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Sayın konuklar,
Sevgili meslekta şlar ım,
Bas ınımızın özverili temsilcileri

Son yıllarda savunma örgütü olarak kar şı kar-
şıya kaldığımız hak ihlalleri ve olumsuzluklar
nedeniyle, "Savunmaya Sayg ı " vurgusunu öne
çıkaran bu toplantının yap ılması zorunluluk ha-
lini almıştır.

6 Eylül 2005 günü bu salonda aç ıkladığımız
2005-2006 Adli Y ıl açılış bildirimizde belirtti ği-
miz gibi, eksiksiz demokrasiye, insan haklar ına,
bağıms ız yargıya, tüm kurum ve kurallar ıyla iş-
leyen hukuk devletine olan inanc ımız doğrultu-
sunda çalışma ve çabalar ımızı sürdürürken, bu
kez "savunma hakk ı" ve onun güçlü ve bağımsız
olmas ını öngördüğümüz örgütleri "barolar"a yö-
nelik sistemli sald ırıları göğüslemek durumunda
kalmaktay ız.

Avukatlar ve savunma mesleğinin önündeki
engellerin kald ırılmas ına ilişkin yetkililerin ver-
dikleri güvencelere karşın;
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ÖZDEM İ R ÖZOK

-Yıllarca yap ılan mücadeleler sonunda Avukat-
lık Kanunu'na konulmu ş, mesleğimizin gelece ği
aç ısından son derece hayati önemi olan "s ınav"
kurumunu bir ç ırpıda, liderin arzusu ile barolar
ile Türkiye Barolar Birli ği'nin görü şlerini hiçe sa-
yarak, bir avuç niteliği belirsiz kişilerin istekleri
üzerine kaldıran,

-Bizleri yarg ı lamay ı tamamlayan de ğil engelle-
yen bir unsur olarak gören,

-Uluslararas ı sözleşme ve belgelerde hüküm
altına alınan "silahların eşitliği" ilkesini görmez-
den gelen,

- Savunma hizmetini ihale konusu mal sanan,

- Avukatl ık ücretinin bir emek ve uzmanlık
karşı lığı olduğunu anlayamayan,

- Savunma örgütü temsilcileri avukatlara ya-
pılan ve çoğu ölümle sonuçlanan sald ırıları doğal
karşılayıp hiçbir zaman k ınamayı ve geçmiş olsun
dileği iletmeyi dü şünmeyen,

- Kamu kesimi avukatlar ını hukukçu olarak al-
gılamayan,

- Yasada aç ıkça hüküm alt ına al ındığı halde,
barolar ın ve Türkiye Barolar Birli ği'nin anayasal
konumunu ve buna bağl ı olarak protokol düzen-
lemelerini bir türlü içine sindiremeyen ve bu hü-
kümleri uygulamamak için ak ıl almaz gerekçeler
üreten,
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SAVUNMAYA SAYGI

- Avukatlık kimliğini yasa buyruğuna karşın
resmi kimlik" olarak tan ımayan,

- Resmi kurumlarda yasa gereği sağlanması ge-
reken bilgi ve belgeye ula şma konusunda direni ş
sergileyen ve bununla da kalmayarak avukatlar ı
yasanın aç ık hükmüne karşın, yargının öğesi ola-
rak kabul yerine yabanc ı bir unsur gibi gören,

- Avukatlar ve savunma mesle ğinin önünü
kesmek ve yaşam alan ını daraltmak amac ıyla,
muhasebeci-mali mü şavirler, marka, patent ve re-
kabet vekilliği yanı sıra Noterlik Kanunu'nda da
yeni düzenlemelere giden,

- Tüm bunların yanı s ıra ekonomik ve pazarl ık
gücünü elinde bulunduran uluslar arası hukuk ve
avukatlık firmalarına geçit veren,

- CMK'da görevli müdafii ve vekillerin aylar-
dır alacaklarını ödemeyen, bu konuda baroların
ve Türkiye Barolar Birli ği'nin yetkilerini alelacele
çıkarılan yasalarla elinden alan, 5560 say ılı yasa
ile "adil yarg ı lama hakkı" bağlamında eşit seviye-
lerde bulunmalar ı gereken Cumhuriyet Savc ıları-
nı avukatlar ın ita amiri durumuna getiren; haks ız
ve dayanaks ız yaklaşımları kabul etmemize ola-
nak yoktur.

Uluslararas ı antiaşmaları imzalamak kolay,
yaşama geçirmek zordur. Havana Kurallar ı 'nın
16. maddesinin son bendi şöyledir:



ÖZDEM İ R ÖZOK

"(Hükümetler, avukatlar ın) Kabul görmü ş mes-
lek ahlak kurallar ına, görevlerine, standartlar ı na uy-
gun faaliyette bulunduklar ı için kovuş turma veya ida-
ri, ekonomik veya ba şka bir yapt ı rımla s ıkıntı çekmele-
rini veya tehditle kar şı laşmamaların ı Sağlar."

Bugün yaşadığımız bütün olaylar bu kural kap-
samındad ır. Yargı erkinin iddia ve hüküm ayak-
ları yanında yürütme, idare ve yasama bütün AB
yoğun uyum çabalar ına karşın, yargının savunma
ayağını oluşturan mesleğimizi ve onun yasal ku-
ruluşları barolar ile Türkiye Barolar Birli ği'nin,
Özgür ve bağıms ız varlığını kabul etmek isteme-
mektedirler.

Adalet ve yarg ı alanında çalışan tüm kesimler
arasında yaşanan mevcut baz ı mesleki saplant ıla-
rm aşılamamas ı ve anlams ız bir kurum taassubu-
nun görülmesi, yargı gücünü olu şturan birimler
aras ında birlik ve beraberliği temel alan bir uyum
ortamında çalışma düzeninin olu şturulamamas ı
sonucunda, olmamas ı gereken has ımsal tav ır, tu-
tum ve davranışların sergilenmesi benimsememe
ve kendini farklı görme kompleksinden kaynak-
lanmaktadır.

Bu bağlamda çok değişik yerlerde, değişik za-
manlarda çeşitli örnekler gösterilmiş, yakınmalar-
da bulunulmu ş tur. Bunları bu özel günde bir kere
daha satırbaşları halinde kamuoyuna sunmak is-
temekteyim.
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SAVUNMAYA SAYGI

• Mesleğimiz aç ısından en önemli sorunlar-
dan biri duruşma s ırasında iddia ile e şit koşullara
sahip olmamakt ır. Bu konuda AB İstişari Ziyaret
Raporlar ı'nda önemli tespitler bulunmasına kar-
şın gözle görülür bir geli şme görmemekteyiz.
Bakanlığın savc ıların mahkeme müzakerelerine
katılmaması tavsiyesi bu konudaki dü şüncemizin
haklılığını göstermektedir. Ancak, genelge yeter-
siz olduğu gibi sorunun sadece su üzerindeki bö-
lümüne yöneliktir. Bu konuda anlayış değişikliği
yapılarak "silahların eş itliği" ilkesinin yargılama
salonlarına girmesini dilemekteyiz. Bu yarg ıya
vatandaşın güveninin en önemli unsurudur.

Yargılama düzeninde iddia ve savunma güçle-
ri arasındaki "silahların eş itliği" ilkesinin gerekle-
rinin her aşamada ve konumda yaşama geçirile-
memiş olmas ı savunma ve dolayısıyla adalet üze-
rinde olumsuz etkiler yapmaktad ır. Yargılama
sürecinde savc ılar ile eşit konumda bulunmalar ı
gereken avukatların, duruşma salonlarındaki rolü
ve etkinliğini arttırmaya yönelik yasal düzenle-
melere henüz gidilememiş olmas ı önemli bir ek-
siklik olarak devam etmektedir.

Avrupa Birli ği Komisyonu yetkilileri taraf ın-
dan 2003, 2004 ve 2005 yıllarında hazırlanmış olan
İstişari Ziyaret raporlar ında, avukat ve savcıların
ceza yargılamalarındaki rolü ve etkinliklerini ar-
tırmaya ve özellikle, yarg ı diyalektiği sürecinde
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ÖZDEM İ R ÖZOK

konumlarını dengelemeye ili şkin olarak çeşitli
hususlar belirtilmiştir.'

Savunmanın yargının üç ayağından biri oldu-
ğu gerçeği tamamen göz ard ı edilerek; iddia-sa-
vunma ve yarg ılama makamlarının ortaklaşa bir
adli etkinlik anlam ındaki yargısal diyalektiğin,
savunma avukatlar ı dışlanarak hakim ve savc ı
birlikteliğine dönüştürülmesi yanlıştır.

Ceza davalar ında avukatların yargılamanın
her aşamas ında (yani, gözaltı na alınmadan itiba-
ren ceza infazının tamamlanmas ına kadarki sü-

Avrupa Birliği Komisyonu'nun görevlendirdi ği uzman-
larca haz ırlanm ış olan bu 'Isti ş ari Ziyaret Raporlar ı'ndaki
hususlara ili şkin saptamalar ve tavsiyelerin ayr ı nt ı lar ı
için bkz..: Türkiye Cumhuriyetinde Yarg ı Sisteminin iş le yiş i,
İstişarf Ziyaret Raporu 28 Eylül-10 Ekim 2003, (Haz ırlayan-
lar: Kjell BJORNBERG/Paul RICHMUND), Avrupa Birliği
Komisyonu, 113-117 (Orijinali 156 sayfa olan bu Raporun
Türkçe çevirisi için: TC Adalet Bakanl ığı Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü tetkik hiı kimleri); 2004 Isti şari Rapo-
run Türkçe çevirisi: Türkiye Cumhuriyetinde Yarg ı Siste-
ıninin iş leyiş i, Isti şari Ziyaret Raporu 11-19 Temmuz 2004,
(Haz ırlayanlar: KjeIl BJORNBERG/Paul RICHMUND),
113-117 (Orijinali toplam 177 sayfa olan bu 2004 Istişari
Raporun Türkçe çevirisi: TC Adalet Bakanl ığı Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü tetkik hhkimleri); Türkiye Cum-
huriyetinde Yarg ı Sisteminin Iş leyiş i, istişari Ziyaret Raporu
13 Haziran- 22 Haziran 2005, Haz ı rlayanlar: Kjell Bjorn-
berg/ Ross Cranston, Avrupa Birliğ i Komisyonu Brüksel
(Tercümesi: TC Adalet Bakanl ığı Avrupa Genel Müdürlü-
ğü Tetkik Hhkimleri).



SAVUNMAYA SAYGI

reçte) şüpheli, san ık ve mahkümlar ile her durum
ve ko şul altında görüşebilmelerinin sağlanmas ı
için gerekli olanaklar henüz sa ğlanmış değildir.

Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Haklar ı Söz-
leşmesi'nin tanıdığı ve onların tanımladığı "adil

yargı lanma ha kk ı " nın sağlanması konusunda önem-
li bir öğenin gerçekleştirilmesi için CMK gereğin-
ce sanık ve yakınanlara avukat atama i şi, bürokra-
sinin sorunun önemini kavrayamamas ı nedeniyle
avukatlar için Anayasa'nın yasakladığı angaryaya
dönüşmüştür. Sayın Başbakan' ın soruna çözüm
bulmak için 10 Ağustos 2006 yılında gösterdi ği
olumlu yaklaşımı sonucunda, meslektaşlarımız ın
kamuya yüklenen hizmeti, giderlerini ceplerinden
ödemeden, almad ıkları ücretler için KDV ve vergi
ödemeden yerine getirebileceklçri umuduna ka-
p ıldığımızı Yargı yılı açış konuşmas ında içtenlikle
belirtmiştik. Baro başkanları Sayın Başbakan'dan
ald ıkları bu umut dolu mesajlara inanarak ba şla-
yan eylemi duraksamadan durdurmu şlardı .

Umut dolu sözlere ve davran ışlara karşın,
CMK'da görevli müdafii ve vekillerin aylard ır
alacaklar ı ödenmemiş, bu konuda barolar ın ve
Türkiye Barolar Birliği'nin yetkileri alelacele çıka-
rılan yasalarla ellerinden al ınmış, 5560 say ılı yasa
ile "adil yarg ı lama hakk ı" bağlamında eşit seviye-
lerde bulunmaları gereken Cumhuriyet Savc ıları
avukatlar ın ita amiri durumuna getirilmiştir.
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ÖZDEM İ R ÖZOK

• Savunmay ı içine sindiremememin en güzel
örneği protokol konusunda kar şımıza çıkmakta-
dır. Bu konuda Avukatl ık Kanunu aç ıktır. Baro
başkanlar ı İl C. Başsavc ıs ı 'nın, Türkiye Barolar
Birliği Başkanı da Yargıtay C. Başsavcısı'nın ya-
nında savunmayı temsil edeceklerdir. Ancak,
Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın Ankara'daki
protokol sorunu savunmayı yargının önemli bir
parças ı sayan Say ın Cumhurbaşkanı'nın anlayışı
sonucu bu y ıl çözülebilmi ştir.

Baro başkanlarının sorunu ise devam etmekte-
dir. Temsil görevi bulunmayan yarg ı mensupları
öne geçmekte, üniversite rektörleri yasaya uygun
olmayan biçimde İl Başsavcısı ile baro başkanla-
rı aras ına sokulmaktad ır. Bizim aç ımızdan sorun
şurada veya burada olmak değildir. Sorunu sa-
vunmanın yargı içindeki yerinin belirlenmesi ve
kabullenmesi olarak gördüğümüze inanman ızı
isteriz.

• Son iki yıl içinde avukatlara karşı çok sayıda
saldırı olmuştur. Bunların bir kısmı ölümle sonuç-
lanmıştır. Silah ın koruyuculuğu konusunda tered-
dütlerimiz olmas ına karşın, caydırıcılığını da gör-
mezden gelemeyiz. Avukatlar için silah ruhsatı
verilmekte, ancak yarg ı mensupları için sağlanan
akçalı kolaylık gösterilmemektedir. Pek çok avu-
kat için ticaret erbab ı, çiftlik ağaları veya hayvan
tacirleri düşünülerek konulan harçlar ödenmez
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SAVUNMAYA SAYGI

boyutlardadır. Bu konuda yargının ayrılmaz bir
parças ı olan savunma mensuplarına hakimler ve
savcılara sağlanan akçal ı kolaylıkların sağlanmas ı
gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Avukatlık Kanunu'nun ikinci maddesi hük-
müne göre, "yarg ı organları, emniyet makamlar ı,
diğer kamu kurum ve kurulu şları ile kamu iktisadi

teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noter/er, si-

gorta ş irketleri ve avukat/ara görevlerinin yerine geti-

rilmesinde yard ı mcı olmak zorundad ı rlar." Yasanın
bu emri içselle ştirilemediği için yard ım bir yana
zorluk nedeni de olmaktad ır. Avukatların bu ko-
nudaki yakınmaları anlayış değişikliği ve kabul-
lenme olmadığı sürece de bitecek gibi görünme-
mektedir.

Avrupa Birliği kriterlerine uygun ve bir re-
form niteliğinde bulunduğu iddia olunan Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun 153. maddesi birinci
bendinde, müdafiin, soru şturma evresinde dosya
içeriğinde inceleyebileceği ve istediği belgelerin

bir örneğini harçs ız olarak alabileceğini hükme
bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci bendi kurala
istisna getirmiştir. "Soru ş turman ı n amacın ı tehli-

keye düşürebilecek ise" hakim karar ıyla müdafinin
bu yetkisi kısıtlanabilecektir. Bu istisna hükmüne
objektif kullan ıldığı takdirde hiç kimse itiraz et-
memektedir. Ancak uygulamada C. Savc ıları ve

onların taleplerine göre sulh ceza hakimleri bu
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ÖZDEM İ R ÖZOK

istisna hükmünü genel uygulama şekline sokma
temayülü göstermektedirler. Bu savunma hak-
kının kullanılmas ı önünde ciddi bir engel olarak
görülmeye ba şlanmış tır.

• Avukatl ık Kanunu'nun dokuzuncu maddesi
hükmüne göre, Türkiye Barolar Birli ği tarafından
tek tip hazırlanan kimlikler, "tüm resmi ve özel ku-
rulu şlar tarafIndan kabul edilecek resmi kimlik hük-
münde" olmas ına karşın hiç ummadığımız kurum
ve yerlerde engellemelerle karşılaşmaktayız.

• Yargının ayr ılmaz bir parças ı olan savunma
mensuplarının pasaport aç ıs ından da bazı çev-
relerce garip kar şılanan, ancak bizim hakk ımız
olduğuna candan inandığımız sorunları bulun-
maktad ır. Devletin herhangi bir görevinde birinci
sınıfa yükselenler için tan ınan haklar ın yirmi beş,
otuz yıl avukatlık yapmı ; baro başkanlığı, Tür-
kiye Barolar Birliği başkanlıklarında bulunmu ş
meslektaşlarımızdan esirgenmesi ba şından beri
arz etmiş olduğumuz anlayışın ürünüdür.

• 2001 yıl ında ilgili mevzuatta baz ı önemli
değişiklikler yap ılmışsa da Adalet Bakanl ığı'nın
Türkiye Barolar Birli ği, barolar ve avukatlar üze-
rinde, bütün yargı örgütü üzerinde oldu ğu gibi,
etkin bir rolü ve idari vesayeti bulunmaktad ır.

Avukatlar ın mesleki bağımsızlığını güvence
altına almaya yönelik olarak, Baroların iç denetim
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SAVUNMAYA SAYGI

ve işleyişlerinde, Adalet Bakanl ığı 'nın avukatlar
aleyhindeki disiplin soruşturmaları ile ceza ko-
vuşturmalarında mevcut etkin rolünün ortadan
kaldırılmasına yönelik hukuksal düzenleme deği-
şikliklerine gidilmesi gerekmektedir.

• Serbest avukatlar yönünden, sosyal güvenlik
hizmetlerinden yeterli bir biçimde yararlanmala-
rının sağlanamamış olmas ı sosyal hak kay ıpları
yaratmaktadır.

• Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta
yer bulmas ına rağmen, avukatların doğruluğu-
nu tasdik ettikleri belgeler yeterli görülmeyerek,
ayrıca ilgili yerlerden belge asl ının celp edilmesi;
delil toplama ve tartışma görevinin etkin biçimde
kullandırılmamas ı yargılamanın uzamasına ne-
den olmaktad ır.

• Kamu kurum ve kuruluşları arasında orga-
nizasyon yetersizliği nedeniyle, avukatların vekil

sıfatıyla gördükleri işlerde mesleklerini yürütme
olanakları zorlaştırılmaktadır. Kamuda görevli
hukuk müşavirleri ve hazine avukatlar ı, mesleki

bağımsızlık, yetki alanlar ı, mali ve özlük haklar ı
ile hiyerarşik konumları bağlamında, ciddi sorun-
lar altında çalışmaktad ırlar. Ayrıca, kamuda gö-
revli hazine ve di ğer kurum avukatlar ının yasal
statüleri ile yetki ve sorumluluk alanlar ının avu-

katlık mesleğinin doğas ına uygun bulunmad ığı
gözlemlenmektedir.
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• Mesleki disiplin ve etik ile uzmanlaşmaya
gidilememesi gibi temel sorunlar ın çözümsüz bı-
rakılmas ı savunma mesleğinin saygınhığma gölge
düşürmektedir.

Sayın Adalet Bakan ı'nın her fırsatta yeni ve
çağdaş bir "Avukatl ık Yasas ı Taslağı " kendilerine
sunulduğunda kolayl ıkla yasalaştıracağını tekrar-
lamas ına ve say ın Başbakan' ın sorunlar ın çözümü
için 48 baro başkanı önünde kabinenin üç önemli
bakanına talimat vermesine karşın, savunman ın
önündeki sorunlar yumağı eksilmedi ği gibi yeni-
leri eklenmektedir.

Belirtilen bu olumsuzlukları birleştirince avu-
katlara, barolara ve Türkiye Barolar Birliği'ne
yönelik olumsuz bir tav ır içine girildiğini ve yar-
gı erkinin tümü ve bu arada bizler için tehlikeli
oyunlar tertip edildi ğini düşünmek durumunda
kalmaktay ız.

Özellikle mesleğin geleceğini etkileyecek olan
avukatl ık s ınav ı teklifinin TBMM Adalet Komis-
yonu'nda ve Genel Kurul'da görü şülmesi sıras ın-
da maalesef meslekta şımız olan kimi milletvekil-
lerinin hayret ve ibretle izledi ğimiz mesleğimiz
ve meslektaşlarımıza yönelik tespit ve de ğerlen-
dirmeleri bu kanaatimizi güçlendirmektedir.

Oysa;

"Bağı ms ız savunma, bağımsı z yarg ı n ı n kurucu un-
surları ndandı r"
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"Bağıms ız savunma olmaks ız ı n güçlü ve bağıms ız
bir yarg ı dan asla söz edilemez"

"Adil yarg ı lanma hakk ı n ın olmazsa olmaz koşulu

bağıms ız savunmad ır"

"Hukuk devletini ve hukukun üstünlü ğünü savun-
mak Türkiye Barolar Birliği ve baroları n asli görevle-

rindendir"

"Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, insan temel hak
ve özgürlüklerinin ödünsüz savunucular ı dı r."

Tüm bunların gerçekleşmesi için de savunma-
nın, avukatların, barolar ın bağıms ızlığmı içeren
yukarıda bir bölümünü aktardığımız Havana
Kuralları'nın 16. maddesi gereği;

"Hükümetler avukatlar ın hiçbir baskı, engelleme,
taciz veya yolsuz bir müdahalyle karşı laşmadan, her
türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini" sağla-
makla yükümlüdürler.

Türkiye'yi ziyaret eden AB temsilcilerinin
Yargı ve Adalet teşkilatıyla ilgili olarak düzenle-
dikleri son 2005 y ılı "İstişari Ziyaret Raporu'nda"
avukatlar ve bağımsız savunmayla ilgili öneri ve
tavsiyelerinde şu noktalara dikkat çekmişlerdir;

- Uluslararas ı standartlara uygun olarak avu-
katların mesleklerini her türlü korku, engelleme,
taciz ve soruşturma olmaks ızın yerine getirmesi
yönünde gerekli önlemlerin al ınmas ını;
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- Adalet Bakanlığı'nın baroların işleyişleriyle
ilgili rolünün, vesayet uygulamas ının kald ırılma-
sını;

- Türkiye'deki barolar ın, yeni ceza adaleti sis-
teminde avukatlar ın güçlendirilen rolünü göz
önüne alarak avukatlık için gereken nitelikleri,
eğitimleri ve mesleki sorumluluklar ını gözden
geçirmesini,

- Adalet Bakanl ığı'na, avukatların sanıkla ilgili
bütün dosyalara ula şmas ına ili şkin tüm engelleri
kald ırmasını temin ederek bu konuda gerekli ya-
sal düzenlemeleri yapmas ını; tavsiye etmektedir-
ler.

Savunma örgütü temsilcileri avukatların ça-
lışma ilke ve yöntemlerini belirleyen bu kavram-
lar ne yazık ki, başta siyasal iktidar olmak üzere,
kimi kamu kurum ve kurulu şlarınca engellenmek
istenmektedir. Gücünü bağımsız örgütünden alan
savunmanın gür sesi avukatlar ın, bu olumsuz-
luklar karşısında sessiz kalmas ı asla beklenemez.
Çünkü savunmayı çökertip yargıyı ayakta tutmak
mümkün değildir. Güçlü ve bağımsız yargı ancak
güçlü ve bağıms ız savunmayla mümkündür.

Türkiye'yi ve toplumun her kurumunu kendi
mikro ölçeklerine çekmeye çal ışan siyasal anla-
yı ş, yargı erkinin de bütününe yönelik sistemli bir
yıkım planı uygulamakta ve bu alanda reformlar
yapmakta ayak sürümektedir. Adalet Bakanl ığı
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kendi konum ve yetkileri konusunda hiçbir de ği-
şikliğe, gerçek reforma yanaşmamaktad ır. Yargı
üzerindeki etkinliği ile yürütmenin yarg ı tarafın-
dan denetimini etkisizleştirmektedir. Bunun sa-
yı sız örneklerini siyasal iktidar ın yargıya ve yar-
gı kurumlarına yaklaşımlarında aç ıkça görmek
mümkündür.

Güçlü, etkili ve adalete ulaşmayı sağlaya-
bilecek nitelikte bir yarg ı erki olmadan "hukuk

devleti"nin gerçekleşmesi mümkün olamayaca ğı
gibi, "hukukun üstünlüğü" de sağlanamayacaktır.
Gerçek anlamda bir hukuk devleti olabilmenin en
önemli öğesi olan yarg ı erki hakkındaki pek çok
platformda ve değişik zamanlarda dile getirmiş
olduğumuz düşünceleri, 2006-2007 Adli yargı açış
konuşmasından da yararlanarak, bir kere daha kı-
saca sıralamak istiyorum.

* Hukuka ve onun öğretim-eğitimi sonunda
yetişen hukukçuya verilen önem, o ülkede uygu-
lanan siyasal, hukuksal rejimin kalitesiyle do ğ-

rudan orantılıd ır. Nitelikli hukukçuların, hukuk
devletinde önemli görevleri vard ır.

Hukukçu olmazsa, devlet s ıradan bir örgüt-
lenme ve yönetme mekanizması olarak kal ır. Ona
çağdaş anlamını verecek olan hukukçudur. Bu
bağlamda hukuk mesleği özel bir meslektir. Bu
nedenle hukukçu da özel olarak yetiştirilen kişi
olmal ıdır. Nitekim birçok batı ülkesinde, hukuk
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eğitimi lisansüstü yap ılan bir eğitimdir. Toplum-
da birçok kişinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak
kullandığı, hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti
kavramlar ı ancak nitelikli hukukçular ın uygula-
mas ı ile yaşama geçebilir. Evrensel demokratik
ilkeleri ve insan haklar ını içeren normlar ve yasa-
ların dahi, amaca uygun bir biçimde uygulanabil-
mesi, amaca uygun yorumlanabilmesi, yargılama
ve karar sürecinde hukukçular ın sağlam hukuk
bilgisine, yorum ve değerlendirme gücüne bağlı -
dır.

Çünkü hukuksal yorum ve de ğerlendirme sos-
yolojik, psikolojik, siyasal tarih, felsefe, iktisat,
mantık ve hatta matematik gibi bilim dallar ına
olan ilgi ve bilgi ile mümkündür. Ancak bütün
bunları özümsemiş ve böylece hukuki dü şünme-
yi öğrenmiş hukukçular yetiştirdiğimiz takdirde
hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramla-
rını yaşama geçirmiş olabiliriz. Son dönemlerde
uygulamada görülen olumsuzluklar ın temel ne-
denlerinden birisi bu özellikleri ta şıyan nitelikli
hukukçuların giderek az ılmas ından kaynakland ı-
ğını söylemek pek iddial ı olmasa gerek.

Hukuk eğitimi ve öğretimi, mevcut durumu
itibariyle, hukuk ö ğrencilerine metodolojik ve
analitik düşünme yetisi için gerekli becerileri tam
olarak kazand ırabilme konusunda istenilen dü-
zeyde değildir.
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Ülkemizde hukuk lisans ı öğretimi, devlet ve
vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren
ve sayıları toplam 33'ü bulmuş olan hukuk fakül-
telerinin mevcut s ınırlı olanakları çerçevesinde
verilmeye çalışılmaktad ır. Hukuk fakültelerinin
sayısı ve donanımı, ülkemizin eğitim düzeyi, sos-
yo-kültürel koşulları ile nüfusu ve demografik
yap ısı dikkate al ındığında, yeterli görülemeyebi-
lir. Ancak, bu fakültelerin büyük ço ğunluğunda
kütüphane, derslik ve hizmet binas ı ile teknik ve
fiziksel donanım, akademik ve idari kadrolar ile
öğrenci kapasitesi bak ımından ciddi düzeyde ni-
telik ve nicelik sorunlar ı yaşanmaktadır. Belki de
bu sorunların en başında, gereken yetkinlikte ve
birikimli akademik kadrolar ın oluşturulamamış
ve zengin içerikli bilgi işlem ağı sayfalar ı üzerin-
den çevrimiçi hizmetleri sunan e-kütüphanecilik
sistemlerinin henüz kurulamamış olmas ı gibi te-
mel sorunlar gelmektedir. Özellikle, belirtilen bu
iki sorun kümesi, hukuk e ğitiminde her geçen gün
yaşanan kalite kayb ını ve verim düşüklüğünü içe-
ren bir biçimde; de ğişik boyut ve görünümleriyle
birlikte uzun dönemde olas ı olumsuzlukları da
barındırmaktad ır.

Yaklaşık yüz profesörün e ğitim verebildiği 33
hukuk fakültesinin her y ıl ortalama 9000 mezu-
nundan yaklaşık 7000'nin avukatlık mesleğini bi-
çimsel staj ı tamamlayarak icraya ba şladığını göz
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önüne al ırsak, nas ıl bir niceliksel bask ı altında ol-
duğumuzu ve bunun da çok önemli nitelik kay ıp-
larma yol açtığmı net bir biçimde görürüz.

• Hukuk fakültelerinden mezun olmayan ve
dolayısıyla, gerekli kuramsal ve uygulamal ı hu-
kuk bilgilerini, bir başka anlatımla yeterli hukuk
nosyonu ve formasyonunu almamış kişilerin
özellikle idari yarg ı hakim adaylığı için yap ılan
sınavlar sonucunda atanabilmeleri, ça ğdaş adalet
hizmeti ve yarg ı sistemlerinin temel niteliği ile ör-
tüşmemektedir.

• Öncelikle kamu görevlilerinin bir bölümü
hakkında, kamu görevi ve s ıfatı itibariyle, bazı
yargısal dokunulmazl ıklar ve ayrıcalıkların tanın-
mış olması, toplumun adalet duygusunu zedele-
mektedir.

• Hkim1er ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yük-
sek Askeri Şura tarafından kesin olarak al ınan
idari kararlara karşı, yargı mercilerine ba şvuru-
lamamas ı nedeniyle, söz konusu Kurullar, adeta
birer özel idari yargı organı niteliğine dönüştürül-
müş olmaktad ır. Bu durum, hukuk devleti ve adil
yargılanma ilkeleri ile bağdaş tırılamamaktadır.

• Adalet ve yargı hizmetleri alanında gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi, yargı etiğine ait kuralları
sistematik ve bütünsel aç ıdan düzenleyen bir ka-
nun bulunmaması önemli bir eksiklik olarak gö-
rülmektedir.
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• Yargı bağımsızlığı ve h.kim güvencesi ilkele-
ri mevzuatta yeterince sağlanamamıştır. Örneğin,
Anayasa'da (m. 140/6 ve m.159 gibi) yarg ının yö-
netimi ve denetimi, yürütme organının bir parças ı
olan Adalet Bakanl ığı 'na bağlı olarak düzenlen-
miştir. Bunun son günlerde ya şanan HSYK-Ada-
let Bakanlığı olayı göz önüne al ınarak önemi ve
vahameti takdir edilmelidir.

• Türk yargı örgütünün hemen her derecesin-
de görülmekte olan davalarda, ortalama yarg ıla-
ma sürelerinin uzunlu ğu sorunu yaşanmaktad ır.
Nitekim bu olumsuz durum, Adalet Bakanl ığı 'nın
2000-2004 y ılı adalet istatistiklerinde yer alan ve-
riler ve rakamsal bilgiler göz önünde bulundurul-
duğunda aç ıkça anla5 ılmaktad ır.2

• Savc ılık uygulamalarında, yeni Ceza Mu-
hakemesi Yasas ı ile (CMK m. 174) iddianamenin
iadesi kurumu getirilmi ş olsa da, tüm usuli gerek-
ler doğrultusunda olay ve hukuki de ğerlendir-
me açı sından iyi yürütülememi ş soruşturmalar
sonucunda haz ırlanmış iddianamelerle, isnat ve
iddia konusu somut eyleme ilişkin tüm kanıtlar
toplanamadan, eksik ve isabetsiz hukuksal nite-

2 Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde aç ılan davalar itibariyle
gelen çı kan dava dosyası ve iş durumlar ı ile gün olarak
ortalama yarg ılama süreleri hakk ında ayr ıntı l ı bilgi ve
ilgili diğer istatistiksel veriler için bkz., ve kr ş .: TC Adalet
Bakanl ığı Adli Sicil ve Istatistik Genel Müdürlüğü, Adalet
Istatistikleri Yı llığı, Ankara 2004.
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lemelerle kamu davalar ı açıldığı görülmektedir.
Bunun sonucu olarak Cumhuriyet savc ılıkla-
r ı tarafından hazırlanan iddianameler ile aç ılan
kamu davalar ının büyük bir oranının beraatla
sonuçlandığı anlaşılmaktad ır. Bu da an ılan kuru-
mun hizmet kalitesini ve verimini tart ışmal ı hale
getirmiştir. Nitekim yıllık adalet istatistiklerinin
karar türlerine ilişkin oransal dağı lımını gösteren
verilerinde, CunıEuriyet savc ılar ının ceza mahke-
meleri nezdinde açtığı davaların, ancak yar ısına
yakın bir oranında mahkümiyet karar ı verildiği
gözlemlenmektedir.

• Adli tıp ve adli bilimler alanındaki bilimsel
ve teknolojik geli şmelere uygun olarak, gerek-
tiğinde iddia ve savunma ile işbirliği içerisinde,
maddi olayı ortaya çıkarma amac ına ulaşabilmek
için, suç yeri incelemesi ve kanıtların toplanma-
sı tekniklerinin uygulanmasında ve kriminolojik
analiz laboratuarlar ının çal ıştırılabilmesinde mer-
kez laboratuarlar dışında teşkilatlanma yetersiz-
likleri ile yetişmiş insan gücü ve teknik altyap ı
eksiklikleri mevcuttur. Adli T ıp Kurumu'nun ta ş-
ra örgütünün yeterli bir donan ım ve örgütlenme
biçimine kavuşturulamamış olmas ı adli tıp hiz-
metlerinin verimli ve düzenli sunumunu güçle ş-
tirmektedir.

• Mahkemelerin örgütlenmesinde sulh-as-
liye mahkemesi şeklinde yapay ve gereksiz bir
sınıfland ırmaya gidilmiş olmas ı; yeterli sayıda
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uzman hakim bulunmamas ına rağmen, Fikri ve
Sınai Haklar, Ticaret, İş, Tüketici, Aile ve Çocuk
Mahkemeleri gibi özel görevli uzmanl ık mahke-
melerinin kurulmas ı, yargıda görev ve işbölümü
uyuşmazl ıklarına yol açmakta ve dolayısıyla or-
talama yarg ılama sürelerinin uzamas ı sorununu
ortaya neden olmaktad ır.

• Aile ve çocuk mahkemelerinde hakimin
yargısal görevlerinde yard ımc ı uzman s ıfatını haiz
psikolog, psikiyatr, pedagog ve sosyal hizmet uz-
manı ile sosyal çal ışmac ı gibi uzman kadrolar ına
atamalar yap ılmadığı için, kadroların doldurula-
madığı görülmektedir.

Türkiye Adalet Akadenıisi'nin, akademik,
mesleki ve bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi,
organizasyonu, finansmanı ve yönetiminde mev-
cut kurumsal yap ıs ı ve işleyişi itibariyle, Bakan-
lığa bağl ı bir birim olarak çalışmas ı, onun akade-
mik ve bilimsel geleceğinin siyasi güdüm alt ına
alınmasına sebep olu şturabilecek bir durumdur.

e Ceza infaz kurumlarında; hükümlülerin, bi-
reysel özelliklerine, işledikleri suçların tip ve nite-
liğine uygun olarak farkl ı mek ınlara yerleştirile-
memesi, çağdaş ceza ve infaz sistemlerinin gerek-
leri karşısında olumsuzluklara yol açmaktad ır.

• Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Ba-
kanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yar-
gıtay, Danıştay, Askeri Yarg ıtay, Askeri Yüksek
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İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavc ıları,
Cunıhuriyet Başsavc ı Vekili, Hakimler ve Savc ı-
lar Yüksek Kurulu ile Sayıştay Başkan ve üyeleri
ile ilgili ceza davalar ına bakmakla görevlendiril-
miş tir. Anayasa'daki mevcut düzenlenme biçimi
itibariyle 'Yüce Divan' kurumu, adil yargılanma
ve doğal hakim ilkeleri göz önünde bulundurul-
duğunda, yüce divanın oluşumu, yüce divanda
yargılanmas ı öngörülenler, sevk usulü, iddiana-
menin hazırlanmas ı ile kararlarına karşı yeniden
inceleme ve denetim yollar ının aç ılması gibi ko-
nular bak ımından tartışmalara sebebiyet vermek-
tedir.

• Yargılama organları Anayasa'nın 90/son fı k-
ras ı çerçevesinde, usulüne göre yürürlü ğe konul-
muş milletleraras ı antlaşmaların iç hukukta doğ-
rudan uygulanmas ı hususunu gerektiği ölçüde
göz önünde bulundurmamaktd ır.

• Hakimlerin atanma, tayin, nakil ve yetkilen-
dirilme işlemlerinde, ço ğu kez uzmanlığa riayet
edilmemektedir. Gerçekten de, uzun süre ceza
kimi veya C. Savcısı olarak görev yapan bir kim-
se, hukuk htkimi olarak ilk derece ya da yüksek
mahkemelere atanabilmektedir. Bu durum, uz-
man h ıkimlik anlayışına aykırı olduğu gibi, o ht-
kimin yıllar boyunca edindi ği mesleki bilgi biri-
kimi ve deneyimlerin yararlanılamamasına neden
olmakta; ayr ıca, yeni atandığı mahkemede, âdeta
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mesleğe yeni ba şlamış gibi, ilgili konuları yeniden
öğrenmek zorunda kalmaktad ır. En önemlisi bu
durum hakimler ile savc ılar birlikteliği aç ısından
ilgi çekici bir tablo oluşturmaktad ır. Bu olumsuz
durum karşısında, uygulama hatalar ı yap ılabil-
mekte ve hukuka ayk ırı kararlar verilebilmekte;
hakim savcı birlikteliği karşıs ında savunma güç-
süz kalmaktadır.

Yargılama usulünü düzenleyen yasalar ının
karmaşık düzenekleri ve özellikle, maddi hukuka
ilişkin bazı yasalarda usuli kurallara da yer veril-
miş olması, davaların uzamasına yol açtığı gibi,
mahkemelerde önemli usul hatalar ı yapılmasına
sebebiyet vermektedir. Ayr ıca, baz ı önemli usuli
eksiklik ya da yanl ış l ıklar içeren kararlar ın veri-
lebilmesi ve bunun sürekli bir biçimde tekrarlan-
mas ı, sonuçta adil yargılanma ilkesini olumsuz
etkilemektedir.

• Yargıda davaların uzamasına ve yargı hiz-
metlerinde güvenin azalmas ına neden olan önem-
li bir konu da bilirki şilik kurumudur.

• Çekişmesiz yargı işleri genellikle dava şek-
linde mahkemelere yans ıtılmakta ve mahkeme-
lerce de karara bağlanmaktadır. Çekişmesiz yar-
gı işlerine özgü hukuk yarg ılaması yöntemlerini
gösteren yasal kurallar bulunmamaktad ır. Bu
durum hukuk davalar ında iş yükünün artmas ına
sebebiyet vermektedir.
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• Hukuk davalarının büyük bir bölümünde
yargılama süresinin uzamas ı, başta devlet olmak
üzere kamu hukuku tüzel ki şilerinin taraf olduğu
uyuşmazlıkların çözümünde kamu avukatl ığı ku-
rumunun işleyişinden kaynaklanmaktad ır. 4353
sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Mü şavirliği ve
Muhakemat Umum Müdürlü ğü'nün Vazifelerine
Dair Kanun'un 32. maddesi genellikle, bu kanuna
tabi kamu kurum ve kurulu şlarının taraf olduğu
davalarda verilen tüm kararlara kar şı yasa yolla-
rına gidilmesini zorunlu k ılmaktad ır.

• Adli Tıp Kurumu'nun mali, idari ve bilimsel
özerkliği sağlanmadan Adalet Bakanl ığı 'na bağl ı
olarak görev yapmakta olmas ı bilirkişilik kuru-
munun bağıms ızlığı ilkesine aykırılık oluşturdu-
ğu gibi ayn ı zamanda, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü ve Jandarma Genel Komutanl ığı bünyesindeki
kriminal laboratuarlar ın Adli T ıp Kurumu d ışında
ayrı ayrı hizmet vermeleri adli t ıp ve adli bilimler
alanında hizmet aksamalar ına yol açmaktad ır.

• Ülkemizde adli kolluk ile genel kolluk ara-
sında görev ve yetki alan ı s ınırlarını belirleyen
yasal bir düzenleme bulunmamaktad ır.

Bu sorunların ışığı altında yargıda yap ılmas ı
gerekenler açıktır.

* Hakim ve savc ı ların, mesleki hak, yetki ve gö-
revlerinin kurumsal ve işlevsel açılardan, aç ık bir
biçimde birbirinden ayr ılmas ı sağlanmal ıdıı .
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* Hakim ve savc ıların mesleki örgütlenmesini
oluşturmaya yönelik gerekli yasal düzenleme ya-
pılmal ıd ır. Bu alanda Hakimler ve Savc ılar Birli-
ği (YARSAV) ile yaşama geçirilen giri şimin karşı
karşıya kaldığı tehdit gözden uzak tutulmamal ı-
dır.

* Hukukun üstünlüğünü yaşama geçirebilmek
için Anayasa'da ve yasalarda gerekli düzenleme-
lere gidilmelidir.

* Yargı bağıms ızlığı bütün kurum ve kuralla-
r ıyla birlikte yaşama geçirilmelidir.

* Yargılama düzeninde iddia ile savunma güç-
leri aras ında eş itlik kurulmal ıd ır.

* Yürütme ve idare organlarında htkim ve sav-
cının geçici yetkilerle görevlendirilmesi uygula-
mas ından vazgeçilerek, uzman hukukçu ağırlıkl ı
bir profesyonel kadro istihdamını amaçlayan per-
sonel yap ıs ına kavuşturulmal ıd ır. Son yaşanan
Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu yarg ıç üye-
leri ile Adalet Bakan ı Adalet Bakanl ığı bürokra-
sisi aras ında yaşanan olayda, Adalet Bakanl ığı
Müsteşarı'na üç günlük rapor ald ırılabilmiş ol-
mas ını çeşitli açılardan iyi değerlendirmek gerek-
mektedir.

* Yargı sistemi ve adalet hizmetleri için ayr ılan
kamusal kaynaklar, AB üyesi ülkelerin ortalama
düzeyine yükseltilmelidir.
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* Adil yarg ılanma ilkesinin tüm gerekleri tam
anlamıyla karşılanmal ıdır.

* Yolsuzluklarla mücadelede yarg ı organlarının
önündeki mevcut tüm engeller kald ırılmal ıdır.

* Hakimlerin yönetsel bak ımdan Adalet Ba-
kanlığı ile olan bağl ı lıkları tamamen sona erdiril-
melidir.

İlkesel çözümlere kavuşturulmas ı gereken bu
sorunlara karşı izlenen yol, geçmişten günümü-
ze tarihi süreç içinde hiçbir siyasal iktidara yarar
sağlamamıştır.

Ancak, unutulmas ın ki, savunma çökerse yarg ı
da çöker ve hep beraber alt ında kalırız.

Değerli meslektaş larım,

Karşı karşıya kaldığımız bu vahim tablo kar şı-
s ında hepimize çok zor görevler düşmektedir.

Bu bağlamda; Avukatl ık Kanunu'nun Baro
Yönetim Kurulu'nun görevlerini, "... avukatl ık
onurunun ve meslek düzeninin korunmas ı" şeklinde
düzenleyen 95. maddesini; ayn ı şekilde ".. . mesleki
dayanışman ı n sağlanmas ı ve devamlı lığı için her türlü
çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensupla-
rı na yönelik hak ihlallerine karşı avukatl ık mesleğini ve
meslektaş lar ı n ı savunmak ve bu konularda her türlü
yasal ve idari giriş imlerde bulunmak..... görevini Tür-
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kiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'na veren 121.
maddenin 18. bendini hat ırlatmak istemekteyim.

Bizler bu görevleri barolar ve Türkiye Barolar
Birliği genel kurullarının verdiği yetkilere daya-
narak en üst düzeyde ve eksiksiz olarak yerine
getirmeye çal ışmaktayız. Ancak bunca sorunlar
sarmal ıyla karşı karşıya olan mesle ğimizin gele-
ceği bakımından bu çal ışmalar kuşkusuz yeter-
li değildir. Bizi bu çalışmalar yormuyor, bizi bu
çalışmalar etkilemiyor, bizi politik ve popülist
yaklaşımlarla siyasal iktidar temsilcilerine şikayet
eden meslektaşlarımız yoruyor ve etkiliyor. Bu tür
olumsuzluklar yan ında büyük bir çoğunluk des-
teği ve coşkusunun yarattığı enerjiyle yolumuza
devam ediyoruz.

Bizim çalışma ve gayretlerimizin yanında tüm
meslektaşlarımızın bu konularda gerekli duyarl ı-
lığı göstermesi savunma hakk ının gölgelenmesine
izin vermemesi gerekmektedir.

Barolar, Türkiye Barolar Birli ği ve avukatlar
olarak yeni bir çal ışma düzeni başlatarak;

- Hukuk Fakültesi ö ğrencisine, avukat stajye-
rine, avukata mesleğine duymas ı gereken saygı
yanında, gereken özeni göstermesini önemle an-
latmalıyız,

- Ayrıca yargıçlara, savc ılara aynı kökten bir
bütünü oluşturdu ğumuzu, birimizin varl ığını sür-
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dürmesinin diğerine bağlı olduğunu, bu üçlünün
uyumu ve kalitesinin "adil yarg ı lama", "adalete eri-

ş iın" ve "adalete saygıyı" gerçekleş tireceğini, her
platformda ve her olayda daima meslek kurallar ı-
mızın emrettiği özen içerisinde hat ırlatmal ıyız,

- Ülkeyi yönetmeye talip olan siyasetçiye, ba-
ğıms ız savunmanın bağımsız yargıda, bağıms ız
yargının gerçek hukuk devletinde, gerçek hukuk
devletinin de, ancak eksiksiz demokrasi ve insan
haklarına saygıyla yaşama geçebileceğini ısrarla
söylemeliyiz ve bunun böyle oldu ğunu kabul et-
tirmeliyiz.

Sayın konuklar

Sevgili meslektaş larım

Meslektaşlarımız aşmak zorunda olduklar ı
mali - ekonomik- sosyal güvenlik - gelecek kay-
gısı gibi çok ağır sorunlar yanında, çarpık hukuk
anlayışının bir sonucu olarak günlük mesleki ça-
lışmalar sırasında da canından bezdirilmektedir.
Hukuku sadece araç olarak kullanan, hukukun
üstünlüğü ve hukuk devletini amaçlamayan, aksi-
ne hak ve hukuk tan ımaz bir yönetim anlayışının
egemen olduğu bir düzende bu ilke ve kavramlar ı
yaşama geçirme amac ında olan bir meslek guru-
bunun yaşad ıklarını tahmin etmek çok zor olma-
sa gerek.
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Tüm bu olumsuzluklara karşın, ülkemizde hu-
kukun üstünlüğü ilkesine olan sars ılmaz inancıy-
la hak ve adaletin gerçekle şmesine, savunman ın
Özgür temsilcisi olma bilin*  yaklaşan, saygın
ve onurlu meslekta şlarımızın varlığı mesleğimi-
zin geleceği için en büyük güvencedir.

Bu saygın insanlar sadece mesleğimizin ve
meslektaşlarımızın sorunları bağlamında güven-
ce olmaktan Öte, yurt ve ülke sorunlarının çözü-
mü yanında ayd ınlık, çağdaş ve uygar Türkiye
için de güvencedir.

Çünkü barolar ımız ve Türkiye Barolar Birli ği,
aydınlık, çağdaş, Özgür ve yürekli üyelerinden
ald ıkları güçle, ülkemizde eksiksiz demokrasi,
insan haklar ı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti
yanında bize emanet edilen Cumhuriyet ve onun
kazanımlarının inançlı savunucular ıdır. Bundan
hiç kimsenin, altını çizerek söylüyorum hiç kim-
senin asla, ama asla ku şkusu olmas ın.

Sosyal yap ımızda yer yer baş gösteren nu-
marac ı Cumhuriyetçiler, takiyeciler, tarikatçılar,
cemaatçılar, ultra-liberaller, teslimiyetçiler, bölü-
cüler ne kadar işbirliği yaparlarsa yaps ınlar bizi
inandığımız yoldan asla çeviremeyeceklerdir.
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Sayın konuklar,

Sevgili meslekta şlarım
Bu gün ülkemizin birliği, bütünlüğü yanında,

devletimizin "tekil devlet modeli" ve "laik demokra-

tik sosyal hukuk devleti" yapısı etnik ayrımcılık ve
gericiliğin ciddi sald ır ısı altındadır.

Unutulmamalıdır ki, olumsuz değişimlere,
ilkesizliklere, hareketsiz kalarak, seyirci olarak,
onlara yol verenler de, en az o olumsuzluklar ı ve
değişiklikleri tasarlayan ve uygulayanlar kadar
sorumludurlar. Bu nedenle, hukukçu ve ayd ın
olma kimliğimizin doğal sonucu olarak, bulundu-
ğumuz coğrafyay ı doğrudan ilgilendiren ve deni-
zaşırı ülkelerde oluşturulan projeksiyonlara ilgi-
siz kalmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktad ır.

Bütün dünyada bahar ın müjdecisi olarak ka-
bul edilen ve bölgemizdeki tüm yaşayanlar tara-
fından yıllard ır huzur, barış ve kardeşlik sembolü
olarak co şku ile kutlanan Nevruz şenlikleri etnik
bir ayrımc ılığın arac ı olarak kullanılabilmekte bu
hareketin sözde liderleri olan ki şilerin isimleri va-
tan topraklar ında haykırılabilmektedir.

ABD yetkililerince her fırsatta dillendirilen ve
Büyük Orta Doğu modelinin alt yap ısını oluştura-
cak olan " ı l ı ml ı Islam" formülü ülkemizde uygu-
lanmaya çalışılmaktad ır.

32



SAVUNMAYA SAYGI

12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan "tarikat-
siyaset-ticaret" ilişkisinin siyaseten olu şumunu ifa-
de eden Adalet ve Kalk ınma Partisi, 3 Kas ım 2002
genel seçimlerinde, seçim sisteminin de, eksiklik-
lerinden yararlanarak TBMM'de ald ığı oy ora-
nından çok fazla sandalye elde ederek büyük bir
meclis çoğunluğuyla tek başına iktidar olmu ştur.

Koalisyon hükümetleriyle yönetilmekten yakı-
nan halkımız ve toplumumuzun büyük kesimi bu
yeni oluşumu heyecanla kar şılamış ve ciddi bir
kredi açmış tır. Ama ne yaz ık ki, geçmiş dönemde
uygulanan yanlış politikalar ı ve siyaset anlayışla-
rını eleştirerek iktidara gelen AKP, elde etti ği oy
çokluğuna dayanarak, geçmi ş uygulamalar ı her
yönüyle aratacak yönde hareket etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu şundan bu
yana tüm siyasi partiler taraf ından kabul edilen
ilkeve kavramlar bilinçli ya da bilinçsiz bir biçim-
de tartışmaya aç ılmakta, geçmişten günümüze
devlet politikası olarak kabul görmüş ve benim-
senmiş, üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanmış ,
tarihsel olaylar başta olmak üzere, birçok konu
içeriği ve hedefi kuşkulu "yenilik" ve "değişim"
adına hoyratça tahrip edilmeye çal ışılmaktad ırtır.
Dünyanm ve Türkiye'nin geldi ği bu noktada aç ık
toplum, demokratik aç ılım, saydam ve gün ışığın-
da yönetim, anlay ışının bir sonucu olarak tartışıl-
mayacak, irdelenmeyecek hiçbir konu ve kurum
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yoktur. Bu yapılırken objektiflikten, bilimsellikten
ve gerçeklikten uzaklaşmamak gereklidir. Bu te-
mel ilkeler ışığında Özgür ve ba ğımsız olarak her
konu tartışmaya aç ılabilir. Bunu anlamak ve algı-
lamak mümkündür. Ama siz demokratik ve ça ğ-
daş söylemlerinize karşın taban tabana z ıt eylem
ve davranışlar sergilerseniz, inan ırlığınız ı kaybe-
dersiniz. Örne ğin tarikatç ı ve dinci referansları
Öne ç ıkan kişileri, Başbakanl ık ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı müsteşarl ıklar ında tutuğunuz sürece çağ-
daş ve uygar Türkiye ad ına her fırsatta dillendir-
diğiniz söylemlerin hiç ama hiç inan ırlığı olamaz.

Yapılan bu hakl ı ve gerçekçi uyar ılara iktidar
kanadından "bu seçim kurallar ı n ı biz ini koyduk?"
"Biz iktidara mevcut kurallar çerçevesinde geldik, öy-
leyse herkesten bu kurallara ve yapt ıkları m ıza sayg ı
göstermelerini bekleme hakk ı m ız var" gibi yan ıtlar
gelmektedir.

Evet, doğrudur siz mevcut demokratik kural-
larla iktidara geldiniz, ancak iktidara gelirken bu
kurallar ı en ağır şekilde eleştirmek, ama iktidar ı
ele geçirdikten sonra bu olumsuz kurallar ı gör-
mezden gelmek, asla demokrasiyle ba ğdaşmaz
bir tutumdur. Bunu saptamak için iktidar partisi
lider ve sözcülerinin 3 Kas ım 2002 seçimlerinden
Önceki ve sonraki sÖylem ve eylemlerini kar şılaş-
tırmak yeterlidir. Bu iki dönem aras ındaki fark,
özellikle çoğulcu demokrasiye zarar verecek so-
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nuçlar ortaya çıkar ıyor ve muhtemel konsensüs
(oydaşma), ya da en az ından uzlaşma kanalla-
rını tıkıyorsa artık çarp ık demokratik uygulama
ve tercih edilen seçim kurallar ının hukuk devleti
ilkesi gereği mutlaka saygı gösterilmesi gereken
kurallar olduğunu iddia etmek olana ğı kalma-
maktad ır.

Çünkü bu yaklaşım demokrasi için gerekli hu-
kuk devleti ilkesi yerine, demokrasiye zarar veren
dönemsel özelli ği olan seçim yasalar ı kurallar ının
üstünlüğü anlayışını egemen k ılar. Bu noktada
iktidar ve muhalefet ba şta olmak üzere, tüm si-
yasi aktörler ve demokrasiye inanmış kesimlerin
seçim kurallar ının hukuk devleti ilkesine uygun
hale getirilmesini dillendirmesi gerekir. Aksi tak-
tirde, haks ız ve adil olmayan seçim kurallar ının
uygulanma ısrarı demokrasinin yara almas ına
neden olmakta, halkın demokrasiye bağlıl ığını
azalmaktad ır. Seçim baraj ının Avrupa Insan Hak-
ları Mahkemesi'nde de kabul edilmi ş olmas ı bir
mazeret sayılmamalıdır. Çünkü söz konusu mah-
keme kararı gerekçesinde hakl ı olarak ulusal ira-
deye sayg ıyı öne ç ıkarmış bulunmaktad ır.

Bugünkü parlamentomuz maalesef demokra-
tik yönden temsil zafiyeti olan bir parlamentodur.
Seçmenlerin yakla şık yarıs ının temsil edilmediği
bir parlamentonun çoğulcu, katılımc ı ve demok-
ratik olduğunu iddia etmek pek mümkün değil-
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dir. Burada şu farkı açıkça belirlemek gereklidir.
Demokratik olmamakla, me şru olmamay ı kesin-
likle birbirine karıştırmamak gereklidir. Belli ku-
rallar çerçevesinde göreve gelen bir temsil organ ı
meşru sayılabildiği halde, demokratik ve hukuk
devleti yönünden ciddi zafiyetler ta şıyabilir.

Parlamentodaki ço ğunluk yasal kurallar çerçe-
vesinde seçilmiş ve oy kullanan seçmenlerden en
çok oyu almış çoğunluktur ve yasalara uygundur.
Başka bir anlatımla bu çoğunluk, genel seçmen sa-
yısına göre, parlamentodaki en büyük az ınlıktır.
Ancak hem parlamento, hem onun içinden ç ıkan
siyasal iktidar, yasal kurallar çerçevesinde olu ş -
muş olmas ı na karşın, demokratik zafiyetler içer-
mektedir. Nitekim uygulanan çarp ık yöntem ve
kurallar sonucu son seçimde, seçmenlerin yar ıya
yakınının temsil edilemedi ği bir parlamento yap ı-
s ı ortaya ç ıkmıştır. Yukarıda da aç ıkça belirttiğim
gibi, siyasi istikrar ve yasal me şruiyet ad ına bu
parlamentonun yasama erkini kullanmas ı ve için-
den bir hükümet ç ıkarmas ı kabul edilebilirse de
bu parlamentonun Cumhuriyet'in temel ilkeleri
başta olmak üzere diledi ği her şeyi değiştirebile-
ceğini ve her istediğini yapabileceğini savunmak
demokratik ilkelere ve demokratik teamüllere uy-
gun düşmemektedir.

iktidar temsilcileri bu durumu idrak ederek
ele geçirdikleri gücü özenle kullanmak için azami
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duyarl ı lığı göstermeleri gerekirken, aksine "mu t-

lak hakim" ve "mutlak söz sahibi" olduklarını zan-
netmekted'ırler.

Bu bağlamda, birçok konuda oldu ğu gibi uz-
laşmayı reddederek, ülke yönetimi ve devletin
temsili açıs ından son derece önemli ve "Tüm ulu-

sun yaşama iradesinin ifadesi, " olacak Cumhurba ş-
kanlığı seçiminde ısrarlı olmak yasal olarak me şru
olsa da, demokratik yönden asla kabul edilemez.

Bu görüşü çürütmek için ileri sürülen "Savaş
ilan etmeye yetkili bir parlamento Cumhurba şkan ı n ı
da seçmeye tam yetkilidir" say ı yukardan beri ısrar-
la vurguladığım gibi, yasal olarak me şru olsa bile,
demokratik me şruiyet yönünden büyük tart ışma-
lara neden olur. Demokratik me şruiyet, olaya uz-
laşma, konsensüs, birliktelik, sosyal barış, siyasi
istikrar aç ısından yaklaşan sivil toplum ve duyarl ı
kamuoyu yönünden de önemlidir. Bu nedenle za-
man zaman batı demokrasilerinde örnekleri gö-
rüldüğü gibi parlamentonun ve iktidarlar ın "ya-

sal olarak yapabilme kudretine sahip olduklar ı " birçok
tasarruf tan siyasi istikrar ve demokratik gelenek-
ler nedeniyle kaç ındıkları olmuş tur. Ku şkusuz bu
demokratik yakla şımı bizi yöneten mevcut ikti-
dar ve hakim anlay ıştan beklemek a şırı iyimserlik
olur. Ancak, yasal olarak me şru olan her şeyin,
bu bağlamda siyasal iktidar ın, demokratik yön-
den de meşru olduğunu iddia etmenin mümkün
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olamayaca ğın ı tarihi bir gerçeklik olarak vurgu-
lamayı görev biliyoruz. Mevcut parlamentonun
da bu durumu görerek, toplumun ço ğunluğunun
iradesini yans ıtmayacak bir Cumhurbaşkanı seçi-
minden kaç ınmas ını çoğulcu demokrasinin gere-
ği olarak bekliyoruz.

Aksi taktirde, tüm demokratik de ğerler zarar
görecek ve toplumsal uzlaşmanın önüne geçilme-
si çok güç engeller konulmu ş olacaktır. Oysa gü-
nümüzde en uygun yönetim arac ı olan "demokra-
si" üzerine yap ılan çalışmalarda "bir demokrasinin
kalitesinin ne olduğu" sorusu, "yöntemsel olarak",
"içerik olarak" ve "sonu çsal olarak" cevapland ırıl-
maktad ır.

Bu kriterlere göre, "yön te ınsel" açıdan baktığı-
mızda bu gün içinde bulunduğumuz durum iyi bir
demokrasiyi işaret etmemektedir. Çünkü mevcut
iktidar yasallığı, siyasal bir me şruiyet arac ı olarak
görmekte ve say ısal üstünlüğünü öne ç ıkararak
demokratik değerlere zarar vermektedir. "İçerik"
aç ısından ise, demokratik ve toplumsal tepkilere
karşı lık verme aç ısından iktidar sahipleri iyi bir
sınav vermemektedirler. Kald ı ki, katıl ımcı ve ço-
ğulcu demokrasi için, iktidar sahiplerinin mevcut
demokratik tepkileri belli ölçüde kar şılamaları
gereklidir. "Sonuç" yönünden baktığımızda da,
iktidarın bu çarp ık ve yanl ış yaklaşımının seç-
menlerin büyük çoğunluğunu tatmin edecek bir
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sonuç ortaya koymadığı gerçeğini öne ç ıkarmak-
tad ır ki bu da, demokrasimizin kalitesi yönünden
bir zafiyet teşkil edecek niteliktedir.

Bilindiği gibi, demokrasilerin nihai amac ı
mümkün olduğunca çok vatandaşı memnun ve
mutlu etmek yan ında siyasal, sosyal, toplumsal
ve yaşamsal istikrar ı yakalamaktır. Bu açıklama-
lar ışığında çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi
yaklaşımı izlenerek sadece yasal meşruiyete da-
yalı hareket tarz ından ve dayatmas ından vazge-
çilmiş olmas ı halinde, demokrasimiz ve halk ımız
kazançl ı ç ıkacaktır.

Mevcut parlamentonun bir an önce seçime git-
mesi ve yenilenmiş parlamentonun Cumhurba ş-
kanını seçmesi demokratik de ğerler bakımından
büyük kazançlar sağlayacaktı . Böyle bir yakla şım,
Cumhurbaşkanlığı makamının bir hakem ve tem-
sil makamı olma yönünde getirilecek ele ştirileri
de önleyecekti. Ama bugün için bu şans tamamen
yetirilmiş, Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları
ülke gündemine bütün ağırlığıyla oturmuştur.

Cumhurbaşkanı seçimi dolay ısıyla toplumsal
duyarlılığı son noktasına ulaştıran en önemli et-
ken, seçilecek kişinin Anayasa'da yazıl ı ilkelere
ve and ına sözde değil, özde, başka bir anlat ımla
yüreğiyle ve tüm benhiğiyle bağlı olup olmama
konusundaki endi şeler oluşturmaktad ır. Çünkü,
Cumhurbaşkanlar ı ülkelerinin anayasal düzenle-
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rinin ve devletin devaml ılığı yanında, ulusun bü-
tünlüğünü de korumakla yükümlüdürler.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlarının etkili konum
ve yetkilerine kar şın, hukuki sorumluluklar ının
sınırlı olmas ı nedeniyle, Cumhurba şkanlığını
temsil edecek kişinin siyasi geçmişi, özel yaşamı,
ailesi, çevresi, ilişkileri, büyük önem taşımakta ve
kamuoyu tarafından dikkatle izlenmektedir. Nite-
kim, Anayasalar ın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle
ilgili olarak özel hükümler getirmesi ve partiler
üstü bir yaklaşım ve uzlaşma aramas ındaki ana
amaç, Cumhurba şkanının bu niteliklerinden ve
çok farklı özel konumundan kaynaklanmaktad ır.

Sayın konuklar,

Sevgili meslektaşları m,

Küresel ısınmanın etkisi bir yana, Cumhurba ş-
kanlığı seçimiyle ba şlayacak ve genel seçimlerle
sürecek çok s ıcak bir yaz mevsimi bizi bekliyor.
Halkımız yine anlams ız, verimsiz ve kısır çekiş-
meler aras ında sandık başına gidecek ve ülkenin
beş yıl süre ile geleceğini kurgulayacak parlamen-
toyu ve siyasal iktidar ı seçecektir. Bu seçimler
ülke geleceği bakımından son derece önemlidir.
Bu noktada ilk akla gelen öneri, herkesin sand ığa
giderek, benimsedi ği ve yakın olduğu siyasi an-
layışın temsilcilerine oy vermesi olacakt ır. Çünkü
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3 Kas ım 2002 günü çok say ıda seçmenin sand ığa
gitmemiş olması yanında, bugün yap ılan birçok
ciddi ve güvenilir anket önemli bir seçmen grubu-
nun karars ız olduğunu saptamaktad ır.

Bunca iç ve dış sorunlar sarmal ıyla boğuşan bir
ülkede önemli bir seçmen grubu sand ığa gitmi-
yorsa bunun çok iyi okunmas ı gereklidir. Çünkü,
dünyanın en asil, en uysal, en sab ırl ı ve tüm çilele-
rin muhatabı Anadolu insanı, yaşadığı bunca çile
ve bunca dü ş kırıklığına karşın, demokrasiye olan
inanc ını yitirmemeye çal ışmaktad ır. Halkımızın
bu özelliği, güzelli ği ve duyarl ı lığı siyasetçileri-
miz ve toplum önderleri çok iyi algılanmal ıdırlar.

Mevcut siyaset sahnesinde rol alan aktörleri ve
parlamentonun genel yap ısını dikkatlice inceledi-
ğimizde halkımız adına çok umutlu olam ıyoruz.
İçte yaşanan, siyasal, sosyal, kültürel ve ekono-
mik sorunlarla; d ışta yaşanan siyasal, sosyal ve
ekonomik geli şmeler, deği şmeler ivedi olarak
kontrol altına al ınmadığı taktirde ülkemiz, tarihi-
nin en karanl ık günlerine doğru "bilinçsizce" sü-
rüklenebilir.

Bunları görmek için kahin olmaya gerek yok,
sadece at gözlüklerini ç ıkararak 3 Kas ım 2002
genel seçimlerinden günümüze kadar olan süre-
ci objektif olarak gözlemlemek yeterlidir. Giyim,
kuşam, saç ve b ıyık biçiminden başlayarak, top-
lumsal yaşanıın her alanındaki geriye gidiş ve irti-
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ca hareketleri yanında, oturmuş, yerleşmiş devlet
ilke ve geleneklerinden dönü şü içeren yasal dü-
zenlemelere, çağdaş ve ayd ınlık kurum ve kuru-
luşlara, sanat, kültür ve edebiyat yaşamma karşı
verilen sava şın ı görmek yeterlidir.

Bu dönemde siyasal iktidar çevrelerince en çok
övgü alan sektör ekonomi ve mali sektördür. Türk
parasından s ıfırlar ın atılması, enflasyonun tek ra-
kaml ı olmas ı, yabanc ı sermayenin Türkiye'yi ter-
cih etmesi vs gibi geli şmeler iyi göstergeler olarak
dillendirilmektedir.

Benim ekonomide bildiğim tek gerçek var.
Hiçbir ekonomik sistem ülkemizde geçerli ve yay-
gın olan "üretmeden tüket ıııenin" sihirli formülünü
bulamamıştır. Kanımca, kendi öz kaynaklar ını
harekete geçiremeyen, i şsizler ordusuna çözüm-
ler bulamayan, üretimini artıramayan, en verimli
işletme ve arazilerini müflis tüccar misali "babalar
gibi satan" ülke ekonomisinin borsa ve para oyun-
ları gibi spekülatif önlemler ve şeyh paras ı, dış
borç ve yabanc ı sermaye ile silkinip aya ğa kalk-
mas ı, istikrar sağlamas ı mucizelere bağlıd ır. İş te,
tüm bu zorlukların üstesinden gelecek, çağdaş ve
uygar değerleri yaşama geçirecek, halka güven,
huzur, iş ve aş verecek, devleti rayına oturtacak,
dini duygular ve moral de ğerlerle oynamayacak,
gerçekçi, samimi, dürüst, aç ık ve ilkeli siyasi kad-
rolara her dönemden daha fazla şiddetle ihtiyaç
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bulunmaktad ır.

İç ve dış sorunların ülkemizin üzerine kara
bulutlar gibi çöktüğü insanımızın tüm umudunu
heyecanını yitirdiği gençlerimizin gelece ğinden
endişe duyduğu bir dönemde yap ılacak genel
seçimlerin yeni umutlar ın, yeni heyecanlar ın ve
mutlulukların müjdecisi olmas ını diliyorum.

Sayın konuklar,

Sevgili başkanlarım,

Değerli meslektaş lar ım,

Yaşanan bunca olumsuzluğa, bunca çözülmü ş-
lüğe, bunca iç ve d ış işbirlikçisine, her türlü numa-
racıya karşın, ülkemizin ayd ınlık geleceğinden,
hiç ama hiç ku şkumuz yoktur. Tüm bu olumsuz-
lukların üstesinden gelecek, demokrasiye, insan
haklarına, hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti
ilke ve kavramlarına inanan, ayd ınlık ve çağdaş
Türkiye'yi hedefleyen, ayn ı zamanda bu coğraf-
yanın moral ve manevi değerlerini iyi alg ılayan
büyük ve sesiz bir kesim bulunmaktadır. Bu kesim
önemli tarihi olaylardan sonra sesini yükseltmek-
te, olur olmaz durumlarda ço ğu kez demokrasiye
saygısı nedeniyle sessiz kalmakta ve çevresindeki
olaylar ı sorumluluk bilinciyle dikkatle izlemekte,
zaman zaman kendine özgü yöntemlerle tepki
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göstermektedir. Ülkemiz gelece ği için tek güven-
ce, bu büyük sessiz gurubun bilinçli ve tutarl ı de-
mokratik refleksleridir.

Her platformda ve her yerde güçlü bir biçim-
de seslendirdiğimiz gibi "demokrasiye, laik Cumhu-
riyet'e, bağıms ız savunmaya, bağıms ı z yarg ıya ve
hukuk devletine" inanan avukatlar ve örgütleri ba-
rolar yasan ın bize verdiği görevi yerine getirmek
için "eksiksiz demokrasi, gerçek hukuk devleti, bağı m-
s ız yarg ı ve bağı ms ız savunnw hedefine" yönelik ey-
lem ve söylemlerimizi sizlerden ald ığımız güçle
duraksamadan inançla sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle beni dinledi ğiniz
için teşekkür eder, saygılar sunar ım.
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