Ýnsan Haklarýnýn Korunmasýnda
Meclis Araþtýrmasý
Ýzzet Eroðlu*

1. Giriþ
Ýnsan haklarý, insana sýrf insan olmasý sebebiyle tanýnan vazgeçilemez ve
devredilemez haklardýr. Ýnsan haklarýnýn anlam kazanabilmesi, sadece resmi
dokümanlarda kategorize edilmesine veya ülkelerin Meclislerinde benimsenmesine
deðil, uygulanabilmesine baðlýdýr. Bu sebeple insan haklarýnýn tanýnmasýyla
yetinilmeyerek uygulanabilmesi ve ihlallerin önlenmesi amacýyla yasama ve
yürütme organý bünyesinde çeþitli mekanizmalar oluþturulmuþtur.
Meclislerin kanun yapma ve hükümeti denetleme olmak üzere esaslý iki
görev ve yetkisi bulunmaktadýr. Denetim görevinin, özellikle güçler ayrýlýðý
ilkesinin egemen olduðu baþkanlýk sistemlerinde, gereði üzere yerine getirildiði
söylenebilir. Yasama ve yürütme organýnýn farklý mekanizmalar yoluyla oluþmasý
bunu temin etmektedir. Ancak ayný durumu parlamenter sistemler için söylemek
güçtür. Yürütme organýnýn yasama organýndan kaynaklanmasý, benzeþmeyi
beraberinde getirerek Meclisin denetim görevini yerine getirmesini büyük ölçüde
iþlevsizleþtirmekte ve iktidar partisinin hükümeti denetleme noktasýnda genelde
isteksiz davranmasý ile neticelenmektedir.
Meclis denetim görevini yazýlý ve sözlü soru, genel görüþme, Meclis araþtýrmasý,
Meclis soruþturmasý ve gensoru yollarýyla yerine getirmektedir. Bu makalede
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insan haklarýnýn korunmasýnýn saðlanmasý baðlamýnda Meclis araþtýrmasý ele
alýnacaktýr.

2. Meclis Araþtýrmasý
Anayasanýn 98. maddesinin üçüncü fýkrasýna göre Meclis araþtýrmasý belli
bir konuda bilgi edinilmek için yapýlan incelemeden ibarettir. TBMM Ýçtüzüðünün
104. maddesine göre Meclis araþtýrmasýnýn açýlmasýnda, genel görüþmenin
açýlmasýndaki hükümler uygulanýr. Meclis araþtýrmasý, hükümet, siyasi parti
gruplarý veya en az yirmi milletvekili tarafýndan Meclis Baþkanlýðýna verilecek
önerge ile istenebilir. Yapýlacak öngörüþme sonrasýnda Meclis araþtýrmasýnýn
açýlýp açýlamayacaðýna Genel Kurul iþaret oyuyla karar verir. Meclis araþtýrmasý,
kurulacak olan özel bir komisyonla yerine getirilir. Komisyonun üye adedi,
çalýþma süresi ve gerektiðinde Ankara dýþýnda da çalýþacaðý hususu Meclis
Baþkanlýðýnýn teklifi ile Genel Kurul tarafýndan kararlaþtýrýlýr. Komisyonun
çalýþmalarýný üç ay içerisinde bitirmesi gerekir. Üç ay içerisinde komisyon çalýþmalarý tamamlanamazsa bir aylýk kesin süre verilir. Komisyonun bir aylýk kesin süre
içerisinde de çalýþmalarýný tamamlayamamasý durumunda çalýþmalarýn tamamlanamamasýnýn nedenleri veya o ana kadar varýlan sonuçlar hakkýnda on beþ gün
içerisinde Genel Kurulda görüþme açýlýr. Genel Kurul görüþme ile yetinebileceði
gibi yeni bir komisyonun kurulmasýna da karar verebilir.
Meclis araþtýrmasý mekanizmasýnýn varlýðý, ayrý bir organ olan yasamanýn
bilgi edinmede hükümete baðlý olmamasý gereðinin sonucudur. Yasama organý
istediði takdirde yürütmeden bilgi isteyebileceði halde bunu yapmayarak kendisi
bilgi edinme faaliyetinde bulunabilir. Özbudun bu durumu þöyle ifade etmektedir:
Bu itibarla Meclis araþtýrmasýnda bulunma hakkýnýn, Anayasada açýk
bir hüküm olsun veya olmasýn her parlamentonun doðal hakký olduðu
kabul edilmektedir. Karar verme yetkisi, bu karar için gerekli olan bilgilerin
toplanmasý yetkisini de içerir.1

Woodrow Wilson 1885 yýlýnda Kongrenin bilgi edinme iþlevinin yasama iþlevine
bile tercih edilmesi gerektiðini ifade etmiþtir.2
TBMM Ýçtüzüðünün 105. maddesinin üçüncü fýkrasýna göre Meclis
araþtýrmasý komisyonu, bakanlýklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli
idarelerden, muhtarlýklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo Televizyon
1 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiþ 4. Baský, Yetkin Yayýnlarý, Ankara, 1995,
s. 273.
2 C. Herman Pritshett, The American Constitution, Mcgraw-Hill Book Company Inc. New York, Toronto,
London, 1959, s. 189.
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Kurumundan, kamu iktisadi teþebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun
verdiði yetkiye dayanýlarak kurulmuþ banka ve kuruluþlardan, kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarýndan ve kamu yararýna çalýþan derneklerden
bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çaðýrýp bilgi almak
yetkisine sahiptir. Maddenin dördüncü fýkrasýnda komisyonun gerekli görmesi
halinde uygun bulacaðý uzmanlarýn bilgilerine baþvurabileceði öngörülmüþtür.
Meclis araþtýrmasý komisyonu raporunun hazýrlanmasý müteakip Genel
Kurulda rapor hakkýnda görüþme yapýlýr. Görüþme sonunda bir karar alýnmaz.
Bu anlamda Meclis araþtýrmasý komisyonunun hukuki bir neticesi bulunmamaktadýr. Bununla birlikte dolaylý neticeleri mevcuttur. Bunlar:
 Araþtýrma neticesinde hükümetin izlediði politikanýn doðru olmadýðý
veya bir bakanýn görev alaný ile ilgili olarak kusurlu olduðu tespit edilirse, hükümet veya bakan hakkýnda gensoru önergesi verilebilir veya
meclis soruþturmasý açýlabilir.
 Kusurlu görülen kamu görevlisi hakkýnda suç duyurusunda bulunulabilir.
 Ankara dýþýnda yapýlan çalýþmalarda görülen eksikliklerin ilgililere
hemen iletilmesi sorunun çözümüne katký saðlamakta ve idarenin
kendine çeki düzen vermesine neden olmaktadýr.3
 Durum tespiti sonrasýnda sorunun çözümü için yasal düzenleme
gerektiði sonucuna varýlmýþsa yasal düzenleme yapýlabilir.
 Raporun Genel Kurulda görüþülmesi ile birlikte konu hakkýnda
kamuoyunun dikkati çekilir. Bu þekilde toplumsal duyarlýlýk gereken
konularda daha fazla bireye ulaþýlabilir.
Meclis araþtýrmasý komisyonlarý raporlarý esas itibariyle konu hakkýnda
kamuoyunun dikkati çekmesi bakýmýnda eðitici bir etkiye sahiptir. Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn esas amaçlarýndan biri kanuni düzenleme yapýlacak bir
alanda bilgi edinmek olmasýna raðmen bu tür komisyonlara pek rastlanmamaktadýr. Ancak Meclis araþtýrmasý komisyonlarý raporlarýnda konu hakkýnda kanuni
düzenleme ile ilgili önerilere de yer verilmektedir.

3. Meclis Araþtýrmasýnda Bazý Sorunlar
Türkiyedeki Meclis araþtýrmasý kurumu incelendiðinde bazý yapýsal sorunlarýn
olduðu görülecektir. Bunlar:
3 Þeref Ýba-Rauf Bozkurt, 100 Soruda Parlamento Türk Parlamento Hukukuna Giriþ, Nobel Yayýn Daðýtým,
Gözden Geçirilmiþ 2. Baský, Ankara, Eylül, 2004, s. 204.
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3.1. Meclis Araþtýrmasýnýn Ýçtüzükte Düzenlenmesi
Meclis araþtýrmasý komisyonu yetkilerinin TBMM Ýçtüzüðünde düzenlenmesi
sorunlara yol açmýþtýr. Öncelikle içtüzük ile üçüncü kiþileri baðlayýcý hüküm
koymak Anayasa ile baðdaþmamaktadýr. Anayasanýn 13. maddesinde temel hak
ve özgürlüklerin ancak kanunla sýnýrlanabileceði öngörülmüþtür. Ýçtüzük kanun
deðil, TBMM kararý niteliðinde olduðundan üçüncü kiþileri baðlayýcý hüküm
tesis edemez. Uygulamada da Meclis araþtýrmasý komisyonlarý, gerekli bilgi ve
dokümanlarýn verilmemesinden þikayet etmiþlerdir.4

3.2. Devlet Sýrrý ve Ticari Sýr
TBMM Ýçtüzüðünün 105. maddesinin son fýkrasýyla devlet sýrlarý ile ticari
sýrlar, Meclis araþtýrmasý kapsamý dýþýnda býrakýlmýþtýr. Türk hukuk siteminde
ticari sýr ve devlet sýrrýnýn kapsamý, içeriði, niteliði ve sýnýrlarý ile ilgili açýk bir
düzenleme mevcut deðildir. 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ile ticari
sýr ve devlet sýrrýna belirlilik getirilmeye çalýþýlmýþsa da sorunu çözdüðü söylenemez. Kanunun Bilgi Edinme Hakkýnýn Sýnýrlarý baþlýklý dördüncü bölümünde
ticari sýr ve devlet sýrrý baðlamýnda üç madde bulunmaktadýr. Birinci olarak
4982 sayýlý Kanunun 16. maddesinde, açýklanmasý halinde devletin emniyetine,
dýþ iliþkilerine, millî savunmasýna ve millî güvenliðine açýkça zarar verecek ve
niteliði itibarýyla devlet sýrrý olan, gizlilik dereceli olan bilgi ve belgeler devlet
sýrrý olarak ifade edilmiþtir. Ýkinci olarak 17. maddeye göre açýklanmasý ya da
zamanýndan önce açýklanmasý halinde, ülkenin ekonomik çýkarlarýna zarar
verecek veya haksýz rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi ve belgeler, ülkenin
ekonomik çýkarlarýna iliþkin bilgi veya belge olarak öngörülmüþtür. Son olarak
18. maddeye göre sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine
iliþkin bilgi veya belgeler, istihbarata iliþkin bilgi veya belge olarak tanýmlanmýþtýr.
Bu tanýmlamalarýn da sorunu çözmesi güçtür. Tanýmlamalarda adeta soyutu,
soyutla tanýmlama yoluna baþvurulmuþtur. Bu düzenleme Meclis araþtýrmasý
komisyonlarýnýn sorununu çözememiþtir. Çünkü Meclis araþtýrmasý ile bilgi
edinme hakký müesseselerinin mahiyetleri ve amaçlarý birbirinden farklýlýk arz
etmektedir. 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun(TCK) yedinci bölümü, devlet
sýrlarý aleyhine suçlar ve casusluða ayrýlmýþtýr. 326. madde ve diðerlerinde devlet
sýrrý ile ilgili açýk bir tanýmlama mevcut deðildir. Devlet sýrrý, devletin güvenliði
veya iç veya dýþ siyasal yararlarý bakýmýndan niteliði itibarýyla gizli kalmasý
4 Uður Mumcu Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu
Raporu, TBMM, D. 20, YY. 2, SS. 344, s. 5.
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gereken bilgiler olarak tanýmlanmýþtýr. 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi
Kanununun(CMK) 47. maddesinde ise devlet sýrrý þu þekilde tanýmlanmýþtýr:
Açýklanmasý, Devletin dýþ iliþkilerine, milli savunmasýna ve milli güvenliðine
zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dýþ iliþkilerinde tehlike yaratabilecek
nitelikteki bilgiler, devlet sýrrý sayýlýr. Devlet sýrrýnýn ne olduðuna yönelik
düzenlemeler açýklýktan yoksundur. Meclis araþtýrmasý komisyonu baðlamýnda
neyin devlet sýrrý olduðuna yürütme organý kendiliðinden karar verdiðinden
Meclisin bilgi edinme ve denetleme görev ve yetkisi akamete uðramaktadýr. Bu
þekilde denetleme alaný hükümetin iznine baðlanmýþtýr.5 Denetleme yetkisi ve
görevinin asýl sahibi Meclis ise devlet sýrrý konusunda karar verme yetkisi Meclise
veya yargý makamlarýna býrakýlmalýdýr. Hükümetin bilgileri devlet sýrrý gerekçesi
ile vermeyerek Meclisin denetim görevini yerine getirmesine engel olmasý
demokratik sistemin mantýðý ile baðdaþmaz.6

3.3. Yargýya Ýntikal Eden Konular
Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn görev alanlarý ile ilgili herhangi bir
sýnýrlama bulunmamaktadýr.7 Anayasanýn 98. maddesinde belli bir konuda
bilgi edinmek için yapýlan inceleme ifadesi kullanýlmýþtýr. Ýçtüzükte de devlet
sýrlarý ve ticari sýrlarýn Meclis araþtýrmasý kapsamýnda olmadýðý haricinde görev
alaný ile ilgili bir hüküm mevcut deðildir. Görev alaný ile ilgili sýnýrlama mevzubahis
olduðunda Anayasanýn 138. maddesi gündeme gelmektedir. 138. maddenin
ikinci fýkrasýna göre hiçbir organ, makam, merci veya kiþi, yargý yetkisinin
kullanýlmasýnda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Ayný maddenin 4. fýkrasýnda ise
görülmekte olan bir dava hakkýnda Yasama Meclisinde yargý yetkisinin kullanýlmasý
ile ilgili soru sorulamayacaðý, görüþme yapýlamayacaðý veya herhangi bir beyanda
bulunulamayacaðý belirtilmiþtir. Ayrýca Anayasanýn 20. maddesinde özel hayatýn
gizliliði teminat altýna alýndýðýndan kiþilerin özel hayatlarý hakkýnda Meclis
araþtýrmasý komisyonu kurulamaz.8 Buna ek olarak Anayasanýn 48. maddesi ile
güvence altýna alýnan Çalýþma ve sözleþme hürriyeti baðlamýnda kiþilerin ticari
iþ ve iþlemleri Meclis araþtýrmasý komisyonunun konusu olamaz.9 Bu doðrultuda
5 Erdal Onar, Meclis Araþtýrmasý, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayýnlarý No: 419, Ankara, 1977,
s. 96.
6 Erdal Onar, a.g.e., s. 96.
7 Erdal Onar, a.g.e., s. 7.
8 Erdal Onar, a.g.e., s. 95.
9 Ali Hakan Evik, Yargýya Ýntikal Etmiþ Bir Konu Hakkýnda Meclis Araþtýrmasý Açýlmasýnýn Hukuki
Analizi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 3-4, Y. 2006, Erzincan , Aralýk, 2006,
s. 102.
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Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn konu sýnýrlamasý açýsýndan üç sýnýrýn
bulunduðu söylenebilir: 1. Yargý yetkisinin kullanýlmasý 2. Devlet sýrrý ve ticari
sýr 3. Özel hayatýn gizliliði ve çalýþma ve sözleþme hürriyeti. Genelde Meclis
araþtýrma komisyonlarýnýn konusu, amaç bakýmýndan kanuni düzenleme yapýlacak
bir alanda bilgi edinilmesi veya hükümet faaliyetlerinin denetimine münhasýrdýr.10
Yargýya intikal etmiþ bir konu hakkýnda Meclis araþtýrmasý komisyonu kurulmasýndan maksat, olayda hükümetin sorumluluðunun mevcut olup olmadýðýný
tespit etmektir. Yargýya intikal eden konular hakkýnda Meclis araþtýrmasý
komisyonu kurulmasýna, yargý organý etki altýnda býrakýlacaðý düþüncesiyle karþý
çýkýlmýþtýr. Bunun Anayasanýn 9 ve 138. maddelerine aykýrý olduðu iddia edilmiþtir.11 Anayasanýn 138. maddesinde seçilen ifadeye dikkatli bir þekilde
bakýldýðýnda þu fark edilecektir. Yargýya intikal edilen bir konu ile ibaresi deðil
Görülmekte olan bir dava hakkýnda Yasama Meclisinde yargý yetkisinin kullanýlmasý ile ibaresi kullanýlmýþtýr. Buradan yasama organýnýn faaliyetleri baðlamýnda
kýsýtlanan sadece yargý yetkisinin kullanýmýna iliþkindir. Maddenin tarihi
geliþimi de bunu açýkça göstermektedir.12 Aksi takdirde yasama organýnýn
denetim görevinin anlamý kalmayacak ve yasama yetkisi iþlevsiz hale gelecektir.13
Örneðin bir konu hakkýnda Meclis araþtýrmasý komisyonu kurulmasý düþünülüyorsa, konu yargýya intikal ettirilerek bu engellenebilir. Anayasa Mahkemesi de
verdiði 1970/25 esas numaralý kararýnda, yasama organýnýn çalýþma alanýnýn
belirlenmesinde önemli noktanýn yargý yetkisinin kullanýmýna müdahale olup
olmadýðý hususu olduðunu belirtmiþtir.14 Bu sebeplerle yargýya intikal eden bir
10 Erdal Onar, a.g.e., s. 23.
11 Ali Hakan Evik, agm., s. 115-123.
12 Habip Kocaman, Yargýya Ýntikal Eden Olaylarda Yasama Kýsýtý, Yasama Dergisi, S. 1, Nisan-MayýsHaziran 2006, s. 10-11.
13 Habip Kocaman, a.g.m., s. 24.
14 Anayasa Mahkemesinin 18.06.1970 tarihli ve 1870/25 esas sayýlý kararýnda þöyle denilmektedir:
Anayasanýn yasakladýðý; yasama meclislerinde, görülmekte olan bir dâva hakkýnda veya yargý yetkisinin
kullanýlmasý ile ilgili soru sorulmasý, görüþme yapýlmasý veya beyanda bulunulmasý deðildir. üçüncü fýkra
hükmü yalnýzca görülmekte olan bir dâva hakkýnda yargý yetkisinin kullanýlmasý ile ilgili soru sorulmasýný,
görüþme yapýlmasýný ve beyanda bulunulmasýný yasaklamaktadýr. Bir baþka deyimle yasama meclislerindeki
görüþmelere üçüncü fýkra ile konulan kýsýtlama, sadece "belirli bir davada kullanýlan yargý yetkisi" ile
sýnýrlýdýr...
Bilindiði üzere 132. maddenin üçüncü fýkrasý temsilciler meclisi anayasa komisyonu tasarýsýnda
"görülmekte olan bir dâva hakkýnda yasama meclislerinde soru sorulamaz, görüþme yapýlamaz veya
herhangi bir beyanda bulunulamaz" biçiminde idi ve temsilciler meclisinde böylece kabul edilmiþti. "yargý
yetkisinin kullanýlmasýyla ilgili" deyimi millî birlik komitesince fýkraya eklenmiþ ve iki deyim arasýnda
kurulan baðlantý, hükme hiçbir kuþkuya yer vermeyecek bir kesinlik ve açýklýk kazandýrmýþtýr.
Öte yandan hükmün getirilmesiyle güdülen erek de ortadadýr. Kurucu meclis, geçmiþin olaylarýný
gözönünde bulundurarak yargý yetkisinin kullanýlmasýnda mahkemelere ve hâkimlere müdahale edilememesi
ve mahkemelerin baðýmsýzlýðýnýn korunmasý üzerinde titizlikle durmuþ ve üçüncü fýkranýn birinci cümlesi
hükmüyle yasama meclislerindeki görüþmelerin, sorularýn ve beyanlarýn bir dâvada kullanýlan yargý
yetkisini etkilemesini önlemiþtir. Güdülen ereðin sýnýn budur ve böyle bir hükümle yasama meclislerinin
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konuda hükümetin sorumluluðunun tespiti için Meclis araþtýrmasý komisyonu
kurulabilir.15 Uygulamada da yargýya intikal eden birçok konu hakkýnda Meclis
araþtýrmasý komisyonu kurulmuþtur.

4. Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý Baðlamýnda Meclis
Araþtýrmasý
Ýnsan haklarýnýn korunmasý baðlamýnda insan haklarý ile ilgili birçok Meclis
araþtýrmasý komisyonu kurulmuþtur. Meclis araþtýrmasýnýn bilgi edinmeye münhasýr olmasý neticesinde Meclis araþtýrmasý, insan haklarýnýn korunmasýna etkili
bir çözüm saðlamaktan ziyade kamuoyunun dikkatini çekerek katký saðlamaktadýr.
Meclis araþtýrmasýnýn konusu genelde hükümet faaliyetleri olmakla birlikte
ülkemizde insan haklarý baðlamýnda Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn çalýþmalarý
incelendiðinde faaliyet sahasýnýn hükümetin de nüfuz edemediði derin devlet
denilen hukuk dýþý alanýn incelenmesi olduðu görülmektedir. Bu sebeple
hükümetler de genelde kendi faaliyetlerinin incelenmesinde istekli olmazken;
amacýn hukuk dýþý alanýn incelenmesi olduðunda Meclis araþtýrmasý önergelerine
destek verdikleri müþahede edilmektedir. Bu þekilde hükümet kendisinin tek
baþýna yapamayacaðý düþündüðü konularda Meclisin desteði ile çözüm bulmayý
hedeflemektedir. Demokratik kural ve kurumlarýn tam anlamýyla yerleþmediði
Türkiyede devlet yetkilerinin þahsi amaçlarla kullanýlmasý, çeteleþmenin
meydana gelmesi ve dolayýsýyla insan haklarý ve hukuk devleti ilkelerinden söz
edilemeyen hukuk dýþý alanýn oluþmasý sonucu bu hukuk dýþý iliþkiler aðýnýn
ortaya çýkarýlmasýna yönelik birçok Meclis araþtýrmasý komisyonu kurulmuþtur.
Ýnsan haklarýnýn korunmasý baðlamýnda yargýya intikal eden olaylarda
Meclis araþtýrmasýnýn kurulamayacaðýnýn kabul edilmesi, parlamenter denetim
yollarý aracýlýðý ile insan haklarýnýn korunamayacaðý anlamýna gelmektedir.
Çünkü her insan haklarý ihlalinin müeyyidesi ceza kanunlarýnda düzenlenmiþtir.
Bu sebeple insan haklarýnýn üstünlüðü doðrultusunda yargýya intikal etmiþ
anayasal görev ve yetkilerinin aksamasýna ve engellenmesine yol açýlmasý düþünülmemiþ; düþünülebileceði
tasavvur edilmemiþtir. anayasa ilkelerinin tek tek ve bir bütün olarak ele alýnmasý halinde varýlacak sonuç
bu gerçeði derhal ortaya koyar .
Dâva konusu kararda benimsenen görüþ, anayasa'nýn 132. maddesinin üçüncü fýkrasýna, yalnýz olayda
olduðu gibi anayasalým 90. maddesinin deðil, 89. maddesindeki gensoru, 88. maddesindeki soru, genel
görüþme, meclis araþtýrmasý gibi denetim yollarýnýn tümünün, 79. maddesindeki yasama dokunulmazlýðýnýn
kaldýrýlmasý iþlemlerinin, hattâ türkiye büyük millet meclisinin kanun koymak, deðiþtirmek ve kaldýrmak
yetkisinin iþlemesini aksatmaya kadar varabilecek bir ters anlam vermektedir. metni açýk ve konuluþ ereði
belli bir hükmün bütün bir anayasa düzenini olumsuz biçimde böylesine etkileyebileceði düþüncesini
hukuk mantýðýna sýðdýrmanýn olanaðý yoktur. www.anayasa.gov.tr esas: 1970/25 Eriþim Tarihi: 22.06.2007.
15 Erdal Onar, a.g.e., s. 25, 100.
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konularda Meclis denetiminin yapýlamayacaðý kabul edilemezdir. Bununla
birlikte insan haklarý ihlallerinin incelenmesi maksadýyla kurulan Meclis
araþtýrmasý komisyonlarýnýn yargý yetkisinin kullanýmýna müdahale niteliðindeki
iþlem ve eylemlerden özenle kaçýnmalarý hem insan haklarýnýn hem de Anayasanýn
gereðidir. Yargý mekanizmasý insan haklarýný korumanýn hakiki teminatý
olduðundan; bunu etkisiz kýlacak müdahale insan haklarý ihlaline sebebiyet
verecektir.
Ýnsan haklarý ihlâllerinin yürütmeden kaynaklanmasý olgusu karþýsýnda
yargýnýn etkili olamamasý sonucu birçok insan haklarý ihlâli cezasýz kalmaktadýr.
Uluslararasý sivil toplum örgütlerinin de deðinmiþ olduðu önemli konulardan
biri olan cezasýzlýk (impunity) insan haklarýnýn korunmasýnýn önündeki
engellerden en önemlilerindendir. Ülkemizdeki insan haklarý ihlâline karýþan
güvenlik görevlilerinin mahkemeye getirilememesi veya bulunamamasý, cezasýzlýk
kurumunun ülkemizde de etkin olduðunu göstermektedir.16 Ayrýca demokratik
düzenin yerleþemediði ülkelerde güçler dengesinin sonucu olarak yargýnýn
müdahale edemediði hukuk dýþý alanlar mevcuttur. Ülkemiz uygulamasýnda bu
duruma sýkça rastlanmaktadýr. Ceza kanunlarýnda öngörülen bir fiil birileri
tarafýndan gerçekleþtirildiðinde yargý makamlarý duraksamadan harekete
geçebilirken; bazýlarý tarafýndan gerçekleþtirildiðinde ise sessiz kalabilmektedir.17
Askeri Ceza Kanununun Siyasi faaliyette bulunanlar baþlýklý 148. maddesi18
ile asker kiþilerin siyasi amaçla toplantý ve gösteri yapmasý, beyanat vermesi gibi
16 Altunbaþta firarilik devam, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=113995, Eriþim Tarihi:
02.07.2007.; 10 polis herkesle dalga geçiyor, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=108686,
Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Türkiyede adalet ve hsykda neler oluyor?, Kürþat Bumin,
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=4417&y=kursatbumin, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.
17 Elveda Þemdinli, Mehmet Altan, http://www.stargazete.com/index.asp?haberýd=120777, Eriþim Tarihi:
02.07.2007.; darbenin savcýsý.., Mehmet Altan, http://www.stargazete.com/index.asp?haberýd=116915,
Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Darbe yap ama fikir söyleme..., Mehmet Altan, http://www.stargazete.com/index.
asp?haberýd=113590, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Darbe teþebbüsü unutulmasýn, Nazlý Ilýcak,
http://www.takvim.com.tr/2007/04/12/yaz1606-3140-124.html, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Medyanýn
yolu Ümraniyeden geçmedikçe , Ekrem Dumanlý, http://www.zaman.com.tr/webapptr/yazar.do?yazino=555653, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Bu iþte bir yanlýþlýk var, Ekrem Dumanlý,
http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/yazar.do?yazino=525264, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Yargýda neler
oluyor?, Ekrem Dumanlý, http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/yazar.do?yazino=515743, Eriþim Tarihi:
02.07.2007.; Yargýda çifte standart adnan keskin, zihni erdem, http://www.radikal.com.tr/haber.php?
haberno=9431, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; Demokrasiye karþý darbe hukuku, Hasan Celal Güzel,
http://www.radikal.com.tr/haber.php? haberno=200585, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.; hukukçu askerin
gizli müttefiki, neþe düzel (Ümit Kardaþ ile yaptýðý mülakat), http://www.radikal.com.tr/haber.php?
haberno=152096, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.
18 Askeri Ceza Kanununun 148. maddesi þöyledir:
Siyasi faaliyette bulunanlar madde 148- (deðiþik: 22.3.2000  2551 sayýlý kanun)
askeri þahýslardan;
a) siyasi bir partiye üye olmak için müracaat eden veya herhangi bir suretle siyasi partilere girenler,
b) siyasi amaçla toplantý yapan veya ayný amaçla siyasi gösterilere katýlanlar,
c) siyasi amaçla nutuk söyleyen, demeç veren, yazý yazan veya telkinde bulunanlar,
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faaliyetleri cezai yaptýrýma baðlanmýþtýr. Son elli yýllýk Türkiye tarihi incelendiðinde
en üst düzey askeri yetkililerin siyasete müdahale ettiði19, iç veya dýþ politika
konularýnda açýk beyanat verdikleri20, siyasi parti genel baþkanlarýna veya
mensuplarýna cevap verdikleri21, görülmüþtür. Bunlarýn tamamý Askeri Ceza
Kanununun mezkur maddesindeki suça vücut vermesine raðmen yargýlama bir
yana; soruþturmaya bile baþlanýlma-mýþtýr. Bu gibi herkesin bildiði ancak söz
söylemekten çekindiði konularýn hukuk sýnýrlarý içinde kalmasý amacýyla Meclis
araþtýrmasý komisyonlarý, kamuoyunun da duyarlýlýðýný harekete geçirerek
antidemokratik uygulama ve insan haklarý ihlallerinin önlenmesine katký saðlayabilir.
Bu baðlamda Meclis araþtýrmasý bazý insan haklarý ihlâllerine dikkati çekerek
cezasýzlýk kurumunun hafiflemesini veya ortadan kaldýrýlmasýný saðlamaktadýr.
Kamuoyunun dikkatine sunulan insan haklarý ihlâlleri yürütme ve yargýda
hareketliliðe sebep olmakta, ilgili olayla sýnýrlý da olsa gerekenler yapýlmaktadýr.
Ayrýca insan haklarý ihlâlleri ile ilgili olarak elde edilen bilgiler ýþýðýnda Meclis
soruþturmasý açýlarak bakanýn ya da hükümetin sorumluluðuna gidilebilir.22
Ayrýca sorun mevzuattan kaynaklanýyorsa kanun deðiþikliði ile sorun giderilebilir.
Bu itibarla meclis araþtýrmasýnýn insan haklarýnýn korunmasýndaki iþlevi sýnýrlý
kalmakta ve daha çok insan haklarýný korumaya yönelik diðer koruma

19
20
21

22

d) siyasi toplantýlara resmi veya sivil kýyafetle katýlanlar,
e) herhangi bir sebeple yalnýz veya toplu olarak siyasi mahiyette beyanname hazýrlayan, hazýrlanmýþ
beyannameyi imzalayan, imzalatan veya yayýn organlarýna ulaþtýran veya daðýtanlar,
fiil daha aðý bir cezayý gerektirmediði taktirde, bir aydan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
bu cürümler, seferberlikte iþlenirse ceza iki misil olarak hükmolunur.
27 Nisan 2007 tarihli Genelkurmay Baþkanlýðý basýn açýklamasý:
http://www.tsk.mil.tr/10_arsiv/10_1_basin_yayin_faaliyetleri/10_1_basin_aciklamalari/2007/ba_08.html,
Eriþim Tarihi: 25.06.2007.
14.02.2007 tarihli konuþma metni:
http://www.tsk.mil.tr/10_arsiv/10_1_basin_yayin_faaliyetleri/10_1_7_konusmalar/2007/gnkurbskwashi
ngtonkonusmasi_14022007.html, Eriþim Tarihi: 25.06.2007.
Demokrat Parti Genel Baþkaný Mehmet Aðar bir konuþmasýnda kendi dönemlerinde askerin
konuþamayacaðýný belirtmiþtir. ülkenin yönetimine talip bir siyasi partinin, kalkýnma projeleri, demokratik
açýlýmlar ve askerin rolü ile ilgili bir programýnýn olmasýndan daha doðal bir þey olamaz. bunun sýnýrý
anayasada öngörülen kurallara uygunluktur. Anayasanýn 68. maddesinin 4. fýkrasýnda siyasi partilerin
tüzük ve programlarý ile eylemlerinin, devletin baðýmsýzlýðýna, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðüne,
insan haklarýna, eþitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliðine, demokratik ve laik cumhuriyet
ilkelerine aykýrý olamayacaðý, sýnýf veya zümre diktatörlüðünü veya herhangi bir diktatörlüðü savunmayý
ve yerleþtirmeyi amaçlayamayacaðý ve suç iþlenmesini teþvik edemeyeceði belirtilmiþtir. bu belirtilen kayda
aykýrý olmamak þartýyla siyasi partiler iktidara geldiklerinde Anayasada bile deðiþiklik yapacaklarýný vaad
edebilirler. uygulamada da siyasi partilerin büyük çoðunluðunun yeni bir anayasa hazýrlanmasý veya
anayasada deðiþiklik yapýlmasýna dair vaadleri bulunmaktadýr. mehmet aðarýn adý geçen konuþmasýný
müteakip günlerde genelkurmay baþkaný yaþar büyükanýt o zat iktidarda olsa da bu tür konularý
konuþacaklarýný ifade etmiþtir. http://www.milliyet.com.tr/2006/10/14/siyaset/axsiy01.html, Eriþim Tarihi:
25.06.2007.; Askerin Aðar ile Polemiði, Nazlý Ilýcak, http://www.takvim.com.tr/2006/10/17/yaz16063140-103.html, Eriþim Tarihi: 02.07.2007.
1924 Anayasasýnda Meclis araþtýrmasý ve soruþturmasý ayrý ayrý deðil de meclis tahkikatý adý altýnda
yargýsal nitelikli araþtýrmalarý da içermekteydi. Bu durum 1961 anayasasý ile ayrýlmýþ ve yargýsal nitelikli
bilgi edinme meclis soruþturmasý adý altýnda düzenlenmiþtir. Þeref Ýba, Parlamenter Denetim Yollarý,
Etkinliði ve Susurluk Örneði, Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1997, s. 55.
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mekanizmalarýnýn harekete geçirilmesini saðlamaktadýr. Bu sebeple insan haklarý
alanýnda kurulan Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn yargý organýnýn iþlevini
yerine getirmesine katký saðladýðý söylenebilir. Diðer bir deyiþle Meclis araþtýrmasý
komisyonlarý, insan haklarýnýn korunmasýna katký saðlayan tali bir denetim
yollarýndan biridir.
Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn bazý hallerde insan haklarýný koruma
bir yana; insan haklarýnýn ihlaline sebebiyet verdikleri görülmüþtür. Birleþik
Devletler uygulamasýnda Martin Dies baþkanlýðýnda Amerikan Aleyhtarý
Faaliyetleri Komisyonu ve Senatör Joseph McCharty baþkanlýðýndaki Hükümet
Ýþlerini Araþtýrma Komisyonu insan haklarýna aykýrý bir þekilde komünizm sempatizanlarýnýn tespiti ve bu kiþilerin teþhiri amacýyla faaliyet göstermiþtir.23
Araþtýrma komisyonunun bu faaliyetleri siyasi literatüre McChatrysizm olarak
geçmiþtir. Türkiyede 1960 yýlýnda çýkarýlan 27 Nisan 1960 tarih ve 7468 sayýlý
TBMM Tahkikat Encümenlerinin Vazife ve Salahiyetleri Hakkýnda Kanunla
Meclis araþtýrmasý komisyonuna olaðanüstü yetkiler24 verilmiþtir. 1960 askeri
müdahalesinin sebeplerinden biri olan Kanunun uygulanmasý sonucu insan
haklarý ihlalleri yaþanmýþtýr.
Amerikan Yüksek Mahkemesi 1957 yýlýnda verdiði Watkins davasýnda
(Watkins v. United States 1957) Kongrenin araþtýrma yetkisinin geniþ, ancak
sýnýrsýz olmadýðýný belirterek Watkinsin25 mahkumiyetini bozmuþtur.26 Mahkeme
Baþkaný Warren bunu þöyle izah etmiþtir:
23 Erdal Onar, a.g.e., s. 124-125.
24 Kanunun 2. maddesi þöyledir: Madde 2.  Türkiye Büyük Millet Meclisi tahkikat encümenleri;
A) Tahkikatýn selametle cereyanýný temin maksadýyla her türlü neþriyatýn yasak edilmesine,
B) Neþir yasaðýna riayet edilmemesi halinde mevkute veya gayrimevkutenin tabý veya tevziinin
menine,
C) Mevkute veya gayrimevkutenin toplatýlmasýna, mevkutenin neþriyatýnýn tatiline veya matbaanýn
kapatýlmasýna,
Ç) Tahkikat için lüzumlu görülen veya sübut vasýtalarýndan olan her türlü evrak, vesika veya aþyanýn
zaptýna,
D) Siyasi mahiyet arz eden toplantý, hareket, gösteri ve emsali faaliyetler hakkýnda tedbir ve karar
almaya,
E) Tahkikatýn selametle intacý için lüzumlu göreceði tedbir ve kararlarý ittihaz etmeye ve hükümetin
bütün vasýtalarýndan istifade eylemeye,
Dahi Salahiyetlidir.
25 Çiftlik Teçhizatý Çalýþanlarý Sendikasýnýn yerel görevlisi olan Watkins 1954 yýlýnda amerikan aleyhtarý
faaliyetleri komisyonuna ifadesini vermiþtir. geçmiþteki faaliyetlerinin tamamýný anlatmýþtýr. komünist
pankart taþýcýyýcýsý olduðunu ve parti disiplinini kabul ettiðini reddetmiþtir, ancak 1942den 1947ye kadar
parti ile iþbirliði içerisinde olduðunu ve bazý dürüst insanlarýn kendisinin partinin üyesi olduðunu düþünecek
düzeyde parti faaliyetlerine katýldýðýný itiraf etmiþtir. fakat komisyon kendisindeki isim listesindeki kiþilerin
parti üyesi olup olmadýklarýný sorduðunda cevap vermemiþtir. parti üyeliði devam edenler hakkýnda bilgi
verebileceðini, ancak önceden parti üyesi olup da üyeliði devam etmeyenler hakkýnda bilgi vermeyeceðini
belirtmiþtir. ayrýca bu tür sorularýn komisyonun çalýþmasý ile ilgili olmadýðýný ve kanunun böyle bir yetki
vermediðini iddia etmiþtir. yüksek mahkeme bire karþý altý oyla Watkinsin mahkumiyetini bozmuþtur.
mahkeme komisyon önünde ifade vermeye zorlanmalarýnýn birinci düzenlemeye (First Amendment)
aykýrý olduðuna karar vermiþtir. C. Herman Pritshett, a.g.e., s. 196-198.
26 C. Herman Pritshett, a.g.e., s. 196-197.
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Biz her Kongre araþtýrmasýnýn, herhangi bir özel hakkýn ilgilendirdiði
alanýn dengesini bozan toplumsal ihtiyaç sebebiyle mazur görüldüðünü,
basit bir þekilde düþünemeyiz. Aksi takdirde yargý organýna Anayasa
tarafýndan verilen, Kongrenin adil olmayan bir þekilde özel hayatýn gizliliði
hakkýný ihlal edemeyeceði veya kiþinin ifade, basýn, din ve toplantý
hürriyetini tahdit edemeyeceðini saðlama görevini yerine getirmekten
kaçýnýlmýþ olacaktýr.27

Bu sebeple Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn faaliyetleri, kiþilerin temel hak
ve hürriyetlerini ihlal etmemelidir.
Ýnsan haklarýyla ilgili Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn yasama dönemlerine
göre daðýlýmý ile bunlarýn 1, 2, ve 3. kuþak haklara göre daðýlýmý aþaðýdaki
grafikte yer almaktadýrlar.
Grafik 1. Ýnsan Haklarýyla Ýlgili Meclis Araþtýrmasý Komisyonlarýnýn
Yasama Dönemlerine Göre Daðýlýmý.
22. Yasama
Dönemi
% 35

21. Yasama
Dönemi
%6

18. Yasama
Dönemi
%6

19. Yasama
Dönemi
% 31

20. Yasama Dönemi
% 22

Bu tabloda insan haklarý ile ilgili Meclis araþtýrmalarý beþ yasama dönemi
içerisinde deðerlendirilmiþtir. Beþ yasama dönemi içerisindeki Meclis araþtýrmalarý
sayýsýnýn yüzde oranlarý tablodaki gibi ortaya çýkmýþtýr. Ýnsan haklarýna iliþkin
Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn 19. ve 22. Yasama Döneminde yoðunlaþtýðý
görülmektedir. 19. Yasama Döneminde çok sayýda Meclis araþtýrmasý komisyonun
kurulmasý, dönemde yaþanan kaotik olaylardan, 22. Yasama Dönemindekiler
ise çevre deðerlerinin önem kazanmasýndan ve bazý konularda (þiddet, töre
cinayetleri vb.) kamuoyu duyarlýlýðýnýn artmasýndan kaynaklanmaktadýr.
27 C. Herman Pritshett, a.g.e., s. 205-206.
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Grafik 2. Ýnsan Haklarýyla Ýlgili Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Konularýnýn
1, 2 ve 3. Kuþak Haklara Göre Daðýlýmý.

III. Kuþak Haklar
% 25

I. Kuþak Haklar
% 53

II. Kuþak
Haklar
% 22

Tabloda insan haklarýyla ilgili Meclis araþtýrmasý komisyonlarý konularýnýn
birinci, ikinci ve üçüncü kuþak haklara göre daðýlýmý gösterilmiþtir. Çalýþmalarda
birinci kuþak haklarýn aðýrlýðý (% 53) açýk bir þekilde görülmektedir. Ayrýca
tarihsel geliþim bakýmýndan sonradan ortaya çýksa da üçüncü kuþak haklarýn
oranýnýn ikinci kuþak haklardan fazla olmasý dikkati çekmektedir. Bunda çevre
hakkýnýn devamlý gündemde olmasý büyük önemi haizdir.
Aþaðýdaki tabloda insan haklarý alanýnda kurulan Meclis araþtýrmasý komisyonlarý hem dönemlerine göre hem de haklarýn kuþaklara göre daðýlýmý
gösterilmiþtir.

Tablo 1. Ýnsan Haklarý Alanýnda Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonlarýnýn Dönemlere
ve Haklarýn Kuþaklara Göre Daðýlýmý.
Dönemler

I. Kuþak Haklar

II. Kuþak Haklar

III. Kuþak Haklar

18. Yasama Dönemi



1

1

19. Yasama Dönemi

6

3

2

20. Yasama Dönemi

8





21. Yasama Dönemi

2





22. Yasama Dönemi

3

4

6

19

8

9

Toplam
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5. 18-22. Dönemler Arasýnda Kurulan Ýnsan Haklarýna
Ýliþkin Belli Baþlý Meclis Araþtýrmasý Komisyonlarý
Faili meçhul ve siyasi cinayetlerden köy boþaltmalara kadar birçok insan
haklarý sorunuyla ilgili Meclis araþtýrmasý açýlmýþtýr. Kurulan Meclis araþtýrmasý
komisyonlarýnýn bazýlarý önemine binaen ayrý olarak ele alýnacaktýr Diðerleri
ise ismen belirtilerek kýsa bilgi verilecektir.

5.1. Ülkemizin Çeþitli Yörelerinde Ýþlenmiþ Faili Meçhul Siyasi
Cinayetler Konusunda Meclis Araþtýrmasý Komisyonu28
19. Yasama Dönemi 5. Yasama Yýlýnda DYP Grup Baþkanvekili ve Zonguldak
Milletvekili (Mv.) Güneþ Müftüoðlu, ANAP Grup Baþkanvekili ve Kütahya
Mv. Mustafa Kalemli, SHP Grup Baþkanvekili ve Ýçel Mv. Aydýn Güven Gürkan,
RP Grup Baþkanvekili ve Kocaeli Mv. Þevket Kazan ve CHP Grup Baþkanvekili
ve Ankara Mv. H. Uluç Gürkanýn ülkemizin çeþitli yörelerinde iþlenen faili
meçhul cinayetlerle ilgili Meclis araþtýrmasý yapýlmasý önergeleri kabul edilerek
Komisyon oluþturulmuþtur.29 Komisyon kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýndan
ilgilileri dinleyerek ve gerekli yerlerde yerinde inceleme yaparak hazýrlamýþ
olduðu raporu TBMM Baþkanlýðýna sunmuþtur.
Komisyon raporu sekiz bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde diðer
komisyon raporlarýnýn aksine Meclis araþtýrma komisyonlarýnýn ve yetkilerinin
yetersizliði çeþitli ülkelerden örnekler verilerek anlatýlmýþtýr. Devlet sýrlarý ile
ticari sýrlarýn Meclis araþtýrmasýnýn kapsamý dýþýnda kalmasý aðýr bir þekilde
eleþtirilerek bu durumun Komisyonun görevini yerine getirmesini engellediði
belirtilmiþtir. Özellikle Ankara DGM Baþsavcýlýðý, Komisyonun görev alaný ile
ilgili bilgilerin Emniyet Müdürlüðü tarafýndan verilmesini engellemesi sebebiyle
eleþtirilmiþtir. Hatta raporun sonuç bölümünde Ankara DGM Baþsavcýsý Nusret
Demiral ve Ülkü Coþkunun eylem ve iþlemlerinin takdiri için raporun bir
örneðinin Hakim ve Savcýlar Yüksek Kuruluna sunulmasýna karar verilmiþtir.
Ýkinci Bölümde kýsaca Komisyonun görev alanýnýn tespit edilmesi baðlamýnda
faili meçhul siyasi cinayet kavramýna açýklýk getirilmiþtir. Komisyona göre faili
meçhul siyasi cinayet, siyasi düþüncesinden ötürü öldürme eylemine maruz kalýp
da failleri bilinmeyenler ile siyasi nedenlerle gerçekleþtirilen cinayet eylemlerinden
failleri bilinmeyen olarak tanýmlanmýþtýr.
28 Ülkemizin Çeþitli Yörelerinde Ýþlenmiþ Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Konusunda Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu Raporu, TBMM, D. 19, YY. 5, SS. 897.
29 Komisyon Baþkaný Kýrýkkale Mv. M. Sadýk Avundukluoðludur.
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Üçüncü Bölümde Komisyonun yaptýðý çalýþmalar, ifadesine baþvurduðu
kiþiler ve karþýlaþýlan zorluklar ele alýnmýþtýr. Dördüncü Bölümde OHALin
genel görünümü, devlet otoritesinin görünümü, PKK örgütünün propagandasýna
karþý OHALin faaliyetleri, bölgedeki güvenlik güçlerinin durumu ve eksiklikleri,
itirafçýlýk, köy koruculuðu, cezaevlerinin durumu, fahri imamlýk kurumu ile
istihbarat organlarýnýn genel durumuna deðinilmiþtir.
Beþinci ve Altýncý Bölümlerde faili meçhul siyasi cinayetlere karýþan yasa
dýþý örgütlerin tarihçeleri, faaliyetleri, takip ettikleri strateji ve esas aldýklarý
ilkeler incelenmiþtir. Bu baðlamda özellikle Hizbullah terör örgütünün çalýþmalarý
ve ayrýca Ýslamî Hareket Örgütünün ideolojisi ile yasa dýþý ÝBDA/C adlý örgütün
oluþumu, kuruluþu, felsefesi, stratejisi, teþkilatlanmasý, amacý, devrim anlayýþý
konu edilmiþtir.
Yedinci Bölümde toplumda infial uyandýrarak toplumsal çatýþmaya sebep
olabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ele alýnarak ayrýntýlý bir þekilde
irdelenmiþtir. Bu baðlamda Gazeteci-Yazar Uður Mumcu Cinayeti, Prof. Dr.
Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok Cinayetleri, Çetin Emeç Cinayeti,
Musa Anter Cinayeti, Vedat Aydýn Cinayeti vb. cinayetler ayrý baþlýklar altýnda
ele alýnmýþtýr.
Sekizinci Bölümde ise sonuç ve alýnmasý gereken tedbirlere dair önerilere
yer verilmiþtir. Sonuç kýsmýnda siyasi þahsiyetlerin söylemlerinden ve çeþitli
ülkelerden örnekler verilerek üstü kapalý bir þekilde devletin faili meçhul
cinayetlere karýþtýðý belirtilmiþtir. Bu durum yasal hiçbir dayanaðý olmadan silah
verilmesi gibi çeþitli somut olaylarla desteklenmiþtir. Alýnmasý Gereken Tedbirlere
Dair Öneriler baþlýðý altýnda eldeki bilgiler ve karþýlaþýlan zorluklar ýþýðýnda 33
adet öneriye yer verilmiþtir.
Faili meçhul siyasi cinayetler konusu insanýn yaþam hakký ile doðrudan
baðlantýlý olup, insan haklarýndan en önemli olanýdýr. Çünkü insan hakkýnýn
öznesi ortadan kaldýrýlarak ihlâle sebebiyet verilmektedir.
Komisyon kurulmasý için verilen önergelerde ve Komisyon raporunun sonuç
kýsmýnda faili meçhul cinayetlere insan haklarý açýsýndan bakýlan bir ibareye
rastlanmamaktadýr. Konuya raporun genelinde hukuk devleti, sonuç kýsmýnda
kamu hizmeti baðlamýnda yaklaþýlmaktadýr. Zaten Komisyon raporunda insan
haklarý lafzý, sayýlabilecek kadar azdýr. Bunlarýn birçoðu da kurum ismi dolayýsýyla
raporda geçmektedir. Sadece raporun iki yerinde baðýmsýz olarak konu insan
haklarý baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Bunlardan birincisi raporun 24. sayfasýnda
Dýþiþleri Bakanlýðý Avrupa Konseyi ve Ýnsan Haklarý Genel Müdür Yardýmcýsý
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Türel Özkarolun ifadeleridir. Mezkur þahsýn ifadelerinde, devletin imajýnýn
Avrupa Konseyi ve uluslararasý arenada zarar görmemesi baðlamýnda bu tür
cinayetler sebebiyle devlete baský yapýldýðý ve devletin eleþtirildiði ifade edilmiþtir.30
Konuya insan haklarý açýsýndan bakýlmasýna Mustafa Yýlmazýn karþý oy yazýsýnda
rastlanmaktadýr. Karþý oy yazýsýnda þu ifadeler kullanýlmýþtýr:
Kiþinin temel hak ve hürriyetlerinin baþýnda Yaþama Hakký gelir.
Günümüzde evrensel boyut kazanan insan haklarýnýn en yaþamsalý budur.
Devletin varoluþ nedeni yurttaþlarýn can güvenliðini saðlamak, buna
yönelik eylemlerde bulunanlarý yakalayýp baðýmsýz yargýya teslim etmektir.
Bu çaðdaþ devletin baþta gelen ödevidir. Anýlan iþlevin gereðince yerine
getirilmemesi devletin en büyük açmazýný oluþturur.31

Komisyon konuyu tam olarak insan haklarý baðlamýnda ele almasa da konu,
doðrudan insan haklarý ile ilgili olduðundan kamuoyunun dikkatini insan
haklarýna çekerek ve yürütme ve yargýyý sorgulayarak insan haklarýnýn
korunmasýna katký saðlamýþtýr.

5.2. Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý
ve Faillerinin Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu32
20. Yasama Dönemi 1. Yasama Yýlýnda Yalova Mv. Yaþar Okuyan ve 21
arkadaþý ile Ýstanbul Mv. Bülent Ecevit ve 12 arkadaþýnýn Gazeteci Metin
Göktepe cinayetinin açýklýða kavuþturulmasý ve faillerinin ortaya çýkarýlmasý
amacýyla verdikleri Meclis araþtýrmasý önergeleri TBMM Genel Kurulunda
15.12.1996 tarihinde 395 sayýlý kararla kabul edilmiþtir.
Komisyonun amacý, Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepenin
Ümraniye Cezaevinde öldürülen Rýza Boydaþ ve Orhan Özenin Alibeyköydeki
cenaze törenini izlerken 08.01.1996 tarihinde polis tarafýndan gözaltýna alýnýp
ertesi gün Eyüp Kapalý Spor Salonu bahçesinde ölü olarak bulunmasý olayýnýn
üzerindeki esrarýn ortadan kaldýrýlmasýný, herkesi tatmin edecek þekilde açýklýða
kavuþturulmasýný ve faillerin bulunmasýný saðlamaktýr.
Araþtýrma önergesinin sonundaki faillerin bulunmasýný temin etmek
amacýyla ibaresinin yargý yetkisi içerisinde kalan bu hususun TBMMnin yetkisi
30 Ülkemizin Çeþitli Yörelerinde Ýþlenmiþ Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Konusunda Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu Raporu, TBMM, D. 19, YY. 5, SS. 897, s. 24.
31 Ülkemizin Çeþitli Yörelerinde Ýþlenmiþ Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Konusunda Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu Raporu, TBMM, D. 19, YY. 5, SS. 897, s. 175.
32 Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý ve Faillerinin Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 68.
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dýþýnda olduðu gerekçesiyle bu ibarenin önerge metninden çýkarýlmasýna
TBMMnin 14.02.1996 tarihindeki 13. Birleþiminde karar verilmiþtir. Komisyon
üyelerinin kendi aralarýnda yaptýklarý toplantý sonucunda Ýstanbul Mv. Mehmet
Ali Þahin Komisyon Baþkanlýðýna seçilmiþtir.
Komisyonun çalýþma konusunun somut olmasý ve yargýya intikal etmesi
sonucu Meclis Araþtýrmasý Komisyonu olaðanüstü toplantýya çaðrýlmýþ, toplantýda
6 Mayýs 1996 tarihinde Metin Göktepenin gözaltý sýrasýnda öldürüldüðüne dair
iddialarla ilgili kamu davasýnýn açýlmýþ olmasýnýn tespiti nedeniyle Anayasanýn
138/3 maddesine dayalý olarak Komisyon çalýþmalarýna son verilmesine ve
Komisyondaki tüm belgelerin Ýstanbul 6. Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilmek
üzere Meclis Baþkanlýðýna intikaline karar verilmiþtir. TBMM Baþkanlýðýnýn
cevabi yazýsýnda ise Komisyonun görevden kaçýnmasýnýn mümkün olmadýðýnýn
bildirilmesi üzerine çalýþmalara devam edilmiþtir.33
Komisyon olayla ilgili bilgi ve belgelerin olduðu kamu ve özel kurum ve
kuruluþlarýyla yazýþmalar yaparak gerekli dokümanlarý toplamýþtýr. Ayrýca
Dolmabahçe Sarayý çalýþma ofisi haline getirilmiþ ve burada Mülkiye müfettiþleri,
ölenin yakýnlarý, muhbir ve müþtekiler, Emniyet Müdür Yardýmcýlarý, Ýlçe
Emniyet Müdürü ve Ýlçe Emniyet Amiri ile 45 polis memuru olmak üzere toplam
68 kiþinin bilgisine baþvurulmuþtur.
Komisyonun çalýþmalarý sonucunda hazýrladýðý rapor 19.07.1996 tarihinde
Meclis Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Komisyon raporu esas itibariyle iki bölümden
oluþmaktadýr. Birinci bölümde konuyla ilgili araþtýrma ve inceleme faaliyetleri,
ikinci bölümde ise deðerlendirme ve sonuç kýsmý yer almaktadýr.
Deðerlendirme kýsmýnda belirtildiði üzere Komisyonun çalýþmalarý yargý
yetkisine müdahaleden kaçýnma amacýyla iki konuya hasredilmiþtir. Bunlardan
birincisi mücerret olarak ölüm olayýnýn tespit edilmesi, ikincisi ise Emniyet
Teþkilatýndaki sistem ile ilgili olarak aksaklýklarýn neler olduðu ve bunlarýn
giderilebilmesi için neler yapýlabileceðinin araþtýrýlmasý, hangi etkenlerin bu
olayýn oluþumuna neden olduðu ve bundan sonra bu tür olaylarla karþýlaþýlmamasý
için ne gibi tedbirlerin alýnmasýdýr.
Komisyon her ne kadar mücerret ölüm sebebinin tespit edilmesini amaçlasa
da somut bir þekilde Metin Göktepenin polis tarafýndan gözaltýna alýndýðýný,
gözaltýnda iþkence edilerek öldürüldüðünü ve sonrasýnda Eyüp Kapalý Spor
Salonu Bahçesine atýldýðýný tespit ederek sorumlularýn cezalandýrýlmasý gerektiðini
33 Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý ve Faillerinin Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 68, s. 6-7.
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belirtmiþtir. Komisyon, ölüm olayýnýn tespitinde Ýçiþleri Bakaný Teoman Ünüsanýn
32. Gün Programýnda Mehmet Ali Biranda verdiði cevabý aynen rapora almýþtýr: Konuyla ilgili tam bilgim yok. Ancak son gelen bilgiler Metin Göktepenin
duvardan düþerek öldüðüdür.34
Ýþkence olaylarýnýn birçoðuna soruþturma izni verilmezken verilenlerde ise
alt kademedeki polis memurlarýnýn soruþturulmasýna izin verilmektedir. Söz
konusu olayda, en azýndan ihmali nedeniyle sorumlu olan Ýstanbul Emniyet
Müdürü Orhan Taþanlar ve Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý M. Kemal Bayraka
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan soruþturma izni verilmemiþtir.35 Ayyuka çýkan bir
iþkence olayýnda bile soruþturma izni verilmemesi yürütmenin konuya yaklaþýmýný
açýkça göstermektedir.
Komisyon raporunda trajikomik þekilde dikkati çeken bir husus ise copun
iþlevi ile ilgilidir. Rapordaki bununla ilgili ifadeler yoruma mahal vermemektedir:
... Çevik Kuvvetin copa Haydar adýný verdiði yakýnýcý ifadelerinde
belirtilmiþ, ancak bunun nedeni anlaþýlamamýþtýr. Bazý polis memurlarýnýn
copla yapýlan kötü muameleyi ifade ederken Haydar bugün de iyi çalýþtý.
þeklinde beyanda bulunduklarý, ayrýca olay günü bir copun üzerinde
Haydar yazýsý olduðu ve olay günü kýrýldýðý beyanlardan saptanmýþ,
ancak kýrýlan bu copun kayýp olduðu anlaþýlmýþtýr.36

Emniyet Teþkilatý ile ilgili kýsýmda ise güvenlik kuvvetlerinin rolünün hukuk
devletinde ne olmasý gerektiði açýk bir þekilde irdelenmiþtir. Özellikle sanýðýn
sorgusunun Emniyet görevlilerince deðil, yargý makamlarý tarafýndan yapýlmasý
gerektiðine dikkat çekilmiþ ve gözetim altýna alýnan kiþilerin suçu ne olursa
olsun polisin asli vazifesinin bu kiþilerin insan olduklarý unutulmadan can
güvenliklerini saðlamak olduðu belirtilmiþtir. Ayrýca polisin insan haklarý
konusunda bilgilendirilmesi ve eðitimden geçmesi gerektiðine deðinilmiþtir.
TBMM Baþkanlýðýna, araþtýrma komisyonu kurulmasý istemiyle verilen
önergelerde ve Komisyon raporunun çeþitli yerlerinde konuya insan haklarý
baðlamýndan yaklaþýlsa da bu yaklaþým yetersiz kalmaktadýr.
34 Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý ve Faillerinin Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 68, s. 83.
35 4778 sayýlý Deðþik Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 33. maddesiyle 2.12.1999 tarihli
4483 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Yargýlanmasý Hakkýnda Kanunun 2. maddesine bir
fýkra eklenmiþtir. Bu fýkra ile iþkence ve kötü muamele ile ilgili 1412 sayýlý Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 154. maddesinin dördüncü fýkrasý kapsamýnda açýlacak soruþturmalarda 4483 sayýlý Kanun
hükümlerinin uygulanmayacaðý öngörülmüþtür. Diðer bir deyiþle iþkence ve kötü muamele iþleyen kamu
görevlileri hakkýnda soruþturma izni alýnmadan Cumhuriyet Savcýlýðý doðrudan takibat yapacaktýr.
36 Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý ve Faillerinin Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 68, s. 93, 117.
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Somut bir olayda araþtýrma komisyonu kurularak insan haklarýnýn korunmasýnda karþýlaþýlan zorluklar Komisyon raporuyla açýk bir þekilde ortaya konmuþtur. Meclisin konuya verilen önemin bir göstergesi olarak bir araþtýrma
komisyonu kurarak ölüm olayýný incelemesi son derece önemlidir. Ancak Meclisin müdahil olduðu bir insan hakký ihlâlinin bile ülke kamuoyunun gözü önünde inkar edilmesi veya münferit bir vaka addedilerek önemsenmemesi dikkat
çekmektedir. Komisyonun çalýþmasý, kamuoyunun gündemine gelmeyen iþkence
olaylarýnýn nasýl kolayca kamufle edildiði gerçeðini ortaya koymuþ, kýsmen de
olsa iþkence yapan güvenlik görevlilerinin cezasýz kalmalarýný engellemiþtir.

5.3. Yasadýþý Örgütlerin Devletle Olan Baðlantýlarý ile Susurlukta
Meydana Gelen Kaza Olayýnýn ve Arkasýndaki Ýliþkilerin
Aydýnlýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu37
20. Yasama Dönemi 2. Yasama Yýlýnda Batman Mv. Ataullah Hamidi ve
22 arkadaþý, Mersin Mv. Oya Araslý ve 20 arkadaþý, Ýstanbul Mv. Mehmet
Cevdet Selvi ve 21 arkadaþýnýn yasadýþý örgütlerin devletle olan baðlantýlarý ile
Susurlukta meydana gelen kaza olayýnýn ve arkasýndaki iliþkilerin aydýnlýða
kavuþturulmasý amacýyla vermiþ olduklarý Meclis araþtýrmasý önergesi TBMM
Genel Kurulunda 12.11.1996 tarihinde 472 sayýlý kararla kabul edilmiþtir.
12 Eylül 1980 sonrasý devlet içerisinde yasa dýþý yapýlanma ve bunlarýn yasa
dýþý örgütlerle baðlantýlarýnýn olduðu belirtilse de bunlarýn kamuoyunun
gündemine gelmesi, 3 Kasým 1996 tarihinde Susurlukta meydana gelen kaza
ile olmuþtur. Kazanýn kamuoyunda büyük etki yapmasý üzerine Meclisteki partiler konuyla ilgili araþtýrma komisyonu kurulmasýný talep etmiþlerdir. Susurluktaki
olayýn yanký yapmasýnýn sebebi toplumun farklý kesimlerine ait insanlarýn bir
arada olmasýdýr. Politikacý ve Kürt aþiret reisi Sedat Bucak, Alevi polis müdürü
Hüseyin Kocadað, ülkücü olarak bilinen ve Bahçelievler katliamý nedeniyle
hakkýnda gýyabi tutuklama kararý bulunan Abdullah Çatlý ve genç ve güzel
bayan Gonca Usun bir arada olmasýnýn arkasýndaki gerekçeler kamuoyu ve
basýnýn dikkatini çekmiþtir. Mafya-devlet iliþkilerinin devamlý basýn ve yayýn
organlarýnda yer almasý olayýn kapanmasýna engel olmuþ veMeclisin müdahale
etmesini saðlamýþtýr. Komisyon çalýþmalarýnda basýnýn göstermiþ olduðu yoðun
ilginin Meclis tarihinde örneði belki de yoktur.38
37 Yasadýþý Örgütlerin Devletle Olan Baðlantýlarý Ýle Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayýnýn Ve Arkasýndaki
Ýliþkilerin Aydýnlýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM,
D. 20, SS. 301.
38 Þeref Ýba, a.g.e., s. 88.
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Komisyon Baþkanlýðýna RPli Mehmet Elkatmýþ seçilmiþtir. Olayýn çok
boyutlu olmasý sebebiyle Komisyon yoðun bir þekilde bilgi ve belge bombardýmanýna uðramýþtýr. Komisyonun görev süresi uzatýlmasýna raðmen bilgi ve belgelerin
incelenmesi ve deðerlendirilmesi için gerekenler yapýlamamýþtýr. Komisyonda
ilk üç aylýk sürede bir uzman görevlendirilmiþtir. Bir uzmanýn çok sayýda bilgi
ve belgeyi incelemesi ve deðerlendirmesi mümkün deðildir. Burada parlamentonun
baðýmsýz bir organ olarak ortaya çýkamamasýnýn en önemli nedenleri yatmaktadýr.
Araþtýrma komisyonlarýnda raporu yazanlarýn hemen hemen hepsinin yürütmeden
geçici görevlendirme ile gelmesi parlamentonun ayrý bir organ olmasýný
engellemektedir. Meclisin ayrý bir organ ve güç olarak ortaya çýkabilmesi için
baðýmsýz bir bilgi kaynaðýna sahip olmasýnýn yaný sýra istihdam ettiði uzmanlarýn
da olmasý gerekir. Aksi takdirde denetlenen kuruluþun kendi raporunu kendisinin
yazmasý gibi bir görüntü ortaya çýkar.39
Komisyon, kamuoyunca tanýnan çok sayýda kiþinin bilgisine baþvurmuþ ve
ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluþlardan bilgi ve belge talep etmiþtir. Ancak,
Jandarma ve MÝTin bilgi ve belge konusunda Komisyon çalýþmalarýný desteklediði
söylenemez.40 Öncelikle devlet-mafya iliþkilerinde iddiada bulunanlarýn bilgisine
baþvurulmuþtur. Konuyla ilgili önceki Meclis araþtýrmalarý komisyonlarýndan
bahsedilmiþ ve araþtýrma konusuyla ilgili kullanýlan çete, mafya, organize suç
örgütü gibi kavramlara açýklýk getirilmiþtir.
Susurluk olayý ele alýnarak baðlantýsý olan diðer konulara deðinilmiþtir. Bu
baðlamda Ömer Lütfi Topal cinayeti, Söylemez Kardeþler Çetesi, Mehmet Hadi
Özcan (Kocaeli) Çetesi, Yaþar Öz, Tevfik Nurullah Aðansoy cinayeti, Dilek
Örnek, ANAP Genel Baþkaný Mesut Yýlmaza Budapeþtede yapýlan saldýrý,
Alparslan Pehlivanlýnýn öldürülmesi, Kartal Demirað, Hurþit Han, Ahmet
Tekin Baykal Çetesi, Eþref Bitlis olayý, Tarýk Ümitin kaybolmasý olayý ve
Yüksekova Çetesi konularý ayrý baþlýklar altýnda incelenmiþ ve konular hakkýnda
ayrý ayrý deðerlendirmeler Susurluk olayý ile ilgili deðerlendirmeyi müteakip bu
olayla baðlantýlý þekilde yapýlmýþtýr. Susurluk olayýnýn incelenmesi sonucunda
olayýn siyaset, ticaret, istihbarat, kamu görevlileri, uyuþturucu, mafya ve yasadýþý
örgütlerlerle baðlantýsý olduðu somut bir þekilde tespit edilmiþtir.
Genel Deðerlendirme kýsmýnda ise Susurluk olayýnýn aydýnlýða kavuþmasý
baðlamýnda önemli konulara deðinilmiþ ve hukuk devletinin tam manasýyla
tesis edilebilmesi amacýyla önerilere yer verilmiþtir.
39 Þeref Ýba, a.g.e., s. 91.
40 Yasadýþý Örgütlerin Devletle Olan Baðlantýlarý ile Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayýnýn ve Arkasýndaki
Ýliþkilerin Aydýnlýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM,
D. 20, SS. 301, s. 20.
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Raporda;
Türkiyede katliam sanýðý olarak gýyabi tutuklama kararý ile, yurt dýþýnda
uyuþturucu kaçakçýlýðý ve cezaevi firarisi olarak Ýnterpol tarafýndan kýrmýzý
bülten ile aranan bir silahlý eylemci ile bu kiþiyi yakalamak veya bulunduðu
yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yükümlü olan üst
düzey bir emniyet mensubunun ve bir milletvekilinin ayný ortamda birlikte
olmalarý ve bu birlikteliði, Abdullah Çatlýnýn gerçek kimliði bilinerek
uzun süreli yakýn iliþkiler içerisinde sürdürülmüþ olmasýnýn tesadüf

olmadýðý kabul edilmektedir.41

Ortaya çýkan iliþkinin hukuk devletinden uzaklaþýlmasýndan kaynaklandýðý
belirtilerek, buna 1982 Anayasasýndaki hukuk boþluðu sebep olarak gösterilmiþ
ve kamu yöneticilerinin sorumluluðunun oluþmamasýna iliþkin düzenlemelerin
ve bu baðlamda Anayasanýn Geçici 15. maddesinin bu duruma örnek oluþturduðu
belirtilmiþtir. Devletin olaylara hakim olamamasý baðlamýnda adalet mekanizmasýnýn felce uðratýldýðý ve denetim elemanlarýnýn etkisizleþtirildiði konusuna
deðinilmiþtir.
Öneriler kýsmýnda ise adalet ve yargý reformu yapýlmasý, adli polis teþkilatýnýn kurulmasý, Türk Ceza Kanununda organize suçlarýn düzenlenmesi ve aðýr
bir þekilde cezalar öngörülmesi, devlet yapýsýnýn yeniden düzenlenerek hukuk
devletine aykýrý iliþkilerin araþtýrýlmasý, OHALin kaldýrýlmasý, araþtýrma komisyonunun yetkilerinin geniþletilmesi, istihbaratýn sivilleþtirilerek bir çatý altýnda
toplanmasý ve parlamentoya karþý sorumlu olmasýný saðlayýcý düzenlemelerin
yapýlmasý, yasama dokunulmazlýðýnýn yeniden düzenlenmesi, kuvvetler ayrýlýðýnýn
fiilen uygulanmasý, geçici köy koruculuðunun kaldýrýlmasý, hukukun üstünlüðünün
saðlanmasý, silah alýmlarýnýn kontrol altýna alýnmasý, kamu kurumlarýnýn
Güneydoðudaki kadrolarýna asaleten, yetenekli, liyakatli ve deneyimli personeli
atamasý ve teftiþ sistemine iþlerlik kazandýrýlmasý önerilmiþtir.
Ýzmir Mv. Metin Öney ve Sinop Mv. Yaþar Topçu muhalefet þerhlerinde
Komisyon Baþkanýnýn çalýþmalarý engellediði ve önemli hususlarýn ortaya
çýkmamasýný saðladýðýný iddia etmiþlerdir. Özellikle Baþkanýn, hasta olduðunu
ileri sürerek olayýn aydýnlýða kavuþmasýnda önem arz eden Ömer Lütfi Topalýn
yakýnlarýnýn ve Tansu Çillerin eþi Özer Çillerin bilgisine baþvurmayý engellemesi
aðýr bir þekilde eleþtirilmektedir.
Aydýn Mv. Sema Piþkinsüt ise Komisyonun izlemiþ olduðu çalýþma yönteminin
isabetli olmadýðý ve olayýn mali yönünün ve bazý kritik noktalarýn üzerine
41 Yasadýþý Örgütlerin Devletle Olan Baðlantýlarý Ýle Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayýnýn ve Arkasýndaki
Ýliþkilerin Aydýnlýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, s. 308.
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gidilmediðini muhalefet þerhinde belirtmektedir. Ömer Lütfi Topalýn yakýnlarýnýn
ve Özer Çillerin dinlenmemesinin yaný sýra Abdullah Çatlýnýn yurt dýþýnda
uyuþturucu kaçakçýlýðý yaptýðýna iliþkin Basel Þehri Kantonu Savcýlýðýnýn 25
Ekim 1984 tarihli soruþturma dosyasýnýn kayda bile alýnmadan ve üyelere
gösterilmeden özel tercümeye gönderilmesi açýk bir þekilde eleþtirilmektedir.
Ayrýca milletvekili dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýndan genel deðerlendirmede
bahsedilmediði belirtilmektedir.
Mersin Mv. D. Fikri Saðlar da muhalefet þerhinde bazý kiþilerin ifadesine
baþvurulmamasýný eleþtirmekte, Tansu Çiller hakkýnda soruþturma önergesi
verilmesi gerektiðini, Mehmet Aðar hakkýnda raporda soruþturma talebinde
bulunmamanýn eksiklik olduðunu ve Komisyonun Güneydoðuda yaþayanlarýn
sorunlarýna deðinmediðini belirtmektedir.
Susurluk olayý tek boyutlu bir olay olmayýp bir çok boyutu bulunmaktadýr.
Olayýn insan haklarý boyutu, genelde hukuk devleti ile açýklanmaya çalýþýldýðýndan
baðýmsýz olarak ele alýnmamýþtýr. Komisyonun çalýþmalarý devlet-mafya ve diðer
örgütler arasý iliþkilerin tespiti konusunda odaklanmýþ, konuya insan haklarý
açýsýndan deðinilmemiþtir. Bununla birlikte bazý yerlerde insan haklarýndan
bahsedilmiþtir. Batman Mv. ve 22 arkadaþýnýn önergelerinde, insan haklarý
baðlamýnda;
... halkýn Devletin hakimiyetine ve Devletin can, mal ve namus gibi
temel hak ve hürriyetlerini hiçbir þer gücün ve adý ne olursa olsun yasadýþý
örgütlenmenin insafýna býrakmayacaðýnýn anlaþýlmasý açýsýndan Meclisin
bu olaylarý araþtýrmasýnda büyük zaruret vardýr.42

denilmektedir. Diðer önergelerde ise konu insan haklarý açýsýndan ele alýnmamýþ
olup konuya hukuk devleti açýsýndan yaklaþýlmýþtýr. Yine raporun genel
deðerlendirme kýsmýnda da insan haklarýna deðinilmemiþ olup, konu hukuk
devleti baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Burada belki hukuk devleti ile insan haklarýnýn
farklý þeyler mi olduðu sorusu akla gelebilir. Ýnsan haklarý ancak hukuk devleti
ve demokratik bir ülkede hayata geçebilir. Hukuk devleti ise insan hak ve
özgürlüklerinin güvenceye alýndýðý devlettir. Görüldüðü üzere hukuk devleti ile
insan haklarý arasýnda karþýlýklý baðýmlýlýk bulunmaktadýr. Raporun eleþtirilen
noktasý somut bir þekilde ve baðýmsýz olarak konunun insan haklarý açýsýndan
ele alýnmamasý ve bunun sonucu olarak insan haklarýný koruma mekanizmalarýnýn
iþlerliðinin vurgulanamamasýdýr.
42 Yasadýþý Örgütlerin Devletle Olan Baðlantýlarý ile Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayýnýn ve Arkasýndaki
Ýliþkilerin Aydýnlýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, s. 308,
s. 3.
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Kuþkusuz konu her ne kadar hukuk devleti açýsýndan ele alýnsa da bu,
konunun insan haklarý boyutu olmadýðý anlamýna gelmemektedir. Özellikle
kýsmi olarak çözülen iliþkilerde öldürme, tehdit, iþkence, can ve mal güvenliði
gibi konular doðrudan insan haklarý ile baðlantýlýdýr. Bu insan haklarý ihlâllerinin
devletin görevlileri tarafýndan gerçekleþtirildiði tespit edilmesine raðmen konunun
insan haklarý boyutuna deðinilmemesi büyük bir eksikliktir. Ancak hukuk
devletine deðinilmesi sebebiyle zaten dolaylý olarak insan haklarýna da deðinildiði
düþünülebilse de insan haklarýndan baðýmsýz bir þekilde bahsedilmesi gerekirdi.
Çünkü devlet-mafya iliþkileri, uzun süre ülkemizin insan haklarýný sistematik
þekilde ihlâl ettiði konusunun gündemde kalmasýný saðlamýþtýr.
Komisyon çalýþmalarýnýn insan haklarýnýn korunmasýna katkýsý, Öneriler
kýsmýnda somut bulgularýn elde edilmemesine raðmen yargýsal ve idari mekanizmalarýn harekete geçirilmemesi dolayýsýyla sýnýrlý kalmýþtýr. Belki de somut olayýn
üzerine gidilseydi insan haklarýnýn korunmasýna daha fazla katký saðlanacaktý.
Olayý olaðan bir olay olarak gören Ýçiþleri Bakaný hakkýnda soruþturma önergesi
verilmesinin önerilmemesi eksikliðin boyutunu ortaya koymaktadýr. Doðu ve
Güneydoðuda birçok faili meçhul cinayet ve iþkence olayýna karýþan JÝTEM
hakkýnda yapýlan yazýþmada böyle bir birimin olmadýðý þeklinde verilen cevapla
Komisyonun yetinmesi, durumun vahametini göstermektedir.
Komisyon insan haklarýnýn korunmasýna katký saðlamakla birlikte parlamento
tarafýndan insan haklarýnýn korunmasý için düzenlemelerin yapýlmasý ve yargý
ve idarede insan haklarýný koruma mekanizmalarýnýn etkin bir þekilde harekete
geçirilmesi fýrsatýný kaçýrmýþtýr. Kirli iliþkilerin üzerine gidilerek insan haklarý
ihlâllerini yapanlarýn cezalandýrýlmalarý saðlansaydý, insan haklarý açýsýndan
bugün daha iyi bir noktaya gelineceði söylenebilirdi.

5.4. Uður Mumcu Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu
20. Yasama Dönemi 2. Yasama Yýlýnda Denizli Mv. Adnan Kesin ve 28
arkadaþýnýn Uður Mumcu cinayetinin açýklýða kavuþturulmasý amacýyla vermiþ
olduklarý Meclis araþtýrmasý önergesi, TBMM Genel Kurulunda 14.01.1997
tarihinde 478 sayýlý kararla kabul edilmiþtir.
Komisyon üyeleri 31.01.1997 günü toplantýda Komisyon Baþkanlýðýna
Ankara Mv. Ersönmez Yarbayý seçmiþlerdir. Araþtýrma Komisyonu raporunda
Uður Mumcu cinayetinin örtbas edilmeye çalýþýldýðý, Ýran baðlantýlý Ýslamî
Hareket Örgütünün cinayetle baðlantýsý olduðu ve delil toplamada baþtan savma
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tutum ve özensizlik gösterildiðinden bahisle son zamanlarda ortaya çýkan yeni
geliþmeler, iddia ve bilgiler ýþýðýnda yeni bir araþtýrmanýn adeta kaçýnýlmaz olduðu
belirtilmiþtir.
Komisyon Uður Mumcu cinayetinin açýklýða kavuþturulmasý amacýyla 43
toplantý ve 5 inceleme gezisi yapmýþtýr. Komisyon konuyla ilgili birçok kiþiyi
dinlemiþ ve evraký incelemiþtir.
Komisyon raporu iki bölümden oluþmaktadýr. Ýlk bölümde Komisyonun
yazýþmalarý ve ifadesine baþvurularýn ifadeleri yer almaktadýr. Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý, Uður Mumcu cinayeti ile ilgili ilk soruþturmayý yapan savcýnýn ismi
ve bugünkü görev yeri ile ilgili yazý ile Uður Mumcu cinayetinin iþlendiði yere
ilk giden nöbetçi savcýnýn ismi ve görev yerini talep eden yazýya; Adalet Bakanlýðý,
Uður Mumcu cinayeti soruþturmasý ile ilgili dosya, bilgi ve belgeler ile ihbar
mektuplarýný, bu hususta sanýk sýfatý ile soruþturulan kiþiler varsa dosyalarýnýn
tümünün istendiði yazýya ve Ýçiþleri Bakanlýðý, Esat semtinde resen ve kendi
isteði ile korunanlarýn isimlerinin talep edildiði yazýya cevap vermemiþtir. Ýlk
bölümde ayrýca çeþitli ülke basýnýnda olayla ilgili çýkan haberlerden kýsaca
bahsedilmiþtir.
Ýkinci bölüm ise uzun bir deðerlendirmeden oluþmaktadýr. Deðerlendirme
Bölümünün ilk paragrafýnda olayýn aydýnlatýlmasý için azami gayret sarf edildiðinden bahisle eldeki tüm bilgi ve belgelerin mukayeseli þekilde ele alýndýðý belirtilmektedir. Uður Mumcu cinayetinin muhtemel sebepleri teker teker incelenmiþtir. Özellikle radikal Ýslami örgütlerin olayla baðlantýsý olduðu ciddi bir þekilde
dikkate alýnmakla birlikte elde somut deliller olmadýðýndan diðer terör örgütlerinin
de olayý yapabileceði göz ardý edilmeyerek tüm örgütlerin olayý gerçekleþtirebileceði
vurgulanmýþtýr.
Komisyonun üzerinde önemle durduðu konulardan biri, Uður Mumcunun
daha önce yararlanmasýna raðmen korumanýn onca ihbar ve tehdide raðmen
neden kaldýrýldýðýdýr. Tunus Büyükelçiliðini koruyan güvenlik görevlilerine Uður
Mumcunun araç ve evinin kontrol edilmesi talimatý verildiðinin belirtilmesine
raðmen, söz konusu güvenlik görevlilerinin Uður Mumcunun evinin yakýnda
olduðunu bilmedikleri ve böyle bir talimattan kendilerinin haberdar edilmediði
tespit edilmiþtir.
Komisyon olayýn yargýsal açýdan denetiminde ise gerekenlerin yapýlmadýðý
düþüncesindedir. Uður Mumcunun çalýþma ofisindeki bilgi, belge, bant ve disklerin incelenmemesine ve telefon kayýtlarýnýn alýnmamasýna dikkat çekilmektedir.
Raporda ayrýca zamanýnda PTTden alýnmamasý nedeniyle telefon kayýtlarýnýn
silindiði tespit edilmiþtir.
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DGM Baþsavcýsý Nusret Demiralýn iki defa davet edilmesine raðmen gelmemesi ve bilgi ve belgeleri vermemesi aðýr bir þekilde eleþtirilmiþtir:
Uhdesinde hiçbir yargýsal görev bulunmamasýna raðmen DGMnin tüm
görevli savcýlarýnýn bilgi vermesine karþýlýk Nusret Demiralýn bilgi vermekten kaçýnmasýnýn sebeplerinin irdelenmesi gerektiði kanaatini oluþmuþtur.43

Komisyon raporundaki ifadelerden adeta Baþsavcýnýn konu hakkýnda bilgisinin
olduðu ima edilmiþtir. Olay hakkýnda ilk bilgisine baþvurulacak kiþi olan Uður
Mumcunun eþi Güldal Mumcunun ifadesine ancak 26 gün sonra baþvurulmasý
Komisyonun dikkatinden kaçmamýþtýr. Yargýnýn olaydaki ihmalkar tavrýnda
yargý mensuplarýnýn bizzat ifade etmiþ olduðu açýklamalarýn etkisi olduðu
kanaatine varýlmýþtýr. Yargý mensuplarýnýn olaya bakýþý ile ilgili sözler aynen
rapora alýnmýþtýr: Bu iþi Devlet yapmýþtýr, siyasi iktidar isterse çözülür.44 Ayrýca
araþtýrma komisyonlarýnýn sorunlarýndan bahsedilerek olay hakkýnda araþtýrma
komisyonu kurulmasýnýn Anayasa Mahkemesi kararlarýnda da belirtildiði üzere
Anayasanýn mahkemelere müdahale edilemeyeceðinin belirtildiði 138. maddesine
aykýrý olmadýðý ve yargýya intikal etmiþ bile olsa yapýlan araþtýrmanýn olayýn
siyasi yönlerini kapsadýðý raporda ifade edilmiþtir. Bunlara ilaveten üç yýl içerisinde
davanýn açýlma aþamasýna getirilmediði belirtilerek, üç yýl içinde dava açýlamamasý
halinde olayýn aydýnlanmasýna katký saðlamak amacýyla dosyanýn maðdur
avukatlarý tarafýndan incelenebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý
uygun görülmüþtür.
Komisyon olayýn açýklýða kavuþmasý konusunda çalýþmýþ olmasýna raðmen
olayýn açýklýða kavuþmasýný saðlayamamýþtýr. Bununla birlikte olayýn meydana
gelmesinin öncesinde ve olay meydana geldikten sonra olayýn açýklýða kavuþmasýnda açýk bir þekilde yürütme ve yargýnýn kusurlu olduðu tespit edilmiþtir. Komisyonun çalýþmalarý, insan haklarýnýn korunmasýnda insan haklarý ihlâllerini önleyici
ve bastýrýcý koruma mekanizmalarýnýn iþleyemediðinin tespiti açýsýndan önem
taþýmaktadýr.
Olaya ne araþtýrma komisyonu kurulmasý talebini içeren önergede ne de
raporda cinayete insan haklarý açýsýndan bakýlmýþtýr. Cinayetin adi bir cinayet
olmadýðý herkesçe malum olmasýna raðmen, söz konusu bakýþ açýsýnýn yakalanamamasý önemli bir eksikliktir. Sadece raporun Deðerlendirme bölümünde
esasa iliþkin olmayan bir meseleye iki yerde insan haklarý açýsýndan deðinilmiþtir.
Adli Týp Kurumunun sanýklarýn muayenesi ve rapor düzenlemelerinde ciddi
43 Uður Mumcu Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu
Raporu, s. 157.
44 Uður Mumcu Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu
Raporu, s. 158.
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hatalar yaptýðýndan bahsedilerek Kurumun 08.02.1993 tarihinde sekiz kiþinin
ayný saat ve dakikada ayný doktor tarafýndan muayene edilip savcýlýða gönderilmesi
insan haklarý konusunda en önemli hata ve insan haklarý ihlâli olarak görülmüþtür.

5.4. Polis Tarafýndan Dinlenen Telefonlar Hakkýndaki Ýddialarý
Araþtýrmak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu45
20. Yasama Dönemi 2. Yasama Yýlýnda Ýzmir Mv. Sabri Ergül ve 19 arkadaþýnýn
polis tarafýndan dinlenen telefonlar hakkýndaki iddialarý araþtýrmak amacýyla
Meclis Baþkanlýðýna vermiþ olduklarý Meclis araþtýrmasý önergesi TBMM Genel
Kurulunda 28.01.1997 tarihinde 52. birleþimde kabul edilmiþtir.46
Türkiyenin en büyük ve güvenilir bir yayýn organýnýn 16.09.1996 tarihli
nüshasýnda resmi belge örnekleriyle birlikte yazýlan haberde, Anayasanýn teminatý
altýnda bulunan özel hayatýn gizliliði ve korunmasý ve haberleþme özgürlüðünü
temelden yok edici þekilde telefonlarýn dinlendiðinin kamuoyuna duyurulmasý,
araþtýrma önergesinin verilme gerekçeleri arasýnda yer almaktadýr. Ayrýca Ýçiþleri
Bakaný Mehmet Aðarýn bu durumu doðrulamasý ve Ankara 2 numaralý DGMnin
10 Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. Ýþ. sayýlý kararý ile tüm telefonlarýn dinlenebileceði yönünde karar verilmesi insan haklarý açýsýndan durumun vahametini
göstermektedir.
Komisyon çalýþmalarý esas itibariyle iki bölümden oluþmaktadýr. Birinci
bölümde telefonlarýn dinlenmesi ile ilgili çeþitli özel kuruluþlardan ve kamu
kurum ve kuruluþlarýndan görevliler ve akademisyenler ile görüþmeler yapýlmýþtýr.
Komisyona bilgi verenlerden TÜRK-Ýþ Genel Baþkaný Bayram Meral somut bir
bilgiye sahip olmamasýna raðmen telefonunun dinlendiðini düþünmektedir:
Kullandýðým ev, iþ, araç ve el telefonlarýmýn dinlendiði yönünde somut
bir bilgiye sahip deðilim. Ancak Hafta Sonu Gazetesinin 1994 yýlý içindeki
bir nüshasýnda, o günlerde yaptýðým özel bir telefon konuþmasý aynen yer
almýþtýr. Bu konuþmanýn tam metni, ayrýca 1995 yýlý içinde Akþam
Gazetesinin bir nüshasýnda da tekrar yayýnlanmýþtýr. Bunun dýþýnda belirli
bir olay meydana gelmemiþtir.47

Komisyon, raporunda bir çok kiþi telefonunun dinlendiðini düþünmekte ve
somut örnekler vermektedir.
45 Polis Tarafýndan Dinlenen Telefonlar Hakkýndaki Ýddialarý Araþtýrmak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Raporu, TBMM, D. 20, SS. 353.
46 Komisyon Baþkaný Yozgat Mv. Suat Pamukçudur.
47 Polis Tarafýndan Dinlenen Telefonlar Hakkýndaki Ýddialarý Araþtýrmak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Raporu, TBMM, D. 20, SS. 353, s. 7.
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Ýkinci Bölüm olan ve diðer araþtýrma raporlarýnýn aksine çok kýsa tutulan
Sonuçta Komisyon adeta bir þeyleri gizlercesine, telefonlarýn yasadýþý dinlendiði
yönünde yaygýn bir kaný olsa da dinlendiði yönünde kanýt elde edilmediði kanaatindedir. Komisyon, telefonlarýn dinlenmesi ile ilgili yasal düzenlemenin bugüne
kadar yapýlamamýþ olduðundan bahisle hazýrlamýþ olduklarý yasa taslaðýný TBMM
Baþkanlýðýna ve Baþbakanlýða iletmeye karar vermiþtir.
Komisyonun hazýrlamýþ olduðu rapora, Meclis araþtýrmasý önergesi sahibi
ve ayný zamanda Komisyon üyesi Ýzmir Mv. Sabri Ergül tarafýndan karþý oy
yazýsýnda eleþtiriler yöneltilmiþtir. Karþý oy yazýsýnda telefon dinlemenin hukuk
devleti ve haberleþme özgürlüðü ile özel hayatýn gizliliði ilkesini ihlâl ettiði, yargý
organlarýnýn CMUKtaki boþluktan yararlanarak telefon dinleme kararý verilen
kiþinin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasý ve güvenliðin saðlanmasý
dengesine gerekli özeni her zaman göstermedikleri ve RP ve DYPli üyelerin
kutsal devlet mantýðý sebebiyle konunun açýklýða kavuþmasýný saðlamayarak
örtbas ettikleri belirtilmektedir.48
Komisyonun raporu diðer araþtýrma raporlarýna göre hacimce çok küçük
olsa da konuya insan haklarý açýsýndan yaklaþmasý bakýmýndan diðerlerinden
bariz bir þekilde ayrýlmaktadýr. Özellikle önergede ve karþý oy yazýsýnda telefon
dinleme olayý insan haklarý açýsýndan ele alýnmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarýn insan
haklarý açýsýndan ele alýnmasý, insan haklarýnýn korumasýna katký saðlayarak
diðer insan haklarýný koruma mekanizmalarýný harekete geçirecektir. Karþý oy
yazýsýnda telefon dinlenmesi ve istihbarat toplanmasý emirlerini veren siyasal
sorumlu bakanlar belirtilerek, Ýçiþleri Bakaný Meral Akþener hakkýnda Meclis
soruþturmasýnýn açýlmasýnýn talep edilmesi, konuya insan haklarý açýsýndan
yaklaþýmýný, insan haklarýný korumaya yönelik mekanizmalarý tetikleyebileceðini
göstermektedir.

5.6. Doðu ve Güneydoðu Anadoluda Boþaltýlan Yerleþim Birimleri
Nedeniyle Göç Eden Yurttaþlarýmýzýn Sorunlarýnýn
Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi
Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu49
20. Yasama Dönemi 3. Yasama Yýlýnda Ýstanbul Mv. Algan Hacaloðlu ve
9 arkadaþý Doðu ve Güneydoðu Anadoluda boþaltýlan yerleþim birimleri nedeniyle
48 Polis Tarafýndan Dinlenen Telefonlar Hakkýndaki Ýddialarý Araþtýrmak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Raporu, TBMM, D. 20, SS. 353, s. 29-33.
49 Doðu ve Güneydoðu Anadoluda Boþaltýlan Yerleþim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaþlarýmýzýn
Sorunlarýnýn Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 532.
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göç eden yurttaþlarýmýzýn sorunlarýnýn tespit edilmesi amacýyla Meclis Baþkanlýðýna
vermiþ olduklarý Meclis araþtýrmasý önergesi TBMM Genel Kurulunda 09.06.1997
tarihinde, 101. birleþimde kabul edilmiþtir. Komisyonun 18.06.1997 tarihli
toplantýsýnda Baþkanlýk Divaný belirlenmiþtir. Bu baðlamda Komisyon Baþkanlýðýna
Diyarbakýr Mv. Seyyit Haþim Haþimi seçilmiþtir.
Araþtýrma önergesinde, Doðu ve Güneydoðu Anadoluda köylerin terör
sebebiyle boþaltýldýðý, bu durumun çeþitli sorunlara yol açtýðý, devletin temel
varlýk nedeninin ülkenin bütünlüðünü, yurttaþlarýn güvenliðini, hukuk önünde
eþitliði ve hukukun üstünlüðünü saðlamak, demokrasinin kurum ve kurallarýna
iþlerlik kazandýrmak olduðu, aksi takdirde temel hukuk kurallarý, yaþam, barýnma,
saðlýk, eðitim gibi temel insan haklarýnýn ihlâl edilmiþ olacaðý belirtilerek
yurttaþlarýn göç etmiþ olduklarý bölgelerde veya köylerinde, sosyal, ekonomik
ve toplumsal açýdan gerekli önlemlerin belirlenmesi, köylerine dönüþleri etkileyen
sorunlarýn incelenmesi ve sorunlarýn çözümünü saðlayacak önerilerin
geliþtirilebilmesi amacýyla Komisyon kurulmasý gerektiði belirtilmektedir.
Komisyon, altýsý Ankara dýþýnda olmak üzere toplam onaltý toplantý yapmýþtýr.
Yapýlan toplantýlarda merkezi ve yerel yöneticiler, sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri, öðretim görevlileri ve boþaltýlan yerlerden göç eden yurttaþlar ve
muhtarlarýn bilgisine baþvurulmuþtur. Elde edilen bilgi ve belgeler doðrultusunda
göç edenlerin yerleþim, istihdam, eðitim, saðlýk ve diðer sorunlarý ayrý ayrý
deðerlendirilmiþtir.
Komisyon raporunda diðer raporlardan farklý olarak konunun ayrý bir baþlýk
altýnda insan haklarý açýsýndan deðerlendirilmesi dikkat çekmektedir. Ýnsan
haklarý ihlâllerinin etkisinin sorunun derinleþmesine ve giderek çözümsüzlüðe
taþýnmasýna neden olduðu iddia edilmiþtir. Sorun, insan haklarý baðlamýnda
Anayasa, dýþ hukuk, Avrupa Ýnsan Haklarý Yargýsý ve hukuk boyutu açýsýndan
incelenmiþtir. Nitekim, Avrupa Ýnsan Haklarý Divanýna yapýlan 874 baþvurudan
358i köy yakma ve boþaltma ile ilgilidir.
Konuya hükümetlerin bakýþý, hükümet programlarýndaki ilgili bölümler
aynen alýnarak anlatýlmak istenmiþtir. 49. Hükümet Programýnýn koruculuk
sistemine bakýþý diðerlerinden ayrýlarak koruculuk sisteminin tasfiye edilmesi
amaçlanmaktadýr.
Raporun Sonuç ve Komisyon Önerileri baþlýklý son kýsmýnda göç olgusunun
sebepleri, sonuçlarý ve çözüm önerileri irdelenmiþtir. Sosyolojik araþtýrmalara
göre göçün sebepleri þunlardýr:
1. OHAL uygulamasý, OHALin baskýya dönüþen uygulamalarý
2. Yayla yasaðýnýn uygulanmasý
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3. Çatýþmalara dayalý olarak kýr ölçekli yerleþim alanlarýnda can güvenliði riskinin
fazla olmasý
4. Güvensizlik ortamý, þiddet ortamýndan uzaklaþma isteði
5. Hane halký reislerinin çocuklarýnýn geleceðine iliþkin duyduklarý kaygýlar
6. Çatýþma ortamýnýn ailelerin ve iþletmelerin ekonomik iþleyiþini bozmasý
7. Özel birlikler, özel kuvvetler ve koruculuk sisteminden kaynaklanan rahatsýzlýklar
8. Silahlý illegal örgütün kendine destek vermeyen, vermek istemeyen köy ve
mezralara yönelik baský sistemi
9. Silahlý illegal örgüte gider endiþesi ile birçok bölgede gýda ambargosu uygulanmasý
10. Siyasi faili meçhul cinayetlerin iþlenmesi50

Sorunun çözümü için geniþ yelpazeli çözüm önerileri sýralanmýþtýr. OHAL
uygulamasýnýn kaldýrýlmasý, hoþgörü, barýþ ve dayanýþma ortamýnýn oluþturulmasý,
temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlâllerin önlenmesi, hukukun üstünlüðü,
yargý baðýmsýzlýðýnýn saðlanarak hak arama yollarýnýn açýlmasý ve köy
koruculuðunun geçici istihdam þemsiyesi altýnda tasfiye edilmesi çözüm
önerilerinden bazýlarýdýr. Etnik duyarlýlýklara demokratik çözüm ve çoðulcu
demokrasi anlayýþý doðrultusunda ABnin insan haklarý ve azýnlýk haklarý
baðlamýnda ele aldýðý birçok konu þu þekilde formüle edilmiþtir:
... Kültür mozaiðimizin zenginliðini oluþturan tüm etnik, inanç ve köken
farklýlýklarýnýn alt kimlik arayýþlarýnýn önündeki yasal, kurumsal veya
toplumsal engeller kaldýrýlmalý; bu baðlamda Kürt kimliði tanýnmalý,
yurttaþlarýmýzýn, kendi anadillerinde, bu arada Kürtçe özel eðitim, özel
radyo, özel televizyon, yazýlý basýn kurabilmelerinin önü açýlmalý, kendi
kültür, gelenek ve folklorlarýný koruma ve geliþtirme, çoðulcu demokrasi
koþullarýnda yasal güvenceye alýnmalýdýr. Her yöreden, her kökenden,
her inançtan, her etnisiteden yurttaþlarýmýzýn, Türkiye Cumhuriyetinin
eþit yurttaþlýðýný öngören üst kimlik kucaklaþmalarý saðlanmalýdýr.51

Yukarýda bazýlarý belirtilen sorunlardan biri gündeme geldiðinde aradan on
yýla yakýn bir süre geçmesine raðmen hala Mecliste ateþli tartýþmalarýn yaþanmasý,
Komisyonun hassas konularda insan haklarýnýn gerçekleþmesi açýsýndan cesur
bir tutum sergilediðini göstermektedir. Komisyonun bu tutumu karþý oy yazýlarýnda
rapordan örnekler ve doðrudan alýntýlar yapýlarak eleþtirilmektedir.

50 Doðu ve Güneydoðu Anadoluda Boþaltýlan Yerleþim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaþlarýmýzýn
Sorunlarýnýn Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 532, s. 71-2.
51 Doðu ve Güneydoðu Anadoluda Boþaltýlan Yerleþim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaþlarýmýzýn
Sorunlarýnýn Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 532, s. 81.
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Komisyonun çalýþmalarýnda insan haklarýnýn saðlanmasý ve korunmasý
insan haklarý açýsýndan özenli bir þekilde ele alýnmýþtýr. Ýnsan haklarý boyutunun
ayrý bir baþlýk altýnda ele alýnmasý, konuya gerekli önemin verildiði göstermektedir.
Komisyonun yýllar önce önermiþ olduðu Kürtçe yayýn yapýlmasý vb. önerilerin
günümüzde yaþama geçirilmesi, çalýþmalarýn insan haklarýnýn korunmasýna
saðladýðý katkýyý göstermektedir. Bu durum parlamenter denetim yollarýyla insan
haklarý alanýnda yapýlan çalýþmalarýn uzun vadede insan haklarýnýn korunmasýna
etkisine bir örnek oluþturmaktadýr.

5.7. Kadýnýn Statüsünün Araþtýrýlarak Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin Yaþama Geçirilmesi
Ýçin Alýnmasý Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu52
20. Yasama Dönemi 3. Yasama Yýlýnda Ýzmir Mv. Birgen Keleþ ve 18
arkadaþýnýn kadýnýn statüsünün araþtýrýlarak Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin yaþama geçirilmesi için alýnmasý gereken
tedbirleri tespit etmek amacýyla Meclis Baþkanlýðýna vermiþ olduklarý Meclis
araþtýrmasý önergesi, TBMM Genel Kurulunda 10.03.1998 tarihinde, 64.
birleþiminde alýnan 535 sayýlý karar ile kabul edilmiþtir. Komisyonun 26.03.1998
tarihli 1. toplantýsýnda Baþkanlýk Divaný belirlenmiþtir. Bu baðlamda Komisyon
Baþkanlýðýna Aydýn Mv. Yüksel Yalova seçilmiþtir. Daha sonra Yüksel Yalovanýn
Komisyon üyeliðinden istifa etmesi üzerine Komisyon Baþkanlýðýna Muðla Mv.
Lale Aytaman seçilmiþtir. Komisyon, dokuz defa toplanmýþ olup iki defa da
toplanmak istemesine raðmen yeterli çoðunluk saðlanamamasý sebebiyle
toplanamamýþtýr.
Meclis araþtýrmasý önergesinde kadýn-erkek eþitsizliðinin 20. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda dünya kadýnlarýný uluslararasý alanda çözümler aramaya sevk ettiði,
bu baðlamda uluslararasý kararlar alýndýðý, strateji, hedef ve eylem planlarý
belirlendiði, pozitif ayrýmcýlýk kavramýnýn gündeme geldiði, Türkiye
Cumhuriyetinin Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesini
3232 sayýlý Kanunla kabul etmesine raðmen Sözleþmenin hukuk düzenine
yansýtýlamadýðý belirtilerek Türkiyede kadýnýn hukuki, ekonomik, sosyal ve
siyasal konumunu, cinsler arasý eþitsizliðe yol açan faktörleri ve alýnabilecek
52 Kadýnýn Statüsünün Araþtýrýlarak Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin
Yaþama Geçirilmesi Ýçin Alýnmasý Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 752.
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önlemleri ortaya koymak, Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Sözleþmesinin yaþama geçirilmesi için yapýlmasý gerekenleri ve bu baðlamda
deðiþtirilmesi zorunlu olan yasalarý belirlemek, baþta Türk Kanunu Medenisi
olmak üzere tüm yasa deðiþiklik önerilerinin gerçekleþmesini hýzlandýrmak ve
TBMMde kadýn-erkek eþitliðini saðlamak için gerekli önlemleri saptamak üzere
Meclis araþtýrmasýnýn açýlmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Komisyon kadýn sorunlarý ile ilgili çeþitli özel ve kamu kurum ve kuruluþlarýndan ilgili kiþilerle görüþmelerde bulunmuþ ve gerekli bilgi ve belgeleri temin
etmiþtir.
Ýlk olarak Sözleþmenin tarihi geliþimi ve Türkiyenin Sözleþmeyi onaylamasý
ve koyduðu çekinceler ele alýnmýþtýr. Çekinceler konusunda ilginç bir durum
tespit edilmiþtir. Çekinceler 11.06.1985 tarih ve 3232 sayýlý TBMM Uygun
Bulma Kanunu, 24 Temmuz 1985 tarih ve 85/9722 sayýlý Bakanlar Kurulu onayý
ile 14 Ekim 1985 tarih ve 18892 sayýlý Resmi Gazetede yer almamasýna raðmen
çekince beyanlarý BMye tevdi edilmiþtir. Bu durumda çekinceler iç hukuk
açýsýndan yok hükmündedir.
Ýkinci olarak, ulusal mekanizmalarýn durumundan bahisle Kadýnýn Statüsü
ve Sorunlarý Genel Müdürlüðü, kadýnýn siyasette, yerel yönetimlerde ve karar
mekanizmalarýnda, eðitim ve eðitim materyallerindeki durumu ele alýnmýþ ve
kadýn saðlýðý, kadýna yönelik þiddet ve kadýnýn cinsel istismarý, kadýnýn ekonomik
yaþama katýlýmý, kýrsal kesimde ve medyada kadýnýn konumuna deðinilmiþtir.
Ayrýca Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi hükümlerinin iç hukukumuza yansýtýlmasý konusunda sürdürülen yasal ve idari çalýþmalar
belirlenmiþtir.
Deðerlendirme kýsmýnda çekincelerin kaldýrýlmasý, ulusal mekanizmalarýn
güçlendirilmesi, kadýnlarýn yönetime katýlýmýnýn artýrýlmasý, kadýn saðlýðýnýn
iyileþtirilmesi, kadýna yönelik her türlü þiddet ve istismarýn önlenmesi, kadýnýn
ekonomik yaþama katýlýmýn artýrýlmasý, kýrsal kesimde ve medyada kadýnýn
durumunun düzeltilmesi konularý ayrý baþlýklar altýnda ele alýnarak yapýlan
çalýþmalar doðrultusunda deðerlendirmelere yer verilmiþtir.
Sonuç ve Önerilerde ise kadýnýnýn durumunun düzeltilmesi için önemli
önerilere deðinilmiþtir. Kadýnlarýn olanaklardan mahrum edilmesinin temel hak
ve özgürlük ihlâli olduðu belirtilmektedir. Konuya yaklaþýmý gösteren þu ifadeler
dikkat çekmektedir:
Kadýnlarý ve genç kýzlarý olanaklarýndan, yönetime eþit ölçülerde
katýlmalarýný saðlayacak uygun koþullarýn oluþmasýndan, kalkýnmaya ve
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ekonomik geliþme faaliyetlerine katýlmaktan ve tüm kaynaklardan
erkeklerle eþit ölçüde yararlanma imkanýndan uzak tutmak toplumun
yarýsýnýn geliþmesine engel olmak anlamýný taþýr. Unutmamak gerekir ki
onlarý erkek egemen ideolojinin deðer yargýlarý ve tek taraflý dayatmasý
içine hapsetmek önemli bir temel hak ve özgürlük ihlâlidir.53

Bu ihlâlin önlenmesi için kadýna yönelik ulusal mekanizmalarýn güçlendirilmesi,
kadýna yönelik þiddete karþý mücadele edilmesi, eþitlik konusunda duyarlýlýðýn
erkeklerde de geliþtirilmesi, toplumsal cinsiyet bakýþ açýsýnýn tüm kamu politika,
plan ve programlarýna yerleþtirilmesi ve kadýnlarýn siyasete katýlmasýnýn artýrýlmasý
için gerekli önlemlerin alýnmasý gerektiði belirtilmiþtir.
Komisyon, kadýn haklarý için yeni birimlerin oluþturulmasý ve yasalardaki
kadýn haklarýna aykýrýlýklarýn çýkarýlmasý için önerilerde de bulunmaktadýr.
Bunlar þunlardýr:
1. TBMMde Kadýn Erkek Eþitliði Ýzleme Komisyonunun kurulmasý.
2. Eþitlik Çerçeve Yasasýnýn çýkarýlmasý.
3. Medeni Kanun ve TCKdaki kadýnlarla ilgili olumsuz düzenlemelerin çýkarýlmasý.
4. Siyasi Partiler Kanununda ve seçim sisteminde deðiþiklik yapýlarak her iki
cinsin eþit temsilinin saðlanmasýna kadar fýrsat eþitliði, olumlu ayrýmcýlýk, kota
veya belirli oranlarda temsil olanaklarý saðlanmasý.
5. Gebelik ve doðum izinlerinin artýrýlmasý ve gebelik ve doðum izni sýrasýnda
iþten çýkarmanýn önlenmesi vb.

Rapora muhalefet þerhlerinde kamu kurum ve kuruluþlarýnda ve üniversitelerde kýlýk kýyafet kýsýtlamalarýna son verilmesi baðlamýnda þu ifadelere yer
verilmiþtir:
Bir kýsým kadýnlara karþý ayrýmcýlýk þeklinde sonuç doðuran, onlarýn kamu
alanýndaki haklarýndan mahrum edilmesine sebebiyet veren kamu
kuruluþlarýnda ve üniversitelerdeki kýlýk kýyafet kýsýtlamalarýna son
verilmelidir.54

Komisyon, BM insan haklarý temel belgelerinden Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin hayata geçirilmesi, diðer bir deyiþle insan
haklarýnýn korunmasý baðlamýnda kadýn haklarýnýn gerçekleþmesi için alýnmasý
gereken tedbirleri tespit etmek amacýyla kurulmuþtur. Birçok araþtýrma komisyonu
53 Kadýnýn Statüsünün Araþtýrýlarak Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin
Yaþama Geçirilmesi Ýçin Alýnmasý Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 752, s. 65.
54 Kadýnýn Statüsünün Araþtýrýlarak Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin
Yaþama Geçirilmesi Ýçin Alýnmasý Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu Raporu, TBMM, D. 20, SS. 752, s. 74-5.
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somut bir olay üzerinde insan haklarýnýn korunmasýna yönelik çalýþma yapmýþken
bu Komisyon somut bir olayý deðil, soyut olan bir Sözleþmeyi konu edinmiþtir.
Konunun soyut olduðunu belirtirken somut tarafýnýn olmadýðý deðil çýkýþ noktasýnýn soyut olduðu kastedilmektedir. Diðer araþtýrma komisyonlarýnda somut
olaydan genelde soyut çýkarsamalara varýlýrken bu Komisyon soyut konudan
somut çýkarsamalara ulaþmýþtýr.

5.8. Diðer Meclis Araþtýrmasý Komisyonlarý
Ýnsan haklarýnýn korunmasýna katký saðlayan birçok araþtýrma komisyonu
bulunmaktadýr. Bunlardan önemli olanlar ve kamuoyu tarafýndan bilinenler
yukarýda ayrý baþlýklar altýnda ele alýnmýþtýr. Ancak tüm araþtýrma komisyonlarýnýn
ayrý ayrý incelenmesi çalýþmanýn boyutunu aþacaðýndan diðer araþtýrma
komisyonlarýnýn sadece ismen belirtilmesi uygun olacaktýr. Bu baðlamda insan
haklarý ile ilgili araþtýrma komisyonlarý dönemlerine göre belirtilecek olup hangi
dönemlerde insan haklarýyla ilgili ne tür konularýn ön plana çýktýðýnýn bütünsel
olarak anlaþýlmasý için yukarýda incelenen araþtýrma komisyonlarý da ayný
kategoride ele alýnacaktýr.
1. 18. Yasama Dönemi
a. Ülkemizin Sahip Olduðu Çevre Deðerlerini Korumak ve Mevcut
Çevre Sorunlarýný Gidermek Ýçin Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek ve
Bir Çevre Politikasý Oluþturmak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.55
b. Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.56
2. 19. Yasama Dönemi
a. Ülkemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alýnacak Tedbirleri
ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikalarý Tespit Etmek Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.57
b. Sivasta Meydana Gelen Olaylarýn Nedenlerinin ve Sorumlularýn
Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.58

55 TBMM, D. 18, SS. 549. Komisyonun kurulmasý TBMM Genel Kurulunun 24.05.1988 Tarihli 69.
Birleþiminde kabul edilmiþtir. Komisyon Baþkaný Konya Mv. Ali Özdemirdir.
56 Komisyonun kurulmasý TBMM Genel Kurulunun 30.05.1989 tarihli 94. Birleþiminde kabul edilmiþtir.
57 TBMM, D. 19, SS. 292. Komisyon Baþkaný Eskiþehir Mv. Ý. Yaþar Dedelektir.
58 TBMM, D. 19, SS. 369. Komisyon Baþkaný Nevþehir Mv. Osman Seyfidir.
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c. Çernobil Faciasýnýn Türkiyedeki Etkilerini Araþtýrmak, Faciayla Ýlgili
Gerçekleri ve Sorumlularýný Ortaya Çýkarmak, Zararlarýn Tespiti ve
Giderilmesi Ýçin Alýnacak Önlemleri Belirlemek Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.59
d. Güneydoðuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olaylarý Yerinde
Ýncelemek ve Alýnmasý Gereken Tedbirleri TBMMye ve Ýlgili Mercilere
Ýletmek ve Memleketin Birlik ve Beraberliðinin Saðlanmasýna Katkýda
Bulunmak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.60
e. Ülkemizin Halen Sahip Olduðu Çevre Deðerlerini Korumak, Çevre
Sorunlarýnýn Sebep ve Sonuçlarý Ýle Bu Konuda Alýnmasý Gerekli
Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.61
f. Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teþvik
Etmek Ýçin Alýnacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.62
g. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olaylarý
Araþtýrarak Alýnmasý Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.63
h. Yurt Dýþýnda Çalýþan Ýþçilerimizin ve Yurttaþlarýmýzýn Karþýlaþtýklarý
Ýdari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarý Tespit Etmek ve
Gerekli Önlemleri Almak Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.64
i. Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin
Yapýlabilmesi ve Trafik Kazalarýnýn Nedenlerinin, Alýnmasý Gerekli
Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikalarýn Tespiti Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.65
j. Ülkemizin Çeþitli Yörelerinde Ýþlenmiþ Faili Meçhul Siyasi Cinayetler
Konusunda Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.66
59 TBMM, D. 19, YY. 3, SS. 455. Komisyon Baþkaný Rize Mv. Mustafa Parlaktýr.
60 TBMM, D. 19, SS. 651. Komisyon Baþkaný Balýkesir Mv. Ömer Lütfi Coþkundur. Komisyon Raporu,
TBMM Genel Kurulunun 18.10.1994 Tarihli 20. Birleþiminde görüþülmüþtür.
61 TBMM, D. 19, SS. 700. Komisyon Baþkaný Isparta Mv. Ertekin Durutürktür.
62 BMM, D. 19, SS. 705. Komisyon Baþkaný Zonguldak Mv. Þinasi Altýnerdir.
63 TBMM, D. 19, SS. 871. Komisyon Baþkaný Erzurum Mv. Ýsmail Kösedir.
64 TBMM, D. 19, SS. 883. Komisyon Baþkaný Afyon Mv. Baki Durmazdýr.
65 TBMM, D. 19, SS. 885. Komisyon Baþkaný Samsun Mv. Ali Eserdir.
66 Yukarýda incelenmiþtir.
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k. Bosna-Hersek Olaylarý Konusunda Araþtýrmalar Yaparak Milli
Siyasetimizin Uygulanmasýnda Ýcra Makamlarýna Destek Saðlamak
Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.67
3. 20. Yasama Dönemi
a. Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý ve
Faillerinin Ortaya Çýkarýlmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.68
b. Ýstanbul Kadýköyde 1 Mayýs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli
Tedbirlerin Alýnmadýðý Ýddialarýný Araþtýrmak Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.69
c. Yasadýþý Örgütlerin Devletle Olan Baðlantýlarý ile Susurlukta Meydana
Gelen Kaza Olayýnýn ve Arkasýndaki Ýliþkilerin Aydýnlýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.70
d. Uður Mumcu Cinayetinin Açýklýða Kavuþturulmasý Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.71
e. Doðal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybýný En Aza Ýndirmek
Ýçin Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.72
f. Polis Tarafýndan Dinlenen Telefonlar Hakkýndaki Ýddialarý Araþtýrmak
Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý.73
g. Doðu ve Güneydoðu Anadoluda Boþaltýlan Yerleþim Birimleri
Nedeniyle Göç Eden Yurttaþlarýmýzýn Sorunlarýnýn Araþtýrýlarak
Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacýyla Kurulan
Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.74
h. Kadýnýn Statüsünün Araþtýrýlarak Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin Yaþama Geçirilmesi Ýçin
Alýnmasý Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu.75
67 Komisyon Raporunu TBMM Baþkanlýðýna Sunamamýþtýr. Komisyon Baþkaný Ankara Mv. Sait Kemal
Mimaroðludur.
68 Yukarýda incelenmiþtir.
69 TBMM, D. 20, SS. 179. Komisyon Baþkaný Ýstanbul Mv. Ali Oðuzdur.
70 Yukarýda incelenmiþtir.
71 Yukarýda incelenmiþtir.
72 TBMM, D. 20, SS. 345. Komisyon Baþkaný Ýzmir Mv. Atilla Mutmandýr.
73 Yukarýda incelenmiþtir.
74 Yukarýda incelenmiþtir.
75 Yukarýda incelenmiþtir.
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4. 21. Yasama Dönemi
a. Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapýlan
Çalýþmalarýn Tüm Yönleriyle Ýncelenerek Alýnmasý Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.76
b. Trafik Kazalarýnýn Nedenlerinin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu77
5. 22. Yasama Dönemi
a. Ergene Nehrindeki Kirliliðin ve Çevreye Etkilerinin Araþtýrýlarak
Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu.78
b. Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.79
c. Samsunda Kurulma Aþamasýndaki Mobil Santrallerin Ýhale, Yer
Seçimi Süreçleri ve Çevre ve Ýnsan Saðlýðýna Muhtemel Etkilerinin
Araþtýrýlmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.80
d. Yurt Dýþýnda Yaþayan Vatandaþlarýmýzýn Sorunlarýnýn Araþtýrýlarak
Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu.81
e. Çocuklarý Sokaða Düþüren Nedenlerle Sokak Çocuklarýnýn
Sorunlarýnýn Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.82

76 TBMM, D. 21, SS. 308. Komisyon Baþkaný Ýzmir Mv. Atilla Mutmandýr.
77 TBMM, D. 21, SS. 547. Komisyon Baþkaný Ýstanbul Mv. Ahmet Tandýr.
78 TBMM, D. 22, SS. 134. Komisyon Baþkaný Ýstanbul Mv. Yahya Baþtýr. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 27.05.2003 Tarihli 85. Birleþimde görüþülmüþtür.
79 TBMM, D. 22, SS. 181. Komisyon Baþkaný Konya Mv. Özkan Öksüzdür. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 14.10.2003 Tarihli 6. Birleþimde görüþülmüþtür.
80 TBMM, D. 22, SS. 297. Komisyon Baþkaný Samsun Mv. Cemal Yýlmaz Demirdir. Komisyon Raporu
TBMM Genel Kurulunun 02.06.2004 Tarihli 96. Birleþimde görüþülmüþtür.
81 TBMM, D. 22, SS. 335. Komisyon Baþkaný Ýstanbul Mv. Mustafa Baþtýr. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 08.06.2004 Tarihli 98. Birleþimde görüþülmüþtür.
82 TBMM, D. 22, SS. 829. Komisyon Baþkaný Siirt Mv. Öner Ergençtir. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 29.03.2005 Tarihli 76. Birleþimde görüþülmüþtür.
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f. Türk Sporunda Þiddet, Þike, Rüþvet ve Haksýz Rekabet Ýddialarýnýn
Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.83
g. Akaryakýt Kaçakçýlýðýnýn Ekonomiye, Ýnsan ve Çevre Saðlýðýna Verdiði
Zararlarýn Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.84
h. Milletvekili Lojmanlarýnda Mustafa Güngörün Öldürülmesinin
Aydýnlatýlmasý ve Sorumlularýn Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu.85
i. Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadýnlara ve Çocuklara Yönelik
Þiddetin Sebeplerinin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Tedbirlerin
Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.86
j. Hakkari Merkez, Yüksekova ve Þemdinli Ýlçelerinde Meydana Gelen
Olaylarýn Araþtýrýlmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu.87
k. Kocaelinin Gebze Ýlçesinin Dilovasý Beldesindeki Sanayi Atýklarýnýn
Çevre ve Ýnsan Saðlýðý Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araþtýrýlarak
Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu.88
83 TBMM, D. 22, SS. 956. Komisyon Baþkaný Ankara Mv. Haluk Ýpektir. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 18.10.2005 Tarihli 8. Birleþimde görüþülmüþtür.
84 TBMM, D. 22, SS. 978. Komisyon Baþkaný Bitlis Mv. Vahit Kilerdir. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 16.11.2005 Tarihli 19. Birleþimde görüþülmüþtür.
85 TBMM, D. 22, SS. 1056. Komisyon Baþkaný Uþak Mv. Ahmet Çaðlayandýr. Komisyon Raporu TBMM
Genel Kurulunun 28.03.2006 Tarihli 80. Birleþimde görüþülmüþtür.
86 TBMM, D. 22, SS. 1140. Komisyon Baþkaný Gaziantep Mv. Fatma Þahindir. Komisyon Raporu TBMM
Genel Kurulunun 01.06.2006 Tarihli 122. Birleþimde görüþülmüþtür.
87 Komisyon çalýþmalarýný tamamlayarak hazýrladýðý raporu 19.04.2006 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna
sunmuþtur. Ancak raporun görüþmesi gerçekleþtirilememiþtir. Raporun daðýtýlmamasý ve görüþmelerin
yapýlmamasý hakkýnda TBMM Baþkanlýðýna Ýzmir Mv. Ahmet Ersin yazýlý soru önergesi vermiþtir.
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7/22161s.pdf (Eriþim Tarihi: 18.05.2007) TBMM Baþkanlýðýnýn 04 Mayýs
2007 tarihli cevapta þu þekildedir:
Hakkari Merkez, Yüksekova ve Þemdinli Ýlçelerinde Meydana Gelen Olaylarýn Araþtýrýlmasý Amacýyla
Kurulan (10/322, 323, 324) Esas Numaralý Meclis Araþtýrmasý Komisyonunun hazýrladýðý Rapor 19.04.2006
Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur.
Bilindiði Üzere Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporlarý Üzerinde Genel Görüþme Açýlmasý Ýçin
Ýçtüzüðün 103 üncü maddesi uyarýnca Danýþma Kurulunca özel gündemle bir genel görüþme günü
belirlenmesi gerekmektedir.
Söz konusu hüküm gereðince, raporun daðýtýlmasý halinde görüþülmesi yedi tam günden sonraya
býrakýlamamaktadýr. Bu nedenle Rapor, Danýþma Kurulunda görüþme günü belirlendikten sonra
daðýtýlmaktadýr.
Ayrýca, sýra sayýsý olarak bastýrýlmýþ bulunan, aralarýnda (10/322, 323, 324) Esas Numaralý Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Raporunun da yer aldýðý dört adet meclis araþtýrmasý komisyonu raporu üzerinde genel
görüþme açýlmasýna iliþkin danýþma kuruluna herhangi bir talepte bulunulmamýþtýr.
88 TBMM, D. 22, SS. 1273. Komisyon Baþkaný Kocaeli Mv. Eyüp Ayardýr. Komisyon Raporu TBMM Genel
Kurulunun 27.02.2007 tarihli 148. birleþimde görüþülmüþtür.
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l. Küresel Isýnmanýn Neden Olduðu Sorunlarýn ve Oluþturduðu Riskin
Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla
Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.89
m.Çocuklarda ve Gençlerde Artan Þiddet Eðilimi ile Okullarda Meydana
Gelen Olaylarýn Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu.90

6. Sonuç
Ýnsan haklarý günümüze damgasýný vuran, insanlýðýn ulaþmýþ olduðu tekamül
seviyesinin en önemli deðerlerindendir. Ýnsan haklarý olmasý gerekeni iþaret
etmesi sebebiyle dinamik bir kavram olarak pozitif hukuka yön vermektedir.
Ýnsan haklarý, insanýn haklarýnýn korunmasýný hedeflemektedir. Bilim ve
teknolojideki onca ilerleme ve geliþmeye raðmen insan haklarýnýn kâmil manada
korunmasý saðlanamamýþtýr. Ýnsan haklarýnýn korunmasýný sistematik bir
mekanizmaya baðlamanýn imkansýzlýðý, insan haklarýný daima gündeme taþýmýþtýr.
Diðer bir deyiþle insan haklarýnýn korunmasý, insan unsuruna baðlý olduðundan
daima ihlâl edilme tehdidi altýndadýr. Ýnsan unsurundan maksat, kamu gücünü
az veya çok kullanan kiþilerdir. Ýnsan haklarýnýn tarihî geliþimine bakýldýðýnda,
insan haklarý ihlâlleri devletten kaynaklanmaktadýr. Bu sebeple insan haklarýnýn
korunmasý, devlete karþýdýr.
Aydýnlanma ile birlikte insan haklarýnýn korunmasý için millî iradeye dayalý
parlamentolar güvence olarak görülmüþtür. Millî iradenin yanýlmazlýðý anlayýþý
II. Dünya Savaþýna kadar varlýðýný sürdürmüþtür. Millî iradenin nasýl bir insan
haklarý ihlâline sebep olduðunun anlaþýlmasýyla birlikte parlamentonun üstünlüðünden insan haklarýnýn üstünlüðüne doðru dönüþüm gerçekleþmiþtir. Ýlk olarak
insan haklarýnýn uluslararasý alanda korunmasý amacýyla çeþitli örgütlenmeler
teþkil edilmiþtir. Ýnsan haklarýnýn korunmasý baðlamýnda uluslararasý kuruluþlarýn
teþkili büyük insan haklarý ihlâllerine sebep olan savaþlarýn önlenmesini amaçlamaktadýr.
Ýnsan haklarýnýn korunmasý yönündeki ilk geliþmeler uluslararasý düzeyde
olsa da insan haklarýnýn korunmasýnda esas olan ulusal korumadýr. Bu baðlamda
insan haklarýnýn korunmasý görevi devletindir. Bilindiði üzere modern devletlere
89 Komisyon çalýþmalarýnýn tamamlayarak TBMM Baþkanlýðýna teslim etmiþse 22. Yasama Döneminin sona
ermesi sebebiyle rapor sýra sayýsý olarak bastýrýlamadan kadük olmuþtur.
90 TBMM, D. 22, SS. 1413. Komisyon Baþkaný Ýstanbul Mv. Halide Ýncekaradýr. Komisyon Raporu TBMM
Genel Kurulunun 29.05.2007 tarihli 116. birleþimde görüþülmüþtür.
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yetki, toplumsal sözleþme baðlamýnda insan haklarýnýn daha iyi korunmasý
amacýyla verilmiþtir. Devletler de insan haklarýnýn korunmasýnýn kendilerinin
görevi olduðunu anayasalarda belirtmiþlerdir. Bu baðlamda Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasýnýn 5. maddesinde kiþinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk
devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak þekilde sýnýrlayan siyasal, ekonomik
ve sosyal engelleri kaldýrma ve insanýn maddi ve manevi varlýðýnýn geliþmesi
için gerekli þartlarý hazýrlamanýn devletin temel amaç ve görevi olduðu belirtilmiþtir.
Kanunlarýn uluslararasý insan haklarý sözleþmelerine ve anayasaya uygun
olarak çýkarýlmasý insan haklarýnýn korunmasý açýsýndan fevkâlade önem arz
etmektedir. Yasamanýn bu aþamada insan haklarýna aykýrý normlarý kabul etmesi
insan haklarýnýn kanunen ihlâli veya âdeta insan haklarýnýn kanunî soykýrýmýdýr.
Ýnsan haklarýnýn bütünsel ihlâl edilebilirliði durumundan dolayý insan haklarý
ve özgürlüklerine yönelik en yoðun tehlike ihtimalinin yasamadan kaynaklandýðý
belirtilmiþtir.91 Ýkinci olarak yasama insan haklarý normlarýnýn uygulanmasý
aþamasýnda da kendi mekanizmalarý ile etkili olabilmektedir.
Parlamentolarýn denetim iþlevini yerine getirmeleri sorunlu iken insan
haklarý ihlâllerinin parlamento tarafýndan denetlenmesinin de tam olarak
saðlandýðýný söylemek zordur. Anayasa hukukunun, dolayýsýyla parlamentonun
tarihî ile insan haklarý tarihî büyük ölçüde örtüþmektedir. Ýnsan haklarý
mücadelesinin dönüm noktalarý parlamento tarihinin de dönüm noktalarýdýr.
Bu açýdan deðerlendirildiðinde ulusal egemenliðin kazanýmý ile insan haklarý
mücadelesi birlikte yapýlmýþtýr. Ulusal egemenlik, diðer bir deyiþle parlamentonun
varlýðý ile insan haklarýnýn örtüþmesi, parlamento ile insan haklarý arasýndaki
karþýlýklý baðýmlýlýðýn göstergesidir.
Ýnsan haklarýnýn korunmasýnda ve insan haklarý bilincinin artmasýnda,
önemli parlamenter denetim araçlarýndan biri Meclis araþtýrmasýdýr. Bugüne
kadar siyasi cinayetlerin aydýnlatýlmasýndan sokak çocuklarýna kadar birçok
alanda kurulan Meclis araþtýrmasý komisyonlarý, duyarlýlýðý artýrarak kamuoyunun
bilinçlenmesine fevkalâde katký saðlamaktadýr. Ayrýca Meclis araþtýrmasý
komisyonu raporlarý ile ülkenin insan haklarý sorunlarý hakkýnda çözüm önerilerinde bulunulmaktadýr. Olumlu yönlerine karþýn Meclis araþtýrmasý komisyonlarý,
genellikle kamuoyuna mal olmuþ konularý ele aldýðýndan bir bakýma kamuoyunun
rahatlatýlmasýný saðlamakta, insan haklarý sorununa el atmýþ gibi görünmektedir.
Bu sebeple Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnýn hem hükümetin denetlemesini
91 Bahri Savcý, Ýnsan Haklarý Kanunilik Yolu ile Korunmasý, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yayýnlarý No: 32-14, Ankara, 1953, s. 97.
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gerçek manada saðlayabilmesi hem de insan haklarýnýn korunmasýný gerçekleþtirebilmesi için Meclis araþtýrmasý kurumunun yapýsal sorunlarýnýn çözülmesi
gerekmektedir.
Meclis araþtýrmasý komisyonlarýna yetki verilmesi ve yetkilerinin kanuni
dayanaða kavuþturulmasý denetleme iþlevinin gereðidir. Yetki olmadan denetlemenin olmasý mümkün deðildir. Meclisin, Meclis araþtýrmasý kurumu baðlamýnda
denetleme iþlevini yerine getirebilmesi için þu düzenlemelerin yapýlmasý hayati
önem arz etmektedir:


Meclis araþtýrmasý komisyonunun yetkileri kanun ile düzenlenmelidir.
Yetkiler doðrultusunda gereðinin yapýlmamasýný kanuni müeyyideye
baðlamak gerekir.92 Meclis araþtýrmasý komisyonuna bilgi ve belge
verilmesini veya üçüncü kiþilerin bilgi vermesinin teminini saðlamak
bakýmýnda kanuni düzenleme zorunludur. Bu ayrýca Anayasanýn 13.
maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla
sýnýrlanabileceði ilkesinin de bir gereðidir.



Meclis araþtýrmasýnýn kapsamý baðlamýnda devlet sýrrý ve ticari sýrra
dair kayýtlar kaldýrýlmalýdýr. Bu tür bir sýnýrlama, egemenliðin millete
ait olduðu ve bunun milletin temsilcileri aracýlýðý ile kullanýlacaðý
ilkesiyle ve parlamenter hükümet sisteminin gerekleri ile baðdaþmaz.93
Bu sýnýrlama kaldýrýlmasa bile devlet sýrrý ve ticari sýrrýn ne olduðunun
takdiri Meclis bünyesinde kurulacak özel bir komisyona veya yargý
organýna býrakýlmalýdýr.



Meclis araþtýrmasý komisyonlarýnda raporu yazanlarýn hemen hemen
hepsinin yürütmeden geçici görevlendirme ile gelmesi parlamentonun
özerk ve baðýmsýz bir organ olmasýný engellemektedir. Parlamentonun
ayrý bir organ ve güç olarak ortaya çýkabilmesi için baðýmsýz bir bilgi
kaynaðýna sahip olmasýnýn yaný sýra istihdam ettiði uzmanlarýn da
olmasý gerekir. Aksi takdirde denetlenen kuruluþun kendi raporunu
kendisinin yazmasý gibi bir görüntü ortaya çýkar. Bu sebeple TBMM
çeþitli alanlarda yetiþmiþ uzmanlarý istihdam etmelidir. Ýhtisas
komisyonlarýnda çalýþan uzmanlarýn kendi alanlarý ile ilgili Meclis
araþtýrmasý komisyonu kurulduðunda burada istihdamý bir çözüm yolu
olabilir.

92 Erdal Onar, a.g.e., s. 120.
93 Erdal Onar, a.g.e., s. 118.
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Meclis araþtýrmasý komisyonlarý aracýlýðý ile insan haklarýnýn korunmasýna
ve insan haklarý bilincinin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlanmasý Meclisin
duyarlýlýðýný göstermesi açýsýndan büyük önemi haizdir. Yapýsal sorunlarý giderilmiþ
Meclis araþtýrmasý komisyonlarý, denetleme iþlevine ve bunun doðal sonucu
olarak insan haklarýnýn korunmasýna büyük katký saðlayacaktýr.
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