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12 Ekim 2014 tarihinde yaklaşık 14 bin 
hâkim ve savcının oy kullanacağı ve 
sonuçları tüm ülkeyi ilgilendiren bir 
seçime tanıklık edeceğiz. Seçim tarihi 
yaklaştıkça, Hakim ve Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK) seçimlerinin iktidar 
çatışmasının bir cephesi haline geldiğini 
görmekteyiz. Güç odakları arasında 
yaşanan bu çekişme, ülkemizi germekte, 
toplumu kutuplaştırmakta ve demokratik 
toplum düzeninden uzaklaşmamıza 
neden olmaktadır. 

Denge ve Denetleme Ağı olarak, 
demokrasinin tarafında olduğumuzu, 
çekişme halindeki tara�arın her birinin 
antidemokratik tavırlarına karşı 
olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 
Toplumdaki tüm farklılıkların en güçlü 
şekilde temsil edildiği çoğulculukta, 
demokratik, bağımsız, tarafsız, adil ve 
hesap verebilir bir yargı sistemi 
kurmanın şart olduğunu 
düşünüyoruz. Bu sistemin kilit 
taşlarından birisi olan HSYK da 
ülkemizde geliştirilmesini 
hede�ediğimiz demokratik denge ve 
denetleme sisteminin önemli bir 
parçasıdır.

12 Ekim’deki seçimin sonuçları ne 
olursa olsun, yargıda bir reformun şart 
olduğuna inanıyoruz. 1 Hesap veren ve 
denetlenebilir bir yargı yapısının 
oluşturulması, hakim ve savcıların hem 
kurumsal hem de �ziksel ortam olarak 
birbirlerinden ayrılmaları, hâkimlik ve 
savcılık mesleklerinin kendi özgün 
konumlarına kavuşturulmaları 
gerekmektedir. Yargının hesap 
verebilirliği artırılmalı, basının ve sivil 
toplumun yargısal tüm süreçleri 
izlemesine ve denetlemesine ilişkin 
mekanizmalar geliştirilmeli, 
bağımsızlık ve hesap verebilirlik değerleri 
arasında bir denge kurulmalıdır. HSYK 
seçimlerinde çoğulculuğu engelleyen 
ve dolayısıyla bağımsızlık ve 
tarafsızlık ilkelerini zedeleyen �ili 
çarşaf liste uygulaması kaldırılmalıdır. 
TBMM’ye, Anayasa ve Adalet 
Komisyonları’ndan oluşturulacak 
ortak alt komisyonun basına açık 
mülakatları ile Kurul’a üye seçme 
hakkı tanınmalıdır.

Siyasi partilerin ve yargı camiası dışındaki 
grupların, yargı organlarını kontrol etme 
arzusunun, toplumdaki adalet 
duygusunu zedelediğini, hem siyasete 
hem de adalete yönelik güven kaybını 
arttırdığını düşünüyoruz. Özellikle  yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması 
için gerekli mekanizmalardan biri olan 
serbest seçimleri sabote eden beyan ve 
uygulamalardan kaçınılması gerektiğinin 
ısrarla altını çiziyoruz. Seçim sürecinde 
oy kullanma hakkına sahip yargı 

mensuplarının baskı altında 
kalmasına yol açan ve seçim 
sonuçlarını tartışmalı hale getiren 
yaklaşımlardan kaçınılmadır. Bağımsız 
ve tarafsız olması gereken yargı, hiçbir 
grup veya partinin iktidar aracı değildir. 
Yargının bağımsızlığına ve 
tarafsızlığına düşecek bir gölge, 
toplumun huzur ve barışını bozacaktır. 

Yargı, siyasal rekabette araç olarak 
kullanılmamalı, birbirinden farklı ve 
çatışmalı kesimler nezdinde devletin üç 
temel gücünden biri olarak, bağımsız, 
tarafsız ve saygın konumunu 
korumalıdır. Bu saygın yapının 
kurulması ve korunmasında, hakim ve 
savcılara da önemli sorumluluklar 
düşmektedir.

HSYK’nın demokratik denge ve 
denetleme ilkelerine uygun bir şekilde 
yapılandırılacağı yeni bir Anayasa ile 
toplumun adalet özlem ve 
beklentilerinin azami ölçüde 
karşılanacağı demokratik toplum 
düzeninin inşası ve tüm tara�arın 
seçim sonuçlarına saygı duyması 
umuduyla, bütün adaylara başarılar 
diliyor, HSYK seçimlerinin ülkemiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

Sonnotlar

1. Ağ olarak, Ocak 2014 tarihinde HSYK’nun yapısının değiştirilmesine dair kanun tekli� hakkında görüşlerimizi belirtmiştik. HSYK’ya ilişkin kapsamlı bir 
değişikliği öngören kanun tasarısının, sivil toplum, tüm siyasi partiler ve uzmanlarla birlikte şe�af ve geniş katılımlı bir müzakere süreci 
işletilmeden, hızlı bir şekilde kanunlaşmasının, ileride yeniden tartışmalara neden olacağını vurgulamıştık. “Kapsamlı Bir Yargı Reformu İçin 
Uzlaşıya Çağırıyoruz”  başlıklı politika belgemiz için lütfen bkz: Denge ve Denetleme Ağı Politika Belgesi No:7, Ocak 2014, 
http://birarada.org/kategori/politika-belgelerimiz?page=2


