
Millet adına karar veren Yargı organlarının Millet adına konuşma yetkisi de 
vardır…                                                                       Köln, 21 Mayıs 2008 
 
AKP hükümeti, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun yerinde ve haklı bildirisine karşı, 
suçluluk telaşı içerisinde, Hükümet sözcüsü ("eski hukukçu" ve eski Adalet Bakanı) Cemil 
Çiçek'in ağzından sert bir  açıklama yaparak, tek cümleyle şöyle buyurdu: "Yargıtay'ın 
Millet adına konuşma yetkisi yoktur". 
Halihazırda yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu konuda ne diyor? 
Yargıtay'ın Millet adına konuşma yetkisi var mıdır, yok mudur?  
 
Bu sorulara ilişkin olarak, Anayasası'nın Baslangıç bölümünün  4. paragrafı ile 
6. ve 9. maddelerini okuyalım: 
4. paragraf: "Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması 
anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla 
sınırlı medenî bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve bütünlüğün ancak Anayasa ve 
kanunlarda bulunduğu…" 
Madde 6: "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.  Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir 
surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." 
Madde 9: "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." 
 
Demek oluyorki,  
1. Kuvvetlerin birbirine üstünlüğü yoktur;  
2. Millete ait olan egemenlik yetkisini Yasama alanında TBMM, Yürütme 
alanında  
    Hükümet, Yargı alanında Bağımsız Mahkemeler kullanır. Hepsi Millet adına  
    yetkili olarak görev yapar.  
3. Millet adına karar veren Yargı organlarının Millet adına konuşma yetkisi 
    Anayasa'dan kaynaklanmaktadır. Bunun aksini iddia etmek, Bağımsız Yargı 
    organlarının konuşma hakkını karar hakkından ayırmak demektir ki, bu da 
    Anayasayı bilmemek ya da tanımamak anlamına gelir. 
 
-  Kendi yönettiği Devletin Bağımsız Yargı organına güven duymadığı için danışmayarak, 
   Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu Komiseri'ne “Yargı Reformu Strateji Taslağı”  
   adıyla belge sunan; 
- Bağımsız Yargı'yı Yürütme'nin güdümüne sokmak için amansız bir çaba içinde olan; 
- Yalnızca atama biçimindeki seçimlere dayanıp, eğitimi, deneyimi ve uzmanlığı gözardı 
   hattâ inkâr ederek, Yargı'yı küçümseyen; 
- Kuvvetler ayrılığı çerçevesinde Yasama ve Yürütme'yi Yargı'nın üzerinde gören; 
- Bu tasarruf ve çabalarıyla Anayasa'ya ve yasalara aykırı bir tutum sergileyen; böylece 
de  
  "tek parti diktatörlüğü" kurma niyeti gittikçe daha da belirginleşen AKP iktidarına, 
   yukarda sıraladığımız  gerçekleri anımsatmayı olağanüstü önemli sayıyoruz… 
 
AKP iktidarının - çoğunluk bende, benim dediğim de yaptığım da doğrudur - 
düşüncesizliği temelinde izlediği yol, etkin ve kalıcı önlemler alınmazsa, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 
sonunu getirir.  
Dolayısıyla, Türk seçmeni tarihî sorumluluğunu vakit geçirmeden anımsamak 
zorundadır… 
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