımız ihlal edildiğinde biz Anayasa’nın ihlal edildiğini söyleriz. Fakat Ana-
yasasızlaştırılmış bir düzende artık bunun hakkında konuşacak zeminlerimi-
zin olmadığı bir rejimden bahsediyoruz. Bakın Bahçeli’nin söylediklerini bu 
yönüyle düşünelim. Anayasa Mahkemesi kapatılsın açıklaması nasıl bir etki 
doğurdu? Buradan 20 yıl önce iktidar ittifakının parçası olan partinin lideri 
tarafından AYM kapatılsın denseydi bu kadar mı etkisiz ve tepkisiz kalırdı? Dü-
şünelim. 

Konuşmamın sonunda bu noktaya nasıl geldiğimizi çok kısaca, zamanınızı al-
madan anlatmaya çalışacağım. Bu noktaya birçok başka eşik aşılarak gelindi. 
Örneğin yeni bir anayasa yapmak için kurulmuş Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nun başkanı 2012’de dedi ki Türkiye’de bir darbe Anayasa’sı vardır ve biz onu 
ilga ettik. Sonra komisyon dağıldı. Elbette bir anayasa yapmadan. Darbe Ana-
yasası dedikleri yüzde 70’inden fazlası değişmiş olan 1995’te 2001’de 2004’te 
çok önemli değişikliklerin yapıldığı ve aslında standart bir burjuva Anayasa’sı 
haline dönüşmüş olan 1982 Anayasasının fiili olarak itibarsızlaştırılma süreci 
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başta 2010 referandumunda izlenen kampanyada ardından 2011’de kurulan 
Anayasa uzlaşma komisyonunun faaliyetlerinde onun ardından da bizzat yü-
rütme gücünü elinde bulunduran dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın AYM 
kararına uymuyorum “Anayasa’yı tanımıyorum’ dediği, Erdoğan’ın “AYM’nin 
kararlarına uymak zorunda değilim” diye açıkça söyleyebildiği bir sürecin ar-
dından geldik.

Bu sürecin sonunda birkaç şey oldu; birincisi bu süreçte örneğin 2010 referan-
dumundan sonra gerçekleşen yeni düzende yargının Fethullahçı örgüte tes-
lim edildiğini biliyoruz. Bu teslimatın ardından da yargının çok büyük suçlar 
işlediğini biliyoruz. Yargı örgütümüzün. Ardından sadece yargıyla sınırlı değil 
elbette devletin birçok kademesinde bir işbirliği adına çalışıldığını biliyoruz, 
devletin ele geçirilmesi perspektifi ile yaratılan krizleri ve taraflarını biliyo-
ruz. Bunun bizi getirdiği süreçte 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimi, devlet 
içinde örgütlenmiş bir cemaatin giriştiği, bir dini dinci cemaatin, ticari cemaa-
tin giriştiği darbe girişimi var; onun ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen 
OHAL ve bu OHAL sürecinde olağanüstü hali ilan etmeyi gerektiren durumla 
hiçbir ilgisi olmayan binlerce insanın olağanüstü hal kararnameleriyle meslek-
lerinden atılması ve açıkçası birçok başka yaptırımla beraber medeni ölüler 
haline çevirmesi var.

Bununla sınırlı kalmayarak OHAL koşulları içerisinde yeni bir referandum ile, 
ki ben buna plebisit demeyi tercih ederim, 16 Nisan 2017 Türkiye’nin rejimi-
nin değiştirilmesi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen, nere-
deyse bütün kapıların yürütme gücüne çıktığı ve yürütmenin karşısında onu 
da engelleyebilecek bir kurumun bırakın 3 erkten Enver hocanın başta saydığı 
temel Anayasal bir devletin 3 organından herhangi bir kurumun kalmadığı bir 
düzenin hazırlanması var. Yasama organına bakınız. Bir yasa teklifi gelmiş, ya-
sama organı reddetmiş. Anayasa’ya ve iç tüzüğe göre bu yasanın aynı yasama 
yılı içerisinde bir daha getirilmesi mümkün değil. Bir hafta sonra getiriyorlar. 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararında, yürütmenin açıkça fonksiyon 
gaspı yaptığını görüyoruz. Yargı meselesini zaten konuştuk. Bu sisteme OHAL 
koşulları içerisinde geçildiğini hatırlayın. OHAL koşulları içerisinde seçimleri 
yürütmekle görevli yargıçlardan oluşan seçim güvenliği ve seçim adaletini 
sağlamakla görevli YSK’nın kanunlara aykırı olarak 2 milyon mühürsüz oy pu-
sulasını geçerli saydığını da düşünün. Dolayısıyla bu sürece böyle geldik.
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Anayasasızlaştırma bu sürecin her adımında, her eşikte uygulama zemini bul-
du ve Türkiye’nin bugün geldiğimiz noktada Anayasasızlaştırılmış bir rejim ol-
duğunu söyleyebiliriz. Anayasasızlaştırılmış bu rejimin bize söylediği şey şu; 
hiçbir güvenceniz yok. Sizi bir beka çemberinin içinde terörist ilan edebilirim, 
işte bir bildiri yayınladınız diye 309’dan değil de 316’dan sizi yargılayabilirim. 
Yani yürütmenin karşısında artık hiçbir kurumsal gücün olmadığı bir dönem-
deyiz. Peki ne yapacağız? Hukuki araçlarımızı demokratik kanallarımızı sonu-
na kadar kullanarak artık bu eşiğin, biçimsel demokrasiyi tamamen ortadan 
kaldıracak eşiğin de aşılmaması için mücadele etmenin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Demokrasi mücadelesinin böyle bir eşikte ancak sahipleri ta-
rafından, özneleri tarafından ona gerçekten ihtiyacı olan geniş halk kesimleri 
tarafından verilebileceğini; dolayısıyla içeriksiz bir demokrasi söyleminin bu 
koşullarda anlamsız olduğunu söylemek istiyorum. Çok da uzatmadan sözleri-
mi burada tamamlayayım. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim.

BAHADIR BERDİCİOĞLU:

Teşekkürler hocam. Hakikaten çok önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. 

Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Gezi parkının bir gecede İBB’den alınıp 
yandaş vakıfa verildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ayasofya Baş İmamı’nın şeriat 
çağrılarına herhangi bir soruşturma yapılmazken, emeklilerin bir Montrö çı-
kışına, ya da cemaat üyesi sarıklı Amiralin görüntülerinden kaynaklı yapılan 
laiklik kaygılarının dile getirilmesinin darbe çağrıştırıcısı olduğundan kaynak-
lı soruşturmaların açıldığı bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra 
20 Temmuz’da yayınlanan OHAL ile beraber Anayasa’nın askıya alınması ve 
ardından çıkarılan KHK’larla işinden ekmeğinden edilen yüz binlerce kamu 
emekçisi büyük mağduriyet yaşadılar hala da yaşamaya devam ediyorlar.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sürekli uzatılması, 
özellikle KESK’lilerin dosyalarının hala incelenmemiş ve bekletiliyor olması, 
Komisyonun hukuksuzluğuna dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya bir 
yürüyüş düzenlendi. İstanbul’dan başladı, Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eski-
şehir ve Ankara. Tüm bu illerde çok büyük engellerle karşılaşıldı. Ancak Anka-
ra’ya geldiğimizde yürüyüşümüzün finalini yaptırmadılar. Basın açıklamamızı 
yaptık. Çalışma Bakanlığı’na yaklaştırmadılar. Anayasa’nın 34.maddesi açık. 
Bu madde bize “herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü 
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yapma hakkına sahiptir” demekte. Ancak Ankara’daki emniyet güçleri bunun 
böyle olmadığını Anayasa’nın bu yaptığımız işe cevaz vermediğini söylediler. 
İstanbul’da ve diğer illerde Anayasa farklı işliyor, Ankara’da farklı işliyor. Bugün 
yine hakikaten vicdanları yaralayan, yargılamaya ilişkin bir kararın haberiyle 
güne uyandık. 10 Ekim davasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Baş savcılığı 9 sa-
nığa verilen cezayı fazla buldu. Patlama esnasında şok geçiren ya da polisin 
attığı gaz ile yaşanan mağduriyetlerin iptal edilmesini istedi. KESK’in TTB’nin 
TMMOB’un ve diğer kurumların zarar görmediklerini söyledi ve bu gerekçeyle 
de dava açma haklarının olmadığını söyledi. Bu da bu günün önemli gelişme-
lerinden bir tanesiydi. 

Dinçer hocam da söyledi, Anayasa’da kamu görevine girmede görevin ge-
rektirdiği nitelikler dışında bir ayrım yapılamaz denildiği halde ve Meclis iç 
tüzüğünde reddedilen yasa teklifi bir yıl geçmeden görüşülemez dense de, 
güvenlik soruşturmasına ilişkin ısrar, ben yaptım oldu mantığıyla hukuksuz 
bir biçimde meclise tekrar getirildi. Meclis Başkanının “koşa koşa geldim 
müdahale ettim, bir hafta sonra da tekrar görüşülmesine ilişkin emri verdim” 
şeklinde bir açıklama tarihte kara bir leke olarak yer alacak. İnanılmaz bir 
dönemden geçiyoruz. 

Son sözlere geçmeden gelen soruları sizlere ileteyim. Bir arkadaşımız Anayasa 
Mahkemesine neden ihtiyaç duyulur? AYM neden kapatılmak istenir? anlam 
ve değeri nedir? neden ortaya çıkmıştır? hangi ihtiyacı karşılamaktadır? Bu 
soruların bir bölümüne yanıt verildi diye düşünüyorum. Yargılamaya ilişkin 
hâkim ve savcıların yaşadığı sorunlar ve yargının yaşadığı sorunlar, hazırla-
nan reform paketleriyle de bir başarı elde edilemedi. İstenilen seviyede halkın 
adalet hizmetlerine erişimine de bir etkisi olmadı. Bu anlamda neden olmu-
yor? sorusunu sorabiliriz Enver hocama. Ne yapmak gerekir? Özlem, yargı 
emekçilerinin sorunlarını anlatırken, can yakıcı sorunları dile getirdi. Bunlarla 
çözüm noktasında nasıl bir yol yöntem izlenir, örgütlenme bu anlamda ne ka-
dar önemlidir? Örgütlülük sayesinde geçmişte kazanılmış birtakım kazanımlar 
var.

Yargı Emekçilerinin bir dönem verilen, daha sonra ödenmeyen havuz paraları-
nın tekrar nasıl alınacağına ilişkin yol yöntemler neler olabilir? Dinçer hocam 
tabii en önemli şeylerden birisi Anayasa değişikliğinin yapıldığı 2010 referan-
dumuyla beraber bir cemaatin eline geçen yargının bu biçimde kullanılması. 
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15 Temmuz’da aslında başarısız olan darbe girişimiyle beraber 20 Temmuz’da 
neden bir Anayasa’ya ihtiyaç duyuldu. KHK’lerle güya FETÖ ile mücadele adı-
na ilan edilen OHAL’de aslında uygulamada çok saçma sapan şeylerle karşılaş-
tık. Yaşanan OHAL süreci mücadele anlamında geriye götüren bir süreç oldu. 
Dinçer hocamın da söylediği gibi Türkiye’nin otoriterleşmede ve Anayasa-
sızlaşmada aslında yalnız olmadığını Avrupa’nın da giderek otoriterleşmeye 
doğru adım attığını söyledi. İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasından sonra, 
acaba Avrupa buna ne diyecek diye bekleyenler oldu, bir yaptırım gelecek mi 
diye bekleyenler oldu. İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin kısıtlamalara yönelik 
hukuksuzluğa gelen tek açıklama “kaygıyla izliyoruz” oldu. Ticari beklentiler 
her şeyin önüne geçti diyebilirim.

Ben bu çerçevede sizlerin son sözlerini almak isterim. Aynı sıralamayla gider-
sek Enver hocam ne demek istersiniz.

ENVER KUMBASAR:

Teşekkür ederim sayın başkan.

5 dakikada toplamaya çalışayım. Öncelikle dinamik Anayasa kavramı kulla-
nıldı. Dinçer hocam söyledi beni heyecanlandırdı. 1979 yılına gittim İstanbul 
Hukuk fakültesi 1.sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıflarda Anayasa dersi okutulur. 
Türkiye’de o dönem ne kadar Anayasa kitabı varsa toplamışım, okuyorum ama 
Mümtaz Hoca’nın kitabını ve dinamik Anayasa kitabını bulamıyorum. Lise 
arkadaşım kütüphaneden bana hediye etti. Halen kütüphanemde. Dinamik 
Anayasa çok önemli bir kavram. Şimdi yeni bir kavram oluştu. Anayasasızlık. 
Bu da günümüze denk düşüyor. Hoca çok iyi anlattı teşekkür ederim. Benim 
düşüncemdeki farklı ifadesini açıklamak isterim. 2.dünya savaşı dönemindeki 
uygulamalarıyla özgürlükler çağı olarak değerlendirildi. 21. Yüz yıl da böyle 
bekleniyordu ama enteresan bir şekilde bu küreselleşme ve bu küreselleşen 
kapitalizm ile birlikte tersine bir yapı oluştu. Popülizm ve otoriterleşmeye gi-
dildi. Çok doğru bir şekilde hoca söyledi.

Gerçekten Macaristan ve Polonya’da bu zirveye çıktı. Yönetimi elinde bulun-
duranlar yargıyı baskıladılar, Anayasal değişiklikler ile yasal değişikliklerle 
büyük mücadeleler oldu. Biz sendika olarak oradaki sendika ve kurumlarla 
bağlantı içerisindeyiz. Bu otoriterleşme orada da kendisini gösterdi örnekleri 
var ama şimdi görüyoruz ki bu karşı mücadeleler ve kapitalizmin küreselleş-
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mesinin çıkmaza girmesi bu şeyi yeniden tersine döndürecek gibi görünüyor. 
Bu bir mücadeleyi gerektiriyor ve bu da veriliyor dünyada. Yazı işleri müdürü 
Özlem kardeşimin değerlendirmeleri benim için çok aydınlatıcı oldu. Elbette 
ki ben 30 yılı aşkın bir yargıcım. Onlarca müdür arkadaşlarla beraber çalıştım. 
Tabii ki hayata bakışımız ve yargıya bakışımız bütün olarak bileşenleridir. Bir 
bütünüz biz yani mübaşirinden yargıcı, komisyon başkanına kadar.

Daha da genişlettik biz bunu. Avukatlar ve adliyedeki diğer hizmet birimleri 
bunun içerisinde yer alır. Bir şekilde bu bileşenlerin buradaki hizmete kat-
kı vermesi gerekiyor. Bunun sağlanması gerekiyor. Burada yapılan bir öneri 
çok dikkatimi çekti ve bunun gündemde tutulması gerekli. O da yargı çalı-
şanlarının adalet komisyonlarında yer alması, temsil edilmesi. Bu olmasa bile 
personel alımlarında mülakat grubunda varsa böyle oluşturulacaksa temsileri 
sağlanmalı. Kendisini tebrik ediyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi sorulan 
soruyla ilgili kısaca şunu söylemek isterim. Gerçekten bu son 20-25 yıl belki 
90’ların sonundan başlamak lazım, yargı üzerine hem mevzuat olarak hem 
kurumsal yapılar olarak hani yargıçların yetiştirilmesi filan çok büyük deği-
şiklikler yapıldı, her değişiklikte büyük bir umutla, yargı daha da hızlanacak 
adalete erişim sağlanacak, adil yargılama sağlanacak, bütün bunlara büyük 
bir beklenti olarak önümüze konuldu. Fakat bunun olmadığını gördük. Bu so-
run büyü, üzerine bir saat konuşulabilir. Kısaca özetlemek gerekirse; 1-Hukuk 
fakülteleri, bunlar ne hale geldi görüyoruz. Ülkenin her yerine Hukuk fakülte-
si açıldı, hoca bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla hukuk öğrencisi yetişmiyor. 
Sonra mesleğe kabuller. Son dönemlerde nitelik bir tarafa bırakıldı. Hiç öyle 
değildi tabii. Sorun vardı ama bu boyuta hiç taşınmamıştı.

Ayrıca konuşmamda bahsettim hani avukattan mesleğe kabuller bu son dö-
nemde özellikle seçilerek alınan insanlar böyle göz göre göre yani parmağı-
nı gözümüze sokar şekilde siyasal kimliği olan insanlar mesleğe dahil edili-
yor. Anayasa’da hüküm var yargıç vicdanına göre davranır ama bu o kadar 
önemli bir şey ki bunu kişisel iradeye bırakamazsınız. Kurumsal güvenceler 
oluşturmalısınız. Dolayısıyla mesleğe kabuller dahi tamamını sağlayacak ni-
telikte ne nicelikte olması gerekir. Bunlar yok. Sonra tabii siyasal anlamda 
belki bir değerlendirme yapmak gerekir. Sonuçta yurttaşa sorulduğunda bize 
sorulursa ben saatlerce anlatırım ama, yurttaş sonuçta sunulan bu hizmet-
ten memnun değil. Bu adalet değil diyor. Diyor bunu inanın. Yüz yüze geldi-
ğimizde. Mahkemelerde sokakta şurada burada, çevremizde. Bu sağlıklı bir 
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gidiş değil, hiç değil. Elbet bizim yapacağımız şey, dayanışma ve mücadele. Şu 
anda bir dayanışma içindeyiz burada. Aynı zamanda bir mücadele içindeyiz. 
Sokakta belki elinde bayrak yürüyüş burada da bu. Ben çok memnun oldum 
bu akşamki bu oturuma katılmaktan. Çok da yararlandım Dinçer hocamdan, 
müdürümden. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Başkanım size de ayrıca 
teşekkür ederim. Herkese izleyenlere iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler 
diliyorum.

BAHADIR BERDİCİOĞLU:

Teşekkürler Hocam.

ÖZLEM YILMAZ YEŞER:

İki ek yapayım. Aslında ben de 27. yılımı çalışıyorum kurumda. Bizi de ku-
ruma girdiğimizde ilk öğrendiğimiz şey eski kuşaklardan, yargı hizmetleri bir 
bütündür. Kalem, hâkim, savcı hepsi birlikte üretir. O yanıyla da işi yürütürken 
aslında önceki dönemlerde daha dayanışmanın hâkim olduğu bir iş ortamı 
vardı, biz biraz o döneme denk geldik. Biraz önce hani mobbing ile söylediğim 
sıkıntılarda bu dönede ise ilişkilerde bir değişim ve dönüşüm var. Biraz ona 
vurgu yapmak istedim. Yoksa adliyelerde işin hani bir bütün olduğu konusun-
da hemfikiriz diyeyim. Şimdi bizim uzun yıllar sendika olarak yargıya ilişkin bir 
sloganımız var. “Yargıda adalet istiyoruz”. Etrafında birçok talebimizi ördük. 
Biraz önce bahsettiğim ekonomik haklarla ilgili kazanımlara baktığımızda az 
çok yargı emekçilerini hak-talep etme potansiyelini gösterdiğini, sendikal ha-
reketlerin yüksek olduğu dönemlerde kazanılan haklardı. Hem kurum idari 
kurullarında hem genel toplu sözleşme mücadelesinde bağlı olarak verilen 
mücadelede bu haklar elde edilmiştir. Geriye gitmesinin temel sebebinin 
artık bir hak talebi konusunda talepkar olmamaya bağlıyorum ve sendikal 
örgütlülüğün sendikal hareketliliğin yaşadığı tıkanıklıkla da ilgisi olduğunu 
düşünüyorum.

Grevsiz, toplu sözleşmesiz bir sendika hakkıyla herhâlde buraya kadar gelebi-
lecektik. Grevli bir toplu sözleşme olmadan birçok hakkın elde edilmesi çok 
mümkün olmadığını bu yaşadığımız süreç bize gösteriyor. Şimdi 2020 yılı yetki 
tutanaklarına ben baktım Adalet Bakanlığında. 75 bin 500 civarında bir perso-
nel görünüyor. Bunun mesela 40 bin küsuru sendika üyesi. 26 farklı sendikaya 
üye bu 40 bin çalışan. Şimdi bu kadar dağınıklığın olduğu sendikal hareke-
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tin tıkandığı bir eyerde tabii örgütlenme hak talep etme ve harekete geçme 
noktasında da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

Geriye gidişin en temel sebeplerinden birisi bu. O nedenle çözümün bir ayağı, 
gerçek bir sendikal örgütlenme, hak talep eden ve mücadele eden hâkim, bir 
hatta ilerlenmesi ve grevli toplu sözleşme hakkı konusunda mücadelenin yük-
seltilmesi olacak diye düşünüyorum. Yani bütün kamu emekçileri olduğu gibi 
yargı emekçilerinin çıkarlarının da önemli boyutunun buraya bağlı olduğunu 
düşünüyorum. Ben sözlerimi böyle sonlandırayım. Bütün panelistlere ve sen-
dikamıza tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.

BAHADIR BERDİCİOĞLU:

İyi akşamlar Özlem, teşekkürler.

Dinçer Hocam sizin son sözlerinizi alalım.

DİNÇER DEMİRKENT:

Bir şey ekleyeyim. Belki de Türkiye’de siyasal düzenin nasıl işlediğini iyi gös-
teren şey birkaç gün önce yaşandı. Ömer Faruk Gergerlioğlu olayından bah-
sediyorum. O olayın bütünü değil, o olayın bir noktasını hatırlatacağım. Ger-
gerlioğlu’nu gözaltına almaya giden polis, Gergerlioğlu’nun TBMM kürsüsünde 
işkenceci olarak, işkenceci iddiasına bulunduğu kişi. Yani siz bir milletvekili ola-
rak parlamento kürsüsünde bir kişi hakkında bir iddiada bulunuyorsunuz ve bu 
bir işkence iddiası yani anayasa ve uluslararası sözleşmelere göre mutlak yasak 
olan işkence. Hiçbir koşulda yapamayacağınız işkence. Zaman aşımına tabi ol-
mayan bir suç. Savaşta da yapamazsınız, OHAL’de de, yani hiçbir koşulda.

Bunu araştırmak yerine etkili olarak soruşturmak yerine bu kişiyi, bu kolluğu, 
gidip kendisi hakkında işkence iddiasını meclis kürsüsünden söyleyen millet-
vekilini gözaltına almak için görevlendiriyorsunuz. Ne dersiniz adına, ilkel bir 
intikamcılık diyebilirim belki. Başka birçok kelime kullanabilirim ama uygun 
kelimeyi bulamıyorum. Ama Türkiye’nin ne yazık ki siyasal hukuksal sistemini 
çok iyi anlatan bir olay olduğunu düşünüyorum. Özlem Hanım’ın ve Enver 
Bey’in söylediklerine ekleyeceğim başka bir şey yok. Haklarımızı ilerletmek 
güçlendirmek, bu mücadele içinde olmak, yurttaşlık hukukumuzu yaratmak 
zorundayız. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim hem dinleyicilere 
hem panelistlere, çok öğrendim.
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BAHADIR BERDİCİOĞLU:

Biz teşekkür ederiz. Ben de bizleri ekrandan telefondan bilgisayardan sosyal 
medyadan takip eden arkadaşlarımın sabrına sığınarak, bir son cümle söyle-
miş olayım. Biz hakikaten o kritik eşik aşılmadan bir kez daha, eğer daha de-
mokratik daha özgür, insan haklarına saygılı, laik bir ülkede yaşamak istiyorsak 
bunu da ancak ve ancak kendi mücadelemizle kazanacağımızdan şüphemiz 
yok diyorum. Hukuki araçları ve demokrasi kanallarını kullanarak tabii ki.

Önümüzde yine 2021-2023 yıllarını kapsayan Kamu Emekçileri adına 
imzalanacak bir toplu sözleşme dönemi var. Bu şu anda bizim adımıza toplu 
sözleşmeyi imzalamaya yetkili malum sendikayla kamu emekçilerinin, özelde 
yargı emekçilerinin ekonomik özlük haklarında refaha kavuşmaları mümkün 
görünmüyor. Ancak biz grevli toplu sözleşmeli gerçek bir sendikal hak mü-
cadelesinden vazgeçmeyeceğiz bunu ele edene kadar mücadele edeceğiz. 
Dayanışma içerisinde mücadele edeceğiz. Yargıçlar Sendikasıyla, Mülkiyeliler 
Birliğiyle dayanışma içerisinde, diğer meslek örgütleriyle dayanışma içerisin-
de, Türkiye’nin daha demokratik, daha yaşanabilir bir ülke olması mücadele-
sini sürdüreceğiz.

Ben panelimizi çok faydalı buldum. Çok şey öğrendim. Bütün panelistlere ve 
bizleri dinleyenlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız, ağzınıza sağlık, Sendikamız 
ve MYK adına teşekkür ederim.
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