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İSTANBUL 2 NOLU BAROSU BASIN AÇIKLAMASI

Tunus'da halkın iradesini temsil eden meclisin askıya alınması ve başbakanın görevden 
alınması girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Hukuki bir temele dayanmayan, halk desteği 
olmayan ve Tunus meclis başkanı tarafından da açıkça "darbe" olarak nitelenen bu 
girişime karşı hukuki meşruiyet savunulmalı ve korunmalıdır. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak 
nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, milli iradeye karşı yapılan her türlü darbenin 
karşısında olacağız.

Tunus Cumhurbaşkanı tarafından askerden destek alınarak yapılan uygulamalar hem 
gerekçeleri hem de uygulanma şekli bakımından Tunus Anayasası'nın 80. maddesine 
aykırıdır. 

Tunus Anayasasının “Cumhurbaşkanı, devletin çarklarının normal işleyişini mümkün 
kılmayan, milletin varlığını, ülke güvenliğini veya bağımsızlığını tehdit eden yakın bir teh-
likenin ortaya çıkması halinde, bu istisnai durumun gerektirdiği tedbirleri, başbakan ile 
meclis başkanına danışarak ve anayasa mahkemesi başkanını bilgilendirerek alabilir. Bu 
tedbirleri de halka açıklar. 

Bu tedbirler, devletin çarklarının bir an önce normal işleyişine dönmesini sağlamayı 
amaçlamalıdır. Ayrıca meclisin bu süre boyunca daimî oturumda olduğu kabul edil-
mektedir. Bu durumda cumhurbaşkanı, meclisi feshedemez ve hükümete karşı gensoru 
önergesi veremez...” açık ve emredici hükmü, cumhurbaşkanı tarafından açıkça ihlal 
edilmiştir. Zira başbakan ve meclis başkanının görüşleri alınmamış, Anayasa Mahkemesi 
Başkanına bilgi verilmemiştir. Tunus Cumhurbaşkanı tam aksine anayasaya aykırı uygu-
laması ile başbakanı görevden almış, meclis başkanının görev yapmasını fiilen engelle-
miştir.

Her halükârda bu madde kapsamında bir tedbire başvurulması durumunda meclisin 
daimî oturumda olduğu kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı'nın, meclis faaliyetlerini 
geçici de olsa askıya alma yetkisi bulunmamaktadır.

Meclisin askıya alınması Tunus Anayasası'na açıkça aykırıdır. Meclis başkanının meclise 
girişinin kolluk kuvvetlerince engellenmesi gibi uygulamalar ise hukuk güvenliği 
açısından kaygı vericidir. Halk iradesini yok sayan bu uygulamaların tepkilere yol açması 
ve iç çatışmalara dönüşmesi tehlikesi bulunmaktadır. 

Tunus halkının anayasal düzene ve hukuki meşruiyete sahip çıkacağını, milli iradeye 
aykırı girişimlerin arkasındaki güçleri göreceğini ve bir iç çatışmaya fırsat vermeyeceğini 
umuyoruz. Tunus halkının birbirine düşürülüp kardeş kanı dökülmesinin önüne geçilmesi 
için uluslararası camianın ve sorumluluk sahibi herkesin darbe niteliğindeki bu eylemlerin 
karşısında yer alması gerekir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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