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G!R!" 

Siyaset alannda, olgular ile alglar arasnda ciddi farkllklar 

ya!anabilmekte, olgular siyasi görü!lere göre farkl yorumlanabilmektedir.  

Hukuk alannda ise sübjektif de"erlendirme ve alglar yerine olgular, 

nesnel gerçeklikleri, somut olay ve eylemleri objektif norm ve kurallarla 

de"erlendirmek bir zorunluluktur. 

Hukuk alannda keyfilik, ki"isellik ve sübjektiflik, bu iddianamede 

görüldü#ü gibi gerçeklikten uzakla"maya ve hukuk standartlarnn 

örselenmesine yol açmaktadr. 

Hukuk alannda olgularn do#ru alglanamamas ve 

çarpk bir okuma sonucu gerçeklerle ilgisi olmayan 

sonuçlara ula"lmasnn hepimiz için telafisi imkansz 

zararlar do#uraca# açktr. 

Bu iddianame, hukuk sisteminin en temel karakteri 

olan objektiflik, nesnellik, nedensellik ve rasyonelli#e 
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dayanmamakta; en iyimser yakla"mla bir alglama 

sorununun varl#n ortaya koymaktadr. Partimiz 

hakknda hazrlanan iddianame, ba"tan a"a# 

gerçekleri tersyüz eden, de#erleri ve kavramlar 

birbirine kar"tran, dahas koruyor gibi göründü#ü 

ilkelere zarar veren ön yargl bir yakla"m 

yanstmaktadr. Bu iddianamenin gerçekte olup bitenle 

bir ilgisi bulunmamaktadr. Esasen böyle bir ilgi kurma 

kaygs ta"mad# da ortadadr. Bu nedenle, 

iddianamenin ortaya koyduklaryla gerçekler arasnda 

derin bir uçurum bulunmaktadr. Sonuçta 

iddianamenin kantlad# tek "ey de budur.   

Bu iddianame, bir çeli"kiler yuma#dr. Kuruldu#u andan beri 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdi#i 

ça#da" uygarlk hedefine do#ru kararllkla yürüyen ve bu yürüyü"ün en 

önemli dönemeci olan Avrupa Birli#i’ne tam üyelik hedefinin 

gerçekle"mesi için gerekli her adm atan bir partinin, laikli#e aykr 

fiillerin oda# haline geldi#ini ileri sürmek bir çeli"kidir. 

Sorunlar derinle"tirmek yerine çözüm arayan siyasetlerin,  anayasal 

düzenimizin temel esaslarn güçlendirmeye mi hizmet etti#i, yoksa 

Ba"savc'nn iddia etti#i gibi zayflatmay m amaçlad# sorusu, bize göre 

meselenin esasn ortaya koymaktadr.  

Milletimizin talep ve ihtiyaçlaryla, hak ve özgürlükleriyle, laiklik gibi 

devletimizin temel esaslar arasndaki yapay çeli"kileri ortadan 

kaldrmay amaçlayan bu 'büyük uzla"ma' aray"mz, Ba"savc'ya göre suç 

olu"turmaktadr. 
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Dayatmac, d"layc ve ayr"trc bir siyasi anlay"a kar", demokratik ve 

laik bir hukuk devleti olan Cumhuriyetin de#er ve niteliklerini birle"tirici 

ortak paydalarmz olarak siyasi rekabetin üzerinde tutmaya çal"an bir 

partiyi, Cumhuriyetin niteliklerine aykr bir olu"um olarak göstermeye 

çal"mak ciddi bir paradoksu yanstmaktadr. 

Yeni bir siyaset anlay"yla demokrasinin kökle"mesi ve özgürlüklerin 

alannn geni"lemesi için gayret gösteren bir partinin siyasi projesinin, 

son kertede demokrasiyle ba#da"mad#n söylemek de ciddi bir 

çeli"kidir. Milletin menfaatlerini içeride ve d"arda en iyi "ekilde 

savunan, Cumhuriyetimizin insan haklar, demokrasi, laiklik ve hukukun 

üstünlü#ü gibi de#erlerini koruyup geli"tirmeye çal"an bir siyasi partinin 

demokrasiye aykr bir siyasi projesinin oldu#unu iddia etmek anla"labilir 

bir durum de#ildir.  

Kurulu"undan itibaren "effafl# ve hesap verebilirli#i "iar edinmi" ve 

bunu uygulamalaryla da kantlam" bir siyasi partiyi, “gizli gündem”i 

olmakla ve “takiyye” yapmakla suçlamak ise çeli"kilerin belki de en 

büyü#üdür. Biz ülkemizi daha ileriye ta"maya yönelik tüm admlarmz 

milletin önünde attk. Açkladklarmz ve yaptklarmz d$nda gizli 

gündemimiz hiçbir zaman olmad, bundan sonra da olmayacaktr. 

Hakkmzda düzenlenen iddianamede temel sorun, AK Partinin siyasi 

felsefesi ve vizyonunun anla"lamam", hatta daha da vahimi yanl" 

anla"lm" olmasdr. $ddianamede portresi çizilmeye çal"lan partiyle AK 

partinin hiçbir ilgisi bulunmamaktadr. 

Adalet ve Kalknma Partisi, ekonomik ve siyasi krizlerin olumsuz 

tesirlerinin görüldü#ü; din-devlet, din-siyaset, devlet-toplum ili"kisindeki 

gerilimlerin yo#un olarak hissedildi#i bir dönemde yeni bir siyaset 

anlay" ve tarzyla ortaya çkm"tr. Muhafazakar Demokrat bir siyasal 

kimlik geli"tiren AK Parti, siyaseti normalle"tirmeyi, siyaseti gerçekçi bir 

eksene oturtmay, Türk siyasetinin kronik gerilim alanlarn rahatlatmay 

amaçlam"tr.  
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AK Partinin kendisini net, somut ve çerçevesi belirlenmi" bir "ekilde 

ortaya koymas, “gizli gündem”, “takiyye” gibi olumsuz ça#r"mlarn 

gereksiz gerilimler üretmesini engelledi#i gibi, kimlik-eylem-söylem 

uyumunu sa#layarak siyasete kalite kazandrmak açsndan da önemli bir 

farkllk olu"turmu"tur.  

Partimizin siyaseti normalle"tirme amacyla geli"tirmeye çal"t# siyasal 

kimlik yapsnn ana merkezini çat"mac “kimlik siyaseti”nin reddi 

olu"turmaktadr. 

AK Parti Türkiye’nin geleneksel kültürel de#erleri ile 

“muasr medeniyet seviyesinin üstüne çkma” hedefi 

arasnda bir çeli"ki de#il, uyum oldu#unu gösteren 

politikalar üretmi"tir. Bunu yaparken AK Parti’nin 

sosyolojik gücü ile siyasi perspektifinin üretti#i sinerji, 

Cumhuriyetimizin mayasnda bulunan modernle"me 

hedefine odaklanm"tr. 

AK Parti, toplumun tüm kesimlerinden, ülkemizin her 

bölgesinden, bütün ekonomik ve sosyolojik katmanlarndan oy 

alm" bir merkez partisidir. Partimiz, son genel seçimlerde 81 

ilin biri hariç tümünde milletvekili çkaran tek partidir. 

Dolaysyla AK Parti Türkiye’nin birlik ve bütünlü#ünün 

teminatdr. Toplumun tüm kesimleriyle bulu"mu" ve 

toplumsal bar"n, ülkenin birlik ve bütünlü#ünün teminat 

haline gelmi" bir partinin Anayasaya aykr eylemlerin oda# 

olarak gösterilmesi dü"ünülemez.  

AK Parti,  toplumsal merkeze yaslanarak ilk günden itibaren ülkemizin ve 

milletimizin tüm hassasiyetlerine duyarl davranmaya azami özen 

göstermi"tir. 
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Üniter devlet, laik devlet, demokratik devlet vurgusu, AK Parti’nin 

temel siyasi misyonudur. 

AK Parti, 22 Temmuz seçimlerinde her mitinginde “tek 

millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” vurgusu 

yapm", bölge ayrt etmeden ayn hassasiyeti 

sergilemi"tir. 

AK Partinin laiklik konusunda geli"tirdi#i anlay" ve 

siyasi duru" da Türk siyaseti açsndan büyük önem 

ta"maktadr. AK Parti hükümetleri yasal çerçevede 

laikli#in kurumsal ve pratik "artlarna sayg 

göstermenin ötesinde, geni" kitlelerin devletin laik 

karakterini sahiplenmesine önemli bir katk 

sa#lam"tr. Laikli#in geni" kitleler tarafndan 

benimsenmesinde, farkl kesimlerin sisteme entegre 

edilmesinde partimiz, önemli bir misyon icra 

etmektedir.  

Bu nedenle, AK Parti laikli%e kar$ odak olan de%il, 

laikli%i toplumsalla$tran bir harekettir. 

Di#er yandan, bu dava maalesef ülkemize ve 

milletimize a#r ekonomik ve siyasi bedeller 

ödetebilecek bir süreci ba"latm"tr. Gerçekten de, AK 

Parti hakknda düzenlenen iddianame, Türkiye’nin 

demokratik hayatn sarsan, milli iradenin üstünlü#ünü 
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tart"maya açan, gerçeklikleri de#il tezvirat ve 

yak"trmalar öne çkaran bir anlay"a dayanmaktadr. 

Bu davayla hukuk sistemimiz zarar görmektedir. 

Hukukun siyasalla"t# dü"üncesi, vatanda"larn hukuka 

kar" güven duygusunu zedelemektedir. 

Bu davayla Demokrasimiz zarar görmektedir. Meclis 

demokrasinin kalbi, partiler ise bu kalbe kan ta"yan 

ana damarlardr. Partilerin kolaylkla kapatlabilmesi, 

ço#ulcu demokratik siyasetin sorun çözme i"levini yok 

etmektedir. Milletimizin demokrasiye olan inanç ve 

güvenini derinden sarsmaktadr. 

Bu davayla ülkemiz ve milletimiz zarar görmektedir. 

Siyasi ve ekonomik istikrarn tahrip edilmesi ülkenin ve 

halkn fakirle"mesi, kaybetmesi demektir. Türkiye’ye 

onlarca yl kaybettirmeye kimsenin hakk olmamaldr.  

Bu davayla Devletimizin bütünlü%ü zarar 

görmektedir. Türkiye’nin birlik ve bütünlü#ünü 

zedeleyecek dü"ünce ve hareketler,  bu süreçte güç ve 

zemin kazanmaya çal"acaktr. 

Hakkmzda düzenlenen bu iddianamedeki hiçbir iddia 

ve itham kesinlikle kabul etmiyoruz.  $ddianamenin 

hukuki ve siyasi anlamda hiçbir me"ruiyetinin de 

olmad#na inanyoruz.  
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Biz bu iddianamede partimizin de#il, partimize gönül 

veren milletimizin ve onun temel de#erlerinin itham 

edildi#ini dü"ünüyoruz. Bu iddianamenin konusu 

sadece AK Parti de#il, onun üzerinden millet iradesi ve 

demokratik siyasettir. 

Bu iddianame, Cumhuriyetimizin niteliklerinin halkmzca 

yeterince sahiplenilmedi#i varsaymna dayanmakta, 

milletimizin devletine ve Cumhuriyetine olan sadakatini 

tart"mal hale getirmektedir. Cumhuriyetimizin bütün 

kazanmlarn, bütün ba"arlarn inkar anlamna gelen bu 

haksz varsaym kabul etmek mümkün de#ildir. Atatürk, 

Cumhuriyetin temeli olan ilke ve inklâplar millete emanet 

etmeden ya"atmann mümkün olmad#na güçlü bir "ekilde 

inanm", kurdu#u yeni rejimin bütün esaslarn, bu inançla 

Türkiye Büyük Millet Meclis’in demokratik iradesiyle hayata 

geçirmi"tir. Bu sebeple Atatürk ilke ve inklâplarnn 

koruyucusu, onlar hayata geçiren TBMM’dir, bir bütün olarak 

Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti, bütün nitelikleriyle 

milletimize mal olmu"tur, ça#da"la"ma süreci milletle 

bulu"mak anlamnda amacna ula"m"tr. AK Parti’nin 

iktidarda oldu%u bu dönemde AB’ye tam üyelik yolunda kat 

etti%imiz mesafe ba$ta olmak üzere, Atatürk’ün i$aret etti%i 

ça%da$la$ma hedeflerine her zamankinden daha çok 

yakla$t%mz a$ikardr.  

Son seçimde neredeyse iki ki"iden birinin oyuyla çok güçlü bir demokratik 

temsil yetkisi alan AK Parti, milletimizin daha demokratik, özgür ve 
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ço#ulcu bir toplumda müreffeh ve huzur içinde birlikte ya"ama hakkn 

daima savunmu"tur, bundan sonra da savunmaya devam edecektir.  

Kapatma talebiyle açlan bu davada, amacmz sadece 

partimizi savunmak de#ildir. Esasen biz milletimize ve 

devletimize hizmetten ba"ka savunmay gerektirecek 

hiçbir "ey yapmadk. Siyaseti her zaman millete 

hizmetin arac olarak gördük. Söylem ve eylemlerimiz 

insan haklarna saygl, demokratik, laik ve sosyal bir 

hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin daima ileri 

götürülmesine yöneliktir.  

Bu ba#lamda a"a#da söyleyeceklerimiz, tarihe ve tanklk etti#imiz ça#a 

dü"tü#ümüz notlar olarak görülmelidir. AK Parti olarak bu açklamalar, 

aziz milletimize ve devletimize kar" üstlendi#imiz görev ve sorumlulu#un 

bir gere#i olarak görüyoruz.  

I. BU DAVA HUKUK! DE#!L, S!YAS! B!R DAVADIR 

1. Genel olarak 

AK Parti hakknda düzenlenen iddianame, hukuki bir metin olmaktan 

ziyade, ülkenin gerçeklerini ve iktidar partisinin icraatlarn görmezlikten 

gelerek, korku ve vehimlerden hareketle gelece#e yönelik spekülatif 

öngörülere yer veren kurgusal bir metin niteli#indedir. Muhalif siyasi 

partilerin iktidarlar ypratmak için bu tür yollara ba"vurmalar 

anla"labilir. Ancak, hukuk sanal de#erlendirmelere de#il, somut 

gerçekliklere, belge ve bulgulara dayanmak zorundadr. Özellikle, 

sonuçlar bakmndan son derece a#r yaptrmlar içeren siyasi parti 

kapatma davalarnda do#rulu#u bile ara"trlmakszn gazete 

kupürlerinden seçilerek bir araya getirilen ve her siyasi görü"ten 

insanlarn söyleyebilece#i sözlerle bir takm kurgularn temellendirilmeye 

çal"lmas son derece tehlikelidir. Bu tehlike, söz konusu siyasi parti 
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yasama ço#unlu#una sahip ve yürütme görevini üstlenen iktidar partisi 

ise daha da vahim bir boyuta ula"maktadr.  

$ktidar partileri, yasama faaliyetleri ve yürütme icraatlar üzerinden 

devlet yetkileri kullanan, dolaysyla me"ruiyetini anayasal ve yasal 

mekanizmalarla sa#lam" olan örgütlerdir. Tam da bu nedenle siyasi parti 

kapatma yaptrmna mevzuatlarnda yer veren demokratik ülkelerin 

hiçbirinde iktidar partisinin kapatlmasna yönelik dava açlmam"tr. 

Hatta birçok ülke bakmndan böyle bir dava açmak mümkün bile 

de#ildir. Örne#in Federal Alman Anayasa Mahkemesi Kanunu’nun 43 üncü 

maddesine göre, siyasi partilerin anayasaya aykr hâle geldi#i iddiasyla 

Federal Almanya Anayasa Mahkemesi’ne ba"vurma yetkisi, Federal Meclis 

(Bundestag), Federal Senato (Bundesrat) veya Federal Hükümet’e aittir. 

Söz konusu parti sadece eyalet snrlar içerisinde faaliyet gösteriyorsa 

eyalet hükümeti ba"vuru yetkisine sahiptir. Ayn "ekilde Romanya’da 

Anayasa Mahkemesi Kanunu’nun 39 uncu maddesi de bir partinin 

anayasaya aykr oldu#u gerekçesiyle Romanya Anayasa Mahkemesine 

ba"vuru yetkisini Hükümet ile Senato ve Temsilciler Meclisi ba"kanlarna 

vermektedir.  

Türkiye’de de baz anayasa hukukçular iktidar partisinin 

kapatlamayaca#n açkça vurgulam"lardr. Siyasi partiler hukuku 

konusunda çal"malaryla bilinen Prof. Dr. Erdo#an Teziç, 

TÜS$AD’n 1997 ylnda düzenledi#i “Siyasi Partiler” konulu 

toplantda aynen "unlar söylemi"tir: “Bir "eyi unutmamak lazm, parti 

kapatma says bugüne kadar 10’u a"kn, ama Türkiye’de kapatlan 

partilere bakarsanz, ya marjinal partilerdir ya da 1982 askeri 

yönetimindeki [yönetiminden] syrlrken Anayasa Mahkemesi’nin önüne 

gelen davalardr. Bir iktidar partisi için kapatma mekanizmasnn 

i$lemesi dü$ünülemez.” (TÜS$AD, Siyasi Partiler Yasas, “Demokratik 

Standartlarn Yükseltilmesi Paketi”, Tart"ma Toplantlar Dizisi-1, Mays 

1997, s.50).  
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$ktidar partisinin kapatlmas, yasama ve yürütme organlarn felç ederek 

çal"amaz hale getirebilecek bir giri"imdir. $çeride ve d"arda birçok 

ki"inin kapatma davasn “yarg darbesi” olarak nitelendirmesinin 

arkasnda da bu gerçeklik yatmaktadr. Demokratik bir sistemi di#er 

rejimlerden ayran temel özellik iktidarn sadece ve sadece seçim yoluyla el 

de#i"tirmesidir. Bir ülkede iktidarlar seçim d"ndaki yollarla de#i"iyor; 

temel siyasi kararlar demokratik temsil me"rulu#una sahip olmayanlar 

tarafndan alnyor ya da bunlar tarafndan seçilmi"lere dayatlyorsa, o 

ülkede seçimler düzenli olarak yaplyor olsa bile, demokrasiden de#il, 

ancak bir bürokratik rejimden söz edilebilir.  

Nitekim, Anayasa Mahkemesi’ne göre de “Demokratik devlet, 

egemenli#in bir ki"i, zümre veya snf tarafndan, belli snflar yararna 

kullanlmad#, serbest ve genel seçimin iktidara gelmede ve iktidardan 

ayrlmada tek yol olarak kabul edildi#i ve iktidarn bütün millet yararna 

kullanld#… bir idare biçimidir.” (E.1963/173, K.1965/40, K.T. 

26.09.1965). 

Kald ki, etkin yargsal denetimin bulundu#u bir hukuk devletinde iktidar 

partisinin özgürlükçü demokratik temel düzene yönelik bir tehdit 

olu"turdu#u da ileri sürülemez. Siyasi iktidarn icraatlar anayasa yargs 

ve idari yarg yoluyla denetlenmek suretiyle Anayasann üstünlü#ü etkili 

biçimde tesis edildi#inden, ayrca iktidar partisine yönelik kapatma 

davas açlmasn demokrasi ve hukuk devleti ile açklamak mümkün 

de#ildir.  

Di#er yandan, bu dava tüm zamanlarn en ironik 

davasdr. Kurulu"undan itibaren gece gündüz 

çal"arak Türkiye’yi Avrupa Birli#i’nin tam üyesi 

yapmak için u#ra"an, ülkeyi demokratik ve laik bir 

Avrupa’nn parças haline getirmek için tüm admlar 

atan ve atmakta olan bir siyasi hareketi “laiklik 
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aleyhine fiillerin oda#” olmakla suçlamak akla, 

mant#a ve gerçe#e aykrdr. Cumhuriyetimizin en önemli 

ça#da"la"ma projesi olan Avrupa Birli#i’ne tam üyelik, temel d" politika 

hedeflerimizden biridir. $ktidar partisinin bu projenin gerçekle"mesi için 

atlmas gereken tüm admlar büyük bir fedakarlk ve gayretle att# 

herkesin malumudur.  

Türkiye’de devlet politikas haline gelen AB üyeli#i konusunda dönüm 

noktas saylan admlar iktidarmz döneminde atlm"tr. Müzakere 

sürecini ba"latan bir iktidara yönelik kapatma davasnn bu süreci nasl 

bir tehlikeye sokaca#n tahmin etmek güç de#ildir. Nitekim dava açld# 

andan itibaren AB’nin en üst düzey yetkililerinin yaptklar açklama ve 

verdikleri mesajlar çok açktr. Yasama, yürütme ve yarg organlaryla bir 

bütün olarak hepimizin müzakereleri ba"aryla tamamlama ve siyasi 

entegrasyonu sa#lama yükümlülü#ümüz kar"snda bu davann süreci 

dinamitleyen niteli#i ortadadr. Tarihe ve gelecek nesillere "u notu 

dü"mek istiyoruz: Tarih ve ona $ahitlik eden milletimiz 

ülkemizin ça%da$ uygarlk mücadelesini engelleyenleri 

affetmeyecektir. 

$ddianamenin özü, partimizin gerçekle"tirmeyi amaçlad# demokratik 

de#i"im ve dönü"ümün demokrasiyle ba#da"mad# varsaymna 

dayanmaktadr. Bu iddia ve ithamn ispat olarak da ifade özgürlü#ü 

kapsamnda olan beyan ve açklamalar ileri sürülmektedir. Türkiye’de 

açklanmas ifade özgürlü#ü kapsamnda bulunan ve daha da önemlisi 

farkl siyasi partilerin de açkça benimsedi#i ve ifade etti#i görü"lerin 

delil olarak sunulmas kabul edilemez. Herkesin her ortamda rahatça 

söyleyebildi#i sözlerin, bir siyasi partinin mensuplarnca da dile 

getirilmesi söz konusu partinin aleyhine bir delil olarak kullanlamaz. 

AK Parti, Türkiye’de hak ve özgürlükler alann geni"leterek demokrasiyi 

peki"tirmek için kurulmu" ve iktidar olmu" bir siyasi partidir. $ktidara 

geldi#i 2002 ylndan bu yana da bu hedefi gerçekle"tirmek, bu ülkeyi 
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ça#da" uygarlk düzeyinin üzerine çkarmak için tüm gücüyle 

çal"maktadr.  

2. !ddianamenin Siyasi/!deolojik Dili 

Kapatma talebinde bulunan iddianame hukuk d" bir dille kaleme 

alnm"tr. Her "eyden önce, Yargtay Cumhuriyet Ba"savcl#’nn resmi 

kaytlarnda Adalet ve Kalknma Partisi’nin ksaltmasnn “AK Parti” 

olarak belirtilmesine ra#men, iddianamede srarla “AKP” 

"eklinde kullanlmas siyasi bir tavrn göstergesidir.  

Kamu adna dava açma yetkisine sahip bir makamn siyaseten tarafsz bir 

söylem kullanmas, iddia ve ithamlarn hukukla snrl tutmas gerekir. 

Halbuki iddianame siyasi ve ideolojik bir tercihi yanstmakta, bu haliyle 

hukuki bir metin olmaktan ziyade önyarglarn egemen oldu#u 

bir siyasi bildiri niteli#i ta"maktadr. Birkaç örnek vermek 

gerekirse: 

“Siyasal !slam, yalnzca ki"i ile tanr arasndaki alanla snrl 

kalmayp, devlet ve toplum düzenini de kapsamna alma 

iddiasnda olmakla, totaliterdir. Dolaysyla Türkiye 

Cumhuriyetinde siyasal !slam’ esas alan partilerin 

Avrupa’daki Hristiyan demokrat partilerle benzerli#i söz 

konusu de#ildir.” (s.114) 

“Demokrasiyi bir araç gören bu zihniyet, ‘gerçek amacn 

doksanl yllardan sonra dünyada küreselle"menin merkez 

güçlerinin ülkemiz ve bölge ülkeleri için üretti#i ‘lml !slam’ 

ideolojisi ve onun siyasi hedefi ‘Büyük Ortado#u Projesi’nin 

(BOP) e"ba"kanlar sfatyla söylemlerini insan haklar, 

demokrasi, din ve vicdan özgürlü#ü, ö#renim hakk gibi asl 

referanslar olan "eriatla hiç ba#da"mayan kavramlarn 

arkasna gizlenerek’ göstermi"lerdir.” (s.117).  
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“Cumhuriyete ve onun aydnlanma felsefesine kar" olanlar, 

uluslararas dengelerdeki de#i"im ve küreselle"menin 

yaratt# tek kutuplulu#un yönlendirmesiyle Laik Cumhuriyete 

kar" bir rövan" aray"na giri"mi"lerdir. …Ancak bugünkü Laik 

Cumhuriyet kar"tlar geçmi"te hiç olmad# kadar ve üstelik 

bu kez uluslararas deste#i de arkalarna alarak, kar" devrim 

frsatn ellerine geçirmi"lerdir… Laik Cumhuriyet hiç 

olmad# kadar tehlikededir. Çünkü kar" devrimci unsurlar 

bugün marjinal unsurlar de#il, iktidardrlar” (s.142) 

Partimize iktidar oldu#u tarihten beri baz marjinal siyasi partiler, 

gazete ve dergiler kanalyla yöneltilen bu tür ele"tirilerin aynen 

iddianamede yer almas hukuk adna üzüntü ve kayg vericidir. Biz burada 

normalde siyasi muarzlarmzn bize yönelttikleri bu tür ciddiyetten uzak 

siyasi iddialar cevap vermeye de#er görmüyoruz. Ancak, partimizin 

kuruldu#u andan itibaren insan haklarna dayanan, demokratik, laik, 

ço#ulcu bir hukuk devleti olarak Cumhuriyetin korunmas ve ilerlemesi 

için büyük çaba gösteren bir siyasi parti oldu#u iç ve d" kamuoyu 

tarafndan bilinmektedir. AK Parti olarak bu tür mesnetsiz iddialara 

siyasetin sa#lad# her türlü me"ru zeminde "u ana kadar gerekli tüm 

cevaplar verdik, bundan sonra da vermeye devam edece#iz.  

Ancak biz yargnn bu tart"malara alet edilmesine kesinlikle kar"yz. 

Zira bu durum, siyasi fikir mücadelesinin me"ru zemininden 

uzakla"trlarak, tarafsz olmas gereken hukuk ve yarg alanna ta"nmas 

anlamna gelmektedir. Demokrasilerde iktidarlara yönelik 

muhalefet siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, medya ve 

aydnlar tarafndan yaplabilir. Yarg kurumlar ise hiçbir 

zaman siyasi muhalefetin arac olarak kullanlamaz, 

kullanlmamaldr. Aksi takdirde, siyasi görü"ler kar"snda tarafsz 

olmas gereken yargnn siyasalla"mas sürecine girilecektir. Bu da hukuk 

devleti ve demokrasinin altn oyacak bir tehlikeyi beraberinde 

getirecektir. Hukuk devletinin en önemli unsurlarndan biri yarg 
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tarafszl#dr. Yargnn tarafszl#n kaybederek belli bir siyasi 

dü"üncenin sözcüsü haline geldi#ine dair en küçük bir ku"ku 

bile adalete olan güveni ve dolaysyla hukuk devleti anlay"n 

zedeleyecektir. Bu durum her "eyden önce yargy ypratacaktr. 

Dolaysyla en ba"ta yarg mensuplarnn bu sonucu do#uracak söylem ve 

eylemlerden kaçnmalar gerekmektedir. 

Di#er yandan, yargnn siyasalla"mas beraberinde demokratik siyasetin 

alannn daraltlmas sonucunu do#uracaktr. Siyasi muhalefet görevinin 

açk ya da örtülü "ekilde yarg tarafndan üstlenildi#i, yargnn siyasete 

müdahale etti#i ve siyaseten alnmas gereken kararlar almaya ba"lad# 

ülkelerde demokrasi büyük bir tehdit altndadr. Siyasetin yargsalla"mas 

olarak bilinen bu durum, demokratik rejimi “hakimler yönetimi” 

anlamna gelen jüristokratik bir rejime dönü"türecektir. Bu nedenlerle, 

Yargtay Cumhuriyet Ba"savcl# dâhil, tüm yarg kurumlarnn 

demokratik bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimize “hakimler 

yönetimi” görüntüsü verecek her türlü giri"imden kaçnmas 

gerekmektedir. 

Ayrca, iddianamenin dili incelendi#inde siyaset bilimi ve uluslararas 

ili"kiler gibi disiplinlerin alanna giren kavramlarn rasgele ve ço#u kez de 

yanl" "ekilde kullanldklar dikkat çekmektedir. Bunun tipik 

örneklerinden biri “ço#unlukçu” ve “ço#ulcu” demokrasi kavramlarnn 

kullanmdr. $ddianameye göre “Adalet ve Kalknma Partisi Genel 

Ba"kan Recep Tay[y]ip Erdo#an ve di#er partililerin demokrasiyi ço#ulcu 

de#il, ‘ço#unlukçu’ olarak algladklarn gösteren eylem ve demeçleri 

olas bir ‘ço#unluk diktasnn’ açk i"aretleridir” (s.156). Evvela, AK Parti 

demokrasiyi hiçbir zaman “ço#unlukçu” olarak alglamam"tr. Genel 

Ba"kan ba"ta olmak üzere parti yetkililerinin “milli irade”ye vurgu 

yapmas, demokrasinin ço#unlukçu olarak algland# anlamna 

gelmemektedir. Nitekim, iktidarmz döneminde ba"ta anayasallk 

denetimi olmak üzere ço#ulcu demokrasinin tüm kural ve kurumlaryla 

i"letilmesi için her türlü çaba gösterilmi"tir. Modern demokrasilerde 
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anayasalar ve yasalar çerçevesinde yönetme hakk elbette aznl#a de#il, 

ço#unlu#a aittir. Yönetme yetkisinin aznl#a ait oldu#u rejimlerin ad 

demokrasi de#il, oligar"idir. Partimiz demokrasinin ço#unlu#un snrsz 

yönetimi olarak yorumuna kar" oldu#u gibi, demokrasi görüntüsü altnda 

temsil kabiliyeti olmayan bir aznl#n, belli bir zümrenin yönetimine de 

kar"dr.  

Kald ki, siyaset bilimi literatüründe “ço#unlukçu demokrasi” 

(majoritarian democracy) olarak bilinen modelin zorunlu olarak 

“ço#unluk diktas”na yol açaca#n söylemek siyaset teorisindeki 

tart"malardan ve ampirik gerçeklikten habersiz olundu#unu 

göstermektedir. $ngiltere ve Hollanda gibi “ço#unlukçu demokrasi” 

modeline sahip ülkelerin “ço#unluk diktas” oldu#unu söylemek her halde 

mümkün de#ildir. (Arend Lijphart, Patterns of Democracy, New Haven: 

Yale University Press, 1999).  

Di#er yandan, iddianamede “pozitif ayrmclk” kavram da yanl" 

kullanlmaktadr. $ddianameye göre “dinsel bir simge olan türbann 

yüksekö#retimde ve giderek tüm alanlarda serbestçe taklmasna yönelik 

politikalar, imam hatip okullarnn saysnn arttrlmas ve katsay 

sisteminin kaldrlmas gibi uygulamalar genel nüfusun a#rlkl inanç 

yaps gözetildi#inde $slam için bir pozitif ayrmclktr.” (s.115). Oysa 

“pozitif ayrmclk” kavram, kamu otoritesinin toplumda dezavantajl 

konumda bulunan kesimlere, di#er kesimlerle e"it bir noktaya gelinceye 

kadar özel olarak yardmda bulunmas anlamna gelmektedir. Bu anlamda 

“pozitif ayrmclk” demokratik ülkelerde temel hak ve hürriyetleri 

geli"tirmeye yönelik do#ru ve olumlu bir politika olarak 

benimsenmektedir. Kald ki, iddianamede “pozitif ayrmclk” 

örnekleri olarak sunulan yüksekö#retim kurumlarnda klk ve 

kyafet serbestisi ile üniversiteye giri"teki frsat e"itli#i, bu 

ki"ilere tannacak bir imtiyaz niteli#inde de#ildir. Aksine, 

sözkonusu serbestli#i ve katsay e"itli#ini sa#lamaya yönelik 

 15 



politikalar, bu ki"ilerin ellerinden alnm" hak ve hürriyetlerin 

kullanmn sa#lamay amaçlamaktadr.  

$ddianamedeki bir di#er çeli"ki de, onun küreselle"me ve uluslararas 

toplum kar"t söylemiyle, küreselle"en dünyann önemli bir uluslararas 

belgesi olan Avrupa $nsan Haklar Sözle"mesi’ne yapt# vurgu arasnda 

ortaya çkmaktadr. Bir yandan daval partinin “küreselle"menin merkez 

güçlerinin”, “küreselle"menin yaratt# tek kutuplulu#un 

yönlendirmesiyle” ve “uluslararas deste#i de arkalarna alarak” laiklik 

aleyhine fiillerin oda# haline geldi#i ileri sürülmekte, di#er yandan da bu 

tez uluslararas bir mahkeme olan Avrupa $nsan Haklar Mahkemesi’nin 

kararlar "#nda temellendirilmeye çal"lmaktadr.  

$ddianamede, "Daval parti özellikle 22 Temmuz 2008 [2007 olacak] 

seçimlerinden sonra, alnan oy orannn etkisi ve cüretiyle toplumu $slam 

devletine dönü"türecek projelerini önce yeni bir Anayasa tasla# 

hazrlamak sonra da türban gündeme getirmek suretiyle laiklik ilkesini 

hedef alarak adm adm gerçekle"tirmeye ba"lam"tr," ifadesi yer 

almaktadr. Bu cümlede birbiri ardna eklenen iddialar mantk 

bilimindeki ifadeyle “nedensellik ba%”ndan yoksundur. Bir olgudan 

alakasz bir yoruma varlm" ya da bir önyargl yorumun delili olarak da 

ilgisiz bir ba"ka olgu gösterilmi"tir. $ddianamenin temel mant# bu 

"ekilde birbiriyle alakasz olgularn ve iddialarn zoraki birbirine 

ba%lanmasyla olu"turulmaktadr. 

Bir partinin seçimlerden yüksek oy almas ile "cüret" kelimesinin yan 

yana getirilmesi, “demokratik me$ruiyet” kavramyla çeli"en, hukukla 

ilgisi olmayan tamamen dar politik bir yakla"mdr. 

Öte yandan AK Parti'yi "toplumu $slam devletine dönü"türecek proje" 

sahibi olmakla suçlamak sadece hukuken de#il, siyasi açdan bile ifade 

edilemeyecek bir iddiadr. Hukuk maddi dayanaklar gerektirir. 

$ddianamede anayasal düzene ve AK Parti'nin tüm politikalarna aykr 

böylesine kabul edilemez bir proje ile AK Parti'yi ili"kilendiren yakla"m 

maddi dayanaktan yoksundur. “$slamclk”, “siyasal $slam”, “radikalizm”, 
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“köktendincilik” gibi kavramlarn bilimsel mahiyetiyle örtü"meyen ve AK 

Parti'nin siyasi tasavvuruyla yakndan uzaktan ilgisi olmayan nitelemeler 

ciddi bir bilgi eksikli#ini ortaya koymaktadr. 

$ddianamede, AK Parti'ye hiçbir zaman isnat edilemeyecek sözde bir 

"siyasal $slam projesi" ile yeni anayasa çal"malar arasnda ba# kurulmas 

ise tümüyle dayanakszdr. Yeni bir anayasa yaplmas gerekti#i ülkedeki 

pekçok siyasetçinin, hukuk kurumunun, akademisyenlerin, sendikalarn 

ve partilerin ortak kanaatidir. Yllardan beri bu sebeple çe"itli parti ve 

kurulu"lar yeni anayasa çal"malar yapmaktadrlar. Sözgelimi, 

Meclis’teki siyasi partiler (1993),  Türkiye Sanayici ve $"adamlar Derne#i 

(1992), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli#i (2000) ve Türkiye Barolar Birli#i 

(2001 ve 2007) gibi kurulu"larn yeni anayasa önerileri bulunmaktadr. 

Ayn "ekilde, Anayasa Mahkemesi’nin de 2004 ylnda anayasa yargs 

alannda önemli yenilikler öngören bir anayasa de#i"ikli#i önerisini 

kamuoyuna sundu#u bilinmektedir.  

AK Parti'nin yeni anayasa çal"malarnn, AB'den müzakere tarihi alm" bir 

ülkede, ça#da" dünya ile daha çok yaknla"maya dönük oldu#u açktr. 

Kald ki, baz akademisyenler tarafndan hazrlanan, ancak partimizce 

son "ekli verilmeyen söz konusu anayasa tasla#nda laiklik ilkesinin 

mevcut Anayasaya göre daha da güçlendirildi#i herkes tarafndan 

bilinmektedir. Cumhuriyetin temel ilkelerini aynen muhafaza eden hatta 

peki"tiren bu anayasa tasla#n “toplumu $slam devletine dönü"türecek 

proje”nin bir parças olarak takdim etmek, aklla, mantkla ve iyiniyetle 

ba#da"maz. AK Parti'nin anayasa tasla# hazrlama çabalarnn gizli bir 

niyetin ifadesi olarak okunmas, hukuk gibi maddi dayanaklarla i"leyen 

bir sistem açsndan kabul edilemez. 

Sonuç olarak, “köktendinci”, “kar" devrimci”, “siyasal $slam”, “lml 

$slam”, “aydnlanma felsefesi”, “küreselle"menin merkez güçleri” ve 

“Büyük Ortado#u Projesi (BOP)” gibi teorik siyasi tart"malarda 

kullanlabilecek kavramlarn bir iddianamede yer almas, bu davann 
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hukuki de#il, siyasi mülahazalarla açld# yönündeki ku"kular 

beslemektedir.  

Bu ku"kuyu artran di#er bir husus da, Ba"bakan Recep Tayyip Erdo#an’n 

12.02.2008 tarihli Grup toplantsnda anamuhalefet liderine cevap olarak 

söyledi#i "u sözlerin iddianamede yer alm" olmasdr: “$dam sehpasnn 

yolunu gösteriyor. Biz bu yola çkarken daha önce de demokrasiye 

inanm" insanlarn söyledi#ini söylüyoruz. Biz o beyaz çar"aflarla beraber 

yola çktk. Biz bu konuda bedel ödemeye hazrz. Bu konuda rahatz.” 

(s.53) $ddianameye göre, Ba"bakan “kefen veya idam gömle#iyle 

özde"le"en ‘beyaz çar"af” betimlemesiyle devleti ve toplumu 

dönü"türme kararll#n ve bu u#urda neleri göze ald#n vurgulam", 

ölüm ve idam ça#r"trmalaryla halkn bir ksmn laik devlet aleyhine 

k"krtc tavrn sürdürmü"tür” (s.135). Oysa, Ba"bakann bu sözlerle 

Ba"savcnn iddia etti#i gibi toplumu dönü"türme u#runa de#il, milli 

iradenin üstünlü#ünü ve demokrasiyi koruma u#runa ölümü göze ald#n 

anlatmak istedi#i çok açktr ve takdir edilmesi gereken bir cesaret 

örne#idir. 

Ba"savc, bu sözleriyle kamu adna hareket etmesi gereken tarafsz bir 

hukuk adam kimli#ini bir kenara brakm" ve söz konusu polemikte 

muhalefetin diliyle konu"an siyasi bir kimli#e bürünmü"tür. Parlamento 

içinde ve d"nda bazlarnn sürekli biçimde partimizi 1957 sonrasnn 

Demokrat Partisine, Ba"bakan da Adnan Menderes’e benzetti#i ve 

onlarn sonu ile tehdit ettikleri herkesin malumudur. Bu benzetmeler ve 

tehditler kar"snda “Biz bu yola çkarken daha önce de demokrasiye 

inanm" insanlarn söyledi#ini söylüyoruz” diyerek kendisini savunan bir 

siyasi liderin sözlerini “halkn bir ksmn laik devlet aleyhine k"krtc 

tavr” olarak göstermek, açkça bir siyasi tavrn ve siyaseten taraf 

olmann i"aretidir.   

27 Mays darbesini yücelten, Adnan Menderes ve arkada"larnn 

idamn “halkn co"kuyla kar"lad#n” söyleyenlerin ve bu 

yolla bugün yeni 27 Mayslara davetiye çkaranlarn bulundu#u 
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bir siyasi ortamda demokrasiye olan inanc cesaretle ve 

kararllkla ifade etmenin hangi mantkla knand#n anlamak 

imkanszdr. $ddianamedeki bu knama, di#er siyasi imalarla 

birle"ince daha da anlaml hale gelmektedir. $ddianamenin, bir 

zamanlar Demokrat Partiye yöneltilen, “kar" devrimci”, 

“ço#unlukçu” ve “Laik Cumhuriyete kar" bir rövan" aray"na 

giri"mi"” gibi ithamlar bu kez partimize yöneltmesi, söz 

konusu siyasi kampanyaya bir destek niteli#indedir. Sadece bu 

bile, iddianamenin hukuki de#il tamamen siyasi bir metin 

oldu#unu göstermeye yeterlidir. 

Bu siyasi tavr kar"snda AK Parti olarak bizim konumumuz 

de#i"memi"tir. Tüm korkutma, tehdit ve sindirme giri"imlerine kar" 

diyoruz ki: Bu topraklarda demokrasinin kökle$mesi, 

devletimizin güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi, 

insan haklar standardnn yükseltilmesi, milletimizin refah, 

huzur ve özgürlük içerisinde ya$amas için elimizden gelen 

her $eyi yaptk, yapyoruz ve yapmaya devam edece%iz.  

 

II. DEMOKRAS!LERDE S!YAS! PART! ÖZGÜRLÜ#Ü VE SINIRLARI 

1. Demokrasi ve Siyasi Partiler  

Demokrasi, siyasi yönetimin me"ruiyetini yönetilenlerin rzasna ve 

temsiline dayandran bir yönetim biçimidir. “Halkn iktidar” anlamna 

gelen demokrasi, e"itlik, özgürlük ve ço#ulculuk gibi de#erleri öne çkaran 

toplumlarn yegâne siyasi tercihidir. Ça#da" demokrasilerin temel ilke ve 

kurumlar serbest ve düzenli seçimler, ço#ulculuk ve siyasi yar"ma, insan 

haklar, hukuk devleti ve temel politikalar belirleme yetkisine 

seçilmi"lerin sahip olmasdr. Demokrasiyi di#er yönetim biçimlerinden 

ayran temel özellik, yönetilenlerin kendileriyle ilgili karar ve kurallarn 
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olu"turulmas sürecine katlmalardr. Ba"ka bir ifadeyle, demokrasilerde 

halk hem yönetilen hem de yönetendir. Demokratik ülkelerde hukuk 

kurallarna riayet edenler, son tahlilde ba"kalarnn iradesine de#il, kendi 

iradelerine itaat etmi" saylmaktadr. Ksacas, yönetime ve onun ald# 

kararlara me"ruiyet sa#layan husus, halkn temsilcileri yoluyla siyasi 

sürece katlmasdr. Dolaysyla, siyasi katlm demokrasinin temel 

unsurudur.  

Bu nedenle, halkn yönetime katlmnn ba"lca arac olan siyasi partiler, 

demokrasilerde merkezi bir role ve öneme sahiptirler. Siyasi partiler, 

toplumdaki farkl dü"ünce ve görü"leri siyasi alana ta"yarak, halkn 

temsili, siyasi iktidarn kullanlmas ve muhalefet i"levlerini yerine 

getirirler. Bu nedenle demokratik hayatn vazgeçilmez unsurlar olarak 

kabul edilmektedirler. Modern demokrasiler, ayn zamanda “partiler 

demokrasisi” olarak da anlmaktadr. Demokrasiyi geli"tiren partilerdir ve 

demokrasi partiler d"nda dü"ünülemez. Siyasi partiler, toplumsal alanda 

olu"an farkl görü" ve taleplerin siyasi sisteme ta"nmasn sa#layan 

kurumlardr. Bu yönüyle, partiler sivil toplumla siyasal toplum arasndaki 

ba#lanty kurarlar. Siyasi partiler, bir yandan toplumsal talepleri siyasi 

karar alma mekanizmasna ta"yarak a"a#dan yukarya bir hareketlilik 

sa#larken, di#er yandan makro düzeyde politikalarn uygulanmas yoluyla 

da bu taleplerin hayata geçirilmesini sa#larlar. Bu fonksiyon onlar siyasi 

katlmn temel araçlar konumuna getirmektedir. Bu nedenledir ki, siyasi 

partiler uluslararas sözle"meler ve demokratik anayasalar tarafndan 

güvence altna alnm"tr. 

Nitekim, Avrupa $nsan Haklar Mahkemesine göre, siyasi partiler 

demokrasinin laykyla i"leyebilmesi için hayati bir rol oynayan 

örgütlerdir. Bu nedenle, partilere yönelik her müdahale, kaçnlmaz 

olarak hem örgütlenme özgürlü#ünü hem de sonuçta demokrasiyi 

etkileyecektir. (TBKP/Türkiye, par.25, 31). Dolaysyla, bir siyasi partinin 

kapatlmas, ancak fevkalade ciddi durumlarda ba"vurulabilecek son 

derece a#r bir yaptrmdr. (Sosyalist Parti/Türkiye, par.51; 

ÖZDEP/Türkiye, par.45). 
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Siyasi parti özgürlü#ü, ço#ulcu demokrasilerin olmazsa olmaz olan 

dü"ünce ve ifade özgürlü#ünün özel bir kullanm biçimidir. Siyasi partiler 

toplumsal ve siyasi sorunlarn çözümüne yönelik farkl programlara 

sahiptirler. Partileri birbirinden ayran ve siyasi parti özgürlü#ünü anlaml 

klan temel özellik de budur. Tüm siyasi partilerin ayn görü"leri 

benimsemesi ve adeta ortak programa sahip olmasnn istenmesi ço#ulcu 

demokrasiyle ba#da"maz. Siyasi partilerin savundu#u görü"lerin de#eri, 

onlarn do#ru, tutarl veya isabetli olmasndan de#il, demokratik ve 

bar"çl bir yöntemle ifade edilmi" olmasndan kaynaklanmaktadr. Farkl 

görü"lerin yasaklanmas, siyasi rejimi özgürlükçü, ço#ulcu ve demokratik 

olmaktan çkarp, tek sesli ve baskc bir yapya dönü"türme tehlikesi 

do#urabilir.  

Demokrasilerde, siyasi partiler kendi görü"leri do#rultusunda 

olu"turduklar programlar ile halkn kar"sna çkarlar ve iktidar yar"mac 

seçimler sonucunda elde etmeyi amaçlarlar. Serbest seçimler sonucunda 

iktidara gelen bir parti, ülke sorunlarnn çözümü için demokrasi ve 

hukukun üstünlü#ü çerçevesinde programn uygulama yetkisine sahiptir. 

Demokrasilerde iktidarlarn el de#i"tirmesi ancak seçim yoluyla 

mümkündür. 

Siyasi partiler sahip olduklar vazgeçilmez konumlar nedeniyle, 

demokrasilerde hukuki güvenceye kavu"turulmu"tur. Bu çerçevede 

partilerin yasaklanmas konusunda çok önemli koruyucu hükümler 

getirilmi" ve kapatlmalar oldukça zor ko"ullara ba#lanm"tr. Kapatma 

biçimindeki yaptrm, siyasi parti özgürlü#ünün özünü ortadan 

kaldrabilece#i içindir ki, ancak zorunlu durumlarda istisnai ve en son çare 

olarak dü"ünülmektedir. Siyasi partilerin keyfi ve ölçüsüz olarak 

yasaklanmasnn ço#ulcu demokratik rejimin özünü zedeleyece#i kabul 

edilmektedir.  

Batl demokrasilerdeki siyasi partilerin yasaklanmas konusundaki 

uygulamada da bu evrensel standartlara uygun hareket edilmi"tir. Nitekim 

Avrupa’da 1950’lerden bugüne kadarki süreçte sadece üç siyasi parti 
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kapatlm"tr. Bunlardan ikisi, Avrupa’nn ya"ad# totaliter diktatörlüklerin 

etkisiyle Federal Almanya’da verilmi" kapatma kararlardr. Bu partilerden 

Nazi partisi olan Sosyalist Reich Partisi 1952 ylnda, Alman Komünist 

Partisi ise 1956 ylnda kapatlm"tr. Türkiye’de siyasi parti kapatma 

yaptrmna sürekli örnek gösterilen Almanya’da, Anayasa Mahkemesi, 

1951 ylnda Federal Hükümet tarafndan açlan Komünist Partisi 

davasnda, bir siyasi partinin siyasi yar$ma sonucu tasfiye olmasnn 

onun bir yarg kararyla yasaklanmasna nazaran daha do%ru olaca% 

dü"üncesiyle, yllarca kapatma karar vermekten imtina etmi", ancak 

Hükümetin ba"vurusunu geri çekmeyece#ine kanaat getirince kapatma 

karar vermi"tir. (Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence 

of the Federal Republic of Germany, Durham&London: Duke University 

Pres, 1989, s.227-228).  Ayrca, bu ülkede kapatlan partilerin devam 

niteli#indeki partilerin halen siyasi alanda faaliyetlerini sürdürdükleri de 

bilinmektedir. Avrupa’da daha sonraki dönemde kapatlan yegane parti ise 

$spanya’daki Herri Batasuna Partisidir. Bu parti 2003 ylnda ayrlkç terör 

örgütü ETA ile organik ba#nn bulundu#u gerekçesiyle kapatlm"tr.   

Siyasi partilerin kapatlmas konusundaki evrensel standartlarn, insan 

haklarna saygl ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye açsndan da 

geçerli olmas gerekti#inde ku"ku yoktur. Nitekim 1961 ve 1982 

Anayasalarnda siyasi partilerin demokratik siyasi hayatn vazgeçilmez 

unsurlar oldu#u açkça belirtilmi"tir. Anayasalarmzda bu evrensel ilke 

yer almasna ra#men, uygulamada çok sayda parti demokratik sistemlerde 

ve uluslararas sözle"melerde öngörülen kriterlere aykr bir "ekilde 

kapatlm"tr. Böylece siyasi partilerin demokrasiler açsndan 

“vazgeçilemezli#i” ilkesi adeta tersine çevrilmi"tir. Bu durum, siyasi 

partileri uygulamada kolaylkla “vazgeçilebilir” hale getirmi"tir.  

1961 Anayasasnn yürürlü#e girdi#i tarihten bu yana Anayasa Mahkemesi 

tarafndan yirmidört siyasi parti kapatlm"tr. Bu sayya askeri 

müdahaleler döneminde kapatlan siyasi partiler dâhil de#ildir. Kapatlan 

parti says itibariyle Türkiye, ça#da" demokrasilerde krlmas imkansz bir 

rekorun sahibidir. Sadece 1961 Anayasas döneminde kapatlan parti says 
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bile tek ba"na demokratik ülkelerde kapatlan partilerin toplamndan 

daha fazladr. 1982 Anayasas döneminde daha yo#un biçimde parti 

kapatma kararlar verilerek siyasi alan iyice daraltlm"tr. Öte yandan, 

yo#un biçimde siyasi parti kapatma karar vermekle, ülkedeki sorunlara 

demokrasi ve hukuk snrlar içerisinde çözümler üretme ve sorunlar 

böylece çözme imkan da ortadan kaldrlmaktadr. Yasaklama biçimindeki 

yaptrm nedeniyle dü"ünce ve siyasi parti özgürlüklerinin içi 

bo"altlmaktadr. 

Türkiye uygulamasnn evrensel standartlara uymad#nn en açk 

göstergesi, Anayasa Mahkemesi tarafndan verilen siyasi parti kapatma 

kararlarnn biri hariç tamamnn Avrupa $nsan Haklar Mahkemesi 

tarafndan Sözle"menin ihlali olarak kabul edilmi" olmasdr.  

2. Siyasi Partilerin Yasaklanmasnda Evrensel Standartlar 

$ddianamede siyasi parti kapatma nedenlerinden bahsedilirken A$HS 

hükümleri ve Venedik Komisyonu ilkelerine de atf yaplmakla birlikte, 

Venedik Komisyonu ilkelerinin siyasi partiler için son derece güvenceli bir 

koruma sistemi getirdi#i, sadece "iddeti benimseyen siyasi partilerin 

kapatlabilece#ine cevaz verdi#i gerçe#i görmezlikten gelinmektedir.  

Avrupa Konseyi bünyesinde ortak bir demokrasi standardn olu"turmak 

amacyla kurulan Venedik Komisyonu, siyasi partilerin yasaklanmas ve 

kapatlmalar konusundaki 2000 tarihli raporunda "u ilkeleri belirlemi"tir:  

• Siyasi partinin anayasada bar"çl yöntemlerle bir de#i"iklik 

yapmay savunmas tek ba"na onun yasaklanmas ya da 

kapatlmas için yeterli bir delil olarak görülemez. 

• Siyasi partiler, ancak "iddet kullanmay savunmalar ya da 

demokratik anayasal düzeni ortadan kaldrmak suretiyle hak ve 

özgürlükleri yok etmek amacyla "iddeti siyasi bir araç olarak 

kullanmalar durumunda yasaklanabilir.  

• Partilerin yasaklanmas veya kapatlmas biçimindeki yaptrm 

istisnai bir tedbir olarak en son çare biçiminde kullanlmaldr.  
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• Siyasi parti hakknda dava açlmadan önce, davay açacak hükümet 

ya da di#er devlet organlarnca, siyasi partinin özgür ve 

demokratik siyasi düzen veya hak ve özgürlükler için gerçek bir 

tehlike olu"turup olu"turmad#na ve kapatma ya da yasaklama 

yaptrm d"nda daha hafif tedbirlerle bu tehlikenin önlenmesinin 

mümkün olup olmad#na baklmaldr.  

• Siyasi parti kapatma davalar, hukuki usulün tüm güvencelerine 

yer veren, aleni ve adil bir yarglama sonucunda karara 

ba#lanmaldr. 

Bu ilkelerden de anla"laca# üzere, Venedik Komisyonu siyasi partilerin 

ancak $iddeti savunma veya $iddeti politik bir araç olarak kullanma 

durumunda kapatlabilece%ini belirtmektedir.  

Di#er yandan, siyasi partilerin kapatlmas, Avrupa $nsan Haklar 

Sözle"mesinin birçok maddesiyle ilgilidir. Partilerin tüzel ki"ilik olarak 

kurulmas ve faaliyette bulunmas, temel olarak 11 inci maddenin 

korumas altndadr. A$HM, siyasi parti özgürlü#ünü örgütlenme 

özgürlü#ünün bir unsuru olarak görmektedir.  

Siyasi partilerin kapatlmasna ili"kin davalar Sözle"menin 10 uncu 

maddesiyle korunan ifade özgürlü#üyle de yakndan ilgilidir. Kapatma 

davasnda sunulan “delillerin” neredeyse tamam ilgili parti üyelerince 

de#i"ik tarihlerde yaplan açklamalardan ibaret oldu#undan, dava 

açsndan ifade özgürlü#ünün önemi daha da artmaktadr.  

Yarglama srasnda ortaya çkabilecek ihlaller Sözle"menin adil 

yarglanma hakkn düzenleyen 6 nc maddesini de devreye 

sokabilecektir. Kapatma kararnn sonuçlar dikkate alnd#nda, mülkiyet 

hakk ihlali de gündeme gelebilecektir. 

Ayrca, bir siyasi partinin kapatlmasna neden oldu#u gerekçesiyle partili 

milletvekillerinin parlamento üyeli#inin dü"ürülmesi ve be" yl süreyle 

herhangi bir partide yer alamamas yaptrm, A$HS’in 1 nolu 

Protokolünün 3 üncü maddesine aykrlk sonucunu do#urabilecektir. 
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Sadak/Türkiye (2002) kararnda A$HM, ba"vurucularn partilerinin 

kapatlmas sonucu otomatik olarak milletvekilliklerinin dü"mesinin 

orantl bir yaptrm olmad#na karar vermi"tir. Mahkemeye göre, bu 

yaptrm Sözle"menin 1 Nolu Protokolünün 3 üncü maddesinde korunan 

seçilme ve parlamento üyesi olma hakknn özüyle ba#da"mad# gibi, 

ba"vurucular parlamentoya üye olarak gönderen seçmenin egemen 

iradesini de ihlal etmi"tir. (par.40). 

Ayn "ekilde, partilerinin kapatlmas sonucu haklarnda be" yl parti 

yasa# getirilen Nazl Ilcak, Merve Kavakç ve Mehmet Slay’n 

ba"vurular üzerine, 2007 ylnda A$HM, Sözle"me’nin seçme ve seçilme 

hakknn ihlal edildi#ine karar vermi"tir. A$HM’in bu kararlarna göre, 

Anayasann milletvekilli#inin dü"mesi ve be" yllk parti yasa# sonuçlarn 

do#uran hükümleri siyasi parti mensuplar bakmndan oldukça a#r bir 

yaptrm öngörmektedir. Ba"vuru sahipleri hakknda uygulanan bu ciddi 

yaptrmlar, snrlama sebebi olan me"ru amaçlarla orantsz 

bulunmu"tur.   

Siyasi parti özgürlü#ünün snrlar konusundaki A$HM içtihad Türkiye’de 

kapatlan partilerin yapt# ba"vurular üzerine olu"turulmu"tur. A$HM bu 

kararlarnda siyasi partilerin kapatlmasna ili"kin ilke ve ölçütleri açk 

bir biçimde ortaya koymu"tur. Bu ilke ve ölçütleri "u "ekilde özetlemek 

mümkündür: 

• Siyasi parti kararlarnda A$HS’in 11 inci maddesi, ifade 

özgürlü#ünü koruyan 10 uncu maddeyle birlikte 

de#erlendirilmelidir.  

• Siyasi partilerin program ve projelerinin devletin anayasal yaps 

ve ilkeleriyle uyu"mamas, bunlarn demokrasiyle de ba#da"mad# 

anlamna gelmez. Buna  göre, demokrasinin kendisine zarar 

vermedi#i müddetçe, siyasi partiler mevcut anayasal düzeni 

sorgulayabilirler, farkl siyasi görü"leri savunabilirler.   
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• Siyasi parti özgürlü#üyle ilgili Sözle"menin 11 inci maddesinin 

ikinci fkrasndaki snrlama sebepleri oldukça dar ve kat 

yorumlanmaldr.  

• Siyasi partiler, inandrc ve zorunlu sebeplerle ve ancak istisnai 

olarak kapatlabilir.  

• Bir siyasi partinin gerçekle"tirdi#i faaliyetlerde kulland# tüm 

yöntemler hukuki ve demokratik nitelikte olmaldr.  

• Siyasi partinin önerdi#i de#i"ikliklerin kendisi de bizzat temel 

demokratik ilkelere uygun olmas gerekmektedir.  

• Siyasi partinin tüzük veya programndaki ifadelerden hareketle 

kapatlmas söz konusu olamaz, partinin somut öneri ve 

faaliyetleri olmaldr.  

• Siyasi partilere yönelik snrlamalar, demokratik bir toplumda 

zorunlu ve me"ru amaçla orantl olmaldr.  Kapatma yaptrmnn 

“zorlayc toplumsal ihtiyaca” cevap vermeye yönelik olmas 

gerekir. 

$ddianamede siyasi partilerin yasaklanmas konusunda A$HM kararlar ile 

ortaya konulan ölçütlere yer verilmekle birlikte, bu ölçütlere göre neden 

AK Partinin kapatlmas gerekti#i hiçbir "ekilde ortaya konulamam"tr. 

Aksine, iddianamede yer verilen A$HM ölçütlerinin dikkate alnmas 

halinde bu kapatma davasnn hiç açlmamas gerekirdi. 

Nitekim, A$HM’e göre parti kapatma yaptrmnn “zorlayc toplumsal 

gereksinim” "artn sa#layp sa#lamad#n belirlemek için "u üç temel 

"artn gerçekle"mesi gerekmektedir (RP/Türkiye, Büyük Daire, par.104): 

(1) Bir siyasi partiden kaynaklanan demokrasiyi ortadan kaldrmaya 

yönelik riskin yeteri kadar yakn/kaçnlmaz oldu#unu gösterecek, 

varl% ispat edilmi$ sa%lam, inandrc deliller bulunmaldr.  

(2) $lgili siyasi parti yöneticilerinin ve üyelerinin eylem ve beyanlar 

partiye isnat edilebilir nitelikte olmaldr. 
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(3) Siyasi partiye isnat edilebilir nitelikteki eylem ve beyanlar, 

partinin  “demokratik toplum” kavramyla ba%da$mayan bir 

toplum modelini tasavvur etti%ini ve savundu%unu açkça ortaya 

koyacak $ekilde bir bütün te$kil etmelidir.   

Bu "artlarn hiçbiri bu davada söz konusu de#ildir, olamaz da. Çünkü AK 

Parti, demokrasiye yönelik yakn ya da uzak bir risk te"kil etmek bir 

yana,  bu ülkenin demokratlarnn yöneldi#i neredeyse yegane adres 

haline gelmi"tir. Bu gerçe#e tersinden bakmak ve aksini göstermeye 

çal"mak için kullanlan sözler, hiçbir "ekilde A$HM’in kastetti#i anlamda 

hukuki ve inandrc delil olarak vasflandrlamaz. Do#ruluklar bile 

ara"trlmadan dosyaya konan gazete haberleri, ba#lamlarndan koparlan 

sözler, tekzip edilen beyanlar, yanl" çevrilen röportajlar ve tüm 

bunlardan çkarlmaya çal"lan kurgusal ve sanal sonuçlar e#er gerçekten 

“delil” kabul edilecekse, bu “deliller” kar"snda yeryüzünde demokrasi 

için risk te"kil etmeyecek bir siyasi parti bulmak imkansz hale 

gelecektir.  

Öte yandan iddianame, partimizi geçmi" baz partilerin devam olarak 

gösterme gayreti içindedir. Burada amaç bellidir. A$HM’in bir siyasi 

partiyle ilgili olarak verdi#i karardan hareketle, partimizin de 

kapatlmasnn Sözle"me’ye uygun olaca# izlenimi olu"turulmak 

istenmektedir. Ancak, bu gayret beyhudedir. AK Parti 2001 

ylnda tamamen yeni bir parti olarak kurulmu" ve bunu sadece 

söylemleriyle de#il, eylemleriyle de göstermi"tir.  

AK Parti, programn henüz gerçekle"tirme imkan bulamam" bir 

muhalefet partisi de de#ildir. !imdiye kadar, ülkenin daha ileri gitmesi 

için önerdi#i ve yapt# tüm reformlar, A$HM’in öngördü#ü kriterler 

çerçevesinde her bakmdan yasal ve demokratik araçlarla 

gerçekle"mi"tir. AK Partinin "u ana kadar gerçekle"tirdi#i ve 

gerçekle"tirmeyi taahhüt etti#i önerilerin tamam da demokrasinin temel 

ilkeleriyle uyumludur. Hatta, 2002 ylndan beri yaplanlar Türkiye’de 

insan haklar, demokrasi ve hukukun üstünlü#ünün tarihte hiç olmad# 
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kadar peki"tirilmesine imkan sa#lam"tr. Bu açk ve yaln gerçe#e 

ra#men partimizle ilgili do#rudan veya dolayl olarak 

“antidemokratiklik” suçlamasnn yaplmas, bilinen tüm akl 

ve mantk kurallarn alt üst etmek olacaktr. Bu durum, "ayet 

kavram kar"kl#ndan kaynaklanmyorsa, kesinlikle bir önyarg 

ve kötü niyetin ürünüdür. 

3. Türkiye’de Siyasi Partilerin Yasaklanmas 

Türkiye’de siyasi parti özgürlü#ü ve snrlar Anayasa ve Siyasi Partiler 

Kanunu tarafndan düzenlenmi"tir. 1995 ve 2001 yllarnda yaplan 

Anayasa de#i"iklikleri ile evrensel standartlara uyum amacyla siyasi 

partileri korumaya yönelik daha güvenceli hükümler getirilmi" ve 

kapatma zorla"trlm"tr. 1995 ylnda Anayasann 69 uncu maddesinin 

altnc fkrasnda yaplan de#i"iklikle, siyasi partilerin 68 inci maddenin 

dördüncü fkras hükümlerine aykr eylemlerinden ötürü kapatlmasnda 

“odak olma” ko"uluna yer verilmi"tir. 2001 ylnda ise odak olmann 

"artlar 69 uncu maddenin altnc fkrasna eklenerek, siyasi partilerin 

eylemleri nedeniyle kapatlmalar önceki duruma göre daha da 

zorla"trlm"tr. 2001 ylnda ayrca, Anayasa Mahkemesinin siyasi parti 

kapatma davalarnda kapatma için en az be"te üç oy çoklu#uyla karar 

alma "art getirilmi" (m.149/1) ve kapatma yaptrm yerine, dava konusu 

fiillerin a#rl#na göre ilgili siyasi partinin Devlet yardmndan ksmen 

veya tamamen yoksun braklmasna da karar verilebilece#i 

öngörülmü"tür (m. 69/7). 

2001 Anayasa de#i"ikli#iyle, bir siyasi partinin “Anayasaya aykr 

eylemlerin oda# olmas”nn "artlar Anayasada açkça düzenlenmi"tir. 

Buna göre, bir siyasî parti, Anayasann 68 inci maddesinin dördüncü 

fkras hükümlerine aykr eylemler “o partinin üyelerince yo%un bir 

$ekilde i"lendi#i ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel ba"kan 

veya merkez karar veya yönetim organlar veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zmnen veya 
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açkça benimsendi%i yahut bu fiiller do#rudan do#ruya anlan parti 

organlarnca kararllk içinde i"lendi#i takdirde, söz konusu fiillerin oda# 

haline gelmi" saylr”. (m.69/6). 

Bu düzenlemeye göre, Anayasaya aykr eylemlerin siyasi parti üyelerince 

yo#un bir "ekilde i"lenmesi ve bunlarn yetkili organlarca benimsenmesi 

"artlarnn gerçekle"ti#i somut ve açk kantlarla belirlenmelidir. 

Örne#in, üyeler bir takm eylemler icra ediyor, fakat parti organlar 

bunlar benimsemiyorsa, parti odak haline gelmez. Yine parti 

yetkililerinin “kararllk içinde” i"lenmeyen eylemleri de partiyi odak 

haline getirmez. Ba"ka bir ifadeyle, Anayasaya aykr eylemleri 

i"leyenlerin bu eylemleri süreklilik içinde ve sklkla tekrarlamalar 

zorunludur.  

Ayrca, 2001 Anayasa de#i"ikliklerinden sonra siyasi partilerin sadece 

beyanlardan dolay “odak” haline gelmesi mümkün de%ildir. Zira, 

Anayasann 69 uncu maddesinin altnc fkrasnda “eylemler”den dolay 

bir siyasi partinin odak olabilece#i öngörülmektedir. Bu de#i"iklik, ifade 

özgürlü#ünün alann geni"letmek amacyla Anayasann Ba"langç ksmnn 

be"inci paragrafnda yaplan de#i"iklikle de paralellik arz etmektedir. Bu 

ba#lamda, “beyan” de#il de “faaliyet”i snrlandran bir de#i"iklik 

yaplm"tr. Ba"langç ksmnda yaplan bu de#i"iklikle “dü"ünce ve 

mülahaza” ibaresi “faaliyet” sözcü#üyle de#i"tirilmi"tir. Anayasa 

de#i"ikli#i teklif gerekçesinde “dü"ünce ve mülahaza” ibaresinin 

“do#rudan dü"ünceye bir snr te"kil etmesi nedeniyle” de#i"tirildi#i 

açkça belirtilmi"tir.  

Di#er yandan, Anayasann 90 nc maddesinde 2004 ylnda yaplan 

de#i"iklik de siyasi partilerin kapatlmas bakmndan önemli sonuçlar 

do#uracak niteliktedir. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin kapatlmas 

davalarn görürken Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda yer alan 

hükümlerin yan sra, Anayasa’nn 90 nc maddesi uyarnca, uluslararas 

insan haklar sözle"melerini de dikkate almak durumundadr. Zira Anayasa 

Mahkemesi parti denetimi yaparken “bir davaya bakan mahkeme” 
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konumundadr. Nitekim, iddianameye göre de, “SPY’nn öncelikle $HAS 

gözetilerek ve Anayasa hükümleri de $HAS’a göre yorumlanarak, siyasi 

partiler hakkndaki kapatma yaptrmn irdelenmesi gerekmektedir” 

(s.9).  

Türk hukuku bakmndan uluslararas sözle"meler 2004 tarihli Anayasa 

de#i"ikli#ine kadar iç hukukta kanunlarla e"de#erde iken, 2004 ylnda 

Anayasann 90 nc maddesine eklenen bir hükümle insan haklarna ili"kin 

uluslararas sözle"meler ile kanunlarn çat"mas halinde sözle"me 

hükmünün uygulanmas esas benimsenmi"tir. Bu yeni hükme göre, 

“Usulüne göre yürürlü#e konulmu" temel hak ve özgürlüklere ili"kin 

milletleraras andla"malarla kanunlarn ayn konuda farkl hükümler 

içermesi nedeniyle çkabilecek uyu"mazlklarda milletleraras andla"ma 

hükümleri esas alnr.” Özellikle parti özgürlü#ünü güvence altna alan 

Avrupa $nsan Haklar Sözle"mesinin ifade ve örgütlenme özgürlüklerine 

ili"kin hükümleri ile bu hükümlerin uygulanmasna ili"kin Avrupa $nsan 

Haklar Mahkemesi içtihatlarnn göz önünde tutulmas ve bunlar ile iç 

hukuk kurallar arasnda bir çat"ma görülmesi halinde, Sözle"me 

hükümleri ile Mahkeme içtihatlarnn öncelikle uygulanmas zorunludur. 

Anayasa Mahkemesinin parti kapatma konusundaki kararlar ile Avrupa 

$nsan Haklar Mahkemesinin içtihad arasnda önemli farkllklar vardr. 

Dolaysyla, Anayasa Mahkemesinin 2004 Anayasa de#i"ikli#inden sonra 

bakaca# parti kapatma davalarnda A$HM içtihadn dikkate alarak 

2004’ten önce ortaya koydu#u ve parti özgürlü#ünü büyük ölçüde 

daraltan içtihadn de#i"tirmesi gerekmektedir.  

Nitekim Anayasa Mahkemesi, 2.3.2007 tarihli kararyla, A$HM’in siyasi 

parti davalarnda verdi#i ihlal kararlarn yarglamann yenilenmesi 

sebebi olarak kabul etmi"tir. Bu kararnda Anayasa Mahkemesi, 

“Kapatlan Türkiye Birle"ik Komünist Partisi hakkndaki davann 

4.12.2004 günlü, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311. 

maddesinin (1) numaral fkrasnn (f) bendi uyarnca yarglamann 
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yenilenmesi yoluyla tekrar görülmesi isteminin, ayn Yasa’nn 318. 

maddesi uyarnca KABULE DE#ER OLDU#UNA” karar vermi"tir.  

Bu açklamalardan da anla"laca# üzere, Türkiye’de siyasi partiler 

hukuku alannda yaplan anayasal ve yasal de#i"iklikler, siyasi partileri 

daha güvenceli bir konuma getirme amacn ta"maktadr. Bu 

de#i"ikliklerden sonra, Türk hukuku bakmndan da bir siyasi parti 

ancak istisnai durumlarda ve en son çare olarak kapatlabilecektir. 

Siyasi parti kapatma davalarnda yetkili yargsal makamlarn anayasa 

koyucunun bu açk iradesini dikkate almas, Anayasann üstünlü#ü ve 

ba#laycl# ilkesinin bir gere#idir.  

 

III. DAVA HUKUK! TEMELDEN YOKSUNDUR 

1. Bu davada “odak” olma "artlar gerçekle"memi"tir 

1982 Anayasasnda yaplan de#i"ikliklerle siyasi partilerin kapatlmas 

zorla"trld# halde, Adalet ve Kalknma Partisinin kapatlmasnn talep 

edilmesi Anayasa ile temelden çeli"mektedir. Nitekim, zorlama bir 

mantkla hazrlanan iddianamede, eylemlere dayal olarak 

odakla"mann gerçekle"ti#i hiçbir "ekilde ortaya 

konulamam"tr. Partililere ait, her biri tek ba"na açkça ifade 

özgürlü#ü kapsamnda bulunan dü"ünce açklamalar delil 

olarak sunulmak suretiyle odakla"ma ko"ulunun sa#land# 

izlenimi verilmek istenmektedir. Bu nedenle, dava bir siyasi 

parti kapatma davas olmaktan ziyade, adeta bir ifade 

özgürlü%ü davas niteli#ine bürünmü"tür. Dolaysyla, bu davada 

Anayasaya aykr eylemlerin oda% olma ko"ulu kesinlikle 

gerçekle"memi"tir. !öyle ki:   

(a) Yukarda açkland# üzere, siyasi parti özgürlü#ünü 

geni"letmeye ve partilerin kapatlmasn zorla"trmaya 

yönelik anayasa de#i"ikliklerinden sonra siyasi partilerin 
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sadece beyanlardan dolay “odak” haline gelmesi mümkün 

de%ildir. Anayasann 69 uncu maddesinin altnc fkras, bir 

siyasi partinin odak olabilmesi için Anayasaya aykr 

eylemlerin varl#n "art ko"maktadr. Oysa, partimiz 

hakknda açlan davada sunulan deliller arasnda laikli#e 

aykr herhangi bir “eylem” bulunmamaktadr.  

(b) Kald ki, iddianamede “laikli#e aykr eylemler” 

olarak sralanan hususlar, laikli#e aykr bir nitelik 

ta"mamaktadr. Bu durum kar"snda iddianame ile 

kurgulanan tez bütünüyle çökmektedir. 

(c) Parti üyelerine ait oldu#u belirtilen “eylemler”in parti yetkili 

organlarnca benimsendi#ine dair deliller sunulamam"tr. 

(d) Parti yetkili organlar olarak Anayasada “partinin büyük 

kongre veya genel ba"kan veya merkez karar veya yönetim 

organlar veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel 

kurulu veya grup yönetim kurulu” saylm"tr. Anayasada 

saylan yetkili organlardan sadece Genel Ba"kan “tek ki"i”dir, 

di#er organlar “kurul” niteli#indedir. Kurul niteli#indeki 

organlarn eylemlerinden söz edebilmek için bu kurullarca 

alnm$ kararlarn bulunmas zorunludur. Halbuki, 

iddianamede sunulan deliller arasnda tek bir kurul karar 

dahi bulunmamaktadr.  

Siyasi Partiler Kanunu’nun 102 inci maddesinin ikinci fkrasna 

göre de, “parti genel ba"kan d"nda kalan parti organ, 

mercii veya kurulu tarafndan Anayasann 68 inci maddesinin 

dördüncü fkrasnda yer alan hükümlere aykr fiilin i"lenmesi 

halinde, fiilin i"lendi#i tarihten ba"layarak iki yl geçmemi" 

ise Yargtay Cumhuriyet Ba"savcl# söz konusu organ, mercii 

veya kurulun i"ten el çektirilmesini yaz ile o partiden ister.” 

Oysa, Yargtay Cumhuriyet Ba"savcl# iddianamede yer 
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verdi#i ve “eylem” olarak nitelendirdi#i hususlarn hiçbirisi 

için partimizden SPK m.102/2 ile getirilen “i"ten el çektirme” 

ba"vurusu yapmam"tr. Bu durum da partimizin hiçbir yetkili 

organ, mercii veya kurulunun Anayasaya aykr eylemlerinin 

bulunmad#n göstermektedir. Dolaysyla yetkili organlarn 

eylemleri olarak geriye sadece AK Parti Genel Ba"kannn 

“ifadeleri” kalmaktadr ki, bunlarn da “laikli#e aykrlk” 

olu"turmad# a"a#da ayrntl örneklerle açklanacaktr.  

(e) Genel olarak bireyler bakmndan dü"ünce özgürlü#ü 

kapsamnda kabul edilen ifadeler, siyasi parti mensuplarnca 

kullanld#nda bunlarn kapatma nedeni olarak görülmesi 

ifade özgürlü#üyle ve onun özel bir kullanm biçimi olan 

siyasi parti özgürlü#üyle ba#da"mamaktadr. Herhangi bir 

ki$inin serbestçe söyleyebilece%i bir sözü bir siyasinin 

evleviyetle söyleyebilmesi gerekir. Özgürlükçü ve ço#ulcu 

demokrasilerde bundan daha do#al bir "ey olamaz. Aksi 

halde, farkl toplumsal görü" ve talepleri siyasi alana ta"mak 

için kurulan siyasi partiler i"levsiz kalacaktr.  

Nitekim A$HM, !ncal/Türkiye kararnda, demokratik bir 

toplumun temel unsuru olan ifade özgürlü%ünün siyasi 

partiler ile partilerin aktif üyeleri açsndan özellikle 

önemli oldu%unu, siyasilerin ifade özgürlü#ünü snrlamaya 

yönelik müdahalelerin daha sk bir denetime tabi olmas ve 

otoritelerin siyasilerden gelen ele"tirilere daha çok tahammül 

etmeleri gerekti#ini belirtmi"tir (par.46). Ayn "ekilde 

Castells/!spanya kararnda da A$HM, ifade özgürlü%ünün 

özellikle halkn taleplerini dile getiren seçilmi$ siyasi 

temsilciler bakmndan daha önemli oldu%unu, bu nedenle 

de siyasilerin ifade özgürlü#üne yönelik müdahalelerde daha 

dikkatli olunmas gerekti#ini vurgulam"tr (par.42).  
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Kald ki bu ba#lamda iddianamede de, “Siyasi partiler, demokratik bir 

rejimde hak ve özgürlüklerden  en çok yararlanmas  gereken örgütlerdir. 

Bu durum siyasi partiler için daha geni" bir faaliyet alann ortaya 

çkarmaktadr” ifadesine yer verilmi"tir. (s.21).  Ancak ayn iddianamede 

daha sonra paradoksal biçimde, son derece yaln ve basit dü"ünce 

açklamalar kapatmaya delil olarak gösterilmektedir. Bu tür dü"ünce 

açklamalarna dayanarak bir siyasi partinin kapatlmasnn talep edilmesi 

bile tek ba"na özgürlükçü demokratik rejimin ne derece ciddi bir tehlike 

ile kar" kar"ya bulundu#unu gözler önüne sermektedir. Olu"turdu#u 

mantk kurgusu ile iddianame, demokratik bir ülkede siyasi parti 

özgürlü#ünün özünü ortadan kaldrmas ve siyasi partileri gerçek i"levinin 

d"na çkard#n göstermesi bakmndan da bir ibret vesikasdr.  

!ddianamede partililerin Anayasaya aykr eylemleri olarak 

nitelendirilen beyan ve faaliyetlerin neredeyse tamam, 

aykrlk olu$turmak bir yana, insan haklarna ba%l 

demokrat bir partinin savunmas gereken dü$ünce ve 

politikalardan olu$maktadr. “Anayasaya aykr eylem” olarak 

iddianameye konulan ifadelerde insan haklarna, demokrasiye, laikli#e ve 

hukuk devletine vurgu yaplmaktadr. Kald ki, bu nitelikte olmayan, 

ba"kalarnn katlmayaca# ya da ho" görmeyece#i dü"ünce açklamalar 

dahi, Avrupa $nsan Haklar Sözle"mesi ile güvence altna alnan “ifade 

özgürlü#ü” kapsamnda de#erlendirilmelidir.  

2. Partimizin laikli#e aykr hiçbir eylem ve söylemi 

bulunmamaktadr 

2.1 AK Partinin Laiklik Anlay$  

Bu davann açlmasnn temel nedenlerinden biri, iddianamede savunulan 

laiklik anlay" ile partimizin laiklik anlay" arasndaki farkllktr. 

Buradan hareketle laikli#in gerekleri konusunda da farkl görü"ler ortaya 

çkabilmektedir. $ddianamede laiklik tek boyutlu bir kavram olarak 

görülmekte ve bireylerin benimsemesi gereken “bir uygar ya"am biçimi” 
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ve “ya"am felsefesi” "eklinde takdim edilmektedir. Bu yakla"ma göre, 

laiklik “toplumlarn dü"ünsel ve örgütsel evrimlerinin son 

a"amas”dr. Laikli#in bu yorumu 19.yüzyl pozitivizminin kat 

“ilerlemeci” anlay"na dayanmaktadr.  

Buna kar"lk, AK Partinin laiklik anlay", ça#da" demokratik toplumlarn 

özgürlükçü laiklik anlay"yla tamamen uyumlu bir yakla"m 

yanstmaktadr. Partimizin savundu#u laiklik anlay", ba"kalarnn 

temel hak ve özgürlüklerine asla bir tehdit içermemektedir. 

Aksine, bu anlay" tüm bireylerin farkl inan" ve ya"am 

biçimleriyle bar"çl bir "ekilde bir arada ya"amasn 

öngörmektedir. Buna ra#men, iddianame partimizin demokratik ve 

özgürlükçü laiklik anlay"n ve onun gereklerini laikli#e aykrlk olarak 

göstermeye çal"maktadr. Buna delil olarak da, Ba"bakan’n laikli#in bir 

din olmad#, dine alternatif olarak sunulmasnn yanl" oldu#u ve 

bireylerin de#il devletin laik olabilece#i yönündeki baz sözleri 

kullanlmaktadr (s.28, 30).  

Modern laiklik anlay", farkl din ve inançlar sosyolojik bir gerçeklik 

olarak kabul ederek, onlarn bir arada bar"çl beraberli#ini sa#lamay 

hedefleyen siyasi bir ilkedir. Bu nedenle laiklik bireyi de#il, devleti 

muhatap alr. Nitekim, Anayasamzn 2 nci maddesinde 

de#i"tirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir ilke olan laiklik, 

Devletin bir niteli#i olarak sunulmu"tur. Anayasann 24 üncü 

maddesindeki din istismar yasa#nn amac da, esasen Devletin laik 

niteli#inin a"ndrlmasn engellemektir. Devletin temel niteliklerinden 

biri olarak laiklik, toplumdaki her türlü inanç ve dü"ünce kar"snda e"it 

mesafede durmay gerektirmektedir. Partimizin bu laiklik anlay" 

Anayasann 2 nci maddesinin gerekçesinde de ifadesini bulmu"tur. Bu 

maddenin gerekçesine göre “Hiçbir zaman dinsizlik anlamna gelmeyen 

lâiklik ise, her ferdin istedi#i inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini 

 35 



yapabilmesi ve dinî inançlarndan dolay di#er vatanda"lardan farkl bir 

muameleye tâbi klnmamas anlamna gelir.” 

Bu anlamda laiklik, ça#da" demokrasilerin benimsedi#i temel ilkelerden 

biri olan devletin tarafszl#nn din-devlet ili"kilerine yansmasn ifade 

etmektedir. Devletin inançlar kar"snda tarafsz kalabilmesi, siyasi ve 

hukuki düzenini herhangi bir dinin esaslarna dayandrmamas ile 

mümkündür. Bu, laik düzende din i"leri ile devlet i"lerinin ayrlmasna 

i"aret etmektedir. Ksacas, ça#da" laiklik anlay" bir yandan 

devlet düzeninin dini kurallara dayanmamasn, di#er yandan 

da devletin bireylerin sahip oldu#u din ve vicdan özgürlü#ünü 

güvenceye almasn gerektirmektedir. $ktidarmz süresince 

laikli#in bu iki temel aya#n aksatacak herhangi bir icraatn 

içinde olmadk, bundan sonra da olmayaca#z.  

Partimizin bu laiklik anlay" parti programnda da ifadesini bulmaktadr. 

Programdaki ilke ve esaslara ba"ta Genel Ba"kan olmak üzere tüm 

partililer her zaman uymu"lardr. Genel Ba"kan Erdo#an, “Tüzük ve 

program d"ndaki veya bunlara aykr yakla"mlarn partide yer 

bulamayaca#n” defalarca belirtmi"tir. Programn “Temel Haklar ve 

Siyasi $lkeler” bölümünde "u ifadeler yer alm"tr (EK-1 , AK Parti 

Program):  

“Dü"ünce ve ifade özgürlükleri uluslararas standartlar temelinde 

in"a edilecek, dü"ünceler özgürce açklanabilecek, farkllklar birer 

zenginlik olarak görülecektir.  

Partimiz, dini insanl#n en önemli kurumlarndan biri, laikli#i ise 

demokrasinin vazgeçilmez "art, din ve vicdan hürriyetinin teminat 

olarak görür. Laikli#in, din dü"manl# "eklinde yorumlanmasna ve 

örselenmesine kar"dr.  

Esasen laiklik, her türlü din ve inanç mensuplarnn ibadetlerini 

rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açklayp bu do#rultuda 

ya"amalarn ancak inançsz insanlarn da hayatlarn bu do#rultuda 
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tanzim etmelerini sa#lar. Bu bakmdan laiklik, özgürlük ve 

toplumsal bar" ilkesidir.  

Partimiz, kutsal dini de#erlerin ve etnisitenin istismar edilerek 

siyaset malzemesi yaplmasn reddeder. Dindar insanlar rencide 

eden tavr ve uygulamalar ve onlarn, dini ya"ay" ve 

tercihlerinden dolay farkl muameleye tabi tutulmalarn anti-

demokratik, insan hak ve özgürlüklerine aykr bulur. Öte yandan 

dini, siyasi, ekonomik veya ba"ka çkarlara alet etmek veya dini 

kullanarak farkl dü"ünen ve ya"ayan insanlar üzerinde bask 

kurmak da kabul edilemez.” 

$ddianamede partimizi laiklik aleyhine fiillerin oda# olarak göstermek 

için kullanlan söylem ve eylemlerin hiçbiri, laiklik ilkesine aykr 

de#ildir. Örne#in, Türkiye’nin Yugoslavya’ya benzetilmesi kar"snda 

Ba"bakann “Yüzde 99’u Müslüman bir ülke Türkiye’de din bir 

çimentodur” sözü laiklik aleyhine bir söylem olarak takdim edilmektedir 

(s.29). Bu söz, Türkiye’nin sosyolojik ve kültürel gerçekli#ine ili"kin bir 

tespitten ibaret olup, ülkemizin asla bir Yugoslavya olmayaca#na i"aret 

etmektedir. Bir ülkede ya"ayan insanlarn ortak de#er olarak bir dine 

mensup olduklarn ve bu de#erin de en önemli birle$tirici unsurlardan 

biri oldu#unu ifade etmenin laiklikle çeli"en hiçbir yönü 

bulunmamaktadr. Farkl etnik kimlikler temelinde bölünmez bütünlü#e 

tehditlerin yöneldi#i bir ülkede, bu tür birle"tirici olgusal gerçeklikleri 

ifade eden bir siyasi liderin laiklik kar"tl#yla suçlanmasn anlamak ve 

bunu laikli#in ça#da" yorumuyla ba#da"trmak mümkün de#ildir.  

"Türk halknn yüzde 99'unun Müslüman olmas"na yaplan vurgu, çok farkl 

siyasiler, gazeteciler, yazarlar ve akademisyenlerce benimsenen ve yerli 

ya da uluslararas bilimsel metinlerde de yer alan "sosyolojik bir tespit" 

olarak kullanlmaktadr.  

Ayrca, Ba"bakann söz konusu konu"masnn ba#lamlar dikkatle 

incelendi#inde, bu konu"malar, çe"itli kesimlerce toplumumuzda 

olu"turulmasndan kayg duyulan “Alevi-Sünni çat"mas” gibi konular 
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gündeme geldi#inde ifade etti#i ve Müslüman olan-olmayan ayrmyla hiç 

alakas olmayan, vatanda"larmz arasnda mezhep ve görü" çat"masnn 

körüklenmesine kar" birle"tirici bir tutum olarak dillendirdi#i görülecektir. 

Zaten bunu destekleyen onlarca konu"masnda Ba"bakan, AK Partinin "din 

eksenli bir parti olmad#n" açkça ifade etmi"tir (EK – 2) 

Di#er yandan, iddianamede Genel Ba"kana atfedilen “Türkler, 

laikli#in Anglo-sakson yorumunu daha uygun buluyor” sözü de 

laikli#e aykr gösterilmeye çal"lmaktadr (s.34). Aslnda, bu 

bile tek ba"na iddianamedeki laiklikle ilgili argümanlarn 

tutarszl#na açk bir örnek te"kil etmektedir. $ddianame, bir 

yandan partimizi Türkiye’yi “"eriat devletine dönü"türme”yi 

amaçlamakla itham ederken, di#er yandan Anglo-Sakson laiklik 

yorumunu daha uygun buldu#umuzu ifade etmektedir. Bu bir 

çeli$kidir, zira hiçbir Anglo-Sakson ülkesi teokratik bir 

devlet sistemine sahip de%ildir.  

Kald ki, Kta Avrupas ülkeleri içinde laikli#i en kat "ekilde uygulayan 

Fransa’da bile “laisizm” ve “laiklik” kavramlar birbirinden 

ayrlmaktadr. Laisizm bir fikir akm, laiklik ise hukukî ve 

siyasi bir ilkedir. Laisizmin, toplumun tüm faaliyet alanlarn 

kilise etkisi ve dini normlardan arndrmay amaç edinmesine 

kar"lk, laiklik bunu sadece devletin görev alanna inhisar 

ettirmi"tir. Oysa, Türkiye’de bu farkllk yeterince bilinmemekte ve 

ço#u zaman ikisi birbirine kar"trlarak biri öbürünün yerine ikame 

edilmektedir ki, kavram karga"asna yol açan nedenlerden biri de budur. 

Kurucu üyesi oldu#umuz Avrupa Konseyi’ne ba#l Parlamenterler 

Meclisi’nin 1993 ylnda ald# 1202 sayl karar da Avrupa ortak mekanna 

hakim olan laiklik anlay"n yanstmaktadr. “Demokratik Toplumlarda 

Dini Ho"görü” ba"l#n ta"yan bu kararda birey-toplum ve din ili"kilerine 

dair "u tespitlerde bulunulmaktadr:  
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• Din, bireyin kendisi ve yaratcsyla oldu#u kadar, d" dünya ve 

içinde ya"ad# toplumla da ili"kilerini zenginle"tirici bir i"lev 

görür. 

• Bat Avrupa farkl dini inançlarn ho"görü içerisinde birlikte 

ya"ayabildi#i bir seküler demokrasi modeli geli"tirmi"tir.  

• $nsan Haklar Evrensel Bildirgesi (m.18)  ve Avrupa $nsan 

Haklar Sözle"mesi (m.9) tarafndan güvence altna alnan ve 

insan onurundan kaynaklanan din özgürlü#ünün kullanlmas, 

özgür ve demokratik bir toplumu gerektirmektedir. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, bu tespitlerin ardndan, 

Bakanlar Komitesi, Avrupa Toplulu#u (Birli#i) ve üye devletlere yasal 

güvenceler konusunda da "unlar tavsiye etmektedir: 

• Din, vicdan ve ibadet özgürlü#ünü güvence altna almaya 

yönelik düzenlemeler yaplmaldr.  

• Giyim, yiyecek ve dinsel günlerin kutlanmas gibi konularda 

farkl dini uygulamalar için gerekli düzenlemeler yaplmaldr. 

Görüldü#ü gibi, AK Partinin dinin birey, toplum ve devlet ile 

ili"kisine bak",  Avrupa ülkelerindeki hakim anlay"la uyum 

içindedir. Dolaysyla, bu bak" açsn yanstan beyanlarn 

laiklik ilkesine aykr oldu#unu ileri sürmek, ça#da" 

demokrasilerdeki anlay"tan habersiz olmak anlamna gelir. 

2.2. Laiklik, Ba$örtüsü ve !fade Özgürlü%ü 

$ddianamenin partimizi laiklik aleyhtar olarak takdim ederken kulland# 

en temel argüman üniversitelerde ba"örtüsü serbestisine ili"kin söylem 

ve eylemlerdir. Bu konuda partimiz mensuplarnn de#i"ik tarihlerde 

basna yansyan sözleri ve nihayet Parlamentonun kabul etti#i Anayasa 

de#i"iklikleri yeterli “delil” olarak gösterilmektedir. 
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Bu iddiaya yönelik cevabmz üç noktada toplanmaktadr. Birincisi, 

yüksekö#retim kurumlarnda kz ö#rencilerin ba"örtüsü ile ö#renim 

görebilmesine ili"kin görü"lerin laiklikle ili"kilendirilmesi isabetli de#ildir. 

$kincisi, bu görü"ün laikli#e uygun ya da aykr olup olmad#ndan 

ba#msz olarak, iddianamede delil olarak sunulan sözlerin tamam ifade 

özgürlü#ü kapsamnda herkesin rahatça dile getirdi#i sözlerdir. 

Üçüncüsü, Parlamentoda gerçekle"en Anayasa de#i"ikli#i ve bu yöndeki 

kanun teklifleri birer yasama i"lemi olmas nedeniyle partimize de#il, 

yasama organna isnat edilebilecek eylemlerdir.  

2.2.1 Üniversitelerde ba"örtüsü serbestli#i bireysel özerkli#in ve 

özgürlü#ün gere#idir 

Yüksekö#retim kurumlarnda ba"örtüsü serbestli#inin laiklikle 

ili"kilendirilmesi, kavramsal ve ampirik olarak do#ru de#ildir. 

Yukarda açkland# üzere, laiklik bir toplumda tüm inanç ve 

görü"ler kar"snda devletin tarafszl#n gerektirmektedir. 

Devlet, ba"kalarna zarar vermedi#i takdirde, bireylerin ki"isel 

tercihlerine sayg duymak zorundadr. Üniversite ça#na gelmi" 

re"it bir ö#renci bireysel tercihleri nedeniyle ba"n örtmek 

istedi#inde buna engel olunmas onun özgürlük ve özerkli#ine 

yönelik bir müdahale anlamna gelecektir. Laik devlet, yeti"kin 

insanlar kendileri için neyin do#ru ya da yanl" oldu#una karar 

verebilecek, dolaysyla tercihlerini ifade edebilecek özerk 

bireyler olarak görmek durumundadr. Bu nedenle, laiklik, bireysel 

tercihlerde bulunma ve kendi ya"am biçimini belirleyebilme gücüne sahip 

bireylerin olu"turdu#u özgür ve ço#ulcu bir toplum için elveri"li bir ortam 

sunmaktadr. Bireysel tercihleri hiçe sayan kstlamalar, toplumun 

birbirinden farkl inanç, dü"ünce ve ya"am biçimlerine sahip bireyleri 

içerdi#i, dolaysyla çe"itli oldu#u gerçe#ini de dikkate almamaktadr. 

Farkllklarn bir arada ya"atlmasn hedefleyen demokratik bir 

ülkede üniversite ö#rencilerinin "u ya da bu nedenle tercih 
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ettikleri baz kyafetleri yasaklamak, ço#ulculu#u, birlikte 

ya"ama arzusunu, ho"görü ve diyalogu ortadan kaldrabilecek 

bir uygulamadr. Laik bir düzende yüksekö#retim kurumlarnda 

klk ve kyafetin yasaklanmamas, bireysel özgürlüklere, 

e"itlik ilkesine ve farkl tercihlere saygnn bir gere#idir. 

Cumhuriyetimizin temel ideali, tüm bireylerin ve özellikle 

genç kzlarn modern e#itim sisteminin kazanmlarndan 

faydalanmasdr. Unutulmamaldr ki, Türkiye'de "e#itim ve 

ö#retimin birli#i" (Tevhid-i Tedrisat) esastr. Bu nedenle 

ba"örtülü genç kzlarn devlet tarafndan çerçevesi belirlenen 

üniversite e#itimi almas, böylece ça#da" bilgilerle 

donanmalar Cumhuriyetin kazanm olacaktr. Bugün modern 

toplum tüm bireylerin, özellikle de kadnlarn modern e#itim 

almas sayesinde in"a edilmekte ve sürdürülmektedir. Bu 

noktada gerçek bir Cumhuriyetçi bak" açs, bir ksm kz 

ö#rencilerin ba"örtüleri sebebiyle modern e#itim sisteminden 

d"lanmasn de#il, modern e#itim sistemine dâhil edilmelerini 

gerektirir. Böylece bu toplum kesimlerini ve yeti"tirecekleri nesilleri 

toplumsal hayatn merkezi süreçlerine katmak ve d"lanmalarn 

önlemek, modern devlet düzeni ve toplum hayat için kazanmdr. 

Unutulmamaldr ki, modern e#itim sistemi içine dâhil edilemeyen 

toplumsal kesimlerin, marjinal ya da radikal baz fikirler kar"snda 

ba#"klklar zayftr. O nedenle ba"örtülü olarak e#itim sistemi 

içinde yer almak ve ça#da" toplum yapsnn gereklerine uygun 

bilgilerle donanmak isteyen ki"ilerin taleplerinin kar"lanmas 

laiklik ilkesini zayflatan de#il, güçlendiren bir yakla"mdr. 

Üniversite e#itimi din ve devlet i"lerinin ayrlmas ilkesinin kayna# olan 

seküler bir yapya sahiptir. Bu yap içinde din ve vicdan hürriyetinden 
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faydalanarak ba"örtüsü örten, vatanda"lk görevlerini yerine getiren 

ki"ilerin modern e#itim hizmeti alma taleplerinin kar"lanmas siyasi 

açdan ayr"trc de#il, topluma entegre edici bir yakla"mdr. Ça#da" 

devlet düzeni açsndan tehdit unsuru içeren radikal ve marjinal fikirlere 

set çekilmesi, ancak toplumun mümkün olan en geni" kesiminin e#itim 

sistemi içine dâhil edilmesi ve demokratik prensipler "#nda bunun 

azamile"tirilmesi ile mümkündür. 

Di#er yandan, üniversitelerde klk ve kyafete yönelik kstlamalarn 

laikli#in gere#i oldu#u görü"ü ampirik olarak da do#ru de#ildir. Laiklik 

ilkesinin "u ya da bu ölçüde benimsendi#i demokratik ülkelerin hiçbirinde 

yüksekö#retim kurumlarnda ba"örtüsü yasa#nn bulunmad# bir 

gerçektir. $lkö#retim ve lise düzeyindeki devlet okullarnda ba"örtüsünü 

yasaklayan Fransa’da dahi üniversite düzeyinde böyle bir yasak 

bulunmamaktadr. Bu ba#lamda iddianamede partimizin bu gerçeklere 

ili"kin ifadeleri “yanltc” olarak nitelendirilmekte ve “Avrupa’da en 

fazla Müslüman nüfus barndran devletlerden Fransa’da türban 

okullarda ve kamusal alanda yasaklam"tr” denmektedir (s.114). Oysa 

gerçekte “yanltc” olan partimizin görü"leri de#il, Ba"savcnn bu 

iddiasdr. Fransa’da sadece ilk ve ortaö#retim düzeyindeki devlet 

okullarnda ba"örtüsü snrlamas söz konusudur. Üniversite düzeyinde ise 

böyle bir snrlama bulunmamaktadr.  

Fransa’da ba"örtüsü dâhil dini sembollerin e#itim kurumlarnda 

kullanlmas hakknda 2003 ylnda olu"turulan Stasi Komisyonu bir rapor 

hazrlam"tr. Bu rapor çerçevesinde 10 !ubat 2004 günü çkarlan 

yasayla, ilk ve orta dereceli devlet okullarnda ö#rencilerin bir dini 

e#ilimi açkça ortaya koyan i"aretleri ta"malar ve kyafetleri giymeleri 

yasaklanm"tr. Üniversitelerle ilgili olarak, Stasi Komisyonu önceli#in 

ö#rencilerin dini, siyasi ve felsefi inançlarn ifade etme hakkna 

verilmesi gerekti#ini kabul etmi"tir. Nitekim, devlet okullar d$nda ve 

üniversitelerde ba$örtüsü yasa% bulunmamaktadr. 
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Ksacas, Türkiye’nin Avrupa Birli#i’ne tam üyeli#i için çal"an 

bir siyasi partinin Avrupa’nn hiçbir ülkesinde bulunmayan 

bir yasa% kaldrmaya çal"masn laiklikle ili"kilendirerek 

Anayasaya aykr saymak do#ru bir yakla"m de#ildir.  

2.2.2 Klk ve kyafet serbestli#ine ili"kin sözler ifade özgürlü#ü 

kapsamndadr 

Anayasamzn 2 nci maddesine göre Cumhuriyetin de#i"tirilmesi teklif 

dahi edilemeyecek niteliklerinden biri de “demokratik devlet”tir. 

Demokrasinin temeli de ifade özgürlü#üdür. Sözün özgür olmad# yerde 

hiç kimse özgür de#ildir. Avrupa $nsan Haklar Mahkemesi de ifade 

özgürlü#ü ile ilgili ilkeleri ortaya koydu#u Handyside kararnda ifade 

özgürlü#ünün demokrasiler için önemini açkça belirtmi"tir. Mahkeme, bu 

kararnda daha sonra ifade özgürlü#üyle ilgili verdi#i hemen her 

kararnda tekrarlad# "u hususlar vurgulam"tr: 

• $fade özgürlü#ü, demokratik toplumun asli temellerindendir, 

toplumun ilerlemesinin ve bireyin geli"mesinin temel "artlarndan 

birini olu"turur. 

• $fade özgürlü#ü, demokratik toplumun vazgeçilmez özelliklerinden 

olan ço#ulculuk, ho"görü ve geni" görü"lülü#ün gere#idir. 

• $fade özgürlü#ünün sa#layaca# özgür siyasi tart"ma, Sözle"menin 

bütününe egemen olan demokratik toplum kavramnn özünü 

olu"turur. 

• $fade özgürlü#ü sadece genel kabul gören, zararsz veya önemsiz 

fikir ve haberler için de#il; fakat ayn zamanda devlete veya 

toplumun bir ksmna aykr gelen, kural d", "a"rtc veya 

endi"e verici olan fikir ve haberler için de geçerlidir. 

Üniversitelerde klk ve kyafet serbestli#i konusunda ki"ilerin ve siyasi 

partilerin farkl dü"ünmeleri son derece normaldir. Partimiz her frsatta 

bu meselenin gerginli#e yol açmadan toplumsal ve kurumsal mutabakatla 
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çözümlenmesi gerekti#ine i"aret etmi"tir. Bu konuda yaplan kamuoyu 

yoklamalarnda toplumun yakla"k yüzde sekseninin bu yasa#n kalkmas 

yönünde görü" bildirdi#i de bilinmektedir. Demokratik bir toplumda siyasi 

partilerin toplumsal sorunlara bar"çl çözüm önerileri sunmas ve bu 

konuda harekete geçmesi onlarn varlk nedenidir. Bir siyasi partiyi 

bundan dolay suçlamak demokratik anlay"la ba#da"mamaktadr. Bu, 

siyasi alanda tüm partilerden ve siyasilerden ayn görü"ü savunmalarn 

istemek olur ki, ço#ulcu demokrasilerde bu mümkün de#ildir. Nitekim 

açlan bu dava ile adeta, laikli#in iddianamede ortaya konulan 

yorumunun bütün siyasi partilere kabul ettirilmeye çal"lmas 

amaçlanmaktadr.  

Oysa siyasi partiler, toplumsal meseleler hakknda farkl dü"ündükleri ve 

farkl çözüm önerileri sunduklar için birden fazladrlar. Üniversitelerde 

ba"örtüsü yasa#n savunan siyasi partiler vardr ve muhtemelen bundan 

sonra da olacaktr. Ancak partimiz ve di#er birçok siyasi parti ise bu 

yasa#n kalkmas gerekti#ini dile getirmi"tir. Toplumsal sorunlar 

kar"snda sergilenen bu tür farkl görü" ve duru"lar, ifade ve örgütlenme 

özgürlüklerini anlaml klan en önemli unsurdur. $ddianamede öyle bir 

anlay" benimsetilmeye çal"lmaktadr ki, laiklik ilkesi ba#lamnda baz 

hususlarn talep edilmesi bir yana, laiklikle ilgili baz sorunlarn 

varoldu#una i"aret etmek, bu konularda farkl bir fikir beyan etmek hatta 

laiklikle ilgili baz konular konu"mak bile laikli#e aykr eylemler olarak 

sunulmaktadr.  

Halbuki siyasi parti kararlarnda A$HM, demokrasinin ifade özgürlü#üne 

dayand#n ve bu ba#lamda ülke sorunlarn "iddete ba"vurmakszn, 

diyalog yoluyla çözme frsat sundu#unu belirtmi"tir.  Mahkeme’ye göre, 

toplumun bir bölümünün meselelerini kamuya açk bir "ekilde tart"an ve 

ilgili taraflar tatmin etmeye yönelik demokratik kurallara uygun çözüm 

önerileri bulmak amacyla siyasi alanda faaliyet gösteren bir siyasi 

partinin engellenmesi hiçbir "ekilde haklla"trlamaz. (TBKP/Türkiye, 

par.57). 
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Partimizin üniversitelerde klk ve kyafet serbestli#i konusundaki görü" 

ve politikalarnn Anayasa Mahkemesi’nin içtihadna aykr oldu#u, 

dolaysyla bu yöndeki ele"tirilerin güçler ayrl# ilkesini hiçe sayd# 

yönündeki görü"ün de hiçbir dayana# bulunmamaktadr. Ba"bakann 

toplumsal gerilimden uzak durmay ve uzla"may öne çkard# "u 

konu"mas bile iddianamede “delil” olarak kabul edilmi"tir: “Emredici bir 

hüküm getirseydi, tüm AB ülkelerinde uygulanmas gerekirdi. Avrupa'da 

ve dünyada genel olarak üniversitelerde ba"örtüsü yasa# yok. A$HM’in 

Türkiye'ye özgü "artlar nedeniyle böyle bir karar ald#n dü"ünüyorum. 

Böyle bir yasak Anayasa’da yok. Sadece Anayasa Mahkemesi’nin bir 

yorumu var. Yasama yeni bir yasa çkarrsa, Anayasa Mahkemesi durumu 

gözden geçirmek zorundadr, bu yorum da kalc de#ildir. Yasa 

çkarabiliriz. Ama arzumuz bu sorun toplumsal gerilime yol açmasn ve 

özgürlükler noktasnda çözülsün.” (s.43). 

Bu ve benzeri ifadelerin iddianamede yer almas, yarg kararlarnn adeta 

ele"tirilemez oldu#una dair bir inanc yanstmaktadr. Nitekim, partimiz 

yetkililerinin baz mahkeme kararlarn ele"tirmesi “ço#ulcu 

demokrasinin güçler ayrl# ilkesine dayand# gerçe#ini adeta 

reddederek totaliter bir anlay"n savunuculu#unu” yapmak olarak 

nitelendirilmi"tir (s.135). Halbuki, yarg kararlarnn ba#layc olmas 

onlarn ele"tirilemeyece#i anlamna gelmez. Ço#ulcu demokrasilerde 

bilhassa siyasi partiler bu kararlar ele"tirebilir ve en önemlisi bu 

kararlarn de#i"mesi için faaliyette bulunabilirler. Esasen bunun aksini 

dü"ünmek mümkün de#ildir. Mahkeme kararlar ele"tirilemez kabul 

edildi#inde hukukun geli"mesi ve kurallarn yeni geli"meler "#nda 

yorumlanmas imkan kalmayacaktr. Bu da hukuku statik bir hale 

getirece#i gibi, demokratik bir ülkede siyasi partileri i"levsiz klacaktr.  

Nitekim, baz yarg mensuplarmz da özellikle Anayasa Mahkemesi 

kararlarnn ele"tiriye açk ve de#i"ebilir nitelikte oldu#unu 

vurgulam"lardr. Sözgelimi, 2006 ylnda Anayasa Mahkemesi’nin 

44.Kurulu" Yldönümü töreninde yaplan aç" konu"masnda dönemin 
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Anayasa Mahkemesi Ba"kan H.Tülay Tu#cu aynen "unlar söylemi"tir. (EK 

– 3)  

“Anayasa Mahkemesi kararlarnn kesin ve ba#layc olmas, onlarn 

ele"tirilemez oldu#u anlamna gelmemektedir. Di#er deyi"le, 

mahkeme kararlarna uyma yükümlülü#ü, söz konusu kararlar 

ele"tirme hakkn ortadan kaldrmamaktadr. Bir hukuk devletinde, 

yarg kararlarnn da ele"tirilebilmesi do#aldr. Mahkeme 

kararlarnn oybirli#i ile alnmad# durumlarda, azlk oyu kullanan 

üyelerin dü"üncelerinin de bu anlamda kar" hukuki dü"ünceyi 

olu"turdu#u açktr. Anayasa Mahkemesi’nin i$in esasna girerek 

reddetti%i konularda on yl geçtikten sonra tekrar ba$vuruda 

bulunulabilmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarnn ele$tiriye açk 

ve de%i$ebilir nitelikte oldu%unun bir di%er kantdr. 

Bir hukuk devletinde, mahkeme kararlarnn gerek akademik 

çevrelerde, gerekse uygulayclar tarafndan ele alnp incelenmesi 

gerekli ve yararldr. Bu tür ele"tirilerin yargya yeni ufuklar açma 

olasl# her zaman vardr.” 

Nitekim Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davalarnda laikli#in 

gerekleri konusunda birbirinden farkl yorumlar yapabilmi"tir. Örne#in, 

Özgürlük ve Demokrasi Partisi, "Devlet din i"lerine kar"mayacak, din 

cemaatlere braklacaktr" biçimindeki program hükmüne dayanlarak 

kapatlm"tr (E. 1993/1, K. 1993/2, K.T. 23.11.1993). Ancak, daha sonra 

Demokratik Bar" Hareketi Partisi davasnda, yine parti programndaki 

Diyanet $"leri Ba"kanl#nn bir Devlet kurumu olmaktan çkarlmasn 

amaçlayan hükümden dolay kapatma talebi reddedilmi"tir (E. 1996/3, K. 

1997/3, K.T. 22.5.1997). Bu durum, Anayasa Mahkemesi’nin laiklik 

yorumunun da sürekli bir de#i"im ve geli"im içerisinde oldu#unu 

göstermektedir.  

Bu ba#lamda partimizin genel ba"kan ve üyelerinin de#i"ik tarihlerde 

ba"örtüsünün yüksekö#retim kurumlarnda serbest braklmasna yönelik 

konu"malarnn, ifade özgürlü#ü kapsamnda de#erlendirilmesi 
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gerekmektedir. Bu konu"malarn hiçbiri, yerle"ik mahkeme içtihatlarnn 

tannmamas ya da bunlarn ba#laycl#nn reddedilmesi olarak 

görülemez. Kald ki, bu konuda birçok siyasi parti görü" açklam", hatta 

sorunun çözümüne yönelik giri"imlerde bulunmu"lardr. 

Strasbourg organlarnn üniversitelerde ba"örtüsü meselesiyle ilgili 

kararlarna da yer verilen iddianamede, adeta bu konuda son noktann 

kondu#u ileri sürülmektedir. Bu görü", Avrupa $nsan Haklar 

Sözle"mesi’nin hak ve özgürlükleri koruma konusunda asgari standartlar 

getirdi#i ve bunun üzerinde bir korumann taraf devletlerce 

sa#lanmasnn mümkün oldu#u gerçe#ini görmezlikten gelmektedir. 

Nitekim Sözle"me’nin 53 üncü maddesine göre, “Bu Sözle"me 

hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek Sözle"meci Taraf’n 

yasalarna ve onun taraf oldu#u ba"ka bir Sözle"me’ye göre tannabilecek 

insan haklarn ve temel özgürlükleri snrlayamaz veya onlara aykr 

dü"ecek "ekilde yorumlanamaz.”  

Leyla "ahin kararnda A$HM, “e#itim kurumlarnda dini sembollerin 

kullanlmas” konusunda Avrupa ülkelerinde farkl uygulamalarn 

olabilece#ini, bu konuda kurallarn ülkeden ülkeye de#i"ebilece#ini 

belirtmi"tir. Bu nedenle, Mahkemeye göre, dini sembollerin 

kullanlmasna ili"kin hukuki düzenleme yapma konusunda taraf devletler 

geni" bir takdir yetkisine sahiptirler (Büyük Daire karar, par.109).   

Kald ki, A$HM’in ihlal bulmad# kararlardan sonra ilgili devletin hak ve 

özgürlükleri koruyucu yönde yeni yasal düzenleme yapmalarnn önünde 

hiçbir engel bulunmamaktadr. Bunun aksini savunmak, örne#in A$HM’in 

Sözle"meye aykr bulmad# Türkiye’deki yüzde onluk seçim barajnn 

hiçbir zaman de#i"tirilemeyece#ini ileri sürmek anlamna gelecektir. 

Nitekim Büyük Daire’nin Leyla !ahin kararndan sonra o dönemde A$HM 

yargc olan Rza Türmen de, bu kararn Türkiye’de üniversitelerde 

ba"örtüsü yasa#nn kaldrlmasna engel olmad#n "u sözlerle dile 

getirmi"tir: “A$HM, !ahin davasnda Türkiye'nin yasak gerekçelerini 
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A$HS'ye aykr bulmad. Karar, üniversitelerde türban yasa%nn 

kaldrlmasnn A!HS'ye aykr olaca% anlamna gelmez" 

Ayrca, Anayasann 10 ve 42 inci maddelerinde yaplan de#i"ikliklerin 

uygulanmas gerekti#ine dair açklamalarn “laikli#e aykr beyan” olarak 

sunulmas anla"lr gibi de#ildir. Örne#in AK Parti Adana milletvekili 

Dengir Mir Mehmet Frat’n 2008 yl !ubat aynda yapt# bir konu"mada 

üniversitelerde uygulanan ba"örtüsü yasa#nn Anayasa ihlali oldu#unu 

ileri sürerek, “be#ensek de, be#enmesek de 1982 Anayasas 

yürürlüktedir. Herkes bu Anayasaya uymak mecburiyetindedir”(s.95-96); 

Anayasa Komisyonu Ba"kan Burhan Kuzu’nun “Uygulamaya üniversite 

yönetimleri ve YÖK karar verecek. (…). Derlerse ki ‘Anayasa de#i"ikli#i 

yeterli’, uygulamay hemen ba"latabilirler. ‘Bekleyelim’ derlerse ek 17. 

maddenin çkmasn da bekleyebilirler”; AK Parti Grup Ba"kan Vekili 

Sadullah Ergin’in “Hukuk devletinde hukuka saygl olmak lazm. Artk 

uygulayclarn da bu düzenlemeye uygun hareket etmesini umuyoruz” 

(s.100); AK Parti Grup Ba"kan Vekili Bekir Bozda#’n “Anayasa 

de#i"iklikleri uygulama kabiliyeti olan düzenlemelerdir. ‘Uygulamam’ 

deme hakk hiç kimsede yoktur” (s.101) "eklindeki sözleri laikli#e aykr 

olarak nitelendirilmi"tir.  

Halbuki, ülkede ya"ayan herkesi ve her kurumu ba#layan Anayasann 

uygulanmas gerekti#ini söylemek, laikli#e aykr olmak bir yana, hukuk 

devleti olmann zorunlu bir gere#idir.  

Sonuç olarak, sadece laiklik konusundaki yorum farkndan dolay bir 

siyasi partinin kapatlmasnn istenmesi, evrensel standartlara uygun 

laiklik ilkesi, ifade ve siyasi parti özgürlükleri ile asla ba#da"maz. Esasen 

partimizin laiklik anlay" da demokratik ülkelerde ve uluslararas 

belgelerde benimsenen laiklik anlay" ile uyumludur. Dolaysyla, 

partimizin laikli#in içini bo"altt# yolundaki iddia bütünüyle temelsizdir. 

Ayrca, Anayasann 2 nci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasnda 

laiklik ilkesi yannda insan haklarna saygl demokratik hukuk devleti 
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ilkelerine de yer verilmesi, laiklik ilkesinin bu ilkelerle birlikte ele 

alnmas ve anla"lmas gerekti#ini göstermektedir. 

 

2.2.3 Yasama faaliyeti olan Anayasa de#i"ikliklerinin laikli#e aykr 

oldu#u ileri sürülemez 

$ddianamede TBMM’nin 09.02.2008 tarihinde yapt# de#i"iklikler de 

partimiz aleyhine en önemli “delil” olarak kullanlmaktadr. Nitekim, 

Ba"savc bir gazeteciyle yapt# mülakatta bu anayasa de#i"ikliklerinin 

partimiz hakknda açlan davann temel gerekçesi oldu#unu söylemi"tir. 

(EK – 4) 

Nitekim, iddianamede Anayasann 10 ve 42 inci maddeleri ile ilgili olarak 

"u hususlara yer verilmi"tir:  

“Cumhuriyetin de#i"tirilmesi ve de#i"tirilmesi teklif dahi 

edilemeyen nitelikleri arasnda bulunan laiklik ilkesi gere#ince 

üniversitelerde türban ile ö#renim görülmesinin mümkün 

bulunmamasna binaen; Yüksek Ö#retim Kanununda 

üniversitelerde türbanla ö#renim görülmesini sa#layacak bir 

de#i"ikli#in Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edilece#ini 

öngören daval Parti önce Anayasa’nn 10. ve 42. 

maddelerinde de#i"iklik yapmak ve daha sonra bu de#i"ikli#e 

dayanmak suretiyle Yüksek Ö#retim Yasasnda yapaca# 

de#i"iklikle üniversitelerde türbanla ö#renim görülmesinin 

yolunu açmak istemektedir. Yüksekö#retim Yasasnda 

de#i"iklik içeren teklifin Anayasaya aykr oldu#u 

tart"maszdr. Anayasa de#i"ikli#i içeren teklif ise amaç 

yönünden Anayasaya aykrlk ta"maktadr.  

Anayasann 10. ve 42. maddelerinde de#i"iklik öngören teklif 

TBMM’de 09.02.2008 tarihinde kabul edilmi", Cumhurba"kan 

tarafndan onaylanmasn müteakip 5735 sayl Yasa olarak 23 

!ubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlü#e 

girmi"tir.”(s.133). 

 49 



“Türbann yüksekö#retim kurumlarnda serbestçe taklmasna 

olanak sa#lamak üzere Anayasann 10 ncu ve 42 nci 

maddelerinde de#i"iklik yaplmasn içeren kanun teklifinin 

Adalet ve Kalknma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partili 

milletvekillerinin imzalaryla, ayn amaca yönelik olarak 2547 

sayl Yüksekö#retim Kanunun Ek 17 nci maddesinde de#i"iklik 

yaplmasna dair kanun teklifinin ise her iki partili yedi 

milletvekilinin imzalaryla 29.01.2008 ve 30.01.2008 

tarihlerinde TBMM’ne sunuldu#u” belirtilmektedir (s.112-113). 

Evvela, “laiklik ilkesi gere#ince üniversitelerde türban ile ö#renim 

görülmesinin mümkün bulunmamas”na dair görü", yukarda açklad#mz 

nedenlerden dolay isabetsizdir. Bir an için, bu görü"ün Anayasa 

Mahkemesi’nin 1991 ylnda verdi#i “yorumlu ret” kararna dayandrld# 

dü"ünülse bile, bu kararn Parlamentonun ayn konuda bir yasa veya 

Anayasa de#i"ikli#i yapmasn engelledi#i savunulamaz. Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararndan sonra yasama organnn ayn konuda 

düzenleme yapabilece#ine dair çok sayda örnek bulunmaktadr.  

$kinci olarak, “Yüksekö#retim Yasasnda de#i"iklik içeren teklifin 

Anayasaya aykr oldu#u tart"maszdr” sözü de hem hukuken yanl"tr, 

hem de Anayasa Mahkemesi’nin yorum yetkisine müdahale niteli#indedir. 

Bir kere, bizim anayasal düzenimizde kanun tekliflerinin Anayasaya 

uygunlu#unun incelenmesi Parlamento d"ndaki bir organ tarafndan 

yaplamaz. Bu anlamda henüz yasala"mam", Parlamentoda yasama 

sürecinin komisyon ve genel kurul a"amalarndan geçmemi" bir metnin 

“Anayasaya aykr oldu#u”nun söylenmesi hukuken hiçbir geçerlili#e 

sahip de#ildir.   

Üçüncüsü, “Anayasa de#i"ikli#i içeren teklif ise amaç yönünden 

Anayasaya aykrlk ta"maktadr” görü"ü hem yanl"tr, hem de ayn 

"ekilde yukarda belirtildi#i üzere, Anayasa Mahkemesi’nin yetki alanna 

müdahale niteli#indedir. Yanl"tr, çünkü Anayasann hükümleri arasnda 

hiyerar"i bulunmamaktadr. !ekil sakatl# d"nda, Anayasann bir 

 50 



hükmünün di#er bir hükmüne aykr oldu#u hukuken ileri sürülemez. 

Nitekim Anayasamz anayasa de#i"ikliklerinin esas bakmndan denetimini 

kabul etmedi#i gibi, "ekil bakmndan uygunluk denetimini de “teklif ve 

oylama ço#unlu#una ve ivedilikle görü"ülemeyece#i "artna uyulup 

uyulmad# hususlar ile snrl” tutmu"tur (m.148/2). Bu anlamda 

iddianamenin yukarda alntlanan ksmnda da belirtildi#i üzere 23 !ubat 

2008 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan Anayasann 10 ve 42 nci 

maddelerindeki de#i"ikliklerin laiklik ilkesine aykr oldu#u iddias hukuki 

açdan ileri sürülemez. Kald ki, bu de#i"iklikler kamu hizmetlerinden 

yararlanmada kanun önünde e"itlik ilkesi, üniversite e#itiminde frsat 

e"itli#i ve ö#renim özgürlü#ünün alann geni"letme gibi amaçlar 

ta"maktadr.  

Di#er yandan, Anayasay yapma ve de#i"tirme yetkisi, herhangi 

bir iddianameye konu edilemeyecek kadar önemli, demokratik 

ve anayasal bir yetkidir. Bu yetkinin üretti#i temel normu 

denetleme yetkisi, sadece belli "ekil sakatlklar bakmndan 

Anayasa Mahkemesine aittir. Hiç kimse, Anayasann kurucu 

iktidar olan Meclise verdi#i yetkinin kullanmnn, Anayasa 

kar"t eylem grubuna girdi#i iddiasnda bulunamaz. Böyle bir 

ilk örne#in, hukuk ve demokrasi tarihinde Türkiye’de ya"anyor 

olmas dü"ündürücüdür.  

A$HM de, toplumsal sorunlar çözmek için faaliyet gösteren siyasi 

partilerin belli "artlar altnda temel anayasal de#i"iklikler yapabilece#ini 

belirtmektedir. Bu de#i"ikliklerin iki "arta uygun olmas gerekmektedir. 

1) Bu amac gerçekle"tirmek için kullanlan araçlarn tüm boyutlaryla 

yasal ve demokratik olmas gerekir. 2) De#i"ikli#in bizzat kendisi temel 

demokratik ilkelerle uyumlu olmaldr. (Sosyalist Parti/Türkiye, par. 46 

ve 47; Refah Partisi/Türkiye, par.47, Refah Partisi/Türkiye, Büyük Daire, 

par.98). 
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Dördüncüsü, Anayasann 10 ve 42 nci maddelerindeki de#i"ikliklere ili"kin 

kanun teklifi herhangi bir partinin teklifi de#il, milletvekillerinin 

teklifidir. Anayasaya göre, Anayasa de#i"ikliklerinin Meclise Bakanlar 

Kurulu tasars olarak getirilmesi de mümkün de#ildir. Anayasa 

de#i"ikliklerinin parlamentoda gizli oyla yaplmas, bu tür 

de#i"ikliklerden herhangi bir siyasi partinin sorumlu tutulmasn da 

hukuken engellemektedir. Nitekim, parlamentodaki oylamada söz konusu 

Anayasa de#i"ikliklerinin 411 oyla kabul edilmesi, AK Partiye mensup 

milletvekilleri d"ndaki di#er partilere mensup milletvekillerinin de bu 

de#i"ikli#e olumlu oy verdiklerini göstermektedir. Bir Anayasa de#i"ikli#i 

teklifine bizzat Anayasann kendisi tarafndan bu konuda münhasran 

yetkilendirilen milletvekillerinin imza atmalarnn Anayasaya aykr 

olarak nitelendirilmesi asla dü"ünülemez. AK Parti ile di#er partilere 

mensup  ve ba#msz milletvekillerinin yaptklar, me"ru anayasal 

yetkilerini kullanmaktan ibarettir. 

Son olarak, Anayasa ve kanun de#i"ikli#i "eklindeki yasama 

tasarruflarnn nasl denetlenece#ine dair hükümler Anayasamzda açkça 

belirtilmi"tir. Bu denetimlerin d"nda, yasama tasarruflarndan dolay bir 

siyasi partinin kapatlmasn istemek hukukun üstünlü#üne dayanan 

parlamenter sistemi i"lemez hale getirecektir.  

Ayrca, yüksekö#retim kurumlarnda klk kyafet serbestli#ine ili"kin 

yasal düzenlemeler daha önceki dönemlerde de yaplm"tr. 

Parlamentoda 1988 ve 1990 yllarnda bu konuda iki kez düzenleme 

yaplm", ancak bu düzenlemelerden dolay dönemin iktidar partisi 

hakknda bir kapatma davas açlmam"tr. Öte yandan, yasama organnn 

partilerden ayr bir tüzel ki"ili#i vardr ve yasama faaliyetlerinden dolay 

hukuken partiler sorumlu tutulamaz. Kald ki, yasama organnca kabul 

edilen kanunlarn Anayasaya aykrlk ta"mas durumunda Anayasa yargs 

denetimi i"letilebilmektedir. 
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3. AK Parti Genel Ba"kannn açklamalar da ifade 

özgürlü#ü kapsamndadr 

$ddianamede AK Parti Genel Ba"kan ve Ba"bakan Recep Tayyip 

Erdo#an’n “laikli#e aykr eylemleri” olarak sralanan 61 adet 

“açklama” (s.27-54) incelendi#inde bunlarn büyük 

ço#unlu#unun üniversitelerde klk ve kyafet özgürlü#üne 

ili"kin beyanlar oldu#u anla"lmaktadr. Bu tür açklamalar sadece 

AK Parti mensuplar tarafndan de#il, ba"ka partilerin mensuplarnca da 

yaplm"tr. Kald ki, kendi bütünlü#ünden koparlarak belli bölümleri 

alnd# halde iddianameye alnan ksmlardan bile, bu açklamalarda 

sürekli olarak demokrasiye, laikli#e, hukukun üstünlü#üne, özgürlü#e, 

uzla"maya, karde"li#e ve sorumlulu#a vurgu yapld# açkça 

görülmektedir.  

Ba"bakann, ba"örtüsünün dini inancn gere#i olup olmad# 

hususunun din bilginleri (ulema) tarafndan tart"lacak bir 

konu oldu#una i"aret eden açklamas da iddianamede (s.44-

45) iyi niyetli olmayan bir de#erlendirmeyle, laikli#e aykr 

kabul edilmi"tir. Halbuki, Ba"bakann iddianamede yer verilen 

bu sözleri, hukuk sistemimizde yer alan ve uygulanan 

bilirki"ilik müessesine ili"kindir. Bu sözler, hukuk devletinde 

adil yarglamann önemli bir unsuru olan “bilirki"ilik” 

ba#lamnda de#erlendirilmelidir. Laik bir hukuk devletinde 

yargçlarn bir dinin gerekleri konusunda uzman olmalar 

beklenemez. Teknik bilgi ve birikim gerektiren bu hususun 

yarglama srasnda konunun uzmanlarna sorulmas laiklik 

ilkesine aykrlk te"kil etmemektedir. 

Esasen, Anayasann 136 nc maddesi uyarnca Diyanet $"leri Ba"kanl#, 

“laiklik ilkesi do#rultusunda, bütün siyasi görü" ve dü"ünü"lerin d"nda 
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kalarak ve milletçe dayan"ma ve bütünle"meyi amaç edinerek” görev 

yapan bir anayasal kurumdur. Diyanet $"leri Ba"kanl# Kurulu" ve 

Görevleri Hakknda Kanuna göre, Diyanet $"leri Ba"kanl# “$slam Dininin 

inançlar, ibadet ve ahlak esaslar ile ilgili i"leri yürütmek, din konusunda 

toplumu aydnlatmak” üzere kurulmu"tur. Nitekim, ayn kanunla kurulan 

Din $"leri Yüksek Kurulu, dönemin Devlet bakanlarndan Mehmet 

Özgüne"’in talebi üzerine 30.12.1980 tarih ve 77 sayl karar ile 

ba"örtüsünün dindeki yeriyle ilgili olarak yazl görü" bildirmi"tir. 

Di#er yandan, Ba"bakan Erdo#an’n, Yüksekö#retim Kanununda yaplacak 

bir de#i"ikli#i “acelemiz yok” diyerek geri çektiklerini açklamasnn ve 

“biz sorumluluk sahibiyiz. Bu i"i kangren haline getirenlerin "imdi 

d"ardan konu"tuklarn görüyoruz, siz de onlarn oyununa geliyorsunuz, 

sabrl olun''  "eklindeki sözlerinin (s.38) Ba"savc tarafndan laikli#e 

aykr eylem olarak alglanm" olmas iddianamenin en ilginç yanlarndan 

birisidir.  Ba"savcya göre, Ba"bakan’n bir kanun teklifini geri 

çekmesi ya da uzla"ma sa#lanncaya kadar sabr tavsiye 

etmesi, hatta “Gönlümün derinliklerinde yatan hçkrklar var” 

(s.39) demesi bile “laikli#e aykr”dr. “$nsan gönlünün 

hçkrklar”na müdahale etmek isteyen bu iddianame, böylece 

laiklik ve insan haklar teorisine “çok özel bir katkda” 

bulunmu" olmaktadr. 

$ddianamede, Ba"bakan Erdo#an’n açklamalarndan belli bölümler 

alnm", onlarda da yine belli cümle ya da kelimelere “vurgu” 

yaplm"tr. Öne çkarlan açklamalar laikli#e aykr bir nitelik ta"mad# 

gibi, ayn açklamalarn Ba"savc tarafndan vurgu yaplmayan 

ksmlarnda ise “demokrasi, mutabakat, insan haklar, laiklik ve hukuk 

devleti”ni destekleyen çok sayda ifade bulunmaktadr. Ba"bakann bu 

yöndeki ifadelerine yine iddianame metninde bulunan "u örnekler 

verilebilir: 
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“- Dü"ünceye ve örgütlenmeye sayg gösterilmeli ve özgürlüklerin 

olu"masna frsat verilmelidir. 

- Laik toplumda din, laik yönetimin güvencesindedir. Laiklik, tüm 

inanç gruplarna e"it mesafede olmak "eklinde tanmlanm"tr ve 

zaten bu temin edildi#i içindir ki, laiklik bizim için bir yerde 

sigortadr. 

- Laiklik bütün dinlere e"it mesafede olmak anlamna gelir. 

!nançlar, devlet güvencesindedir. Laik düzeni korumakla 

yükümlüyüm. 

- Bir demokratik ülke din özgürlü#ünü sa#lamal. 

- Kadna kar" ayrmclk, rkçlktan daha tehlikeli, daha ilkel bir 

tutumdur. Her tür ayrmcl#a kar" mücadele etmek zorundayz. 

- Bu sorunlarnzn çözümü sadece bizim iste#imizle de#il, tüm 

siyasi partilerin katlm ve uzla"masyla çözülmeli. Bunu tek 

ba"mza getirmek istemiyorum, çünkü o durumda gerginlik 

çkyor. Ben ülkede gerginlik yaratmak istemiyorum. 

-Bir hak, dünyann bir ucunda farkl, bir ba"ka ucunda farkl 

olamaz. Çünkü hak, hukuktan do#ar; kanundan do#maz. Hak, 

kanunlarla güvence altna alnr. 

- !nsanlarn hukukunu yanl" yasalarla yok edemezsiniz. 

-Kadn özel alana hapseden, kamusal alandan d"layan, cinsiyet 

ayrmcl#na dayanan baskc ve tutucu anlay"lar medeni 

olamaz.” 

Ba"bakann iddianameye alnan bu ifadeler d$nda da demokrasi ve 

laikli#i savunan, laikli#i demokrasinin vazgeçilmez "art olarak 

de#erlendiren pek çok sayda açklamas bulunmaktadr. Bu 

açklamalardan bazlarna burada yer vermekte yarar görüyoruz: (EK – 2) 

“-Biz, dine dayal bir parti de#iliz, ba"ka partilerin devam da 

de#iliz. 
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- Biz, herhangi bir partinin devam de#iliz. Din eksenli siyasi bir 

parti de de#iliz. Biz insan eksenliyiz. 

-AK Parti, halkn partisidir. Güvenilir, demokratik, dürüst, temel 

hak ve özgürlüklere saygl ve onlar savunan bir partidir. AK Parti 

sessiz kitlelerin ve zayflarn savunucusudur. 

-Bizim partimiz !slamc de#il, medya bizi bu kategoriye 

yerle"tirmeye çal"t. 

-Bizim partimiz laikli#i, demokrasinin önemli bir unsuru olarak 

görüyor. Laiklik, bu ülkenin yönetsel yapsn kuruyor. 

-Türkiye'de, hangi taraftan olursa olsun dinin istismar edilmesine 

asla taraftar de#iliz. 

-Laikli#in bir boyutu devletin, siyasi otoritenin; toplumsal 

alandaki bütün inanç ve kimliklere e"it yaknlkta durmasdr. 

-AK Parti din eksenli siyaset yapmyor ve din üzerinden siyaset 

yapmay kabul etmiyor. Bu, dinin istismar anlamna gelir.  

-Laiklik, toplumsal çe"itlili#i, çat"ma veya gerginlik ortamndan 

uzakla"trp bar" içinde ve özgür olarak bir arada tutabilmenin 

bir yolu olarak görülmelidir. Muhafazakar Demokrasi anlay"mz, 

gelene#i önemsemekle birlikte modern kazanmlar reddeden bir 

gelenekçilik gütmemektedir. AK Parti körü körüne gelene#i veya 

modern olan reddetmek yerine, yeni bir senteze varlmas 

gerekti#ini dü"ünmektedir. Yerelli#i savunmak, evrenselli#i red 

anlamna gelmemeli, yerellik de kendisini çat"mac bir 

mutlakl#a dönü"türmemelidir. AK Parti toplumsal olan, grup 

aidiyetini ve sivil toplumu önemli bulurken, cemaatçi bir 

yakla"m önplana çkarmamaktadr. AK Parti dini bir toplumsal 

de#er olarak önemsemekle birlikte din üzerinden siyaset yapmay, 

devleti ideolojik bir dönü"üme u#ratmay, dini sembollerle 

örgütlenmeyi do#ru bulmamaktadr. Din üzerinden siyaset 

yapmak, dini araç haline getirmek, din adna d"layc bir siyaset 
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yürütmek hem toplumsal bar"a, hem siyasi ço#ulculu#a, hem de 

dine zarar vermektedir. 

-Nasl ki AB'nin Hristiyan Kulübü olmasna kar" çkyorsak, !slam 

dünyasnn da din temelli siyasi ve ekonomik örgütlenmelerden 

uzak durmas gerekti#ini belirtiyoruz. 

-Diktatörlüklerin revaçta oldu#u bir dönemde, Atatürk'ün 

öngörüsü sayesinde yüzyl kavrayan bir bilinçle Cumhuriyeti in"a 

eden bu ülke, sadece kendine bir ulusal devlet kazandrmakla 

kalmam", ayn zamanda tüm bölgeye ve bölgenin ötesine mesaj 

veren güçlü bir model kurmu"tur. Demokrasi, laiklik ve hukuk 

devleti prensipleri sayesinde toplumsal bar"n tesis etti#i gibi 

kendi yakn çevresine ça#da" de#erlerin nasl hayata 

geçirilece#ine dair ciddi yakla"mlar sunmu"tur. Her geçen gün 

daha çok de#eri ve önemi anla"lan bu model sayesinde, ülkemiz 

önümüzde akan yüzyla güvenle ve stratejik avantajlarla 

donanm" olarak girmektedir. Bugün Hükümetimiz, bu tezleri 

güçlendirmenin ve etkili biçimde anlatmann en önemli arac 

olarak tüm dünyann önünde durmaktadr. 

-Biz ve di#erleri ayrm yapan, tek bir mezhebi, ideolojiyi, siyasi 

kimli#i, etnik unsuru veya dini anlay" siyasetinin ana gövdesi 

yaparak di#er seçenekleri kar"sna alan söylem ve örgütlenme 

biçimlerine kar"yz. 

- Biz kimseye 'sen niye böyle giyiniyorsun, saçlarn niye böyle 

kestirdin, niye ceket, pantolon giydin?' diye bir "ey demeyiz. 

Hakkmz da yok. Sen kendinde o yetkiyi, hakk nereden 

buluyorsun? 

- Din üzerinden siyaset yapmak, dini ideolojik bir araç haline 

getirmek, dini dü"ünceyi dogmala"trmak ve din adna d"layc 

siyaset yürütmek hem toplumsal bar"a hem de siyasi ço#ulculu#a 

zarar vermektir. Belki de en kötüsü, dini yozla"trmak ve 

amacndan saptrmak anlamna gelmektedir. Dolaysyla bu 
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tutum, bana göre dine, demokrasiye ve insanl#a kar" 'suikast' 

düzenlemekten farkszdr. Dini, bir ideoloji haline getirerek, 

devlet aygt marifetiyle toplumu zorla dönü"türmeye çal"mak, 

hem topluma hem dine yaplabilecek en büyük kötülüktür. 

- Türkiye, nüfusunun ço#unlu#u !slam inancn benimsemi" bir 

toplumun, laiklik temelinde demokrasiyi ya"atabilece#inin ve ileri 

demokratik normlar yerle"tirebilece#inin en güzel örne#ini 

vermektedir. 

- Ekonomide liberal ekonomiden istifade ediyoruz. Sosyal noktada 

ise sosyal adaletin gerçekle"tirilmesinin gayreti içindeyiz. 

Devletimiz de zaten Anayasa'mzda belirlendi#i gibi; demokratik 

laik sosyal bir hukuk devletidir. Bütün inanç gruplarna da e"it 

mesafedeyiz. Laiklik anlay"mz da budur. 

- AK Parti muhafazakarl# her türlü köktencili#i, a"rl#, 

radikalizmi, toplum mühendisli#ini reddeden; din eksenli de#il, 

insan eksenli; orta yol, uzla"ma ve itidali esas alan bir partidir. 

-Tüm sistemler araçtr, dinler de araçtr. Amaç, insanlarn 

mutlulu#udur. Onun için kimse dini amaç haline, sistemleri amaç 

haline getirme gayreti içine girmesin. 

-A"r dü"ünce biçimlerinin ya da radikal, marjinal hareketlerin 

bizi yapay, kültürel veya dini fay hatlaryla ayrmasna izin 

vermememiz son derece önemlidir ve kimse bizim partimizi, bunu 

da açkça söylemek durumundaym, din eksenli bir parti olarak 

tanmlamaya kalkmasn. Bunu ba"ndan itibaren söyledik ve bunu 

kendimize hakaret telakki ederiz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü 

din eksenli bir parti dinin sömürüsünü getirir. Onun için biz yola 

çkarken din eksenli olmad#mz, muhafazakar demokrat bir 

parti oldu#umuzu söylemi"tik. 

Ba"bakann 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra yapt#, demokrasiyi, 

birlik ve beraberli#i, ho"görü ve ço#ulculu#u vurgulayan konu"mas da 
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partimizin farkl görü"lere yönelik ku"atc ve kucaklayc bak" açsn 

yanstmaktadr. Ekte tamamn sundu#umuz bu konu"mada Ba"bakan 

"öyle seslenmi"ti:   (EK–5) 

“Sizlere sözümüz, hiçbir ayrm yapmadan, Türkiye’yi bir ve bütün 

olarak kucaklamaktr. Yeni dönemde Meclis’te temsil edilecek 

bütün siyasi partilerimizi kutluyorum. Herkesi bu yeni sayfann 

gereklerine göre hareket etmeye davet ediyorum. Ben "ahsm ve 

partim adna kimseye krgn de#ilim. Kaybeden rakiplerimize de 

bundan sonras için ba"arlar diliyorum. Bölücü teröre kar" 

verdi#imiz mücadele de, milletimizin sarslmaz vatan sevgisinden 

ald#mz güçle sürecektir. Uzun soluklu bu mücadelede gereken 

her adm, do#ru zamanda atma kararll#nda oldu#umuzu buradan 

bir kez daha ilan etmek istiyorum. Çeteler ba"ta olmak üzere 

ulusal güvenli#imizi, vatanda"larmzn can emniyetini ve huzurunu 

hedef alan her türlü tehditle, kararllkla mücadelemizi 

sürdürece#iz. Cumhuriyetimizin ça#da"la"ma hedeflerinin takipçisi 

olaca#z. Ya"am standartlarnn yükselmesi için ekonomik 

kalknmay ve demokratik reformlar azimle sürdürece#iz.” 

4. !ddianamede yer verilenlere benzer, hatta daha sert sözler farkl 

siyasi liderler tarafndan da söylenmi"tir 

Partimizin kapatlmas için gerekçe gösterilen, dinin toplumdaki yeri, 

ba"örtüsü serbestisi, imam-hatipler gibi konularda yaplan açklamalarn 

benzeri hatta çok daha radikal saylabilecek beyanlar farkl siyasi 

liderlerce de defalarca kamuoyuyla payla"lm"tr. A"a#da sadece bir 

ksmna yer verdi#imiz bu açklamalara bakld#nda bile, partimiz 

hakknda düzenlenen iddianamenin ne kadar tarafgir ve önyargl bir 

"ekilde kaleme alnd# görülecektir. 

CHP Genel Ba"kan Deniz Baykal’n beyanlar 

CHP Genel Ba"kan Deniz Baykal, ba"örtüsünün dindeki yeri hakknda din 

bilginlerine atfla, TBMM’de partisinin 5 !ubat 2008 tarihli grup 

toplantsnda "unlar söylemi"tir :  (EK – 6)  
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“!slamiyet’te bir ‘Himar’ diye bir örtü kavram geçer, himar, 

ço#ulu humur, bu örtü müdür, ba"örtüsü müdür tart"mas vardr. 

Genellikle fkhçlar, bunun ba"örtüsü olarak anla"lmas 

gerekti#inde ittifak etmi"lerdir, ama bunun bir örtü olarak 

anla"lmas gerekti#ini söyleyen din bilim adamlar da elbette 

vardr. Efendim, örtülmesi söz konusu olan ziynetlerden kast 

nedir; süs e"yalar mdr, yoksa vücut mudur? Bu tart"ma da 

yaplm"tr. Bunun ço#unlukla vücut oldu#u da tespit edilmi"tir.  

Ortak bir anlay" bu konuda ortaya çkm"tr ve yine bir önemli 

tart"ma, ba"n örtülmesi ile ilgili e#er kastedilen himar ba"örtüsü 

ise, örtü de#il, ba"örtüsü ise i"te kastedilen ba"n örtülmesi ise, 

peki, ba"n bir tek saçnn telinin gözükmesi de günah mdr? Bir tek 

telin, bir tek saç tutamnn gözükmesi de engellenmeli midir, bu 

konuda yine kendi aralarnda bilim adamlarnn tarih boyunca 

konu"ulmu"tur. Hiç görünmesin diyenler de vardr, buna kar"lk 

baz fkhçlar, Hanefi fkhçlar, ‘Kulaklarn altndaki saçlarn 

gözükebilece#ini’ söylemi"lerdir. Yani hayatn içinde kadnlarn 

yüzün altndaki saçlar gösterebilece#ini ifade etmi"lerdir.  

Yine namazda örtünme tart"mas vardr. Namazda örtünmeyle 

ilgili olarak ibadetin geçerli olabilmesi için örtünmenin "art oldu#u 

elbette bir temel anlay"tr, ama mesela namazda örtünme 

konusunda dahi çok önemli din bilginlerinin, mesela Ebu 

Hanefi’nin, Hanefi mezhebinin büyük ismi Ebu Hanefi’nin, namazda 

dahi kadnn saçnn dörtte birinin görünmesinin namaz 

bozmayaca#na dair de#erlendirmeleri vardr.  

Kuran’ Kerim’i öyle yorumlam"tr, böyle anlam"tr.  

Yine ayn "ekilde, Ebu Yusuf’un, Hanefi fkhçlardan ‘yarsna 

kadarnn gözükmesinin namaz bozmayaca#na’ ili"kin 

de#erlendirmeleri vardr.  

Bütün bunlar niye söylüyorum? Bütün bunlar "unun için 

söylüyorum: Yani !slam teolojisi içinde, !slam fkh içinde bir tek 
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saç telinin dahi gözükmesi kabul edilemez anlay"n söyleyenler 

oldu#u gibi, olay böyle görmeyen çok saygde#er, çok önemli, çok 

de#erli !slam bilginleri de vardr.” 

CHP Genel Ba"kan Deniz Baykal’n dini konulardaki beyanlar bununla da 

snrl de#ildir. A"a#daki örnekler de anamuhalefet liderinin yo#un olarak 

din, ba"örtüsü ve laiklik ba#lamnda açklamalar yapt#n göstermektedir 

: (EK –7)  

"Demokrasi ve özgürlük u#runa laiklikten vazgeçece#iz derseniz  

demokrasiyi de tahrip etmi" olursunuz. Türk toplumunda !slamiyet,  

laiklik ve demokrasi bir altn üçgen olu"turmu"tur. Bunlarn 

tümüne ayn  

zamanda sahip çkmak zorundayz." (Milliyet, 23.4.2008). 

“Kamusal düzene dini tercihin do#al bir biçimde yansmas 

sorun yaratmamaldr… Yani kimse toplumsal ya"am, 

kamusal ya"am içinde dini inancn saklamak, gizlemek 

zorunda de#ildir.” (31.05.2002 tarihinde, Kanal 7’de 

yaynlanan “!skele Sancak” Programnda yapt# 

konu"madan) 

“Bazlar bu bölgede yaygn din olan !slamiyet dolaysyla 

demokrasinin bu co#rafyaya uygun olmad#n 

söylemi"lerdir. Biz bu iddiay "iddetle reddediyoruz. Bir 

milyar Müslüman nüfusun inançlar nedeniyle 

suçlanmasn kabul edemeyiz. Bu insanlarn ezici 

ço#unlu#unun terörün yaygnla"masnda hiçbir 

sorumlulu#u yoktur. Onlar otoriter rejimlerin sorumlusu 

de#il, kurbanlardr. Türkiye örne#i bu iddiann 

geçersizli#inin kantdr. Nüfusun yüzde 99’u Müslüman 

olan bir toplumun demokrasi içinde ya"ayabilece#ini 
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biz kantlam" bulunuyoruz.” (29.10.2003 tarihinde Sosyalist 

Enternasyonal’in genel kurul toplantsnda yapt# konu"madan). 

Ayrca, CHP’nin 26 Nisan 2008 tarihli kurultay öncesinde 

hazrlanan ve reklam panolarnda yer alan afi"lerde Deniz 

Baykal’n foto#rafyla birlikte verilen "u sözler de dikkat 

çekicidir: “Çekil aradan. Din bizim. Devlet bizim. Millet 

bizim.”  

Eski Ba"bakanlardan Bülent Ecevit’in beyanlar 

CHP ve DSP eski Genel Ba"kan ve eski Ba"bakanlardan Bülent Ecevit, 27 

Aralk 1981 tarihli “Ba"örtüsü konusu” ba"lkl mektubunda "unlar ifade 

etmi"tir : (EK – 8)  

 “Ba"örtüsü ile u#ra"mann gereksiz oldu#una inanyorum. Gardrop 

Atatürkçülü#ünün tipik bir örne#i…Zaten ondan da dönü" 

yapacaklardr. Olsa olsa Atatürkçülü#ün ba"örtüsü yasaklanarak 

kantlanamayaca# belirtilebilir… Atatürk’ün her türlü 

dogmaclktan uzak bilimci yakla"m braklyor; tüm bunlarn 

günah ba"örtü yasaklamakla örtülemez.  

Kald ki, bazlarnn farknda olmad# bir gerçek var: 

Atatürk kadnlarn kl#na kyafetine hiç kar"mam"tr. O konuda 

hiç yasa çkartmam", herhangi bir zorlamaya da gitmemi"tir. 

Özendirme yoluyla ve zamana, geli"meye brakarak bu sorunun 

çözümünü daha uygun bulmu"tur…. Kadnlara her hakk ve 

özgürlü#ü tanm"tr, her olana# sa#lam"tr, ama ne giyeceklerine 

müdahale etmemi"tir.” (Can Dündar ve Rdvan Akar, “Ecevit’in 12 

Eylül’deki Ba"örtüsü Uyars”,  

Milliyet, 24.01.2008).  

ZAMAN /28 $UBAT 1998 “Türban meselesi çözülecek” 
 
M!LL!YET / 9 MART 1998 “!steyen ba"n örter” 
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ZAMAN / 28 MAYIS 2004 “!mam Hatipler Türkiye için yararl” 

 

Eski Ba"bakan Mesut Ylmaz’n Beyanlar : (EK – 9)  

HÜRR!YET / 4 MART 1998 
“Türban sorunu çözülmezse yönetmeli#i de#i"tirebiliriz.” 
 
M!LL!YET / 11 EYLÜL 1998 
“Devlet dairelerinde bile hizmetlilere ba"örtüsü 
konusunda esneklik tannabilir.” 
 
SABAH / 16 $UBAT 1997 
“$eriat’a kar" yürünmez ancak sayg duyulur.” 
 
TÜRK!YE / 18 EYLÜL 1998 
“Yetki bende olsa türban serbest brakrm.” 
 
M!LL!YET / 20 MART 1997 
“Din e#itiminden vazgeçemeyiz” 
 
SABAH /26 MART 1997 
“Din e#itiminden vazgeçilemez” 
 
SABAH / 3 N!SAN 1997 
“!mam Hatip liselerinin kapatlmasna müsaade etmeyiz.” 
 
CUMHUR!YET / 4 MART 1998 
“türban konusunda gerekirse genelgeyi de#i"tiririz.” 
 
ZAMAN /26 $UBAT 1998 
“Devlet din e#itimini sa#lamazsa bo"lu#u ba"kalar 
doldurur.2 
 
CUMHUR!YET /27 OCAK 1998 
ANAP: Türbana destek verilecek 
 
ZAMAN / 3 MART 1998 
“Örtüye kar"lmayacak” 
 
M!LL!YET / 3 MART 1998 
“!HL ö#rencileri ba"larn açmaya zorlanmayacak.” 
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M!LL!YET / 23 EYLÜL 1998 
Ylmaz !mam Hatip açacak 
 
ZAMAN /1 EYLÜL 1998  
“Türbanl kaytta sorun olmayacak” 
 
AK$AM / 11 TEMMUZ 1998 
“Türban ça#d" de#il” 
 
ZAMAN /27 Ekim 1998 
Ba"örtüsü hakk için Mesut Ylmaz Rektörleri topluyor 
 
ZAMAN /22 Ekim 1998 
Yetkim olsa çözerim 
 
TÜRK!YE /18 MART 1998 
Yetkim olsa türban serbest brakrm 

 

Eski Ba"bakan Tansu Çiller’in beyanlar :  (EK – 10)  

TÜRK!YE / 4 A%USTOS 1997 

“Bu milletin Kur’an ve bayra#yla oynamayn” 

 

M!LL!YET /7 N!SAN 1999 

“Ezann sesiyle u#ra"tlar. Devletin okullarn kapattlar. Kur’an 

kurslaryla oynadlar. Yetmedi, ba"örtülü kzlarmz üniversite 

kaplarnda coplattlar.” 

 

YEN! YÜZYIL / 23 EK!M 1998 

“Baclarmn ba"örtüsüyle u#ra"mayn” 

 

AK$AM /01 MAYIS 1998 

“Türban do#al hak” 

 

MHP Genel Ba"kan Devlet BAHÇEL! : (EK – 11)  
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TÜRK!YE / 8 EYLÜL 1998 

“Üniversitelerimizdeki ba"örtüsü dramna son verilmesini 

hem insan haklar hem de ülke huzuru açsndan büyük 

önem ta"maktadr.” 

HÜRR!YET / 14 /12/2007 

“Üniversitede türban olmal” 

RAD!KAL /12 A%USTOS 1999 

MHP’li $evket Bülent Yahnici: “!HL’lere uygulanan 

hakszlk giderilmeli.” 
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Eski Ba"bakan ve Cumhurba"kan Süleyman Demirel’in beyanlar 

1991 ylnda yaynlanan ve Süleyman Demirel ile yaplan mülakatlar bir 

araya getiren, “!slam Demokrasi Laiklik” ba"lkl kitapta Demirel "unlar 

söylemi"tir : (EK – 12)  

“Ki"i laik olmaz ki. Devlet olur laik. Ki"i ya inanç sahibi olur, ya da 

inançsz olur. Ki"inin laikli#i diye bir kavram yok.” (s.258). 

“Türkiye laikli#i dinsizlik olarak anlam", yanl" tatbikatlar 

yapm"tr. Din dendi#i zaman irtica anla"lm"tr. Henüz Türkiye’de 

zihinler bu tart"may neticeye ba#lamam"tr. Bana göre mesele 

gayet açktr. Din ve vicdan hürriyetinin bir rahatszlk vesilesi 

saylmas kadar yanl" bir "ey dü"ünemiyorum. Mütedeyyin 

insanlarn, dindar insanlarn, toplumun rahat ve huzuru için bir 

teminat oldu#u kanaatindeyim. Allah’ bilen, Kur’an’ bilen, 

Peygamberi bilen insanlardan bir kötülük gelmez.” (s.37). 

“Esasen demokrasi yoksa laiklik olmayabilir. Demokrasi yoksa 

ça#da" toplum da olmayabilir. Binaenaleyh, demokrasi hem 

laikli#in, hem ça#da"l#n temel "artdr. Gerek laikli#i savunanlar, 

gerek ça#da"l# savunanlar, demokrasiyi kurban ederek, 

demokrasiyi ba"ka planlara atarak dü"üncelerini güçlendirme gibi 

bir zaafa dü"memelidir.” (s.80). 

“!rticann da, laikli#in de, bunlarn snrlarnn da vuzuha 

kavu"turulmas lazmdr. ‘Vardr, yoktur’dan evvel, var olan nedir, 

olmayan nedir? ‘Laiklik çi#neniyor.’ Herkesin kendine göre bir 

laiklik anlay" var. Bir ki"i tabii olan haklarn kullanyor veya 

fevkalade mantkl "eyler söylüyor. ‘Laiklik çi#neniyor’ diyorsunuz. 

Bu ki"iye göre de#i"iyor. Bunun da vuzuha kavu"mas lazm. Bana 

göre, laiklik din ve vicdan hürriyetini snrlamamal. Din ve vicdan 

hürriyetini daraltamazsnz. ‘Laiklik çi#neniyor’ diye yaplan 

tart"malar bir yerde din ve vicdan hürriyetinin kullanlmasn bask 

altna alyor.” (s.88). 
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“Efendim, din Müslümanlkta devletin i"ine kar"masn. Devletin 

nesine kar"yor din? Nasl kar"acak? Örgütü yok ki. Aksine, devlet 

dinin i"ine kar"yor… Diyanet !"lerinin yerini tayin edememi" bir 

Türkiye’de devletin elinde Diyanet Te"kilat bulunan bir Türkiye’de 

din mi devletin i"ine kar"yor, devlet mi dinin i"ine kar"yor? 

Laiklik zedeleniyor, evet, ama devlet dinin i"lerine kar"arak 

laikli#i zedeliyor.” (s.89). 

“Bir demokrasi ülkesinde din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti, 

e#itim hürriyeti, ayin hürriyeti ki"inin temel hak ve 

hürriyetlerindendir. Bana göre laiklik bu hürriyete müdahale etmek 

için de#il, bu hürriyeti korumak için konulmu"tur. !badet 

hürriyetine, vicdan hürriyetine, ayin hürriyetine, e#itim 

hürriyetine kar"lmasn diye konu"ulmu"tur.” (s.36). 

“!slamn getirdi#i ana kaidelerle, hukukun üstünlü#üne dayanan 

anayasa devletinin kaideleri arasnda çeli"ki yoktur.” (s.36). 

“E#er Türkiye iki "eyi halledemezse, Türkiye’de huzur olmaz. 

Bunlardan biri; bu memleketin her vatanda" gö#sünü gere gere 

‘Ben Müslümanm’ diyemezse, Türkiye’de huzur olmaz. Siz 

Müslümanlar terakkiyatn, ilerlemenin ve yücelmenin bir manisi 

sayyorsanz, gaflet ve dalalet içindesiniz, en büyük hatay 

i"liyorsunuz. Benim bu söylediklerimizden sonra ‘Bu adam dini 

istismar ediyor’ diye bir demagoji koparaca#nz da biliyorum. 

Yalnz ben, bu damagojiyi, bu yaygaray koparacaksnz diye bunu 

söylemekten de vazgeçmeyece#im ” (s.65). 

“1950-60 döneminde dört iddia vard: Biri, dini istismar ve irtica 

iddias. Mesela Mecliste ‘Müslümanlk’tan bahsetti#iniz zaman 

‘irtica’ ile itham edilirdiniz. Halbuki Müslümanlk Cumhuriyetin 

temelinde var… Ve Türkiye Cumhuriyetinde ba"bakanlk arabasyla 

Cuma namazna giden ilk adam benim.”   (s.67). 

“!slamiyet hem dünyay tanzim etmi"tir, hem ahireti.” (s.79). 
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 “Nüfusunun yüzde 90’ Müslüman olan bir memlekette dini 

tedrisat kadar tabii bir "ey olamaz. Ancak, birçok çevreler, 

Türkiye’de Allah’n ad a#zlara alnrsa, irticaya m kayverir diye 

endi"e ile dü"ünmü"lerdir.”    (s.107). 

“Temelinde ahlak, temelinde manevi de#erler manzumesi mevcut 

olmayan memleketlerin, temelinde inanç mevcut olmayan 

memleketlerin büyük skntlara dü"tü#ünü tarih göstermi"tir.”  

(s.107). 

 “Türkiye’de Müslümanlk devlet için bir tehlike de#il, Türkiye 

birli#inin fevkalade kuvvetli bir harc ve Türk devletinin ebediyete 

kadar ya"amasnn vastasdr.”  (s.108). 

“!nanç hürriyeti bu memleketin insanlarnn hakkdr. Devletin bir 

lütfu da de#ildir, haklardr. TC yokken Müslümanlk vard. Aslna 

bakarsanz TC’ni var eden, ayakta tutan da Müslümanlktr. 21 

Nisan 1920’de Atatürk’ün gönderdi#i tamim var. TBMM’nin 

açlmasndan iki gün önce. ‘Buhari-i $erif’ler okunsun, salavat- 

"erife getirilsin, mevlit okunsun, Kur’an kraat edilsin’ diye.” 

(s.112).  

“Ba"örtüsü meselesinde, sanyorum ki, çok yanl" bir tavr var. Ki"i 

ba"n örtmek istiyorsa örtsün. Ona niye kar"lyor? Ba"örtüsünün 

laiklikle bir alakas yoktur. Kanunlarn yasaklamad# bir kyafettir. 

Yalnz, bugün ba"lamyor bunlarn hepsi. Çok gerilerde. Anadolu 

kadnnn yüzde sekseninin ba" örtülüdür, yazmaldr, ya"makldr. 

!"te benim anam. Yazmay ya"ma# çkarabilir miyiz ondan? Lüzum 

var m, hacet var m? Dini açdan mütalaa etmiyorum meseleyi. 

Pekala güzel kyafettir o. Zaten bunlar denenmi". Örtülerin ve 

di#er kyafetlerin ortadan kaldrlmas denenmi". Kaldrlabilmi" 

mi?” (s.94-95). 

“Çe"itli gruplar var. Bunlar, ‘Bizim ba"mz ba#latacak msnz?’ 

diye aya#a kalkyorlar. ‘Biz ba"mz ba#lamak istemiyoruz’ 
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diyorlar. Size zorla ‘Ba"nz ba#layn’ diyen yok. Ba#lamayana 

kar"lmad# gibi, ba#layana da kar"lmasn.” (s.116-117). 

 “!mam-hatip okullarnn gayesi sadece din adam yeti"tirmek 

de#ildir. Dini bilen Türk vatanda"lar doktor, mühendis, hakim olsa 

daha iyi de#il mi?” (s.189-190). 

Adalet Partisi ve Do#ruyol Partisi Genel Ba"kanl#n da yapm" olan 

Süleyman Demirel’in dini konulardaki açklamalar bu konu"malarla da 

snrl de#ildir. Daha yakn tarihli bir konu"masnda Demirel "unlar 

söylemi"tir:  

“Türkiye’nin yüzde 99.9’u Müslüman. 1924’te çkarlan Tevhid-i 

Tedrisat Kanununda din e#itimi için ayr bir tedbir alnaca# 

taahhüt edildi. O dönemde din e#itimi ailelere braklm"t. 

Gençler çok kere babasnn cenazesinde Fatiha okumay bilmeyecek 

kadar dini bilgiden yoksun hale geldi. 1949’da din e#itimi meselesi 

devletin önüne geldi. !mam hatip okullarnn açlmas odur. !mam-

Hatip’ler imam yeti"tirsin diye açlmad. !mam hatipler dinini bilen 

doktorlar, avukatlar, mühendisler olsun diye açld.” (28 Aralk 

2005 tarihinde Kanal D’de “Abbas Güçlü ile Genç Bak"” 

programnda yapt# konu"madan). 

Bu tür açklamalar, sadece yukarda yer verdi#imiz siyasi liderler 

tarafndan de#il, di#er bir çok politikac tarafndan da sklkla 

yaplm"tr. $ddianameye egemen olan mant#a göre, bu ve benzeri 

açklamalar alt alta getirmek suretiyle sözkonusu politikaclarn lideri 

veya üyesi bulunduklar partiler hakknda da “laikli#e aykr eylemlerin 

oda#” olmaktan dolay kapatma davas açmak pekala mümkündür. Bu 

durum bile, bu davada “delil” olarak sunulan sözlerin her siyasi görü"ten 

ki"ilerce ifade edilebilecek nitelikte oldu#unu ortaya koymaktadr. 

Esasen, bu sözlerin tamam da demokratik bir ülkede toplumsal sorunlara 

çözüm bulma ba#lamnda dile getirilen ve ifade özgürlü#ü kapsamnda 

olan açklamalardan ibarettir.   
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5. Çocuklarn din e#itimi özgürlü#ünü savunmak laikli#e aykr 

de#ildir 

$ddianamede partimiz yetkililerinin 15 ya" altndaki çocuklarn Kur’an 

e#itimi almas gerekti#ine dair sözleri laikli#e aykr olarak 

nitelendirilmektedir. Öncelikle, bu yöndeki sözler de ba"örtüsü 

konusunda oldu#u gibi ifade özgürlü#ü kapsamndadr. $kinci olarak, 

çocuklarn din e#itimi özgürlü#ü, Türkiye’nin taraf oldu#u Avrupa $nsan 

Haklar Sözle"mesi ve BM Çocuk Haklar Sözle"mesi tarafndan güvence 

altna alnm"tr.  

A$HS’e göre “Devlet, e#itim ve ö#retim alannda yüklenece#i görevlerin 

yerine getirilmesinde, ana ve babann bu e#itim ve ö#retimin kendi dini 

ve felsefi inançlarna göre yaplmasn sa#lama haklarna sayg gösterir” 

(Ek Protokol 1, m.2/2). Çocuk Haklar Sözle"mesi’ne göre de taraf 

devletler, “çocu#un dü"ünce, vicdan ve din özgürlükleri hakk”na ve 

“ana-babann ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocu#un yeteneklerinin 

geli"mesiyle ba#da"r biçimde haklarnn kullanlmasnda çocu#a yol 

gösterme konusundaki hak ve ödevleri”ne sayg göstermekle 

yükümlüdürler (m.14). Ayrca, Türkiye’de çocuklarn Kuran e#itimi 

konusundaki ya" snrlamas, “28 !ubat süreci” olarak adlandrlan 

dönemde getirilmi"tir. Bunu kaldrmaya yönelik giri"imler e#er laikli#e 

aykr ise, ya" snrlamas getirilmeden önceki tüm uygulamalarn da 

laikli#e aykr oldu#unu kabul etmek gerekecektir.   

6. Meslek liselerine yönelik katsay farkll#nn kaldrlmasn 

savunmak laikli#e aykr de#ildir 

$ddianamede baz AK Parti mensuplarnn $mam-Hatip liselerini gündeme 

getirmeleri ve katsay konusunu ele almalar, kapatma gerekçesi olarak 

gösterilmektedir. Burada kastedilen katsay meselesi, sadece $mam-Hatip 

liselerini de#il, tüm meslek liselerini ilgilendiren bir konudur. Nitekim 

iddianamede yer verilen konu"malarn çok büyük bir ksmnda bu durum 

açkça ifade edilmektedir. Üniversiteye giri"te uygulanan katsay 

kurallar, Anayasa veya kanunlardan kaynaklanmamaktadr. 1998 ylna 
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kadar mevcut olmayan bu uygulama YÖK’ün bir kararna 

dayanmaktadr. Katsay e"itsizli#ini ortadan kaldrmaya 

te"ebbüs, "ayet Anayasaya aykr bir eylem ise bu, 1998’den 

önceki tüm yönetimlerin ayn suçlamaya muhatap olmalar 

anlamna gelecektir.   

Ülkemizde mesleki ve teknik e#itim sistemini çökerten katsay 

uygulamasn de#i"tirmeye çal"mann laiklikle ili"kilendirilerek bir siyasi 

partinin kapatlmasna gerekçe gösterilmesi, hukukla ve e#itimde frsat 

e"itli#iyle ba#da"r bir yakla"m de#ildir. 

Ayrca, $mam-Hatip liseleri meselesi de e#itim politikalar çerçevesinde 

siyasi iktidarlarn görev alanna girmektedir. $ddianamede de belirtildi#i 

gibi, "laiklik dinsizlik de#ildir". Atatürk'ün Cumhuriyetin ilk yllarndan 

itibaren ulusumuzun din hakknda hurafelerden arndrlm" bilgilere 

sahip olmas yönünde hassasiyeti ve çal"malar oldu#u bilinmektedir. 

Modern din ö#retimi, bulundu#umuz co#rafyann hassasiyeti sebebiyle, 

hem toplum ya"amn zarara u#ratabilecek birtakm din istismarcs 

fikirlerin yaygnla"masn önlemek, hem de ulusal bütünlü#ümüzü 

korumamz açsndan gereklidir. Din hakknda sa#lkl bilgilerle donanmak 

isteyenlere bu yolun açk olmas, dini istismar ederek modern toplum 

hayatna ve kamu düzenine kar" fikirler ve tutumlar üretenlerin 

ellerindeki araçlarn alnmas anlamna gelmektedir. Farkl siyasi 

görü"lere mensup çok sayda e#itimci, akademisyen ve politikac katsay 

uygulamasnn yanl" oldu#unu ba"tan beri dile getirmektedir. Nitekim, 

sadece TBMM tutanaklar incelendi#inde bile, farkl partilerden 

milletvekillerinin bu meseleye temas ettikleri görülebilir. 

Günümüz dünyasnda din ö#retimi ile "frsat e"itli#i" temelinde meslek 

edinme arzusu arasnda bir çeli"ki olmamas gerekir. Devletin dini 

bilgileri ö#renmek isteyenlere bu yolu kapatmas, vatanda"larn radikal 

ve marjinal fikirlere terketmesi anlamna gelir. Nitekim ça#da" dünyann 

en önemli örgütlenmesi durumundaki Avrupa Birli#i'nde de din ö#retimi 

hakknda kapsaml bir mevzuat bulunmaktadr. Öte yandan dini bilgileri 
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daha detayl ö#renmek isteyen vatanda"larmzn herkes gibi meslek 

edinirken ve üniversite e#itimi alrken, frsat e"itli#inden yoksun 

braklmamalar gerekir. Baz AK Parti mensuplar tarafndan dile 

getirilen "katsay ele"tirisi" tamamen bu çerçeveyle ilgilidir. Bu 

ele"tirilerden "laiklik kar"t odak" olmakla ilgili sonuca varmak, son 

derece yanl"tr. Nitekim $mam-Hatip liselerinin müfredat da devlet 

tarafndan ve laiklik ilkesine tam uyum içinde belirlenmektedir. $mam-

Hatip liselerine Anayasamzn öngördü#ü "frsat e"itli#i" temelinde 

üniversite kapsnn di#erleriyle e"it ko"ullarda açlmasn istemenin 

"laiklik kar"t odak" ba"l# altna yerle"tirilmesi, anla"lmas güç bir 

tutumdur. 

7. Fakir ö#rencilerin Devletçe özel okullarda okutulmas giri"imi 

laikli#e aykr de#ildir 

$ddianamede, “Fakir ve ba"arl ö#rencilerin Devletçe özel okullarda 

okutulmasyla ilgili yönetmelik hakknda Dan"tay’ca yürütmenin 

durdurulmas karar verildi#i, bunun akabinde ayn konuda çkartlan 

31.7.2003 tarih ve 4967 sayl Yasann da Cumhurba"kan tarafndan bu 

okullara alnacak ö#renci yaps ve ö#retmenler gözetilerek, devlet 

niteliklerine aykrlk söz konusu olaca# gerekçesiyle veto edildi%i” 

belirtilerek, Hükümetin bu giri"iminin laikli#e aykr oldu#u ileri 

sürülmü"tür. (s.107) 

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, bizim anayasal sistemimizde “veto” 

kavram yoktur.  Cumhurba"kannn kanunlar Meclise iade etmesine 

“veto” de#il, “geri gönderme” ad verilir. Gazete haberlerinde bu 

yanl"l#n yaplmas anla"labilir: Ancak iktidar partisinin kapatlmas 

talebiyle hazrlanan bir iddianamede hukuki kavramlarn daha özenli 

kullanlmas beklenir. 

Di#er yandan, Hükümetin fakir ö#rencilerin devletçe özel okullarda 

okutulmas giri"iminin laiklikle hiçbir ilgisi bulunmayp, sosyal devlet 

ilkesinin bir gere#i oldu#u belirtilmelidir. Benzer bir düzenleme TBMM 

tarafndan daha önceki hükümetler döneminde yaplm" ve kanun 
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Anayasa Mahkemesine götürülmü"tür. Anayasa Mahkemesi bu davada, 

625 sayl Özel Ö#retim Kurumlar Kanununa eklenen ve özel ö#retim 

kurumlarna, ö#renci kapasitelerinin % 2’sinden a"a#ya dü"memek üzere, 

% 10 oranna kadar ücretsiz ö#renci okutma yükümlülü#ü getiren kanun 

hükmünün Anayasaya aykr olmad#na karar vermi"tir. Mahkeme 

kararnda "u hususlar vurgulam"tr:  

“Anayasa’nn 2. maddesi uyarnca, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir 

hukuk devletidir. Sosyal hukuk Devleti güçsüzleri koruyarak gerçek 

e"itli#i, yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sa#lamakla 

yükümlüdür. Çünkü, gerçek hukuk devleti ancak toplumsal devlet 

anlay" içinde ise bir anlam kazanr. Hukuk devletinin amaç edindi#i 

ki"ili#in korunmas, sosyal güvenli#in ve sosyal adaletin sa#lanmas 

yolu ile gerçekle"tirilebilir… Maddî imkânlardan yoksun, ba"arl 

ö#rencilere, özel okullarda belli oranda yer ayrma zorunlulu#u, 

nitelikli insan yeti"tirme ödevi yannda, Anayasa’nn 5. maddesinin 

Devlete yükledi#i ‘... insann maddî ve manevî varl#nn geli"mesi 

için gerekli "artlan hazrlama...’ ödevinin de yasal sonucudur ve 

demokratik toplum düzenini sosyal yönüyle "ekillendiren bir 

anlay"n gere#idir. Onun için, Devletin bu tutumunu haklara 

engeller koyan Devlet de#il, sosyal devlet ilkesini gerçekle"tiren 

devlet olarak nitelemek gerekir” (E 1990/4, K 1990/6, K.T. 

12.4.1990). 

Anayasa Mahkemesi kararnn gerekçesinden anla"laca# üzere, maddi 

imkanlardan yoksun, ba"arl ö#rencilerin özel okullarda okutulmas 

laikli#e aykr olmak bir yana, sosyal devlet ilkesinin bir gere#idir. 

Dolaysyla Hükümetimizin bu giri"imini laikli#e aykr bir eylem olarak 

vasflandrmak izah kabil olmayan art niyetli bir yakla"mdr. 

8. Yasama sorumsuzlu#u kapsamndaki oy ve sözler delil olarak 

kullanlamaz 

Yasama sorumsuzlu#u kapsamnda bulunan beyanlar nedeniyle 

milletvekillerinin Anayasann açk hükmü ile mutlak olarak sorumsuz 
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kabul edilmesi kar"snda, bunlardan dolay be" yllk parti yasa# ve 

milletvekilli#inin dü"mesi gibi yaptrmlarn uygulanmasnn istenmesi 

Anayasa 83 üncü maddesinin amacyla ba#da"maz. 

Yasama sorumsuzlu#u, milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yürütürken 

açkladklar dü"üncelerinden ve verdikleri oylardan dolay sorumlu 

tutulamamalarn ifade eder. Anayasann yasama sorumsuzlu#una ili"kin 

hükmüne göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis 

çal"malarndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri 

dü"üncelerden, o oturumdaki Ba"kanlk Divannn teklifi üzerine Meclisce 

ba"ka bir karar alnmadkça bunlar Meclis d"nda tekrarlamak ve aç#a 

vurmaktan sorumlu tutulamazlar”. (m.83/1).  

Meclis çal"malar kavram, Meclis Genel Kurulu toplantlarn, komisyon 

toplantlarn, siyasi partilerin grup toplantlarn ve meclis ara"trmas ve 

meclis soru"turmas komisyonlarnn Meclis d"ndaki çal"malarn da 

kapsar. Konusu ve muhtevas ne olursa olsun oy, söz ve dü"ünce 

açklamas yasama sorumsuzlu#u kapsamnda kabul edilmektedir. Yasama 

sorumsuzlu#u mutlak ve sürekli oldu#undan, milletvekillerinin hem 

milletvekilli#i süresince hem de milletvekilli#i sona erdikten sonra oy ve 

sözlerinden dolay herhangi bir yaptrma tâbi tutulmalar mümkün 

de#ildir. 

Yasama sorumsuzlu#unun amac, milletvekillerinin Meclis 

çal"malarndaki oy, söz ve dü"ünce açklamalarndan mutlak manada 

sorumsuz tutulmasdr. Demokrasilerde yasama sorumsuzlu#u, 

milletvekillerinin hiçbir "ekilde hukuksal bir engellemeyle 

kar"la"makszn dü"ündüklerini özgürce ifade etmek için getirilmi" 

önemli bir güvencedir. Böylece milletvekilleri kendileri ya da mensup 

olduklar parti bakmndan her hangi bir yaptrma maruz kalmayacaklar 

güvencesiyle yasama faaliyetlerine “özgür iradeleri” ile 

katlabileceklerdir.  

Milletvekillerinin, yapm" olduklar konu"malar ve açklam" oldu#u 

dü"üncelerinden dolay partilerinin kapatlabilece#ini, 
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milletvekilliklerinin dü"ece#ini ve be" yl siyasi parti yasa#na maruz 

kalabilecekleri endi"esini ta"malar durumunda, yasama faaliyetlerine 

özgür iradeleriyle katlabileceklerini dü"ünmek mümkün de#ildir. Bu da 

sonuçta yasama faaliyetlerinin laykyla yerine getirilmesini 

engelleyecektir.  Ba"ka bir ifade ile e#er partili milletvekillerinin 

konu"malar, partilerinin kapatlmasnda gerekçe olarak kullanld# 

takdirde, yasama sorumsuzlu#unun pratikte bir anlam kalmayacaktr.  

Ayrca parti kapatma davalarnda yasama sorumsuzlu#unun dikkate 

alnmamas, partili milletvekillerinin ifade özgürlü#ünün ba#msz 

milletvekilleriyle kar"la"trld#nda e"itsiz biçimde kstlanmas 

sonucunu do#uracaktr. Bu durum da demokratik siyasi hayatn 

vazgeçilmez unsurlar olarak nitelendirilen siyasi partilerin özel olarak 

cezalandrlmas anlamna gelecektir. 

Bu nedenle Anayasann 69 uncu maddesindeki be" yllk siyasi parti 

yasa#, 84 üncü maddesindeki milletvekilli#inin dü"mesi ile 83 üncü 

maddesindeki sorumsuzluk hükümlerinin birlikte de#erlendirilerek 

uyumlu bir yoruma tabi tutulmas zorunludur. Böyle bir de%erlendirme 

sonucunda da, 83 üncü madde hükmünün daha “özel” bir hüküm 

olarak di%erleri kar$snda üstün tutulmas gerekir.  

Kald ki, iddianamede partimiz milletvekillerine atfen yer verilen 

beyanlarn tamam yasama sorumsuzlu#u güvencesini gerektirmeyecek 

"ekilde ifade özgürlü#ü kapsamndadr.  

9. Siyasi parti kurulmadan önce söylenen sözler partiyi ba#lamaz 

AK Parti’nin kurulmasndan önceki dönemlere ait açklamalara 

da iddianamede yer verilmesi bir di#er hukuk garabetidir. Bu 

açklamalarn laikli#e aykr olup olmad# sorunu bir yana, 

kapatma davasna konu edilen partiyi ba#lad# da ileri 

sürülemez.  
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Bir siyasi partiye isnat edilebilecek söz ve eylemlerin, zorunlu olarak bu 

siyasi partinin kuruldu#u tarihten sonraki döneme ait olmas 

gerekmektedir. Oysa iddianamede aksi bir durum hiçbir hukuki dayana# 

olmakszn kabul ettirilmeye çal"lmakta ve aynen "u ifadeye yer 

verilmektedir: “Kapatma davasna konu edilen eylemlerin i"lendi#i 

tarihlerin bir önemi bulunmamaktadr. Eylemlerin üzerinden ne kadar 

süre geçse de, bu eylemlere, ‘odakl#n’ ortaya konulmas yönünden 

iddianamede dayanlmas olasdr” (s.22). Siyasi partinin kurulmadan 

önceki bir dönemde ki"ilerin söyledi#i sözlerinden dolay o partiyi 

sorumlu tutan bir yakla"m, hukuk devletinin ihlali anlamna gelmektedir. 

Bir partinin kurulmasndan yllar önce yaplm" açklamalarn bu partiye 

isnat edilmesi ve partinin kapatlmasnda gerekçe olarak kullanlmak 

istenmesi “sorumluluk hukuku”na ve hukuk devletinin unsurlarndan 

olan “hukuki güvenlik” ilkesine açkça aykrdr. $ddianamede (s.31-

33), özellikle Ba"bakann AK Partinin kurulmasndan yllar önce söyledi#i 

ileri sürülen baz sözleri ön plana çkarlarak, Anayasa Mahkemesi 

üyelerinde psikolojik bir etki meydana getirilmek istenmektedir. Bu 

sözlerin, söylenip söylenmedi#i bir yana, yllar sonra kurulan bir partiyi 

ba#lamayaca# açktr ve kapatma gerekçesi olarak kullanlmas 

sorumluluk hukuku prensiplerine kesin olarak aykrdr.  

$ddianamedeki bu yakla"m, siyaset kurumunun ve siyasetçilerin 

üzerinde, adeta be"ikten mezara kadar süren bir sorumlu tutma 

zihniyetini yanstmaktadr.  Hukukta “süre” denen bir kavram tanmayan 

bu yakla"mn hukukun genel ilkelerine aykr oldu#u açktr. 

Kald ki, siyasi parti kurulmadan önce yaplan konu"malarn ifade 

özgürlü#ü kapsamnda oldu#u da bir gerçektir. Nitekim bu durum yargsal 

süreç sonucunda teyit edilmi"tir. Örne#in AK Parti milletvekili Ömer 

Dinçer’in, partimizin kurulmasndan yllar önce, 1995 ylnda, bir 

bilimsel sempozyumda sundu#u bildiriden dolay yaplan ceza 

soru"turmasnda Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Ba"savcl# takipsizlik karar vermi"tir. 7.6.2004 tarihli bu kararda söz 
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konusu bildirinin ifade özgürlü#ü kapsamnda oldu#u "u "ekilde 

vurgulanm"tr: 

 “Avrupa $nsan Haklar Sözle"mesinin ‘ifade özgürlü#ü’ ba"l#n 

ta"yan 10. maddesinde herkesin görü"lerini açklama ve anlatm 

özgürlü#üne sahip oldu#u belirtilerek, bu hakkn kanaat özgürlü#ü 

ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke snrlar söz konusu 

olmakszn haber veya fikir alma ve verme özgürlü#ünü de içerdi#i 

belirtilmi", sözle"menin uygulanmasna ili"kin Avrupa $nsan Haklar 

Mahkemesi kararlarnda da açkça "iddet ve "iddete ça#r içermeyen 

her türlü dü"üncenin ifade özgürlü#ü kapsamnda kabul edildi#i 

vurgulanm"tr.  

Suç ihbar dilekçesine ekli ‘Bilgi ve Hikmet’ isimli derginin Güz/1995 

tarihli 12. saysnda ne"redilen konu"ma metninin kül olarak 

de#erlendirilmesi neticesinde belirtilen konu"mann "iddete ça#r ve 

suç i"lemeye tahrik içermemesi, ifade özgürlü#ü kapsamnda 

kalmas nedeniyle, TCK’nun 146/2, 311, 312/1–2 maddelerinde 

düzenlenen suçlarn unsurlarnn olu"mad# anla"lmakla;  

Müsnet fiillerle ilgili olarak sank hakknda TAK$BAT YAPILMASINA 

MAHAL OLMADI%INA… karar verildi.” (E.2004/128, K.2004/23, K.T. 

07. 06. 2004)” (EK – 13)  

Benzer "ekilde, iddianamede Milli E#itim Bakan Hüseyin Çelik’in, 

"Türkiye'de De#i"im, Demokrasi ve Aydnlar" adl kitabndaki dü"ünceleri 

de “delil” olarak sunulmaktadr (s.73). Oysa bu kitabn içinde yer alan ve 

davada delil olarak gösterilen makale, ilk olarak partimizin 

kurulmasndan yllar önce, 1994 ylnda bir dergide yaynlanm"tr. 

Yaynland# tarihten itibaren hiçbir yargsal takibata konu olmayan ve 

zaten ifade özgürlü#ü kapsamnda bulunmas nedeniyle Anayasaya da 

aykrlk ta"mayan görü"ler, Cumhuriyet gazetesinin 2.10.2003 tarihli 

nüshasnda haber yapldktan sonra iddianameye dâhil edilmi"tir.  
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10. Siyasi parti üyesi olmayan kamu görevlilerinin söylem ve 

eylemlerinin partiye isnat edilmesi mümkün de#ildir 

$ddianame kamu görevlilerinin fiillerinden dolay da partimizi sorumlu 

göstermektedir. Buna göre, “devlet kadrolarnda yer alan anlan 

görevlilerin (Müste"ar, Müste"ar yardmcs, genel müdür, vali, 

kaymakam, ba"tabip, belediye ba"kan, okul müdürü, vb.) eylemleri de, 

siyasi partinin bak" açsna ve bunun da bir gere#i olarak ortaya çkmas 

ve biçimlenmesi nedeniyle siyasi partiye isnat edilmesi gerekmektedir.” 

(s.155). 

Parti üyesi olmayan kamu görevlilerinin beyan ve eylemlerinden dolay 

da, iktidarda olsalar bile, parti ya da partililer sorumlu tutulamaz. Aksi 

dü"ünce Anayasamzda da ifadesini bulan (m.38) “cezalarn "ahsili#i 

ilkesi” ile ba#da"maz. Kamu görevlileri, i"ledikleri bir suç varsa, 

bunlardan dolay "ahsi olarak cezai ya da disiplin soru"turmasna maruz 

kalrlar. Kald ki, iddianamede yer verilen kamu görevlilerinin beyan ve 

faaliyetlerinde de laikli#e aykr saylabilecek bir husus 

bulunmamaktadr. Keza kamu görevlilerinin yapaca# hukuka aykr 

i"lemlerin de idari yarg aracl#yla denetlenmesi mümkündür.  

$ddianamede, örne#in, Yüksekö#retim Kurulu (YÖK) Ba"kannn 

üniversitelerde klk kyafet özgürlü#ü hakkndaki açklamalar ve bu 

konuda Anayasa hükümlerine göre i"lem yaplmas yönünde üniversite 

rektörlerine gönderdi#i yaz, “kanun d" eylem” olarak nitelendirilmi" 

(s.124) ve partimizin “Anayasaya aykr eylemleri arasnda” saylm"tr. 

Halbuki, YÖK Ba"kan 2547 sayl Yüksekö#retim Kanunu’nun 6 nc 

maddesine göre Cumhurba"kan tarafndan do#rudan atanmaktadr. Her 

"eyden önce, YÖK Ba"kannn anlan faaliyetlerinde hukuka aykrlk 

bulunmamaktadr. Kald ki bulunsa da, bundan dolay AK Parti Hükümeti 

sorumlu tutulamaz. Aksi halde, AK Parti Hükümetleri döneminde görev 

yapan bütün YÖK ba"kanlarnn faaliyetlerinden de Hükümeti sorumlu 

tutmak gerekirdi. 
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Öte yandan, vali ve kaymakamlar gibi kamu görevlilerinin icraatlarndan 

dolay iktidar partisinin sorumlu tutulabilece#ine dair görü", parti-devlet 

özde"li#inin geçerli oldu#u tek parti döneminin anlay"n yanstmaktadr. 

Bilindi#i gibi, 1935’ten sonra Türkiye’yi yöneten siyasi partinin Genel 

Sekreteri $çi"leri Bakanl#, il ba"kanlar valilik, ilçe ba"kanlar da 

kaymakamlk görevlerini yerine getirmekteydiler. Bu durum artk geride 

kalm"tr. Günümüzde parti üyesi olmayan kamu görevlilerinin beyan 

veya i"lemlerinden dolay siyasi partiler, iktidarda olsalar bile, sorumlu 

tutulamazlar. Bu görevlilerin atanmasna dair i"lemler ve atamadan sonra 

da görevlilerin fiilleri yarg denetimine açktr. Dolaysyla, Hükümetin 

atamalarnda ve bu görevlilerin i"lemlerinde hukuka aykr bir durum 

varsa, bunun yargsal denetimi zaten yaplabilmektedir. Kald ki, kamu 

görevlilerinin iddianamede yer verilen beyan ve faaliyetlerinde de 

laikli#e aykr saylabilecek bir eylem bulunmamaktadr. 

Bir an için bir hükümetin kamu görevlilerinin eylem ve i"lemlerinden 

dolay “siyasi” olarak sorumlu olabilece#i dü"ünülse bile, hükümetlerin 

siyasi sorumlulu%u ile partilerin hukuki sorumlulu%unu birbirine 

kar$trmamak gerekir. Hükümetlerin siyasi sorumlulu#u ancak TBMM 

içinde i"letilebilen “gensoru” gibi denetim mekanizmalarnn harekete 

geçirilmesiyle mümkün olur. Seçimler de hükümetlerin halka hesap 

verdikleri bir di#er siyasi yöntemdir. Halbuki, partilerin Anayasa 

Mahkemesi tarafndan denetlenmesi hukuki bir süreçtir ve kapatma 

yaptrm da hukuki bir sonuçtur. Dolaysyla, hükümetlerin siyasi 

sorumlulu#u kapsamndaki konularn siyasi partilerin hukuki denetimi 

sürecine dâhil edilemeyece#i açktr. 

11. Tarafsz Cumhurba"kan siyasi parti davasna dâhil edilemez 

Türkiye’nin de aralarnda bulundu#u parlamenter sistemlerde, devlet 

ba"kannn siyasi sorumlulu#u yoktur. Siyasi sorumlulu#u olmad# için de 

Cumhurba"kannn Türkiye Büyük Millet Meclisi veya ba"ka bir organ 

tarafndan görevinden uzakla"trlmas mümkün de#ildir.  
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Anayasamzn bir bütün olarak anlam, sistemin üzerine oturdu#u ilkeler 

ve sorumsuzluk kural birlikte de#erlendirildi#inde, görevde bulunan bir 

Cumhurba"kan için yaptrm istenmesini hukuki bir temele ba#lamann 

imkan yoktur.  

Anayasamza göre “Cumhurba"kan Devletin ba"dr. Bu sfatla Türkiye 

Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birli#ini temsil eder; Anayasann 

uygulanmasn, Devlet organlarnn düzenli ve uyumlu çal"masn 

gözetir.” (m.104/1). Cumhurba"kan, ancak vatana ihanetten dolay, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsaysnn en az üçte birinin teklifi 

üzerine, üye tamsaysnn en az dörtte üçünün verece#i kararla 

suçlandrlr (m.105/3). “Suçlandrma” kavram, yalnzca ceza hukuku 

anlamndaki suçu de#il, ayn zamanda tüm kamusal yaptrmlar içerir.  

Parti kapatmada da tarafsz Cumhurba"kannn sorumlulu#undan söz 

edilemez. Anayasaya göre, “Cumhurba"kan seçilenin, varsa partisiyle 

ili"i#i kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli#i sona erer.” (m.101/4) 

Bu çerçevede Abdullah Gül, 28.8.2007 tarihinde TBMM tarafndan 

Cumhurba"kan seçilmi" ve parti ile ili"i#i kesilmi"tir. Bu tarihten sonra 

açlan bir kapatma davasnda Cumhurba"kannn eskiden üyesi oldu#u 

partinin kapatlmas sürecine dâhil edilmesi ve hakknda be" yllk parti 

yasa# talep edilmesi Anayasaya açkça aykrdr. 

Kald ki, iddianamede Abdullah Gül’e atfedilen eylem ve beyanlarn 

laiklikle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadr. Öncelikle iddianamede 

“Fetullah Gülen isimli cemaat liderinin yurt d"nda kurdu#u okullar bir 

ticari "irket olarak de#erlendirilip temas ve ili"ki kurulmas(nn), 

Abdullah Gül’ün ba"nda bulundu#u D"i"leri Bakanl#nn bir genelgesi ile 

Büyükelçiliklerimizden istenildi#i” ve bir ba"ka genelge ile “Almanya ile 

imzalanan Güvenlik $"birli#i Anla"mas’nda Avrupa Milli Görü" 

Te"kilat’ndan ‘köktenci terör örgütü’ olarak söz edilmesine ra#men, bu 

te"kilat mensuplarnn yurtd"ndaki vatanda"larmzn sorunlar ve milli 

konularda d" temsilciliklerimizce gerçekle"tirilen faaliyetlere katkda 
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bulunduklar belirtilerek bu örgütle temas ve i"birli#i kurulmasnn 

istenildi#i” iddia edilmektedir. (s.65- 66).  

Hemen belirtilmelidir ki, sözü edilen genelgelerle, ad geçen cemaat 

veya te"kilât ile temas ve ili"ki kurulmas yönünde bir talimat 

verilmemi"tir. $ddianamenin ekinde sunulan genelge fotokopilerinin 

incelenmesi hâlinde görülece#i gibi,  bahsi geçen dernek, vakf ve 

okullarn faaliyetleri ve tutumlarna ba#l olarak ve yerel ko"ullar 

çerçevesinde temas ve i"birli#inde bulunma konusunun misyon 

"eflerimizin takdir yetkisi içinde bulundu#u hatrlatlmaktadr. 

Esasen, d" temsilciliklerimiz, bu konuda çok uzun süreli uygulamalar ile 

olu"mu" teamüllere uygun "ekilde davranmaktadr. $ddianame ekinde 

(EK-72) sunulan deliller arasnda yer verilen Sabah Gazetesinin 

20/4/2003 tarihli nüshasnda yer alan haberde D"i"leri Bakanl# 

yetkililerinin, “geçmi"te yurtd"nda Türkiye aleyhinde kampanyalar 

oldu#unda büyükelçilere oradaki Türk vakflar ve Türk topluluklar ile 

irtibat halinde olmalar yönünde genelgeler gönderildi#ini, ancak bu 

genelgelerde herhangi bir vakf adnn geçmedi#ini” belirttikleri ifade 

edilmektedir. Aleyhte bir delil olarak sunulan bu gazete haberi bile 

sözkonusu genelgelerin ilk olmad#n ve bu uygulamalar konusunda bir 

teamül bulundu#unu ortaya koymaktadr.  (EK – 14) 

Bu genelgelerde baz dernek, vakf ve kurulu"larn adlarnn geçmesi, d" 

temsilciliklerimizin somut sorularla görü" istemesinden kaynaklanan 

hukukî zorunlulu#un bir sonucudur.   

 

Yurtd"nda Türkiye aleyhtar faaliyetlerin güçlendi#i 1980’li yllarn 

ba"ndan itibaren Ülkemizi hedef alan kampanyalara kar" 

Hükümetlerimizin talimatlar üzerine Büyükelçiliklerimiz tarafndan 

organize edilen miting, yürüyü", imza ve mektup kampanyas gibi kar" 

etkinliklere yurtd"nda ya"ayan her e#ilimdeki vatanda" dernek, vakf ve 

kurulu"larnn davet edildi#i ve onlarn da bu davetlere icabet etti#i 

D"i"leri Bakanl# ve Büyükelçiliklerimizin ar"iv ve dosyalarndan 
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kolaylkla görülebilir. Gerçekten de, Ermeni iddialar ve terörizm konusu 

ba"ta olmak üzere millî menfaatlerimizle ilgili konularda 

Büyükelçilerimiz bu kurulu"larla irtibat halinde etkinliklerde bulunmakta 

ve i"birli#i yapmaktadr.  

Yurtd"ndaki Türk vatanda"larnn hak ve menfaatlerini korumak ve 

geli"tirmek, sorunlaryla ilgilenmek ve bu amaçlarla vatanda"larla temas 

kurmak, D"i"leri Bakanl#nn aslî görevleri arasndadr. Bu görev, 

D"i"leri Bakanl#nn Kurulu" ve Görevleri Hakknda Kanunda açkça 

belirtildi#i gibi, diplomasinin temel kaynaklarndan kabul edilen 1961 

tarihli Viyana Diplomatik $li"kiler Sözle"mesi ve 1963 tarihli Konsolosluk 

$li"kileri Hakknda Viyana Sözle"mesinde de yurtd"ndaki vatanda"larn 

çkarlarn korumak her diplomatik misyonun aslî görevleri arasnda 

zikredilmektedir. 

Sözü edilen her iki genelge de baz d" temsilciliklerimizin bu konuda 

dü"tü#ü tereddütleri D"i"leri Bakanl#na ileterek yaplacak uygulamalar 

konusunda talimat istemeleri üzerine hazrlanm"; ancak mezkûr 

genelgelerde, iddianamede ileri sürülenin aksine, d" temsilciliklerimize 

bu dernek, vakf ve okullarla temas ve ili"ki kurulmas talimat 

verilmemi" ve misyon "eflerince herbir kurulu" için ayr ayr 

de#erlendirme yaplarak takdir yetkisinin kullanlmas yönündeki teamül 

hatrlatlm"tr. 

Ayrca, anlan genelgeler hazrlanrken, di#er hususlar yannda, 

“vatanda"larmzn a"rlklara yönelmeleri ve yabanc ülkeler tarafndan 

kullanlmalar ihtimalinin önüne geçilmesi” gibi millî menfaatlerimiz 

bakmndan önem ta"yan bir amaç izlenmi" ve bu husus açkça 

zikredilmi"tir. Dolaysyla, iddianamede belirtildi#i "ekilde bir temas ve 

i$birli%i talimat verilmedi%i gibi millî menfaatlerimiz do#rultusunda d" 

temsilciliklerimizce zaten izlenmekte olan teamüller hatrlatlm"tr. 

Di#er yandan, bu konularda d" temsilciliklerimize gönderilen genelgeler 

bu iki genelge ile snrl de#ildir. Anlan genelgelerin baz gazetelerde 

yaynlanmas ve birtakm yanl" yorum ve de#erlendirmelere konu 
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edilmesi üzerine, d" temsilciliklerimize yurtd" faaliyetler konusunda 

18.6.2003 tarihinde 6037 sayl  bir genelge daha gönderilerek, sözü 

edilen kurulu"larla temas ve i"birli#i konusunda D"i"leri Bakanl#nn 

teamülleri ve d" temsilcilerimizin bu konudaki takdir yetkileri teyiden 

hatrlatlm"tr.  

Bu genelgede de, yurtd"nda kanunlara aykr ve Devletimizin aleyhine 

faaliyet gösterenlerin bu temas ve i"birli#i yakla"mndan 

faydalanamayacaklar vurgulanm"tr. Konuyla do#rudan ilgili olmasna 

ra#men $ddianamede hiç bahsi geçmeyen bu genelgenin Anayasa 

Mahkemesince D"i"leri Bakanl#ndan istenmesi gerekmektedir. 

 

Ku"kusuz bu genelgede de daha önceki iki genelgede oldu#u gibi, temel 

maksat, vatanda"larmzn a"rlklara yönelmeleri ve yabanc ülkeler 

tarafndan kullanlmalar ihtimalinin önüne geçilmesidir. 

 

Kald ki söz konusu kurulu"larla d" temsilciliklerimizin temas ve 

i"birli#ine girmesinin bu genelgeler üzerine ba"lad# da ileri sürülemez. 

Örnek olarak ekte sunulan dokümanlardan da (EK – 15)  anla"laca# gibi, 

uzun yllardr Cumhurba"kanlarmz (Turgut Özal ve Süleyman Demirel), 

TBMM Ba"kanlarmz (Mustafa Kalemli ve Hüsamettin Cindoruk),  

Ba"bakanlarmz (Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut 

Ylmaz ve Bülent Ecevit), D"i"leri Bakanlar dahil Bakanlarmz (!erif 

Ercan, Ahat Andican, Cumhur Ersümer, Necdet Menzir, Refaiddin !ahin, 

$stemihan Talay, Enis Öksüz vd.), Yargtay Ba"kanmz Müfit Utku, 

Milletvekillerimiz (Murat Sökmeno#lu, Hasan Korkmazcan, Hayri 

Kozakço#lu, Yldrm Akbulut, Nevzat Ercan, Masum Türker, Haydar 

Ylmaz, Lütfullah Kayalar, Onur Öymen vd.) ile di#er devlet adamlarmz 

(Alpaslan Türke", Em. Tümgeneral Prof.Dr. Ömer !arlak, eski Hv.K.K. 

Org. Halis Burhan vd.) yurt d" gezilerinde Büyükelçilerimizin de refakati 

ile anlan okullar ziyaret etmi", destekleyici icraatlarda bulunmu", 

açklamalar yapm" ve takdirlerini bildirmi"lerdir. Örne#in, $ddianamenin 

ekinde aleyhte delil olarak sunulan Cumhuriyet Gazetesinin 17 Eylül 2003 
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tarihli nüshasnn 5. sayfasnda, anlan genelgeye ili"kin de#erlendirmeler 

yaplrken haberin son paragrafnda, Gürcistan’n ba"kenti Tiflis’te 

bulunan ayn nitelikteki okullardan biri olan Özel Demirel Kolejinin 

Cumhurba"kan Süleyman Demirel tarafndan 1997 ylnda ziyaret edildi#i 

belirtilmektedir.  
 

$ddianamedeki, “Almanya ile imzalanan Güvenlik $"birli#i Anla"mas’nda 

Avrupa Milli Görü" Te"kilat’ndan ‘köktendinci terör örgütü’ olarak söz 

edildi#i” iddias da gerçe#e aykrdr. $ddianamenin ekinde delil olarak 

sunulan Anla"ma suretinden de anla"laca# gibi, sözü edilen Anla"mann 

ad “Güvenlik $"birli#i Anla"mas” de#il, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasnda Ba"ta Terörizm ve 

Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede 

$"birli#i Anla"mas”dr. !ddianamede, söz konusu Anla$mann adnn 

bile yanl$ yazlmas gerekli titizli%in gösterilmedi%ini ortaya 

koymaktadr. $ddianamede ileri sürülenin aksine bu Anla"mann hiçbir 

hükmünde hiçbir dernek, vakf veya kurulu"tan terör örgütü veya 

köktenci ya da köktendinci örgüt olarak söz edilmemektedir. 

Dolaysyla, $ddianamenin, 3846 sayl genelgede belirtilen dernek ve 

vakflarn “köktenci terör örgütü” oldu#unu ileri süren ve Anayasa 

Mahkemesini yanltmaya çal"an bu bölümü de tamamen aslsz ve 

dayanakszdr. $ddianamede ad yanl" aktarlan söz konusu Anla"mann 

hiçbir yerinde Avrupa Millî Görü" Te"kilatndan “köktenci terör örgütü” 

olarak söz edilmedi#i gibi, iddianamenin ekindeki yazlarndan da 

anla"laca# üzere, Anla"mann onaylanmasnn uygun bulundu#una dair 

kanunun gerekçesinde de böyle bir ibare bulunmamaktadr. (EK – 16) 

Di#er taraftan, günümüzde uluslararas kurulu"lar terörle mücadele 

konusunda tedbirler alrken terör örgütlerinin listelerini yaynlamaktadr. 

$ddianamenin ekindeki gazete kupürlerinde ileri sürülenin aksine, söz 

konusu genelgelere konu dernek, vakf ve kurulu"larn adlar terör 

örgütlerini gösteren bu tür listelerde yer almad# gibi, Federal Almanya 

Cumhuriyetinin de bu yönde bir iddias bulunmamaktadr. Avrupa 

Birli#inin terörizmle mücadele amacyla haklarnda özel snrlayc 
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tedbirler uygulanmasn kararla"trd# ki"i ve örgütlerle ilgili listelerde 

de bu dernek, vakf ve kurulu"lar yer almamaktadr.  (EK – 17) 

Özetle, sözü edilen genelgeler ve buna ili"kin di#er resmî belgelerin 

dosyada mevcut bulunmasna ve genelgelerin muhtevalarnn çok açk 

olmasna ra#men, gerçek d" ithamlara dayal yorum ve 

de#erlendirmeleri içeren gazete haberlerinin delil olarak sunulmas kabul 

edilemez. 

$ddianamede yer verilen Cumhurba"kan’nn D"i"leri Bakan oldu#u 

dönemde yapt# konu"malarn, laikli#e aykr olmak bir yana, tamamen 

özgürlükçü ve demokratik bir toplumun tesisini sa#lamaya yönelik oldu#u 

da açktr.  

Bu ba#lamda iddianamede yer verilen "u ksm özellikle dikkat çekicidir:  

“D"i"leri Bakan Abdullah Gül’ün, BM $nsan Haklar Evrensel 

Bildirgesi’nin kabulünün 55. yldönümü nedeniyle özel gündemle 

toplanan TBMM $nsan Haklar $nceleme Komisyonu toplantsnda, 

hedeflerinin ifade ve inanç özgürlü#ünün i"kence ile terörden 

arndrlmas oldu#unu, bununla ilgili yasal düzenlemelerin 

hepsinin, kararl "ekilde gerçekle"tirilece#ini belirterek; “ifade ve 

inanç özgürlü#ünde kararlyz; herkes inand#n 

ya"ayabilmeli..Herkes güven içinde, korkudan, endi"eden uzak 

olmaldr. Dü"ündü#ünü inand#n rahatlkla ifade etmeli, 

inand#n rahatlkla ya"ayabilmelidir. !fade ve inanç özgürlü#ü, 

i"kenceden ve terörden tamamen arnmak, bizim hedefimizdir. 

Bununla ilgili yasal düzenlemelerin hepsi, kararl "ekilde 

gerçekle"tirilmeye devam edilecektir” "eklinde beyanda 

bulundu#u” (s.67). 

Öncelikle, bu paragrafta Abdullah Gül’ün trnak içinde verilen 

konu"masndan önce yer alan ve kendisine atfen  “hedeflerinin ifade ve 

inanç özgürlü#ünün i"kence ile terörden arndrlmas oldu#u’ "eklindeki 

ifadenin ne anlama geldi#i anla"lamam"tr. Bu durum alnt yaplan 

konu"mann yanl" okundu#unu ya da mesajnn tam olarak 
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alglanamad#n göstermektedir. Zira alnt ksmndan da kolayca 

anla"laca# üzere, “ifade ve inanç özgürlü#ü”nü sa#lama ve “i"kenceden 

ve terörden tamamen arnma” hedefler arasnda gösterilmektedir. 

Muhtemelen bu mesaj anla"lamad# için hak ve özgürlükleri korumay 

amaçlayan, herkesin söyleyebilece#i ve söylemesi gereken bu sözler 

iddianamede yer alm"tr.  

E#er bu ifadeler bilinçli biçimde delil olarak sunulduysa iki nedenle daha 

vahim bir durum ortaya çkmaktadr. Birincisi bu konu"ma, iddianamede 

de belirtildi#i gibi, $nsan Haklar Evrensel Bildirgesi’nin kabul 

yldönümünde özel gündemle toplanan TBMM $nsan Haklar $nceleme 

Komisyonu’nda yaplm"tr. $kincisi, bu konu"ma içeri#i itibariyle de 

günün anlam ve önemine tamamen uygun olup, temel hak ve özgürlükleri 

önemseyen herkesin altna rahatlkla imza atabilece#i bir konu"madr. Bu 

konu"mann iddianameye alnmas, partimiz hakkndaki davann gerçekte 

bir demokrasi ve ifade özgürlü#ü davas oldu#unu bir kez daha teyit 

etmektedir. 

Ayrca, iddianamede yer verilmemesine ra#men, ekteki gazete kupürleri 

arasna yerle"tirilen Posta Gazetesinin 28.11.1995 tarihli nüshasnn 

1.sayfasndaki habere ili"kin fotokopi de iddianamenin iyi niyetli olarak 

hazrlanmad#n gösteren bir ba"ka örnektir. Anlan gazetenin haberini 

dayandrd# The Guardian gazetesinin kö"e yazar gerekli düzeltmeyi 

yapmasna ra#men, Posta gazetesi hatasn düzeltmemi"tir. Ayn aslsz 

haberi düzeltilmemi" haliyle yine ad geçen $ngiliz gazetesinden alnt 

yaparak tekrarlayan Cumhuriyet gazetesine gönderilen tekzip metninin 

yaynlanmamas üzerine mahkeme karar ile bu haberin gerçek d" 

oldu#u kantlanm"tr.  (EK – 18) 
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Ba$savcl%n mahkeme kararna dayanan tekzibe konu olan 1.5.2007 

tarihli Cumhuriyet gazetesi yerine, ayn içerikli 13 yl önceki Posta 

Gazetesi kupürünü iddianameye delil olarak eklemesi, iyi niyetten 

uzak $ekilde iddianame hazrland%nn ba$ka bir göstergesidir.  

 

12. TBMM Ba"kannn ifadeleri delil olarak kullanlamaz 

Anayasaya göre, “siyasi parti gruplar ba"kanlk için aday 

gösteremezler.” (m.94/2). Daha da önemlisi, “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Ba"kan, Ba"kanvekilleri, üyesi bulunduklar siyasi partinin veya 

parti grubunun Meclis içinde veya d"ndaki faaliyetlerine; görevlerinin 

gere#i olan haller d"nda, Meclis tart"malarna katlamazlar; Ba"kan ve 

oturumu yöneten Ba"kanvekili oy kullanamazlar.” (m.94/6).  

Bu hükümden anla"laca# üzere Meclis Ba"kan tarafsz olup parti 

faaliyetlerine katlamamaktadr. Bu tarafszl#n gere#i olarak Meclis 

Ba"kanna, Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis d"nda temsil etmek, 

Cumhurba"kanna vekalet etmek, Cumhurba"kannca Meclis seçimlerinin 

yenilenmesine karar verilirken kendisine görü" bildirmek ve Meclisi 

do#rudan do#ruya veya üyelerin be"te birinin yazl istemi üzerine 

toplantya ça#rmak gibi anayasal yetkiler verilmi"tir. 

Ku"kusuz Meclis Ba"kan bir partinin üyesi olabilmektedir. Ancak konumu 

nedeniyle yapt# konu"malar partisi adna de#il, ki"isel olarak yaplm" 

saylr. Bu nedenle Meclis Ba"kannn açklamalarndan üye oldu#u partiyi 

sorumlu tutmak mümkün de#ildir. Kald ki, Meclis eski Ba"kan Bülent 

Arnç’n iddianamede “laikli#e aykr” beyanlar olarak yer verilen 

açklamalar laikli#e aykr de#ildir ve ifade özgürlü#ü kapsamndadr. 

Öte yandan, TBMM eski Ba"kan Bülent Arnç’n baz açklamalarnn tümü 

de#il, ba#lamndan koparlarak sadece belli ksmlar iddianameye 

alnm"tr. Örne#in, iddianamede, 13.11.2005 tarihinde TBMM Sabit 

Osman Avc E#itim Tesisi'nde basnla düzenledi#i sohbet toplantsnda 
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yapt# konu"mann belli bir ksm alnm" ve özellikle "u cümleler öne 

çkarlm"tr: “Laiklik tart"malar eskiden beri devam eder, zaman 

içerisinde laiklik de geli"ir. Ama bugün bütün dünyada görebildi#imiz 

kadaryla, din ve vicdan özgürlü#ünün genel anlamda kabul edilmesi 

halinde, Türkiye'de bu sebeple laikli#in ihlal edildi#ini söylemek de 

mümkün de#ildir.” (s.63-64). Oysa Bülent Arnç ayn konu"mada laik 

devlette hukuk kurallarnn din kurallarna dayandrlmayaca# ile ilgili 

olarak "u sözleri de söylemi"tir: “Çünkü laik bir ülkenin kanun koyucusu, 

dini amaçlarla kural koyamaz… Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, 

sosyal bir hukuk devletidir. Laikli#i kabul eden bir ülkede yasama organ, 

Kur’an-, Tevrat’, $ncil’i esas olarak kural koyamaz,  düzenleme 

yapamaz.” 

Buradan da anla"ld# üzere, iddianamede delil olarak sunulan 

konu"malar bütünlü#ü bozularak, cmbzlama yöntemiyle, sadece iddia 

makamnn argümann destekledi#i varsaylan bölümlere yer verilmi"tir. 

Bu konu"malar bütünlü#ü içinde de#erlendirilseydi böyle bir davann hiç 

açlmamas gerekirdi. Partimiz mensuplarnn de#i"ik vesilelerle 

yaptklar binlerce konu"mada oldu#u gibi, iddianamedeki ifadelerin 

tamam da Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarna dayal, demokratik, 

laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini peki"tirme amacna yöneliktir.  

Di#er yandan, iddianame Meclis eski Ba"kan Bülent Arnç ile ilgili olarak, 

“8 inci Cumhurba"kan Turgut ÖZAL’a gönderme yaparak, onun gibi 

“Sivil, dindar ve demokrat bir cumhurba"kan’” seçeceklerini ifade 

etmi"” oldu#unu belirtmektedir. $ddianameye göre, Arnç, 

“Cumhurba"kann seçilme nitelikleri arasna Anayasada saylmayan 

‘dindar’ niteli#ini de ekleyerek TBMM Ba"kan sfatyla bile din istismar 

yapmaktan ve laik devlet ilkesine aykr hareket etmekten 

çekinmemi"tir.” (s.142). 

Anla"lan Ba"savc, sosyolojik ve siyasi olgularla anayasal hükümleri 

birbirine kar"trmaktadr. Bülent Arnç’n sözleri, özellikle merhum 

Cumhurba"kan Turgut Özal’la ilgili olarak, farkl siyasi görü"lere sahip 
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ki"iler tarafndan sklkla kullanlan bir tespiti ifade etmektedir. Elbette 

Anayasada Cumhurba"kannn seçilme nitelikleri arasnda “dindar” 

niteli#i yoktur. Ancak, ayn "ekilde Anayasada Cumhurba"kannn “sivil” 

ve “demokrat” olmas gerekti#ine dair bir hüküm de yoktur. Bu 

gerçekli#e ra#men, bir sosyolojik tespitten hareketle “$ran Anayasas”yla 

ba#lant kurmak, ancak bilim kurgu kitaplarnda rastlanabilecek bir 

ili"kisizlik ve "a"rtmaca örne#i olabilir.  

13. !ddianamedeki “"iddet ihtimali” iddias tamamen hayal ürünüdür 

$ddianamedeki delillerden hiçbirisinde en ufak bir "iddet içeren, "iddetle 

ba#lant kurulmas mümkün olan ya da tahrik ça#rs olarak 

nitelendirilebilecek bir ifade yer almamasna ra#men, tamamen zorlama 

ve artniyetli yorumlarla "iddet bu sürecin içerisine soku"turulmaya 

çal"lmaktadr. Partimizi "iddetle ilintili gösterme gayreti akl ve 

mant#n snrlarn zorlamaktadr. 

$ddianamede “Bu yolda siyasal $slam'n ya da Türkiye’ye giydirilmek 

istenen ‘lml $slam’ modelinin bir "eriat devletine dönü"mesi ve 

gerekirse bu yolda $slami terörün de kullanlmas uzak bir olaslk 

de#ildir.  Nitekim yakn tarihte bölgemizde geçi" dönemi örne#i olarak, 

skça öne çkarlan kimi devletlerin daha sonra kaçnlmaz biçimde 

radikal bir de#i"ikli#e u#rayarak köktendinci bir rejime dönü"tü#ü 

görülmü"tür” denilmektedir. (s.114). $ddianamenin de#erlendirme 

ksmnda yer alan bu hususun Anayasa Mahkemesini etkilemeye yönelik 

oldu#u açkça sezilmektedir.  

Ayrca, iktidar partisi ile "iddet arasnda ba#lant kurulurken 

iddianamede yer verilen ve bünyesinde ciddi bir mantksal çeli"ki 

barndran "u görü"ün kabulünün de imkansz oldu#u açktr: “Zaten 

iktidar olmann avantajlar ile ve demokratik yöntemi kullanarak hedefe 

ula"ma olana# elde edilmi"se, bu a"amada "iddet kullanmann 

gereksizli#i de ortadadr. Kapatma yaptrm, son a"amada "iddet ve 

"iddet ça#rsn amaçlayan bir modeli engellemeye yönelik olmas 

nedeniyle hukuka uygundur” (s.157).  
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$ddianamedeki bu ifade ile aslnda $iddet kullanmnn söz konusu 

olmad% da açkça tescil edilmektedir. Ancak, ayn yerde, "iddetin 

bundan sonraki dönemlerde kullanlabilece#i biçiminde bir kehanette 

bulunularak, bu nedenle partinin kapatlmas gere#ine de#inilmektedir. 

Unutmamak gerekir ki, Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. 

Demokratik hukuk devletinde siyasi iktidarn nasl denetlenece#i de 

bellidir. Partimizin ileride "iddete ba"vurabilece#i varsaym tamamen 

vehimlere dayal bir iddiadr. Demokratik bir hukuk devletinde tüm 

icraatlar yarg denetimine tabi olan bir iktidar partisinin kapatlmak 

istenmesi kabul edilemez. 

Bu ba#lamda iddianamede yer verilen "u ifadeler de ilginçtir:  

“Gösterilen deliller, Anayasann 10. ve 42 nci maddelerinin laiklik 

ilkesinin özüne dokunmak amacyla de#i"tirildi#ini kantlamaktadr. 

Çünkü artk köktendinciler isteklerini türbann kamusal alanda da 

serbest kalmasnn ötesine ta"m"lar, televizyonlardaki açk 

oturumlarda ‘türbann yasaklanmasn savunanlarn Mussolini gibi 

yarglanacaklarn ve cezalandrlacaklarn’ çekinmeden söylemeye 

ba"lam"lardr. Sadece bu durum bile laik devlet ilkesini ve 

Türkiye’de laikli#i savunanlar nasl bir tehlikenin bekledi#ini 

göstermeye yeterli olup, "eriatn içerdi#i "iddet unsurunu da 

sergilemektedir” (s.117) . 

Böyle bir televizyon konu"mas, hangi partilimiz tarafndan nerede, ne 

zaman ve hangi televizyonda yaplm"tr? E#er böyle bir konu"ma var ise, 

parti ile ilgisi bulunmayan -yönlendirilmi"- bir ki"iye mi aittir? Yoksa parti 

yasaklamada sadece "iddeti ölçü alan Venedik kriterlerinin gerçekle"ti#i 

izlenimini uyandrmak için herkesi güldürecek uydurma delil mi 

yaratlyor? $ddianamede dayanlan di#er konu"malar eklerde yer 

almasna ra#men, bu faili meçhul ve içeri#i hiçbir "ekilde kabul 

edilemeyecek konu"ma neden ekler arasnda bulunmamaktadr? 

Görüldü%ü gibi iddianame, olgulardan tamamen uzak bir $ekilde 

ideolojik kayglara dayal bir iddiaya delil üretme çabas içindedir. 
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$ddianamedeki partimizin "iddetle ili"kisini kurmaya yönelik tüm ifadeler, 

tamamen hayal dünyasnda üretilen spekülasyon ve vehimlerden 

ibarettir.  

Ayrca, partimiz d"nda baz basn ve yayn organlarnda farkl ki"ilerin 

din özgürlü#ü ve laiklik ba#lamnda ortaya koyduklar ki"isel görü" ve 

de#erlendirmelerle partimizin do#rudan ya da dolayl olarak hiçbir ilgisi 

olmad# halde, böyle bir irtibat varm" gibi gösterilmeye çal"lmas 

hukuk devletinin gerektirdi#i asgari iyi niyet anlay"yla 

ba#da"mamaktadr. 

Di#er yandan, iddianameye göre “daval partinin sahip oldu#u iktidar 

olma çerçevesinde amaçlad# yasa d" siyasi modele yönelik eylemleri 

kar"snda, iktidar gücünden çekinen ve sessiz kalan büyük bir kitle de 

söz konusudur. Bu durum bile daval partinin hedefine ula"masn 

kolayla"trmaktadr” (s.158). Bu ifade ile ilgili olarak öncelikle "u soru 

akla gelmektedir: “$ktidar gücünden çekinen ve sessiz kalan büyük bir 

kitle”nin varl# nasl tespit edilebilmi"tir? Ba"savcnn bu tespite hangi 

teknolojik ölçüm aletlerini kullanarak ula"t# büyük bir merak 

konusudur. Acaba Ba"savcya bu konuda “sessiz kitleler”den ula"an 

milyonlarca "ikayet mi vardr? Varsa her türlü gazete haberini 

iddianameye “delil” olarak ekleyen bir makam, bu "ikayetleri neden 

eklememi"tir?  

Kald ki, iddianamede ileri sürüldü#ü gibi AK Parti’ye kar" olan ve pek de 

sessiz olduklar söylenemeyecek hatr saylr miktarda sesli bir 

muhalefet de vardr. Tüm kitle ileti"im imkanlarn ve yasalarmzn 

öngördü#ü demokratik platformlar ve yollar kullanarak, özgür bir 

biçimde muhalefetlerini de ortaya koymu"lardr. Bu ortamda gerçekle"en 

22 Temmuz 2007 seçim sonuçlar, toplumun partimizden ve Ak Parti 

iktidarndan tedirgin olmad#n aksine memnuniyetinin artarak devam 

etti%inin “demokratik ölçüm aletleri”yle kesin olarak teyit edilmi$ bir 

delilidir.   
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14. AK Parti Hükümetinin d" politikas Anayasaya aykr de#ildir 

$ddianamede AK Parti hükümetlerinin izledi#i d" politikann da 

kapatmaya gerekçe olarak sunulmas anla"lr bir durum de#ildir. 

Devletlerin d" politikalarnn belirlenmesi ve uygulanmasndan, 

demokratik ülkelerin tamamnda seçimle i"ba"na gelen siyasi iktidarlar 

sorumludur. Hükümetler, ba"arsz d" politika tercih ve uygulamalarnn 

hesabn da parlamentoya ve halka kar" vermek zorundadrlar. Ancak 

temel d" politika tercihlerinden dolay bir iktidar partisinin suçlanmas 

görülmü" bir olay de#ildir. Kald ki, AK Parti iktidarlarnn bölgemizde ve 

Ortado#u’da izledi#i politikalar Cumhuriyetin temel niteliklerine ve milli 

menfaatlerimize tamamen uygundur. 

Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’nin, Irak ba"ta olmak üzere 

çevresinde olup bitenlere seyirci kalmas veya srtn dönmesi 

beklenemez. $ktidara geldi#imiz 2002 ylndan bu yana izledi#imiz 

proaktif d" politika sayesinde Türkiye, bölgesinde ve uluslararas 

kurumlarda etkin ve saygn bir ülke haline gelmi"tir. Irak’tan Lübnan’a, 

Rusya’dan Avrupa Birli#i’ne, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar geni" bir 

co#rafyada izledi#imiz etkin d" politika, Türkiye’ye duyulan güveni 

artrm"tr. Bunun sonucu olarak Türkiye’nin itibar yükselmi", 

uluslararas sermaye ülkemizi tercih etmeye ba"lam", NATO zirvesi dâhil 

olmak üzere Türkiye pek çok uluslararas toplantya ev sahipli#i yapm", 

$stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba"kenti seçilmi", Avrupa Birli#i’ne tam 

üyelik yolunda ksa sürede önemli mesafe alnm", Türk i" adamlarnn 

dünyaya açlm hz kazanm", Türk firmalar çok geni" bir co#rafyada 

ticaret yapar hale gelmi" ve Türkiye bölgesinin en önde gelen 

aktörlerinden biri olarak kabul görmü"tür. 

Milli çkarlarmz savunmann içimize kapanmaktan de#il, kendi 

co#rafyamza ve tarihimize dayanarak dünyaya açlmaktan geçti#ine 

inanan Adalet ve Kalknma Partisi hükümetleri, Birle"mi" Milletler, G-8, 

NATO, OECD, IKO, AGIT ve AB’nin di#er organlar bünyesinde yürütülen 

çal"malara etkin olarak katlm", çe"itli inisiyatiflere öncülük etmi" ve 
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böylece bölgesel ve küresel bar" ve istikrarn sa#lanmasna katkda 

bulunmu"tur. Bu çerçevede 2004 ylndaki G-8 zirvesine davet edilen 

Türkiye, dünyann geli"mi" sekiz ülkesiyle beraber (ABD, $ngiltere, 

Almanya, Fransa, $talya, Japonya, Kanada ve Rusya) dünya ve bölge 

sorunlarn masaya yatrm" ve özellikle bölgemizde bar" ve istikrarn 

sa#lanmasna yönelik giri"imleri desteklemi"tir.  

Bölgesel ve küresel bar" milli menfaatlerimiz için öncelikli bir mesele 

olarak gören AK Parti hükümetleri, BM bünyesinde $spanya Devleti ile 

beraber e" ba"kanl#n yapt# Medeniyetler $ttifak projesine de bu 

çerçevede katlm"tr. $ddianamede “Büyük Ortado#u Projesi” (BOP) ile 

kar"trld# anla"lan Medeniyetler $ttifak projesine ülkemiz $spanya’yla 

beraber öncülük etmi" ve etmeye devam etmektedir. Sadece milli ve 

bölgesel unsurlarla evrensel de#erler arasnda de#il, farkl kültürler ve 

milletler arasnda da bar" ve uzla"mann olmas gerekti#ine inanan 

Hükümetimiz, bu ilkeye bu tür projelerle kurumsal bir kimlik 

kazandrm"tr. Evrensel hukuk normlarnn ve demokratik kurumlarn 

yaygnla"mas ve desteklenmesi, hem bölgesel bar" ve istikrar 

sa#layacak, hem de Müslüman dünya ile Bat medeniyeti arasndaki 

ili"kilerin bar"çl ve yapc bir zeminde ilerlemesini sa#layacaktr. 

Bölgesel ve küresel güvenli#in, bar" ve istikrarn sa#lanmas, ancak böyle 

bir d" politika vizyonu ile mümkün olabilir.  

Sonuç olarak, AK Parti hükümetlerinin yürüttü#ü d" politikann, 

tamamen ülkemizin ve milletimizin yüksek menfaatlerini gözetmeye 

yönelik olmasna ra#men, iddianamede adeta laikli#e aykrl#n kant 

olarak sunulmaya çal"lmas bu tür iddialarn gerçeklikten kopuk ve 

hayal mahsulü oldu#unu göstermektedir. 

 

IV. !DD!ANAME YANLI" B!LG!LER, ÇARPITMALAR VE 

KURGULAMALARDAN OLU"MAKTADIR 

Partimiz hakknda düzenlenen iddianame ba"tan sona okundu#unda ilk 

göze çarpan husus, çok özensiz ve düzensiz bir "ekilde kaleme alnm" 
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olmasdr. Gerçekten büyük bir ksm do#rulu#u ara"trlmadan gazete 

kupürlerine dayanlarak hazrlanm"tr. $ddianame, düzeltmeler, açlan 

davalar ve mahkeme ilamlar dikkate alnmadan, televizyon 

programlarnda yaplan tart"malarn kaytlarna baklmadan, günlük 

gazetelerde ço#u kez çarptlarak verilmi" haberler ve kö"e yazarlarnn 

kastl yorumlar “makaslama” ve “cmbzlama” yöntemiyle delil 

hanesine konularak kaleme alnm"tr. Böylece “klasörleri dolduran 

deliller” ile desteklenen bir iddianame görüntüsü verilmeye çal"lm"tr. 

$ddianamede bir ksmn a"a#da belirtti#imiz çok sayda kendi içerisinde 

çeli"kili, gerçeklikten uzak, mesnetsiz ve hukuken yanl" ifadeler 

bulunmaktadr. Yargtay Cumhuriyet Ba"savcl# gibi bir merci tarafndan 

hazrlanan bir iddianamede bu kadar fazla tahrifat, çarptma ve fahi" 

hatalarn bulunmas, partimize kar" ciddi bir önyarg ve ku"ku beslendi#i 

ve ele geçen her türlü haber ve rivayetin do#rulu#u ara"trlmadan 

“delil” ad altnda bir araya topland# intiban vermektedir. 

$ddianame ayn zamanda tam bir  “totoloji” abidesidir. Gerçekten de, 

ayn sözlerin birkaç kez tekrarlanmas suretiyle iddianame "i"irilmi"tir. 

Bu yöntemle eylemler ve söylemler abartlarak, Anayasann “odak” 

olmada arad# “yo#unluk” ve “kararllk” "artlarnn gerçekle"mi" oldu#u 

izlenimi verilmek istenmi"tir.  

1. Ba"bakan’n New Straits Times’a verdi#i mülakat tahrif edilmi"tir 

Ba"bakan’a atfedilen ‘‘Modern bir !slam devleti olarak Türkiye, 

medeniyetlerin uyumuna örnek olabilir’’ (s.27) sözü, iddianamedeki 

çarptmalara dayal kurgulamann tipik bir örne#idir. Ba"bakan’n 

Malezya’da yaynlanan New Straits Times adl gazeteye verdi#i mülakat 

söz konusu gazetede $ngilizce’ye çevrilerek yaynlanm"tr.  

Ek’te dönemin Star Gazetesinin talebi üzerine Malezya’nn Türkiye 

Büyükelçili#i tarafndan gönderilen ve anla"lan oradan da Yargtay 

Cumhuriyet Ba"savcl#na iletilen New Straits Times (NST) gazetesinin 

söz konusu mülakata ili"kin sayfalarnda Ba$bakan Erdo%an’n “!slam 
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devleti” anlamna gelebilecek hiçbir sözü bulunmamaktadr. Delil 

olarak sunulan ksmn $ngilizcesi "öyledir.  (EK – 19) 

“NST: What role would Turkey want to play in global affairs as a 

modern Muslim nation? 

Erdogan: Turkey can serve as a model of how Islam and democracy 

can coexist in a harmonious way. Turkey will prove (Samuel) 

Huntington wrong when he said that there would be a clash of 

civilisations. Turkey can show that harmony of civilisations is 

possible.”  

Nitekim, bu mülakatn Türkçe orijinali Ba"bakanlk Basn Merkezi’nin 

resmi internet sitesinde tam metin olarak yer alm"tr. Mülakatn ilgili 

ksm "u "ekildedir :  (EK – 20) 

“SORU: Türkiye modern Müslüman bir ülke olarak, ne gibi bir rol 

oynamak ister?  

BA!BAKAN RECEP TAYY$P ERDO%AN: Türkiye, $slâmiyet'in ve 

demokrasinin, ahenkli bir biçimde birarada bulunabildi#ini gösteren 

bir model olabilir. Türkiye, bir medeniyetler çat"mas 

ya"anabilece#ini söyleyen Samuel Huntington'un yanlm" oldu#unu 

kantlayacaktr ve medeniyetlerin ahenk içinde ya"amasnn 

mümkün oldu#unu gösterebilir.” 

Tek ba"na bu örnek bile, $ngilizce metinlerin çevirisi yaptrlmadan ve 

do#rulu#u ara"trlmadan, kastl gazete haber ve yorumlarndan önyargl 

bir "ekilde aynen aktarlmak suretiyle “Ek” olarak sunulmas, partimiz 

hakknda “delil” olu"turma çabasnn ne boyutlara ula"t#n açkça 

göstermektedir. Bu sözde “delil” olu"turma sürecine baz gazete ve 

gazetecilerin de katkda bulunma gayreti içinde olduklar 

anla"lmaktadr. 

Ayrca, bizzat iddianamede yer verilen, Ba"bakan’n ba"ka bir vesileyle 

söyledi#i "u sözler de bu kavramlarn kullanlmasnda ne kadar 

hassasiyetle davranld#n göstermektedir:  
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“… Halknn yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde "unu unutmayalm 

ve gerçekleri birbirine hiçbir zaman kar"trmayalm; $slam devleti 

olmak ba"ka bir "ey, bir $slam ülkesi olmak ba"ka bir "ey. Bir defa 

bunu çok iyi kavrayaca#z, çok iyi anlayaca#z ve bu anlay"la yarna 

bakaca#z. Ben te"kilatmzn insanlarn bu hassasiyete özellikle 

davet ediyorum…” (s.39) 

Ba"bakann bu açklamalar, laikli#e aykr olmak bir yana, 

medeniyetlerin uyumuna vurgu yapmak suretiyle, dinlerin çat"ma ve 

gerginlik yerine toplumlar arasnda bar"a ve uyuma katk yapabilecek 

biçimde yorumlanabilece#ine ve Türkiye’nin de modern bir $slam ülkesi 

olarak bunu ba"arabildi#ine i"aret etmektedir. 

2. Basnda yer alan haberler do#rulanmadan “delil” olarak 

kullanlm"tr 

$ddianamede, Meclis eski Ba"kan Bülent Arnç’n “laik devlet ilkesine 

aykr eylem ve demeçleri” arasnda, “Ba"kanl#n yapt# TBMM’nin 

mescidinde Kuran kursu açld#nn yazl basnda yer ald#” "eklinde bir 

ifadeye de yer verilmi"tir (s.57). 

Ba"savclk konuyla ilgili biraz ara"trma yapm" olsayd, bu haberin 

tamamen düzmece oldu#unu ö#renebilirdi. Nitekim bu konuda CHP 

Denizli Milletvekili Mehmet Ne""ar tarafndan TBMM Ba"kan Bülent 

Arnç’a yöneltilen “TBMM kampusü içindeki mescitte Kur’an Kursu açlp 

açlmad#” "eklinde bir soru önergesi üzerine mesele aydnlatlm"tr. Bu 

soruya verilen 3.7.2005 tarihli cevapta Mecliste Kur’an Kursu açlmad#, 

kurs açma yetkisinin de Diyanet $"leri Ba"kanl#na ait oldu#u 

belirtilmi"tir.  (EK – 21) 

3.  Anayasann dili tahrif edilmi"tir. 

$ddianamede Anayasa’nn 90 nc maddesinin son fkras trnak içinde 

aynen aktarlmasna ra#men dili de#i"tirilmi"tir. Son fkra "öyle 

alntlanm"tr: “yöntemince yürürlü#e konulmu" temel hak ve 

özgürlüklere ili"kin uluslararas antla"malarla yasalarn ayn konuda farkl 
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hükümler içermesi nedeniyle çkabilecek uyu"mazlklarda, uluslararas 

antla"ma hükümleri esas alnr” (s.9). Halbuki, Anayasann 90 nc 

maddesinin son fkrasnn son cümlesi "u "ekildedir: “Usulüne göre 

yürürlü#e konulmu" temel hak ve özgürlüklere ili"kin milletleraras 

andla"malarla kanunlarn ayn konuda farkl hükümler içermesi nedeniyle 

çkabilecek uyu"mazlklarda milletleraras andla"ma hükümleri esas 

alnr.”  

Benzer bir yanl"lk, Anayasann 69 uncu maddesinin altnc fkras 

aktarlrken de yaplm"tr (s.7). Anayasadan aynen alnt yaplmadan 

kullanlan terim ve kavramlar ki"isel tercihin yansmas olarak kabul 

edilebilir. Hiç kimsenin Anayasann dilini be#enme mecburiyeti yoktur. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi d"nda hiçbir ki"i veya kurumun 

Anayasann dilini de#i"tirmeye kalk"ma yetkisi de yoktur. $ktidar 

partisinin Anayasaya aykr fiillerin oda# haline geldi#ini ileri süren bir 

iddianamenin en azndan Anayasann diline sadk kalmas beklenirdi.  

4. Anamuhalefet partisi Anayasa de#i"ikliklerinin "ekil denetimini 

isteyemez. 

$ddianameye göre, Anayasann 10 ve 42 inci maddelerinde de#i"iklik 

yapan “yasann iptali için Ana Muhalefet Partisi 27.02.2008 tarihinde 

Anayasa Mahkemesine ba"vurmu"tur.” (s.133). Bu ifade hem hukuki hem 

de olgusal olarak yanl"tr. Anayasann 148 inci maddesine göre, 

anamuhalefet partisinin Anayasa de#i"ikliklerine ili"kin kanunlarn "ekil 

bakmndan denetlenmesi için Anayasa Mahkemesine ba"vurma yetkisi 

yoktur. Bu yetki Cumhurba"kanna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin be"te birine aittir. Bilindi#i gibi, mevcut anamuhalefet 

partisinin milletvekili says tek ba"na böyle bir ba"vuru için yeterli 

de#ildir. Nitekim söz konusu kanunun iptali için ba#msz ve baz 

muhalefet partilerine mensup milletvekilleri birlikte ba"vuruda 

bulunmu"tur.  
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5.  “Cemaat” kavram yasalara yeni girmemi"tir 

$ddianamede  “13.6.2006 gün ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 

‘Mükellefler’ ba"lkl 2. maddesinin be"inci fkrasnda; ‘Dernek veya 

vakflara ait iktisadî i"letmeler: Dernek veya vakflara ait veya ba#l olup 

faaliyetleri devaml bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fkralar 

d"nda kalan ticarî, snaî ve ziraî i"letmeler ile benzer nitelikteki 

yabanc i"letmeler, dernek veya vakflarn iktisadî i"letmeleridir. Bu 

Kanunun uygulanmasnda sendikalar dernek; cemaatler ise vakf saylr.’ 

hükmü getirilerek, cemaat kavramnn yasalara girdi#i,” ileri sürülmü" ve 

bu husus da “laiklik kar"t eylemler” arasnda saylm"tr. (s.110-111). 

Halbuki “cemaat” kavram, yasalara ilk defa girmi" de#ildir. (EK – 22) 

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu ilk olarak 3.6.1949 tarihinde kabul 

edilmi"tir (5422 sayl KVK, Resmi Gazete 10.6.1949-7229). Bu ilk 

Kurumlar Vergisi Kanununda da, “Bu Kanunun tatbikatnda sendikalar 

dernek; cemaatler vakf hükmündedir” hükmüne yer verilmi"tir 

(m.1,f.2). 13.6.2006 tarihinde ise Kurumlar Vergisi Kanunu yenilenirken 

baz hükümler aynen korunmu", bazlar de#i"tirilmi"tir. Yeni 

düzenlemede yaplan de#i"iklik, “tatbikatnda” kelimesi yerine 

“uygulamasnda”, “hükmündedir” kelimesi yerine de “saylr” 

denilmesinden ibarettir. Öte yandan, “cemaat” kavram 1961 tarihli 

Vergi Usul Kanununun 10 ve 94 üncü maddelerinde de geçmektedir. Kald 

ki, vergi hukuku tekni#i açsndan bu maddedeki “cemaat” kavram 

Ba"savcnn zannetti#i gibi “tarikatlar” de#il, Türkiye’nin taraf oldu#u 

baz uluslararas andla"malarda bahsi geçen “dini aznlklara ait 

cemaatleri” ifade etmektedir. Hükmün amac da, bu cemaatlere ait 

ticari i"letmelerin vergilendirilmesini sa#lamaktr. 

6. “Hastalar için ibadet mekan” düzenlemesi on yldr yürürlüktedir 

$ddianamede “Sa#lk Bakanl#'nca hazrlanan Sa#lk Kurulu"lar 

Ruhsatlandrma Yönetmeli#i Tasars’nn 113. maddesinde birinci 

basamak sa#lk kurulu"larnda, hastalarn dini gereklerini yerine 

getirebilecekleri mekânlar ayrlmasnn öngörüldü#ü”  belirtilmekte ve 
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bunun iktidarn laiklik ilkesine aykr bir eylemi oldu#u ileri sürülmektedir 

(s.154). Söz konusu yönetmelik tasla#nn 113.maddesinde “Sa#lk 

kurulu"larnda, hastalarn dinî gereklerini yerine getirebilecekleri uygun 

mekânlar ayrlr” "eklinde bir hükmün oldu#u do#rudur. Ancak, bunun 

laiklik ilkesine aykr oldu#unu söylemek için hasta haklar konusundaki 

ulusal ve uluslararas düzenlemelerden habersiz olmak gerekir. Üstelik 

bundan haberdar olabilmek için çok fazla ara"trma yapmaya da gerek 

yoktur. Taslak yönetmeli#in “laikli#e aykr” oldu#u ileri sürülen ayn 

maddesinin ikinci fkrasnda atf yaplan ve on yldr yürürlükte bulunan 

Hasta Haklar Yönetmeli#inin 38 inci maddesine bakmak yeterlidir.  

01.08.1998 tarih ve 23420 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Hasta 

Haklar Yönetmeli#inin “Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini 

Hizmetlerden Faydalanma” ba"l#n ta"yan 38 inci maddesinde aynen 

"öyle denmektedir: “Sa#lk kurum ve kurulu"larnn imkanlar ölçüsünde 

hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken 

tedbirler alnr. Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, 

ba"kalarn rahatsz etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tbbi 

tedaviye hiç bir "ekilde müdahalede bulunulmamak "art ile hastalara 

dini telkinde bulunmak ve onlar manevi yönden desteklemek üzere 

talepleri halinde, dini inançlarna uygun olan din görevlisi davet edilir. 

Bunun için, sa#lk kurum ve kurulu"larnda uygun zaman ve mekan 

belirlenir. $fadeye muktedir olmayp da dini inanc bilinen ve kimsesiz 

olan agoni halindeki hastalar için de, talep "art aranmakszn, dini 

inançlarna uygun olan din görevlisi ça#rlr. Bu haklarn nasl ve ne 

zaman kullanlaca# ve bu konuda alnacak tedbirler, sa#lk kurulu"unun 

çal"ma usul ve esaslarn gösteren mevzuatta ayrca düzenlenir.”  

Bu yönetmelik, yayn tarihinden anla"laca# üzere, iktidarmzdan çok 

önce yürürlü#e girmi"tir. Dolaysyla, hastalarn dini gereklerini yerine 

getirebilecekleri uygun mekanlarn ayrlmasn öngören ve henüz 

yürürlü#e girmemi" olan bir yönetmelik hükmü “laikli#e aykr bir eylem” 

olarak görülüyorsa, ayn konuda on yldr yürürlükte bulunan bir 

yönetmelik hükmünü nasl de#erlendirmek gerekiyor?  
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Kald ki, ulusal hukuktaki bu düzenleme hasta haklar konusundaki 

uluslararas standartlarla tamamen uyumludur. Sa#lk kurulu"larnda 

hastalarn seçtikleri dine göre din adamlarndan destek alabilmeleri ve 

dini gereklerini yerine getirebilecekleri imkanlar sa#lanmas sa#lk 

hizmeti gereklerine, sa#lk kurulu"lar akreditasyon standartlarna, hasta 

haklar hususundaki evrensel bildirgelere ve uluslararas sa#lk kurulu"lar 

kriterlerine göre yaplm" bir düzenlemedir. Dünya Tabipler Birli#i’nin 

yaynlad# 1981 Lizbon ve 1995 Bali “Hasta Haklar Bildirgesi”, 

Amsterdam’da 1994 ylnda yaymlanan Avrupa’da Hasta Haklarnn 

Geli"tirilmesi Bildirgesi, Amerika Hastane Birli#i Hasta Haklar Bildirisi 

gibi birçok uluslararas belgede bu konuda düzenlemeler mevcuttur. 

Son yllarda sa#lk hizmeti sunumu, sa#lk kurulu"larnn fiziki yaps, 

tbbî malzeme, sa#lk personeli gibi alanlarda Sa#lk Bakanl#mz ve 

ülkemizin özel sa#lk sektörü uluslararas standartlar yakalam" ve 

ülkemiz bu hususta Dünya ülkeleri arasndaki yerini alm" bulunmaktadr.  

Dünyada ve özellikle ABD’de en yaygn ve saygn sa#lk kurulu"larnn 

akreditasyon kurulu"u olan JCI (Joint Comission International-Uluslararas 

Birle"ik Komisyon) tarafndan 2003 Yl Ocak Aynda yaymlanan  

“Hastaneler $çin Akreditasyon Standartlar”nda, “Kurum hasta ve 

ailelerinin ibadet taleplerine ya da hastann ruhani ve dini benzer 

taleplerine cevap veren bir sürece sahip olmaldr” ve “Bir hasta ya da 

ailesi dini ya da ruhani inançlarla ilgili olarak birisi ile görü"mek 

istedi#inde, kurum bu iste#e yant verme sürecine sahip olmaldr” 

"eklinde ifade edilen standartlar bulunmaktadr. 

Ülkemizde de, Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi, Uluda# Üniversitesi 

Tp Fakültesi hastaneleri, Mesa, Bayndr, Acbadem, Amerikan 

Hastaneleri gibi 20 civarnda hastanenin JCI (Joint Comission 

International- Uluslararas Birle"ik Komisyon) tarafndan akredite edildi#i 

ve bu hastanelerin hastalarnn dini ve ruhani taleplerini kar"lama 

standartlarn yerine getirdi#i bilinmektedir. 
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Di#er taraftan Amerika, $ngiltere, Almanya, Avustralya gibi ülkelerin 

hastanelerinde her biri kendi çal"ma alannda uzman üyelerden olu"an 

“Etik Kurullar” yer almakta olup, “Hastanenin Din Sorumlusu” da bu 

Kurulun üyesidir. Uygar ülkelerde bu tür düzenlemeler yaplmakta ve bu 

düzenlemeler insan haklarnn ve bunun sa#lk alannda yansmas olan 

hasta haklarnn bir gere#i oldu#u de#erlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, “hasta haklar”na ili"kin AK Partiye yöneltilen bu suçlama 

da,  iddianamenin temel sorunlarndan birinin iddialarla ilgili ulusal ve 

uluslararas hukuki düzenlemeler ve etik standartlar (EK – 23) 

ara"trlmadan kaleme alnd#n göstermektedir. 

7. Talim ve Terbiye Kurulu Ba"kanl# Yönetmeli#inden sadece 

mükerrer hükümler çkarlm"tr 

$ddianamede, “Milli E#itim Bakanl# Talim ve Terbiye Kurulu Ba"kanl# 

Yönetmeli#i”nin 15 inci maddesinde yer alan  ‘Gençleri Cumhuriyet 

esaslarna göre hazrlayacak ve okullarda milli terbiyeyi kuvvetlendirecek 

tedbirleri almak’ "eklindeki hükmün 8.11.2003 tarihinde kaldrld# ileri 

sürülmektedir (s.107). Halbuki, burada kaldrlan hüküm, ayn 

yönetmeli#in 6 nc maddesinin “s” bendinde ve 16 nc maddesinin “i” 

bendinde açkça yer alm"tr. Üstelik bu hükümler söz konusu 

yönetmeli#e 17.10.2003 tarihinde Hükümetimiz tarafndan konulmu"tur. 

Son yaplan de#i"ikli#in amac, sadece ayn hükmün Yönetmelikte 

mükerrer yazmn önlemektir. Dolaysyla Yönetmelikten söz konusu 

hükmün çkarld# iddias gerçek d"dr. (EK – 24) 

8. Talim ve Terbiye Kurulu Ba"kanl#’nda görevlendirilen personel 

tek bir sendikaya üye de#ildir 

$ddianamede “Talim Terbiye Kuruluna sorulmakszn görevlendirilen 33 

ki"inin Cumhuriyet devrimlerine aykr faaliyetleriyle bilinen E#itim Bir-

Sen’e üye olanlar arasndan seçildi#i” ileri sürülmektedir (s.113). 

Halbuki, görevlendirilen ö#retmenlerin 9’u Türk E#itim-Sen, 4’ü E#itim-

Bir-Sen, 2’si E#itim-Sen üyesidir. Di#erleri ise hiçbir sendikaya üye 

de#ildir.  (EK – 25) 
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Ayrca, masumiyet karinesine herkesten çok dikkat etmesi gereken iddia 

makamnn, yasal bir kurulu" olarak faaliyet gösteren bir sendikay 

“Cumhuriyet devrimlerine aykr faaliyetleriyle bilinen” bir kurulu" 

olarak nitelemesi ve bu sendikaya üye devlet memurlarn da zan altnda 

brakmas hukuk devleti anlay"yla ba#da"mamaktadr.  

9. Kadrola"ma iddialar mesnetsizdir 

$ddianamede yer verilen Hükümetimiz dönemindeki kadrola"ma iddialar 

kesinlikle gerçe#i yanstmamaktadr. Kadrola"ma suçlamas yaplrken, 

hiçbir somut delil ortaya konulamam"tr. Kimler, nereye ve niçin 

atanm"tr? Bu atananlarn laiklikle ilgili sorunlar nedir ve hangi 

nitelikleri sebebiyle suçlanmaktadr? Bu sorularn cevaplar iddianamede 

yoktur. Ki"ileri hiçbir somut delil göstermeden suçlamak, hukuk devleti 

anlay"na ve hukuk eti#ine uygun dü"memektedir. 

Di#er taraftan, bütün atamalar için mevzuat gere#i “Ba"bakanlk 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlü#ü” tarafndan inceleme ve güvenlik 

soru"turmas yaplmaktadr. $ktidarmz döneminde göreve atanan 

personel için gerekli güvenlik soru"turmalar yaplm" olup, özellikle üçlü 

kararname ile atanan personelin kararlar, Ba"savcy da göreve getiren 

zamann Cumhurba"kan tarafndan da onaylanm"tr. Ayrca, tüm bu 

atamalar idari yarg denetimine tabi oldu#undan, Anayasa veya yasalara 

aykr i"lemlerin yarg tarafndan iptal edilmesi yolu her zaman açktr. 

Hal böyleyken, yasalara tamamen uygun bir "ekilde yaplan, tarafsz 

Cumhurba"kannn onaylad# ve birço#u yarg denetiminden geçmi" olan 

atamalar belli bir amaca matuf “kadrola"ma” olarak sunmak, hukuk 

devleti anlay" ve iyi niyetle ba#da"mamaktadr.  

Di#er yandan, iddianamede “Devlet kadrolarnn $slami bir yapya 

dönü"türülmesi” sürecinde “Diyanet $"leri Ba"kanl# kadrosunda görev 

yapan çok sayda memur”un, di#er kurumlar yan sra hastane 

yöneticili#inde görevlendirildi#i iddia edilmi"tir (s.143). Bu iddia da, 

di#erleri gibi, aslszdr. !öyle ki: 
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Ba"ka kamu kurum ve kurulu"larnda görev yapan personelin Sa#lk 

Bakanl#na nakilleri 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun kurumlar 

aras nakli düzenleyen 74 üncü maddesinin birinci fkrasnn “Memurlarn 

bu Kanuna tabi kurumlar arasnda, kurumlarn muvafakat ile kazanlm" 

hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde 

derece yükselmesi suretiyle, bulunduklar snftan veya ö#renim 

durumlar itibariyle girebilecekleri snftan, bir kadroya nakilleri 

mümkündür” hükmü çerçevesinde gerçekle"tirilmektedir.  

Söz konusu hüküm çerçevesinde, evvelce, tüm Bakanlklarda oldu#u gibi, 

ba"ka kamu kurum ve kurulu"undan takdîren atamalar yaplabilmekte ve 

bu atamalarda kamu yarar ve hizmet gerekleri d"nda bir ksm sübjektif 

saik ve maksadlar gözetilebilmekte iken, 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayl 

Resmî Gazete’de yaymlanarak yürürlü#e konulan Sa#lk Bakanl# Atama 

ve Nakil Yönetmeli#i ile kurumlar aras nakiller bakmndan (m.17) 

objektif kstaslar belirlenmi" ve ba"ka kurumlardan Sa#lk Bakanl#mza 

nakillerde, Türkiye’de bir ilk gerçekle"tirilerek kura usûlü kabul 

edilmi"tir. Bu çerçevede Sa#lk Bakanl#na !ubat ve Eylül dönemlerinde 

kura ile kurumlar aras nakiller yaplmaktadr. Bu "ekilde yaplacak 

atamalarda ilan edilecek kadrolar, 6 nc ve 5 inci hizmet bölgelerinden 

ba"lamak üzere belirlenmektedir. Kura, bütün kamu kurum ve 

kurulu"larnda görev yapan personele açk olup, kurum ve personel 

bakmndan herhangi bir kstlama sözkonusu de#ildir ve esasen kstlama 

yaplmas da hukuken mümkün olamaz.  

Diyanet $"leri Ba"kanl# da, 633 sayl Diyanet $"leri Ba"kanl# Kurulu" ve 

Görevleri Hakknda Kanun uyarnca Ba"bakanl#n ba#l kurulu"u olup, bir 

kamu kurumudur ve personeli de memur statüsündedir. Dolaysyla bütün 

kamu kurum ve kurulu"unda çal"an personel gibi, Diyanet $"leri 

Ba"kanl# personeli de Sa#lk Bakanl#mzn kurumlar aras naklen atama 

kurasna müracaat edebilmekte ve kurada çkt# ve yerle"ti#i takdirde 

atamas yaplmaktadr.  
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Kura, herkesin katlmna açk olup, bo" kadrolar ilan edilmekte ve 

müracaatlar alnp tercihler yapldktan sonra noter huzurunda 

gerçekle"tirilmektedir. Kurumlar aras atamalar bu "ekilde kura ile 

yapld#ndan, torpil, iltimas ve sair usul ile objektiflikten uzak atamalar 

yaplmas maddeten de mümkün olamaz. Herhangi bir kurum veya 

personele ayrcalk tannmas veya müracaatnn engellenmesi de 

sözkonusu de#ildir.  

Di#er yandan, Sa#lk Bakanl#na ba#l hastanelere yönetici atamalar da 

“Sa#lk Bakanl# Personeli Unvan De#i"ikli#i ve Görevde Yükselme 

Yönetmeli#i” hükümleri çerçevesinde yaplmakta olup; bu Yönetmelikte 

belirlenen "artlar ta"yan bütün personel görevde yükselme e#itim ve 

snavna katlabilmekte ve bu e#itim ve snav neticesinde ba"ar 

durumuna göre atama yaplmaktadr. 

Di#er kamu kurum ve kurulu"larndan Bakanl#mza atanmak isteyen 

personel kura ile tespit edilip atand#ndan ve Sa#lk Bakanl# 

hastanelerine yaplan yönetici atamalar da, "artlar ta"yan tüm 

personelin katlmna açk görevde yükselme e#itimi ve snav neticesinde 

yapld#ndan, Diyanet $"leri Ba"kanl# personeline özel bir uygulama 

yaplmas veya ayrcalk tannmas hukuken mümkün de#ildir. 

Bu sebeplerle, Diyanet $"leri Ba"kanl#nda görev yapan “çok sayda” 

memurun, hastane yöneticili#ine görevlendirildi#i iddias tamamen afâki 

ve mesnetsizdir. Kald ki, iddia makamnn de#erlendirmesinin aksine, 

Sa#lk Bakanl#na ait bu tip sa#lk hizmetleri snf d"nda personelin 

atanabilece#i 1650 kadar yönetici kadrosundan, AK Parti iktidar 

döneminde Diyanet !$leri Ba$kanl%ndan atama veya görevlendirme 

suretiyle yönetici yaplan personel says sadece 6’dr. 

Sonuç olarak, önceki iktidarlarla kar"la"trld#nda AK Parti iktidarnn 

kamu kurumlarna yönelik bir kadrola"ma politikasn olmad#  bir 

gerçektir. 
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10. Hakknda disiplin soru"turmas açlan partililerin beyanlarnn 

delil olarak iddianameye konulmas mümkün de#ildir 

$ddianameye göre, “siyasi partilerin hedef ve amaçlaryla ba#da"mayan 

eylem ve söylemleri nedeniyle ilgili ki"ilerin ele"tirilmemesi ve 

haklarnda disiplin soru$turmas ba$latlmamas, bu eylem ve 

söylemlerin o siyasi parti tarafndan benimsendi#i anlamndadr” (s.25). 

Buna ra#men partimizin baz üyelerle ilgili olarak parti tüzü#ü uyarnca 

yapt# disiplin soru"turmalarnn görmezlikten gelinerek, hakknda 

soru"turma i"lemi yaplan parti üyelerinin beyanlarnn da delil olarak 

sunulmas bir tutarszlk ve önyargnn bulundu#unu göstermektedir.  

$ddianamede partimizin baz milletvekillerinin ba"örtüsünün kamu 

görevlileri için de serbest olmas gerekti#i yönündeki ve ba"ka 

konulardaki ki"isel beyanlar partimiz aleyhine delil olarak sunulmu"tur. 

Halbuki partimiz bu tür ki"isel görü"leri benimsemedi#ini kamuoyuna 

açklamakla yetinmemi", parti politikalarna aykr bu konu"malar 

yapanlar hakknda disiplin soru"turmas yapm" ve ceza vermi"tir. (EK – 

26) 

Normalde dü"ünce ve ifade özgürlü#ü kapsamnda bulunan bu sözler 

hakknda bile disiplin soru"turmas açmamz, parti olarak bu konularda 

ne kadar hassas oldu#umuzu göstermektedir. Dolaysyla bu ki"iler 

hakknda partimizin disiplin soru"turmas ba"latt# kamuoyuna 

açkland# ve basn ve yayn organlarnda da yer ald# halde, bu sözlerin 

partimiz hakknda delil olarak sunulmas iyiniyetle ba#da"mayan bir 

tutumdur. 

11. Tekzip edilen ve asl olmayan konu"malar iddianamede deliller 

arasnda saylm"tr 

$ddianamede daha sonra tekzip edilen parti üyelerine ait beyanlar da 

delil olarak kullanlm"tr. Halbuki, kamu adna hareket eden iddia 

makamnn iddianamesini gazete kupürlerine dayandrrken, bu 

haberlerle ilgili tekziplerin olup olmad#n da ara"trmas gerekirdi. 

Ayrca ayn haber birden fazla basn ve yayn organnda birbirinden farkl 
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"ekillerde yer alm" olmasna ra#men, iddianamede bunlardan sadece 

maksada uygun oldu#u dü"ünülenlerin alnmas da objektiflikten 

uzakla"ld#n göstermektedir.  

Bu ba#lamda iddianamede AK Parti Mardin Milletvekili Nihat Eri’nin 

TBMM D"i"leri Komisyonu toplantsnda 2003 yl Aralk aynda yapt# 

konu"mada din e#itiminin yeterince verilmemesinden yaknarak “Böyle 

olunca da gençler illegal örgütlerin eline dü"üyor. Tehvid-i Tedrisat 

Kanunu getirildi tekkeler kaldrld, ama tekkelerde verilen bilgi, 

mevcut düzenleme ile verilemiyor. Bu yüzden insanlar yanl" yerlere, 

hatta örgütlere yöneliyorlar,” dedi#i ileri sürülmü"tür (s.77). Halbuki söz 

konusu konu"ma iddianamede ileri sürüldü#ü gibi olmayp, bu konu"mada 

kesinlikle “tekke” kelimesi geçmemi"tir. Nitekim Komisyon Ba"kan da bu 

durumu teyit etmi"tir. Ayrca, basnda çkan haberler üzerine Nihat Eri, 

“tekzip” metni göndermi", ertesi günkü yaynlarnda bir ksm gazeteler 

açklamalarndan bahsetmi"tir. Tekzipten hiç bahsetmeyen bir gazete 

muhabirine Basn Konseyi tarafndan  “uyarma” cezas verilmi"tir.    (EK – 

27) 

Di#er yandan, iddianamede AK Parti $stanbul Milletvekili Egemen Ba#"’n 

açkça “Bu benim dü"üncem. Partimin dü"üncesini soruyorsanz, henüz 

bu konuyu konu"madk” "eklinde ifade etti#i ki"isel görü"leri adeta 

partimizi ba#layan beyanlar olarak gösterilmi"tir (s.98). Ba#" bu 

konu"mann baz ksmlarn tekzip etti#i ve tekzip metni 7 ve 8 !ubat 

2008 tarihli basn ve yayn organlarnda yer ald# halde iddianamede bu 

husus belirtilmemi"tir. Aksine, bu konu"mann ba#lamndan koparlarak 

ve tekzipler dikkate alnmadan, Merve Kavakç hadisesiyle 

irtibatlandrlmaya çal"lmas (s.124), iddianamenin kurgusal boyutunu 

gösteren di#er bir çarpc örnektir. (EK – 28) 

$ddianamede, bir televizyon programnda “AKP'nin Merkez Karar ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Ay"e Böhürler ile Meclis Anayasa Komisyonu 

Ba"kan Burhan Kuzu arasnda geçen konu"mada, Ay"e Böhürler’in 

türbanl olarak hukuk ö#renimini bitirmi" bir kadnn yargçlk yapmasn 
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savundu#u, bu do#rultudaki önerilerini Burhan Kuzu’nun, "Acele etmeyin 

ona da sra gelecek" diye yantlad#” "eklindeki ifadelere yer verilmi"tir 

(s. 95). 

Bu iddia da tamamen gerçek d"dr. Burhan Kuzu, hiçbir yerde böyle bir 

açklama yapmam"tr. Bu konuda yaynlanan gazete haberlerine itibar 

etmek yerine, söz konusu televizyon programnn kasetleri izlenmi" 

olsayd, iddianamede bu aslsz sözlere yer verilmezdi. Nitekim Kuzu, 

hakknda bu yönde çkan gazete haberlerini tekzip etmi" ve bu tekzip 

yazs daha önce bu yanl" haberi yaynlayan gazetelerin kö"e yazarlar 

tarafndan da yaynlanm"tr.  (EK – 29) 

Ayn "ekilde, iddianamede partimiz Gaziantep Milletvekili Fatma !ahin’in 

“kamuda türban taklmas” hakknda beyanda bulundu#u ileri 

sürülmü"tür. (s.97). Ancak, Fatma !ahin’in konu"mas baz basn 

organlarnda tamamen çarptlarak yer alm"tr. !ahin, daha sonra 

“kamuda çal"anlarn ba"örtüsü takmas gerekti#ine ili"kin bir dü"üncesi 

ve çal"masnn olmad#n” açkça belirtmi" ve bu konudaki düzeltmeler 

farkl basn organlarnda yer alm"tr.  (EK – 30) Ne yazk ki, bu 

düzeltmeler de iddianamede yer almam"tr.  

 

$ddianamede, Ula"trma Bakan Binali Yldrm’n “Reformlar sancl olur… 

Tarihte de bu reformlar gerçekle"tirilirken birço#u kanl oldu. Bu konuda 

sabr ve zamana ihtiyacmz var. Önemli olan bir "eyi yaparken krp 

dökmemek ve bu da bizim hassasiyetimiz. Yolumuza da bu "ekilde devam 

edece#iz.” "eklinde beyanda bulundu#u ileri sürülmü"tür. Binali 

Yldrm’n bu konu"mas çe"itli basn organlarnda yer alm", bunlardan 

sadece birisinde “kanl oldu” ibaresi geçmi"tir. Oysa bu konu"maya yer 

veren çok saydaki di#er yayn organlarnda bu ibare kesinlikle 

bulunmamaktadr. Kald ki, bu konu"mann yapld# derne#in resmi 

tutanaklarnda da, söz konusu cümle “Reformlar sancl olur. Reformlar 

uzla"arak yapmak toplumun menfaatinedir. Reformlarn bir ksmnn sonu 
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alnd. Bir ksmnn da zamana ba#l olarak alnacaktr. Krp dökmeden i" 

yapmak zorundayz” "eklinde yer almaktadr. (EK – 31) 

$ddianamede Devlet Bakan Mehmet Aydn’n; 2004 yl Nisan aynda 

Almanya’da Frankfurter Allgemeine gazetesine verdi#i demeçte “E#er bir 

kadn kapanmas gerekti#ini dü"ünüyorsa, bu konuda bir demokrat 

olarak sadece "unu söyleyebilirim: buna hakk var…Türban taklmas, 

kamu kurulu"larnda mümkün olabilir…Bizim kadnlara kendi 

kurallarmz zorlamaya hakkmz yok. Aksi halde bir yan konudan büyük 

sorun yaratrz” dedi#i ileri sürülmektedir. (s. 89). Oysa Mehmet Aydn 

bu sözleri Almanya’da o tarihte ya"anan ba"örtüsü tart"malar hakknda 

söylemi"tir. Mehmet Aydn’a Almanya’da ad geçen gazete muhabiri, 

“Berlin’de ba"n örterek devlet okulunda derslere giren ö#retmen 

nedeniyle Almanya’da yo#un "ekilde $slami ba"örtüsü tart"lmaktadr. 

Hicap (ba"örtüsü) $slamc a"rl#n bir simgesi midir?” "eklinde sorular 

yöneltmi"tir. Aydn’n iddianamede yer verilen sözleri bu soruya verilen 

bir cevap olup, Türkiye’deki sorunla ilgisi yoktur.  (EK – 32) 

 

Di#er yandan, iddianamede Konya'nn Seydi"ehir AKP’li Belediye Ba"kan 

$brahim Halc’nn ''$n"allah bütün okullar imam hatip olacak'' dedi#i, ileri 

sürülmektedir (s.105). Sadece Cumhuriyet gazetesinde yer alan bu iddia 

tamamen aslszdr. $ddianamedeki bu söz, $brahim Halc’nn 

konu"masn haber yapan 30 Mart 2008 tarihli çok saydaki yerel 

gazetenin hiçbirinde yer almam"tr. (EK – 33) 

 

12. Parti yetkililerinin benimsemedi#i ifadeler ve faaliyetler odak 

olmada delil olarak kullanlm"tr 

$ddianamede parti yetkililerinin desteklemedi#i konu"malar delil olarak 

yer alm"tr. Parti üyelerinin söylem ve eylemlerinin kapatma davasnda 

ilgili siyasi parti açsndan odak olmada kullanlabilmesi için parti 

yetkililerinin bunlar benimsemesi "arttr. $ddianamede, parti üyelerinin 
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söylem ve eylemlerinin parti yetkilileri tarafndan benimsendi#ine dair 

en küçük bir delil sunulamam"tr. Hatta, parti yetkilileri tarafndan 

açkça reddedilen sözler bile deliller arasnda saylm"tr. 

Örne#in, iddianamede AK Parti Adana eski Milletvekili Abdullah 

Çal"kan’n sözleri deliller arasnda saylm"tr (s.90-91). Oysa ayn 

toplantda divan yöneten Genel Ba"kan Yardmcs Nihat Ergün, bu 

konu"maya müdahale etmi", parti olarak bu görü"leri benimsemediklerini 

açklam", ama bu açklamaya iddianamede yer verilmemi"tir. Nihat 

Ergün, Abdullah Çal"kan’n konu"masnn ardndan "unlar söylemi"tir.  

(EK – 34) 

“Biz bir hizmet milliyetçisiyiz, hizmet. Parti olarak da bir hizmet 

partisiyiz, bir ideolojik parti de#iliz. Toplumu adam etme sevdasnda bir 

partinin üyeleri de#iliz biz. Toplumu bir veri kabul ediyoruz. $"te toplum 

bu. Bu toplumdan etkileniyoruz, günü geldi#inde bu toplumu etkiliyoruz, 

görü" ve dü"üncelerimizle. Bu toplumun var olan problemlerini çözmek 

ve bunu daha ileriye götürmek için u#ra"an bir siyasi partiyiz. 

Muhafazakâr demokrat bir siyasi partinin üyeleriyiz, gençli#iz, 

yöneticileriyiz. Muhafazakâr partiler devrimci partiler de#ildirler. Ye"il 

ya da krmz, önemli de#il. Tedricî de#i"imden yana olan evrimci 

partilerdir. De#i"imden yanayz, yenilikçiyiz. Ama, bu yenilikçilik kökten 

silen atan, devrimci bir yenilenme de#ildir. Kendi kendine, do#al süreci 

içerisinde de#i"en, bir evrim geçiren bir yenilenmedir. Böyle bir 

yenilenmeden yanayz. Kökten silip atan bir yenilenmenin toplumu tahrip 

etti#ini dü"ünürüz. Böyle bir yenilenme yerine evrimci, birbirinden 

etkilenerek toplumu ilerleten, mesafe aldran bir yenilenmenin öncüleri 

olan muhafazakâr demokrat bir siyasi partinin temsilcileriyiz. O açdan, 

bizim yakla"mlarmzn radikal olmad#mz, köktenci olmad#mz, 

toplumu adam etme sevdasnda olmad#mz, toplumu bir veri olarak 

kabul etti#imizi, o veriyle etkile"im içerisinde kâh ondan etkilenerek kâh 

onu etkileyerek ilerleme kaydetmemiz gerekti#ini dü"ünen bir siyasi 

partiyiz. Baz köktenci partiler toplumu be#enmezler, onu adam etmek 

sevdasndadrlar, kendi hâline brakrsan ya davulcuya ya zurnacya 
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gidece#ine inanrlar. Onun için, ensesinden devletin sopasn eksik 

etmemek ve onu hiza istikamete sokmak pe"inde ko"mu"lardr. Böyle 

dönemler ya"am"tr Türkiye. Bu dönemlerin Türkiye'de topluma da, 

siyasete de bir "ey katmad#n, kazandrmad#n biz, hepimiz biliyoruz. 

 

Onun için, de#erli arkada"lar, siyaset bir vatanseverlik i"i, 

vatanmza, milletimize sahip çkma i"i ve onu bugün bulundu#u yerden 

daha ileri bir noktaya götürme i"idir. Onu yapyor AK Partililer. (Alk"lar) 

Belediye ba"kanlar bunu yapyorlar, meclis üyeleri, il genel meclisi 

üyeleri bunu yapyorlar. Yapt#mz "ey budur.” 

 

AK Parti, baz parti üyelerinin ve belediye ba"kanlarnn parti 

politikalaryla uyu"mayan ki"isel görü"lerini benimsemedi#i gibi, özellikle 

yerel yönetimlerin faaliyetlerinde parti politikalarna aykr tutum ve 

davran"lardan kaçnlmas gerekti#ine dair genelgeler yaynlam"tr.  

Nitekim, AK Parti Yerel Yönetimler Ba"kanl#, 2006 yl Mays aynda baz 

basn ve yayn organlarnda yer alan “AK Partili belediyelerin kültürel 

faaliyetler çerçevesinde da#tt# kitaplara ili"kin tart"malar” nedeniyle, 

24.5.2006 tarih, yyön/81.07./2006-1696 say ve “Kültürel Amaçl 

Toplantlar ve Yaynlar” konulu genelgeyi bütün AK Parti’li belediye 

ba"kanlarna göndermi"tir. 

AK Parti Genel Ba"kan Yardmcs, Yerel Yönetimler Ba"kan ve 

Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün imzas ile yaynlanan bu genelgede "u 

hususlara vurgu yaplm"tr : ( EK – 35 )  

 

 “Son zamanlarda belediyelerimizin kültürel içerikli toplant, panel 

ve konferanslar ile dergi, kitap, bro"ür gibi basl ne"riyatnda, 

kamuoyunu yanl" yönlendirebilecek, yanl" anla"labilecek, 

ba"kalarnca istismar edilebilecek veya gereksiz tart"malara yol 
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açabilecek nitelikte politik-sosyal ve dini konular i"lendi#i 

görülmü"tür. 

Belediyelerin asli görevleri arasnda yer almayan ve basn yayn 

organlarna da intikal eden bu hususlarn parti programmza, 

partimiz temel ilke ve amaçlarna da uygun olmad# ve partimiz 

genel merkezince tasvip edilmedi#i bilinmelidir. 

Sosyal ve kültürel amaçl çal"malar ve yaynlar konusunda 

yukardaki hususlara özen gösterilmesi gere#ini önemle rica eder, 

çal"malarnzda ba"arlar dilerim.” 

 

Bu genelge, çok sayda basn ve yayn organnda da yer alm"tr. Bu 

genelge, partimizin bu tür konularda ne kadar hassas oldu#unu açkça 

ortaya koymaktadr. Partimizle ilgili olarak kyda kö"ede kalm", ço#u 

defa tek bir gazetede yer alan, aslsz veya tahrif edilmi" haberlerin 

yo#un bir "ekilde kullanld# bir iddianamede,  neredeyse tüm 

gazetelerde yer alan bu genelgenin görmezlikten gelinmesi önyarg ve 

artniyetin bir göstergesidir.  

SONUÇ VE TALEP 

Bir bütün olarak de#erlendirildi#inde iddianame, toplumsal talepleri dile 

getirme görevi olan siyasilerin, toplumsal ve siyasi sorunlar kar"snda 

adeta duyarsz ve dilsiz oldu#u bir partiler düzeni istemektedir. 

$ddianamede “delil” olarak sunulan beyan veya eylemlerin özgürlükçü 

demokratik ve laik rejime yönelik bir tehdit olu"turdu#u söylenemez. 

Aksine, bu sözde “deliller”le bir siyasi partinin kapatlmasnn talep 

edilmesi, Türkiye’de demokrasiyi teksesli ve yasakç bir boyuta 

ta"yabilecek bir tehdit niteli#indedir. 

Yukarda ayrntl olarak açkland# üzere, ortada AK Parti’ye isnat 

edilebilecek nitelikte laikli%e aykr eylemler, hatta söylemler 

olmad#na göre, laikli#e aykr eylemlerin oda# olmaktan de#il, ancak 

“vehimlere dayal bir alglama hatas”nn varl#ndan söz edilebilir. Her 

 111 



biri tek ba"na laikli#e aykrlk olu"turmayan ifadeler, bir milyon defa 

tekrarlansa bile, bir partiyi Anayasaya aykr eylemlerin oda# haline 

getirmez.  

AK Parti, laikli%e aykr fiillerin de%il, kuruldu%undan itibaren yapt% 

çal$malarla ülkemize ve milletimize hizmetin oda% haline gelmi$tir. 

Sonuç olarak, bu nedenlerle, AK Partinin kapatlmas için açlan davann 

reddine karar verilmesi hususunu Anayasa Mahkemesinin takdirlerine 

saygyla sunarz. 30.04.2008 

 

 

 

Recep Tayyip ERDO%AN 

Adalet ve Kalknma Partisi 

Genel Ba"kan 

 

 

 

 
 
 
 
EK!    : 
35 Ekten olu"an toplam 3 klasör evrak 
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