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PROF. DR. ASLAN GUNDUZ

Haluk KABAALiOGLU*

Kendisine ~ok ihtiya~ duyulan bir donemde degerli bir hukuk~umuzu
kaybettik. Her tiirlii imkans1zhklan, ~ah~ma azmi ve kararhhg1 ile a~arak
uluslar aras1 diizeyde yaymlar1yla biiyiik bir saygmhk kazanan ve
Tiirkiye'nin ulusal ~1karlar1 konusunda gosterdigi duyarhhk ve iilkesine
hizmet a~k1yla yanan Prof. Dr. Asian Giindiiz'iin 54 ya~mda vefatl biiyiik
iiziintii yarattl.
1970'li y11larm sonunda rahmetli hocam1z Profesor Mahmut Belik, beni
yeni asistam Asian Giindiiz ile tam~t1rd1. Ben 1972 y1hnda birka~ ay iUHF
de Profesor Belik'in yamnda asistanhk yapm1~ ancak daha sonra yurt
d1~mda bir burs buldugum i~in aynlmak zorunda kalm1~tlm. Prof. Mahmut
Belik ile dostlugumuz uzun y11lar siirdii ve genellikle beni ogle saatlerinde
Elmadag Divan pastanesinde yanmay ~orekle ~ay i~meye davet ederdi.
Belik Hoca beni Asian Giindiiz ile orada tam~t1rd1. Olduk~a as1k yiizlii bir
ki~i izlenimi vermi~ti. Ancak Mahmut Bey, yeni asistanma yard1mc1 olmam1
istedigi i~in zaman zaman doktora tezi konusunda gorii~iiyorduk. Ben de
katlldigim bir seminerde gerek ABOve gerekse ingiltere'de Devletin yarg1
muafiyeti konusunda ~1kan yasalardan esinlenerek tezimi bu konuda
yazmay1 dii~iiniiyordum. Epey de kaynak toplam1~t1m. Ancak baktlm ki
Asian da aym konuda ~ah~mak istemektedir. Elimdekileri ona vererek ben
ba~ka konuya egildim. "Doktora tezi konumu ~aldm" diye kendisine hep
tak1hrd1m. Asian Giindiiz'iin yaymlad1g1 ilk kitap doktora tezi idi: Yabancz
Devletlerin Yargz Bagz~zkllgz ve Milletlerarasz Hukuk, istanbul, 1984-ih:dal
Ne~riyat, (399 sahife).
Orta ve yiiksek ogrenimini yaparken Devlet Demir Yollarmda ~ah~an
Giindiiz, son derece zor ko~ullarda kendini yeti~tirmi~ti. Asian Giindiiz
yabanc1 dil konusunda kendi kendine 9ah~m1~ ve ingilizceyi siiratle
ogrenmi~ti. iki y1l sonra, ingilizce yazd1g1 bir makaleyi bana okutturmak
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istedi. Hir; unutmam Usktidar sahilinden Beylerbeyi'ne dogru ytirtidtik.
Deniz kenanna yakm bir yerde yazd1g1 makalede dtizeltmeler yapmak ir;in
oturdugumda Aslan'm ktsa stirede yabanc1 dilini geli~tirdigini gordtim.
Makalesini gtizel bir ingilizce ile kaleme almt~tl. Dtizeltilecek bir hata
yoktu. Tabii Mahmut Belik Hocanm ilk gtinlerde astk ytizlti buldugum
asistanmm gerr;ekten de son derece gtir;lti bir ki~ilige sahip oldugunu ve
azmederek bir r;ok gtir;ltigti a~abilen bir karakterde aslmda son derece gtiler
ytizlti oldugunu o gtin daha iyi anlamt~tlm.
Lahey'deki Bart~ saraymda faaliyet gosteren Devletler Hukuku
Akademisi yoneticileri onerdigim ki~ilere burs verilmesini saghyorlardt.
1980 yllmda Lahey Devletler Hukuku Akademisinde Aslan Gtindtiz'e
doktora bursu verildi. Tez r;ah~malanm hemen hemen bitirmi~ti ama son
r;tkan yaymlardan yararlanarak baz1 ekler yapabilmesi olanag1 tamyan bu
bursla Aslan Lahey' e gitti. Ben ise Akademinin Uluslararas1 ili~kiler ve
Uluslararas1 Hukuk Merkezinin bir ayhk bir programma katthyordum.
Franstzca r;ah~ma grubuna da hocam Koksal Bayraktar kat1ld1. Koksal
Bayraktar Hocam ve Aslan Gtindtiz ile birlikte 1980 ythnda Lahey'den
gtizel amlartmtz oldu.
Aslan Gtindtiz iDHF de goreve devam ederken ben de Marmara
Universitesi'ne girmi~tim. Marmara Hukuk faktiltesi ar;thnca tabii Aslan'a
rahat vermiyor ve kendisinin Marmara'ya ger;mesini istiyordum. 0 tarihte
kar~1 yakada oturmalarma ragmen Marmara Hukuk' a ger;meyi kabul etti.
Simdi Yeditepe Dniversitesi RektOrti olan Prof. Dr. Ahmet Serpil 1985
yllmda Marmara Universitesinde ytiksek lisans dtizeyinde kurdugu "<;agda~
i~letmecilik Programt"na beni mtidtir olarak atad1. Dersler, Te~vikiye'de
tinlti Tozan ko~ktinde yapthyordu. Tabii ben mtidtir olduktan sonra
yardtmctm olarak Aslan Gtindtiz'ti aldtm. Programm btiytik bir ciddiyetle
ytirtittilmesinde ve yerle~mesinde Aslan'm btiytik katk1lar1 olmu~tu.
Ben 1984-85 doneminde Virginia Universitesi Hukuk Faktiltesinde
Fulbright profesorti olarak bulunurken Prof. John Norton Moore'un b~kam
oldugu Deniz Hukuku Ara~tuma Merkezi faaliyetlerini takip ediyordum.
Aslan da tilkemizin deniz hukuku sorunlarm1 yakmen izliyordu. Bu nedenle
Aslan'm Virginia Universitesine gitmesini onerdim. Evli ve iki r;ocuk
babas1 olan Asian, bilimsel r;ah~malar ir;in hi~bir ozveriden ka~mmtyordu.
Ogretmen olan e~i de kendisini destekliyor ve Aslan Gtindtiz'tin bilim
dtinyasmda ytikselmesi u;m gerektiginde kimselerin yapmayacag1
fedakarhklan yaptyordu. Bir yll stireyle Charlottesville, Virginia' da
ozellikle ktt'a sahanhg1 konusunda yogun ~ah~malar yaptl. Ttirkiye'nin en
onemli meselelinedn biri olan ktt'a sahanhg1 konusunda do~entlik
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Asian Gtindtiz, daha sonra bu konuda degerli bir
eser de yaymladt: The Concept of the Continental Shelf in Its Historical
Evolution (With Special Emphasis on Entitlement), Marmara Universitesi,
AT Enstitiisii Yayznz, btanbul, 1990 (260 sahife). Bana da dti~en o tarihierde
kitab1 Paris'de, Lahey'de tinlti kitap91lara gottirerek raflara konmasm1
sagiamak oidu. Tabii burada esas ama9 kitabm konuyia iigili ki~ilerin eline
ge9mesi idi. 0 nedenie kitap91dan para almm1yor uygun gorecegi ba~ka
eserleri gondermesi oneriliyordu.
Aynca Asian Gtindtiz 1980 ve 1989 ylllarmda Birle~mi~ milletler
milletleraras1 Hukuk Komisyonu bursu ile Cenevre' de Komisyonun
9ah~maiarm1 izledi, ara~hrmalar yaph.
Ttirkiye'nin milli meseleierine btiytik bir duyarhhkla yakla~an Asian
Gtindtiz, Limni adasmm silahlandmlmas1 konusunun gtindeme geidigi
gtinierde bu konuda da bir kitap yaymiad1: Limni Adasz 'nzn Hukuki Statiisu
Uzerinde Turk Yunan Uyu~mazlzgz, istanbul, 1985- Otag Yayznevi (120
sahife). Aym yil "iki Taraflz ve (:ok Taraflz Milletlerarast Antla~malarzn
I~zgznda Bulgaristan Turklerinin Durumu "nu inceieyen makaiesi de iigi
9ekti.
ilk basklSlm 1986 ve ikinci basklSlm 1994 yllmda ger9ekle~tirdigi
Milletlerarasz Hukuk ve Milletlerarasz Te~kilatlar Hakkznda Temel Metinler
kitab1 daha sonra da yeni baskllar yaph. Rahats1zhg1 s1rasmda bu kitabm
yeni
bask1s1m
tamamlayamamaktan
yak1myordu.
Temennim
meslekta~lanmn bu kitab1 yenileyerek Aslan'm eserini devam ettirmeieridir.
1984 yllmda Ttirkiye'de Bruges'daki "College of Europe" benzeri bir
Avrupa Koieji kuruimas1 i9in klrka yakln maddesi olan bir yasa tasa.ns1
baz1rlanu~ ve rektortimtiz saym Prof. Dr. Orban Oguz arac1hgiyla ilgililere
sunmu~tuk. Unutuian bu tasar1, 14 Nisan 1987 de Ttirkiye AT ye tam tiyelik
ba~vurusu yaptlgmda bat1rland1 ve iki ay sonra 18.06.1987 de iigili yasaiara
tek bir ctimle eklenerek, Marmara Oniversitesi RektOrltigtine bagh oiarak
bir "AvrupaTopiuiugu Enstittisti" kuruimas1 kararla~tmidL Prof. Dr. Orban
Oguz Hocam1z Goztepe kamptistinde lojman olarak kullamlan binada bize
bir daire tahsis etti ve bemen Eyitil aymda egitime ba~lad1k. Ne var ki Aslan
ABD de idi ve o nedenle birinci yll Enstitti mtidtir yardimc1s1 atamak
istemedim ve Asian' 1 bekledim. Ancak ertesi yll yurda donti~tinde Asian
yine yard1mc1m olarak 1988 de Enstittide goreve ba~lad1. ingiltere'de AB
Hukuku konusunda oncti bir isim oian Prof. Dominik Lasok da bize kat1Id1
ve sekiz yll AB Hukuku dersieri verdi.Enstittideki ytiksek lisans yapmakta
oian ogrenciieri AB kurumlarm1 yakmdan tantmak ve yoneticileriyie
tam~malanm saglamak i9in Brtiksei, Ltiksembourg ve Strasbourg'a
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gottiriiyorduk. iki hafta stiren ilk gezide ogrencileri ben gottirmti~ttim. ikinci
ytl gerekli ki~ilerle tam~mas1 ve bu kurumlara ~inahk kazanmas1 ic;in Asian
ile birlikte gittik. Briiksel'de NATO'ya, Avrupa Komisyonunun c;e~itli
Genel Mtidtirltiklerine, Ltiksembourg'da AT Adalet Divam'na, Avrupa
Yatmm Bankas1 ve istatistik Ofisine, Strasbourg' da Avrupa
Parlamentosu'na, Avrupa Konseyi Hukuk i~leri Genel Mtidtirltigti, AiHM
ne ziyaretler yapthr ogrenciler yetkililere sorular sorar, tez konularma ili~kin
ara~tlfma yaparlard1. Avrupa Parlamentosunda Ttirkiye ile ilgilenen dort be~
parlamenter bir araya gelerek ogrencilerimize Avrupa ve Ttirkiye
konularmda konu~malar yaparlar, ogrenciler de bir ytl yogun bir ~ekilde
AB konularmt c;ah~tlklarmdan parlamenterlere duman attmr, yanh~ ve
onyargth yakla~tmlan ~iddetle ele~tirir, kar~1 taraf1 etkilerlerdi. Profesor
Aslan Gtindtiz ile Enstittide amactmtz ki~ilik sahibi, tilke c;tkarlarmt
savunan, yabanctlarm her soylediklerini keramet gibi kabul etmeyen,
sorgulayan mticadeleci genc;ler yeti~mesini saglamaktl. Zaten AP
parlamenterleri diplomatlardan veya profesorlerden degil de birkac; yabanc1
dili konu~an gene; tiniversite ogrencilerinden aldtklart mesajlardan daha c;ok
etkileniyorlardt. AP Ba~kam Lord Plumb dahi ogrencilerimizi kabul ediyor,
uzun gorti~meler yaptyorlardt. Daha sonraki ytllarda bu gezilere ogrencileri
Aslan Gtindtiz gottirdti. Asian, vakur, ~ahsiyetli yakla~1m1 ve konulara
hakimiyeti ile uluslar aras1 temaslarda ogrencilerimize de gtizel ornek
oluyordu. ~imdilerde AB kurumlarmdan gelen alt dtizey memurlar veya
yabanc1 uzmanlara ho~ gortinmek ic;in ne yapacaklarm1 ~a~tran ki~ileri
gordtikc;e Aslan Gtindtiz'ti c;ok ama c;ok arayacagtmtzt dti~tintiyorum.
Ekim 1994 de profesorltik ba~vurusuna ek olarak sundugu yaym
listesinde be kitap, on altl makale, tic; teblig yer ahyordu. Doktora tezine
sekiz ayn bilimsel c;ah~mada atlf yapllmt~tl. Daha o tarihte sekiz ytiksek
lisans ve iki doktora tezinde dam~manhk yapm1~t1. Milletlerarast Hukuk ve
Milletlerarasz Ozel Hukuk Bulteninde c;ok saytda makalesi yaymland1.
Deniz Kuvvetleri Komutanhg1 Deniz Hukuk Sempozyumlanna 1988 den
itibaren kat1ld1. 0 yll "Deniz Sava~ Hukukunda Tarafszzlzk Kavramt ve lrakiran Sava~mda Tarafszz Devletlerin Ticaret Gemilerine Yaptlan
Muamelenin Hukukiligi" konulu bir teblig sunmu~tu. Bir onemli makalesi
de 1990 yllmda istanbul Barosu Dergisinin 1-3 saylSlnda yaymladt: "iktidar
ve Milletlerarast Smzrlan" (s. 14-64) . Prof. Mahmut R. Belik
Armagan'mda yaymlanan iki makalesi de toplam 175 sahife kadard1. As1an
Gtindtiz'tin profesorliik jiirisi iiyesi olarak vurguladtgtm bir ba~ka husus da
yedek subayhgmt Genel Kurmay Ba~kanhgt Antla~malar Dairesinde yapm1~
olmasmm kendisine onemli deneyim kazandtrmt~ olmas1 idi. Gerc;ekten de
"kendi anabilim dah ile ilgili bir c;ok antl~manm haztrlanmast ve tatbiki
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evrelerinde hukuki gorii~ bildirmesi bilimsel
bir tecriibe kazanmasma yol a~m1~t1."

~ah~malan a~lSlndan

onemli

1994 ythnda Btikre~'de yapllan bir uluslar aras1 sempozyumda "World
Project on the Freedom of Religion: the Turkish case" konulu elli sayfahk
raporu onemli bir ba~ka ~ah~mastydt. Daha sonra da ~ok saytda makale ve
eser veren Aslan Gtindtiz, vefatmdan birka~ ay once evinde ziyaret
ettigimde Amerika' da yaymlanan bir kitapda kendi makalesine de yer
verildigini belirterek o eseri gosterdi. Y akla~tk otuz ytl once Beylerbeyi
sahilinde yazd1g1 ingilizce makalesini okumam1 isteyen Aslan Gtindtiz
Frans1zcay1 da ogrenmi~ ve sadece tilkemizde degil yurt dt~mda da bilimsel
~ah~malara onemli katkllar saghyordu.
1992 yllmda Ttirkiye'nin insan haklan sorunlan Avrupa'mn gtindemine
getiriliyordu. Ogrencilerin ytiksek lisans ve doktora ~ah~malan i~in verilen
Jean Monnet burslarmdan birine, kendisine haber vermeden Aslan'1 aday
gosterdim. Kabul etmek istemedi ise de insan haklan konusunda daha
derinlemesine ihtisasla~mam1z gerektigini ve bu konuda kendisinin onctiltik
etmesini rica ettigimi soyledim. Beni klrmad1 ve bir yll stireyle Essex'de
ogrenci yurdunda kalmak suretiyle oradaki insan haklan programm1
ba~artyla bitirdi. Burs ~ok klSlth bir Odeme ongordtigtinden kti~tik bir odada
kald1 ancak onemli eserlere imza attl. Kendisi ktdemli bir do~ent olmasma
ragmen-YOK bursuyla giden ogrencilere yapllan Odemenin yansl kadar bir
bursla yetindi. Yapllan Odemeyle bir ogrencinin ancak ki~isel harcamalan
kar~llanabildiginden ailesi yine istanbul' da kalmt~tl. Yazm bir ay ~imdi
doktor olan oglu yanma gelmi~ ve o kti~tik oday1 payla~m1~lard1. Aslan
Gtindtiz ve ailesi bu fedakarhg1 yaph. Bilimsel alanda mtikemmellige
ul~mak i~in her ttirlti ozveriyi goze aldtgmt gosterdi ama Ttirkiye'nin en iyi
insan haklan hukuk~usu oldu.

Aslan Ttirkiye'ye dondtigtinde ttim eserlerini bir zarfa koyup Dt~i~leri
Bakanhg1 Mtiste~an
Btiytikel~i
Ozdem Sanberk'e gonderdim.
Strasbourg'daki davalarda Aslan Gtindtiz'den mutlaka yararlamlmaltydt.
Mtiste~ara Aslan Gtindtiz'tin Ttirkiye'nin ulusal ~1karlarmm korunmasmda
fevkalade hassas, son derece gtivenilir ve dirayetli bir hukuk adam1
oldugunu yazdtm. Ktsa bir stire sonra Aslan Ttirkiye'nin Strasbourg'daki
avukatlarmdan biri oldu. Hem de bir ~ok davay1 kazanarak kaybedilen
davalar dizisinde ~eytanm bacagm1 k1rd1. PKK davalarmda Diyarbaktr' da
~ahit dinlenirken yalan soyleyen, verecegi ifade kendisine ezberlettirilen
tamklara birka~ soru sorarak ger~ekleri ~arp1tt1klanm ortaya ~1karan Aslan,
ger~ekten de ~ok onemli bir ~ok davayt btiytik ba~anyla kazand1. Orada
kendisine teror orgtitti mensubu oldugunu iddia eden ki~ilerce yoneltilen
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tehditlere pabuc; btrakmadt. Kar~lSlnda ashnda btiytik mali imkanlan olan
c;ok saytda avukatm c;ah~t1g1 ve amac;lan Ttirkiye'yi stkt~tlrmak olan gtic;lti
bir hukukc;ular grubu vard1. Hedefleri insan haklanm korumak degil teror
orgtittintin iddialarma destek olarak Ttirkiye'yi zor durumda btrakmaktL
Dost ve mtittefik sandtgtmtz tilkeler bazt sozde sivil toplum orgtitleri
kanahyla bu ki~ilere btiytik meblaglar transfer ettiler. ingiltere'de bir
tiniversitede Profesor Kevin Boyle'tin yonetimindeki bir grup ingiliz
hukukc;u ve avukat, PKK davalanm tezgahlamakta ve tilkemizin mahkum
olmasma yola ac;maktayd1. Bu hukukc;ular grubuna btiyiik fonlar saglanmt~.
Ttirkiye'yi Strasbourg'da ko~eye stkt~tlrabilmek ic;in kendilerine binlerce
sterlinlik Odeme yapthyordu. Bizim Aslan ise Dt~i~lerinin ayda verdigi 33
milyon TL ile dosyalar konusunda gorti~mek ic;in her ay hem Ankara'ya
gidiyor, hem Strasbourg'da davalart savunuyor, hem de ~ahit dinleme,
mahallinde ke~if yapmak gibi nedenlerle Gtineydoguya gidiyordu. Odenen
meblag masraflanm dahi kar~llamaktan uzakt1.
KKTC sec;imlerinden once 59. Htiktimetin Loizidou karanm kabul edip
tazminatl Odeyecegini ac;tklamast, <;apa Ttp Faktiltesi hastanesinde ziyaret
ettigim Aslan'1 ve e~i Kezban Hamm1 fevkalade tizmti~tti. Bu yapllacak bir
~ey degildi. Ttirkiye'nin b~ma c;ok sorun ac;abilirdi. Ancak bu karar, sanki
KKTC sec;imlerinde muhalefetin kazanmasm1 da saglamak tizere tam
sec;imlerden once ahnmt~tl. (Gerc;ekten de KKTC de bazt siyasi partiler TC
Htiktimetinin bu karanm c;ok gtizel istismar ettiler ve siyasi gozlemcilere
gore bu karar sayesinde oy oranlanm tic; dort puan arttlrdllar.) Halbuki
Aslan, Avrupa insan Haklar1 Mahkemesinin kararmdaki yanh~lan,
c;eli~kileri, onceki ve sonraki ic;tihatlarda c;ok farkh kararlar veren AiHM nin
Ttirkiye'ye yaptlgt hakstzhklan, "Perceptions" isimli dergide aynntllanyla
yazm1~t1: "Creeping Jurisdiction of the European Court of Human Rights:
The Bankovich Case vs. the Loizidou Case"Sept-Nov 2002 (vol.VII). Bir
c;ok uluslar arast hukuk uzmam AiHM nin yanh~ karar verdigini ve bundan
donmek istedigini belirtiyordu. Hatta daha sonra Yugoslavya olaylanna
ili~kin davalarda Divan tam tersi kararlar vermi~ti. Ancak son zamanlarda
moda, en hakh oldugumuz konularda dahi stirekli olarak Ttirkiye'nin ulusal
politikalanm ele~tirmek idi. Hastanede yatagmdan televizyon tart1~malar1
izleyen Aslan kahroluyordu. Bu kadar yanh~ ve hakstz bir karan malum
c;evrelerin nasll dillerine pelesenk ettiklerini gordtikc;e tiztinttisti daha da
arttyordu. Baz1 emekli diplomatlar, baz1 ko~e yazarlart, televizyonun malum
programcllart, ordan burdan "proje ahp para kazanmak sevdasma dti~en"
sozde bilim adamlart, sozde sivil toplum orgtitleri, birilerine yaranmak ic;in
makbul yakla~tmm kendi tilkelerine saldtrmak oldugunu dti~tintip,
gen;ekleri tahrif ediyorlardt. Olke c;tkarlanna olagantistti duyarhhkla sahip
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t;tkan Aslan GUndUz, hasta yatagmda ne kadar kahroldugunu anlatlrken
ashnda t;tktp bu ~ahtslara cevap verememenin UzUntUsU ir;inde idi.
Maltepe Camiinde cenazesi kalkmadan once e~i Kezban Hamm,
Aslan'm tabutunun TUrk bayragma sanlmasm1 hakh olarak istiyordu.
Hemen bUyUk bir bayrak temin ettik ve TUrk bayragma sanh gitmeyi en r;ok
hak eden Aslan't oyle ugurladtk. Nur ir;inde yatsm ...

