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Çarşamba 

DEMOKRASİ İÇİN DAYANIŞMA NÖBETİ 

 

ADI GEREKÇELİ KARAR OLAN GEREKÇESİZ 
GEREKÇE!.. 

• Değerli Dostlarım, Demokrasi için dayanışma 
nöbetimizin değerli katılımcıları, değerli meslektaşlarım. 

• İmamoğlu’nun mazbatasının gasp edilmesinden ve 
seçimin iptal edilmesinden 16 gün sonra 22 Mayıs 
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2019’da YSK’nın yedek üyeleri ile birlikte 7 
üyesinin oylarıyla belediye başkanlığı seçiminin iptaline 
gerekçe olarak açıkladığı 200 sayfalık metnin AKP’nin 
dayanaksız iddialarıyla dolu olduğu görüldü ve bu 
iddiaların hemen hemen biri dışında, hiçbirisi gerekçeli 
kararda bir açıklığa kavuşturulamadı. 

• Oyların çalındığına dair hiçbir tesbitin yapılamadığı 
görüldü. İtiraz edilen 754 sandıkta, sandık kurulu 
başkanlarının kanuna aykırı atandığı, yani kamuda 
görevli olmadıkları savunuldu. Ancak gerekçede, 
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sandık kurulu başkanlarının sonuca etki 
edecek hukuka aykırı tek bir eylemi gösterilemedi. 

• Gerekçede aynı zarftaki 4 pusuladan yalnızca birinin 
iptaline ilişkin bir açıklama da yapılamadı. 

• YSK’nın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini 
hukuka ve kendi içtihatlarına aykırı bir biçimde iptal 
etmesi tarihe kara bir leke olarak şimdiden geçmiştir. 
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AKP sözcüleri özet olarak şu iddialarda 
bulunmuşlardır:  

1-  “Oylar çalındı, hırsızlık yapıldı” diye haftalardır bas 
bas bağırmışlardır. Ancak gerekçede bu iddialara 
tek bir kelime ile bile yanıt yoktur. 

2-  “Sandıklara organize bir müdahale olmuştur” 
iddiasında bulunmuşlardır. Gerekçeli kararda  bir 
cümle ile bu konuya yanıt verilmemiştir. 
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3-  “Kısıtlı yani zihinsel engelli seçmenlere 
oy kullandırıldı” iddiası ortada kalmıştır. Gerekçeli 
kararda bu konuda da seçim sonucunu etkileyecek 
bir yanıt yoktur. 

4-   Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerinde “Seçmen 
taşıması yapıldı” iddiasına  ise yine gerekçede tek 
bir cümleyle bile yanıt verilmemiştir. 

5-   Sonuç olarak AKP’nin iddialarından sadece “Sandık 
kurullarının oluşturulmasında usulsüzlük yapıldı. 
Kurallara uyulmadı” iddiası seçimin iptaline 
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gerekçe olarak gösterilmiştir. Bu 
iddiayya da gerekçeli kararda red oyu veren 
hakimler tarafından, “sandık kurulu başkanlarının 
kamuda çalışan kişilerden oluşmamasının seçim 
sonucunu hiçbir şekilde etkilemediği” rapor edilerek 
çürütülmüştür.   

• Yani gerekçeli kararda bir tek bu iddiaya yanıt verilmiş 
oldu. Halbuki AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan 
Yavuz 1.5 ay boyunca hemen hergün basın toplantısı 
yaparak ve en sonunda 3 valiz dolusu uydurma 
iddialarıyla partisinin YSK’ya baskı yapma görevini 
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yerine getirerek günlerce hırsızlık var, oylarımız 
çalındı. Organize bir suç işlendi gibi ifadelerle büyük bir 
gürültü koparmıştır. 

• Ancak şimdi ise ortada bir çalma olduğu apaçık 
ortadadır. Ama bu çalmanın AKP’nin oyları değil Ekrem 
İmamoğlu’nun elinden mazbatasının çalınması olduğu 
çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

• Bu yaratılan tablo; hangi hak hangi hukuk, hangi yargı, 
hangi vicdan, hangi adalet ve hangi demokrasi ile 
açıklanabilir. 
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Değerli Dostlarım 

Değerli meslektaşlarım ve demokrasi için dayanışma 
platformunun değerli katılımcıları 

Bugün neredeyse, ekmekten, sudan ve havadan daha 
yaşamsal bir şeyi “Adaleti” savunmak için buradayız!... 
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Konfüçyüs yaklaşık 2500 yıl önce demiş ki; “Adalet 
Kutup Yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey 
onun çevresinde döner” 

İşte bu yüzdendir ki, adalet duygusunu kaybeden 
toplumların şirazesi kayar, dengesi bozulur. 

Bu yüzdendir ki, adaleti zedeleyen her girişime karşı 
durmak, hayatı savunmakla eş anlamlıdır. 
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Milyonlarca insanın özgür seçimini yok sayan 
adaletsiz ve haksız bir karara itiraz etmek insan olarak en 
temel görevimizdir. 

Biz de dişhekimleri olarak tarihe bu notu düşüyor ve her 
zaman, her koşulda adaleti savunmaya devam edeceğiz 
diyoruz. 

Sonuç olarak, demokrasimizin tarihin hiçbir evresinde 
olmadığı kadar   ciddi bir tehdit altında olduğunu, 23 
Haziran seçimlerinin sadece bir Belediye Başkanı seçimi 
olmadığını, onun ötesinde anlamlar taşıdığını saptayan 
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Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak, 
demokrasi için dayanışma kararı aldığımızı duyuruyoruz.  

Bu uğurda toplum kesimlerinin ayrıştırılmasından, 
ötekileştirilmeden sevgi ile bütünleşmesini sağlayacak bir 
dayanışmadan söz ediyoruz. Bu mücadelemizi Geleceğe 
taşımak ve birliktelik sağlamak konusunda kararlıyız. 
Vicdan, adalet ve demokrasi ekseninde buluşmanın, 
sadece bu değerleri korumakla kalmayacağını, bizi 
çağdaş ve özgür dünyaya taşıyacak temel birliktelik 
olacağını biliyoruz. Herkes için adalet, herkes için vicdan, 
herkes için demokrasi talep ediyoruz. 
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Bu nöbete destek veren tüm değerli dostlarımızı ve 
burada bulunan sevgili meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu organizasyonu programlayan İstanbul Barosu’nun 
Değerli Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine sonsuz teşekkürler ediyorum. 

 


