
1 
 

Bir Bireysel Başvuru Yarışmasının Ortaya Çıkış Hikayesi1 

21. yüzyılda hukuk eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair önemli sorular sorulmakta 
ve cevaplar aranmakta.2 Bu sorular nedensiz değil. Zira 20. yüzyılı bitirirken bize 
ulaşan bazı teknolojiler hem kişisel, hem de sosyal hayatımızı kökten değiştirdi. 
Özellikle cep telefonu ve internet eski alışkanlıklarımızı terk edip, yenilerini 
edinmemize yol açtı. Daha önce edilgen olduğumuz çoğu konuda artık etken hale 
geldik. Örneğin haber üretimi ve dağıtımı artık devlet kontrolünde ve tek taraflı değil. 
Bu tür habercilik halen devam etse de artık buna alternatif olarak kişiden kişiye haber 
üretimi ve dağıtımı da mümkün3. Vatandaş haberciliği de denen bu tür giderek büyüyor 
ve güvenilirliği oranında güçleniyor. Habercilikteki bu dönüşüm mantığı, hayatın diğer 
alanları gibi, hukuku ve hukuk eğitimini de etkilemekte. Çünkü 2000’li yıllardan itibaren 
hukuk fakültesi öğrencisi olanlar, internetin ve onun yarattığı dönüşümün içine doğdu. 
Onların normali, iletişimlerini ve geri kalan sosyal hayatlarını yönetebilmek üzerine 
kurulu. Hukuksal bilgiye maruz kalmak değil, kendileri ulaşmak istiyor. Bu nedenle, 
hukuk eğitimi alanında da bu mantıksal dönüşüme uygun şekilde hareket etmeye 
başlamamız gerektiği ortada.  

2010 Anayasa değişikliği ile ulusal mevzuata eklenen Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru mekanizmasının hukuk öğrencilerine anlatılması ve öğretilmesi konusu 
gündeme geldiğinde, ilk olarak aklıma bunlar gelmişti. Eski mantık takip edilecek 
olsaydı derse girip bireysel başvuru mekanizmasının ne olduğu, nasıl işlediği ve nasıl 
tamamlandığı sırasıyla anlatılmalı, bunlara ek olarak – eğer öğrenciler şanslıysa- ayrı 
bir derste de, Anayasa’nın ilgili maddesinin doğrudan referans verdiği İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi (İHAS) maddeleri ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 
bu maddelere ilişkin olarak vermiş olduğu kararlardan içtihadî nitelikte olanlar 
aktarılmalıydı. Ancak bu durumda öğrenciler tamamen edilgen bir durumda olacak ve 
mantıklarına ters gelen tek taraflı bilgi aktarımını, sadece ders geçme zorunluluğu 
nedeniyle ve istemeye istemeye kabul edeceklerdi. Bu da sonuç olarak dersin her iki 
taraf için de verimini düşürecek ve mezun olduklarında insan hakları hukuku alanında 
çalışma ve etkili bireysel başvurular hazırlayabilen hukukçular olma potansiyelini 
azaltacaktı.  

Bu düşünceler ışığında, öğrencilerin bireysel başvuru usûlü ve içeriği konusunda etkin 
olacağı bir öğrenme metodu geliştirmek istedik. Öğrenciler, çağın gereklerine uygun 
olarak, kendi istekleriyle yani etkin şekilde bireysel başvuru mevzuatını, usûlünü ve 
şartlarını öğrenmeli, formun doldurulmasında faydalanacakları İHAM kararlarını da 
yine kendi yönetecekleri bir süreçle öğrenmeliydi. Bu öğrenim sürecinde de işbirliğinin 
önemini görmeli ve ekip çalışması yapmaya alışmalıydı. Bunu ancak, kuracakları 
takımları bu yönde teşvik ederek sağlayabilirdik. Bu doğrultuda, 2013 yılında, 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Anayasa Hukukunun 
Genel İlkeleri dersini alanların, gruplar kurarak, varsayımsal bir olay üzerinden bireysel 
başvuru formu doldurması ve sonunda dönem sonu başarı ortalamasına eklenecek bir 
puan almasına dayanan bir format geliştirdik. 2014’te de tekrarlanan bu uygulama 
diğer fakültelerden öğrencilerin de dikkatini çekmesi ve katılmak istemesi üzerine 
üniversiteler arası bir boyuta taşındı. Ancak elbette formatta bazı değişiklikler yapmak 
gerekiyordu.  

Öncelikle, yarışmayı çekici kılmak adına bir ödül belirlenmeliydi. Bunun için üyesi 
olduğum İnsan Hakları Ağı Platformu’nun kurulmasını sağlayan Raoul Wallenberg 
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Enstitüsü İstanbul Şubesi’nden Seda Alp ve İsmail Alacoğlu’yla görüştüm. Projeyi çok 
beğenip destek olacaklarını söylediler. Böylece yarışmanın adı da ortaya çıkmış oldu. 
Ödül olarak da, birinci olan takımın üyelerine BAU’nun her sene ücretli olarak 
düzenlediği Avrupa’daki uluslararası mahkemelere yapılacak turu hediye etmenin 
uygun olacağını düşündük. Bu ödül, kararlarını araştırdıkları kurumların nasıl 
çalıştığını yerinde gözlemlemesinin ötesinde, öğrencilerin bu kurumlarda çalışanlarla 
bire bir iletişim kurmasını sağlayacaktı. Böylece, mezuniyet sonrasında, bu 
mahkemelerde staj ve çalışma imkânları yakalayabilirlerdi. İkincilik ödülü olarak da, 
kişisel ilişkilerle tanıdığımız Bukla Tur’dan tatil imkânı vermenin, bu değerli öğrencilerin 
hem yoğun çalışma dönemlerinden sonra bir nebze olsun rahatlamasına, hem de ömür 
boyu devam edecek arkadaşlıklar kurmasına olanacak sağlayacağını düşündük. 

Web sayfasının4 hazırlanmasının ardından deneme amacıyla, 2015 yılındaki ilk 
yarışma yalnızca davetli üniversiteler arasında gerçekleştirildi. Davet edilecek 
üniversiteler, sorunların hep beraber tespit edilmesi ve üstesinden gelinmesi amacıyla, 
yine kişisel ilişkiler üzerinden belirlendi. Nitekim, gerçekten de anlaşıldı ki yarışma 
takvimi çoğu fakültenin sınav programına uymadığı için öğrenciler ya takım çıkaramadı 
ya da çalışmaya vakit bulamadı. Bu nedenle, tüm üniversitelere açık olarak yapılan 
2016’daki ilk yarışmada takvim yeniden düzenlendi.  

Kamu hukuku alanında yapılan prestijli uluslararası diğer yarışmaların5 aksine, bireysel 
başvuru mekanizmasında karşılıklı iki taraf olmamasından dolayı6 yeni bir eleme süreci 
yaratmamız gerekiyordu. Yarışmayı birlikte organize ettiğim Av. Benan Molu ile uzun 
tartışmaların ve çeşitli fikir alışverişlerinden sonra, başvuran takımların yalnızca 
dördünün finale çıkmasının finalin izlenmesi açısından doğru olacağına karar verdik. 
Takımların dörde inmesi için de iki aşamalı bir eleme süreci öngördük. İlk eleme, aynı 
fakülteden çok sayıda takımın başvuru yapması halinde, bunların arasından en iyisinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmalıydı. Ancak bunu bizim yapmamız söz konusu 
olamayacağı için, her fakültenin öğrencileriyle bizim aramızda köprü vazifesi görecek 
bir “iletişim kişisi” (İK) belirlenmesine karar verdik. Gelinen noktada İK’nin temel görevi, 
fakültesindeki takımlardan hangisinin yarışmaya katılacağına karar vermek. Bu kararı 
verirken hangi yöntemi belirleyeceğine tamamen kendi inisiyatifinde. Bu özerkliğe 
sahip olmasının temel nedeni fakültelerin yapılarının birbirinden büyük farklılıklar 
göstermesi. Örneğin İstanbul Üniversitesi gibi onlarca takımın başvurduğu bir fakülte 
ile az sayıda öğrencisi olan bir vakıf üniversitesine aynı ön eleme kriterlerini getirmek 
doğru olmayacaktı.  

Yarışmanın tüm üniversitelere açıldığı yıl hiç beklemediğimiz bir sorun ortaya çıktı. 
Bazı hukuk fakültesi dekanları, öğrencilerin yarışmaya katılmasını engellemek 
amacıyla İK belirlemeyi reddetti. Nedeni, yarattığımız varsayımsal olaydı. Olay her ne 
kadar varsayımsal olsa da bazı güncel gerçek insan hakları ihlallerinden 
beslenmekteydi ve bazı dekanlar, öğrencilerinin devletin bu gerçek ihlallerine karşı 
araştırmasını, bilgiye ulaşmasını ve başvuru hazırlamasını istemiyordu. Anlaşılan bazı 
hukukçular hukuku, adaleti savunmak için değil, mevki sahibi olmak için kullanmayı 
tercih etmişti. Bu şekilde mevki sahibi olanların da adaleti savunmak isteyenleri 
engellemesi çok doğal bir sonuçtu. Biz de bu nedenle kurallarda küçük bir değişikliğe 
giderek, tek takımın başvurduğu fakülteler için İK belirlenmesi şartını kaldırdık. Zaten 
bu durumda İK’nin bir işlevi olmuyordu. Böylece, umuyoruz ki insan hakları hukuku 
alanında çalışmak isteyen çok sayıda öğrencinin önündeki “dekan” engelini kaldırmış 
olduk.  
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Asıl büyük sorun, çok sayıda takımın dörde indirilmesini sağlayan, Değerlendirme 
Grubu (DG) adını verdiğimiz ekibin belirlenmesinde yaşandı. Buradaki temel 
sorunumuz, Türkçe bilen ve insan hakları hukuku alanında yetkin ve İHAM kararlarına 
hakim isim sayısının son derece az olmasıydı. Bu durum aslında, hukuk öğrencilerinin 
kariyerlerini insan hakları hukuku alanında yapmaya teşvik edilmesi doğrultusunda 
yarışmanın ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu da gösteriyor. Bugüne kadar 
hukuk öğrencileri insan hakları hukukuna çeşitli nedenlerle yönelmedi. Ekonomik 
kaygılar ve –hemen yukarıda gördüğümüz üzere- politik baskılara maruz kalma riski 
öğrencileri bu alandan hep uzaklaştırdı. Ve bu kronik durum ülkemizdeki insan hakları 
seviyesinin istenilen seviyelere hiçbir zaman gelememesiyle sonuçlandı. Ülkemizde 
haklar hep ihlal edildi, edilmeye de devam ediyor. Çünkü haklar ancak savunulduğu 
zaman haktır. İhlallere karşı hukuksal bir savunmayı inşa edecek hukukçuların 
yokluğunda devlet, hakları ihlal etmekten çekinmedi. Şimdi bu hukukçuları yetiştirmek 
isterken bizim, bu pratik sorunu yaşıyor olmamız son derece doğal. Ancak, bu yarışma 
sayesinde kendini insan hakları hukuku alanında geliştirmeye karar verecek 
hukukçuların artacağını ve bu sorunumuzun da zamanla ortadan kalkacağını 
umuyoruz.  

Benzer ancak daha az hissettiğimiz bir sorun da final jürisi üyelerinin belirlenmesinde 
yaşandı. Finale kalan dört takımın 20 dakikalık sunumlarını dinleyecek ve gerektiğinde 
sorular soracak olan jüri üyelerinde hem kadın-erkek dengesini korumaya, hem de 
akademi-sivil toplum-avukat dengesini gözetmeye dikkat ettik ve ediyoruz. Ancak sivil 
toplum dışında, akademide ve avukatlar arasından insan hakları hukukuna ve 
içtihadına hakim kişi bulmak yine son derece güç. Uzun vadede bu sorunun 
çözümünde de yarışmamızın küçük de olsa bir katkısının olacağını umuyoruz.  

Bütün bu sorunlara rağmen bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Üniversiteler Arası 
Raoul Wallenberg Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nın giderek büyüdüğünü 
görmek bize umut veriyor. Her sene artan sayıda takım kuruluyor, her sene daha fazla 
fakülte takım göndererek Yarışma’ya katılıyor. Üstelik sadece nicelik değil, nitelik de 
gelişiyor. Aldığımız haberlere göre öğrenciler olay açıklanmadan aylar öncesinden 
İHAS’ın çeşitli maddelerini aralarında bölüşerek çalışmaya başlıyor. Maddelerle ilgili 
verilen kararları ve yazılan eserleri kendi istekleriyle okuyor ve öğreniyor. Artık, 
varsayımsal olayı tahmin etmek için çok daha fazla gündemi takip ediyorlar. Gördükleri 
her haberi “acaba burada hangi hak ihlalleri var?” diye yorumlamaya girişiyorlar. Olay 
açıklandığında araştırmaya dalıyor, aralarında tartışıyor, içtihat arıyor, okuyor ve 
içtihadın olmadığı alanlarda hukuksal yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Böylece insan 
haklarını ve insan hakları hukukunu tamamen kendi istek ve arzularıyla öğreniyor ve 
hatta geliştiriyorlar.  

Bu öğrencilerin hepsi değil ama bazılarında bu maya tutacak ve onlar kariyerlerini 
insan hakları hukukunda yapmaya karar verecek. Onlar, hakları ihlal edilenleri 
Anayasa Mahkemesi’nde ve İHAM’da daha yetkin ve etkili bir şekilde savunacak, 
onların kapsamlı dosyaları Anayasa Mahkemesi’nin ve hatta belki İHAM’ın kararlarında 
etkili olacak. Belki bazıları Anayasa Mahkemesi’nde veya İHAM’da staj yapacak ve 
çalışacak. Sonuç olarak, onların sayesinde hem ülkemizde, hem de dünyada insan 
hakları biraz daha ilerleyecek.  

Biz, Av. Benan Molu’yla, Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteğiyle, bu amaçla yola 
çıktık. Bunun adım adım gerçekleşiyor olduğunu görmek bizim için en büyük mutluluk.   
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