TBB BA ŞKANI AV. ÖNDER SAV'IN
AÇIŞ KONU ŞMASI
1991 - 1992 Yargı Yılının Açılışı Toplantı'mıza onur veren çok
değerli konukları , Yüce Yargı ç ve Savc ıları , toplantıya Ankara
dışından ve Ankara'dan kat ılan Baro Ba şkanlarını ve bütün meslekdaşlanmı , basının ve TRT.nin temsilcilerini en iyi dileklerimle
ımla selamlıyorum.
ve saygılar
Ülke düzeyinde Yargı Yılı Açılışı Toplantısı düzenlemeye geçen yıl başladı k. Türkiye Barolar ının Yargıtay'daki Adli Y ıl Açılışı Töreninden ayrı toplantı düzenlemesinin nedenlerine girmek
istemiyorum. Adalet, yarg ı ve meslek camias ının bu konuda yeter bilgisi vardır. 11 - 12 May ı s 1991 tarihlerinde Mersinde yap ılan Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulu'nda, obirli ği ile alınan karar gereğ ince Yargı tay Yönetirni'nin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yapacağı konuşmanın metnini önceden görmek
istemesi konusundaki haks ız ve - anlamsız tutumunu de ğiştirmemesi halinde her yıl Adli Yılı ayrı bir toplantı ile açmaya devam
edeceğiz.
Bu anlayışımız, bir inatlaş madan kaynaklanm ıyor. Baroların
Bağımsızlığına ve savunma hakkına saygı gösterilmeyen ve Barolardan, avukatlardan rahatsızlı k duyulan yer ve toplant ılarda
bizim iş imiz de yoktur, kaybedilecek zaman ımı z da yoktur. «Savız.
Savunma-Yargı » bütünlüğüne katk ısı olacak her eylemde var
adaleti
Bağımsız yargıyı, bağımsız baroyu, etkin, güçlü ve h ızlı
ılı her toplantıda batartışacağımız ve hükukun üstünlüğüne sayg
ız.
haz ır
k,
özgürce
konuşmaya
şımız dik, alnımız açı
Geçen yıldaki toplantımı zdan bu yana dünyada ve ülkemizde
demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlü ğü ilkeleri ile ilgili olarak çok hareketli aylar ve olaylar ya şandı. Bir yandan
Körfez Krizi, ve Savaş sürerken diğer yandan Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı'nda «Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı »
benimsendi. Doğu Blok'unda demokratikleşme at ılımları, insan
hak ve özgürlüklerine dayalı devlet ve rejim aray ışları yoğunlaştı. En son, Rusya'daki darbecilere karşı Rus haikınm inançlı ve
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kararlı direnişi, 'demokrasinin, demokratik güçlerin ve reformların zaferi oldu. .Bu zafer ve halkın şamarı, dünyadaki bütün darbecilere ve halkiara ders olsun.
Doğu ve Güneydoğu'daki olaylar, fevkalade endie verici ve
üzücüdür. Olaylara yanl ış teşhis koymamak, iç ve d ış tahriklere
kapılmamak gerekir. Türkiye bağımsız bir üniter devlettir, tarihin derinliklerinden gelen deneyim ve olgunluk ile bütün vatandaşlar ırk-din-dil ve etnik yapı farklılığı gözetilmeksizin birlikte
yaşamak .istemektedirler Devlet, soruna sert askeri tedbirlerle
yaklaşıp bu isteği zedelememeli, yersiz kamplaşmalar yaratmamalıdır.
Devlet, baskıcı olmamalı, sevecen olmalı, bölgelere ve insanlara farklı muamele yapmamalıdır. Konuştuğu dilden dolayı kimse yargılanmamalı, kültürel haklara sayg ı gösterilmeli, yasa önünde eşitlik k ğıtlarda kalmamalı, yaşama yansıtılma'hdır. Sorunlara, hukuka, insan hak ve özgürlüklerine ba ğlı kalınarak demokrasi bütün kurum ve kuralları ile işletilerek çözüm bulunmal ıdır..
Ülkemiz, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı'nı imzalamıştır. Bu
beigedeki, « İnsan hakları ve temel özgürlüklere her, insan doğduğu anda sahip olur, bunlardan feragat edilemez ve hukukun
güvencesi altındadır ...... Bunlara saygı, aşırı güçlü bir devlete
karşı asli bir teminattır ....... Demokrasinin temeli, insan ın şahsına
saygı ve hukukun üstünlüğüdür ...... Kimse hukukun üstünde olamaz.» Sözlerinin altma imza atmak yetmez; imzanın gereği, uygulama ile kanıtlanmalıdır.
.
Hukukun üstünlüğü ve hukuka saygı,. kuvvetler ayrılığını ,
eksiksiz uygulamakla yargı bağımsızlığını, yargıç güvencesini gerçekleştirmekle, idari tasarrufların bağımsız yargıçlarca denetlenmesiyle devletin hukuka bağlı olmasıyla sağlanır. Devleti, hukuka bağlı kılma, hiçkimseyi hukukun üstünde tutmama uğraşımızda sıkıntılarımız sürüyor. Siyasal çıkarlar uğruna
il.kelerden , ödün veriliyor, ki şilerin buyrukları, hukukun önünde
tutuluyor, çıkar ilişkileri, devlet çarklarını tersine döndürebiliyor.
Kimi bürokratlar, devlete hizmet edeceklerine siyasal iktidara yaranmayı yeğliyor, ahlak ve değer yargıları çürüyor.
Bütün bu olumsuzluklara, hukuk d ışı davranışlara karşı toplumun tepki koyma olanağı çok sınırlıdır. Türkiye Barolar Birliği, Ülkenin,, toplumun, yarg ının ve mesleğin sorunları konusun502'
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da çekinmeden tepki koyan Baskı Gruplarından biridir. Biz biliyoruz ki baroları bağımlı , suskun, tutuk ve etkisiz ülkelerde hukukun üstünlüğünden söz edilemez, yargının bağımsız ve etkin olması düşünülemez. Barolar, « Sav-Savunma-Yargı » bütünlüğünde
yargının dinamik ve itici gücüdür, hak arama özgürlü ğünün güçlü
ve özgür sesidir..
Savunma mesleğinin çağdaş demokratik bir yapıya kavuşması için Barolar, Anayasa'nın üçüncü kısım ,ikinci bölümündeki
IDARE kapsamından çıkartı larak üçüncü bölümdeki YARGI
kapsamına alınmalıdır. Yargının ayrılmaz parçası olan SAVUNMA'nın temsilcileri, Hahimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ileAnayasa Mahkemesi'nde de temsil edilmeli, Türkiye Barolar Birliği'nin Anayasa Mahkemesi'nde dava açma hakk ı kabul edilmelidir.
Oysa günümüzde Baroların sesi, vesayet burgacı ile kısılmak
istenmektedir. Daha 1967-68'lerde büyük hukukçu İmran Öktem, Adli Yılını Açış Konuşmasında, «Türk avukatlarını bağımsız
barölara kavuşturacak, kendilerini yönetmek imkanını verecek,
BAROLARI VESAYETTEN KURTARACAK Avukatlık Kanununu
beklernekteyiz.» demi şti. Biz beklemiyoruz. Savunma mesleğinin
toplumdaki sayg ın yerini alması, mesleğin her türlü etkiden uzak
ve sağlıklı biçimde yürütülmesi, BAROLARIN TAM BAĞIMSIZLIĞI ana hedefimizdir. Savunma hakkına, insan hak ve özgürlüklerine -kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin- her türlü müdahale, karşısı nda bizi bulacaktır.
• Mesleğimizi ve hukukumuzu s ıkıntıya sokacak sağlıksız bir
oluşum ve gelişmeye değinmek istiyorum. Son yıllarda altyapısı ,
kadrosu oluşturulmadan,, binas ı ve olanaklar
ı yaratılmadan açılan hukuk fakülteleri istenilen ve özlenen düzeyde hukukçu yetişmesini sağlamaktan uzaktır. Bu fakültelere yenilerinin ekleneceğine dair belirtiler, endi şelerimizi artırmaktadır.
Mevcut Hukuk Fakültelerindeki 1989-1990 yılı isatistiklerine göre öğretim elemanı sayıları çok şaşırtıcıdır. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Erzincan Hukuk Fakültesi'nde hiç öğretim elemani yoktur. Dicle Hukuk Fakültesi'nde hiç profesör yoktur, sa'dece bir doçent .vardır. Selçuk Hukuk Fakültesi'ndeki 25 elemandan- sadece üçü profesör, bir tanesi de doçenttir. Var olan fakültelere öğretim elemanı bile bulunamazkeıı yeni fakültelere nereden, nasıl bulunacaktır?
*
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Dürüst, yetenk1i bilgili hukukçular yeti şsin, mesle ğimiz yoz-.
laşması n istiyoruz. Avukatl ı k, servet sa ğlayan, zenginleştiren
mesleklerden değ ildir. Avukatlardan ünlü zenginler ç ıkmamıştır,
ama ünlü düş ünürler ve devlet adamlar ı say ılamayacak kadar
çoktur.
Ünlü avukat Berryer, fakirlik içinde ölmek üzere iken genç
meslekdaşları , «Üstad, sizin ayaklar ınızın dibine altı n torbalar
koymüşlardı , neden almadınız?» diye sormu.şlard ı. Cevap, çok anlamlı idi: «Almak için e ğilmek lz ımdı .» Paraya yenik dü şmeyen,
eğilmeyen hukukçular yeti ş tirelim istiyoruz.
Hukuk devleti olman ın baş koş ulu, YARGI BA ĞIMSIZLIĞI'dır. Nası l bir Yargı Bağımsızlığı ? Elbette bugün ülkemizde' olduğu gibi yürütmenin gözetim ve denetiminde bir yarg ı bağımsızlığı
ıdeğil. Yargı bağımsızlığı, siyasi iktidarın anlayış ve uygulamalar
na alet ediliyorsa demokratik hukuk devletinden bahsedilemez;
böyle bir yargı bağımsızlığı , temel hak ve özgürlükler için güvence olamaz.
ını mesleğe kabul etme,'
Adli ve Idari yargı hakim ve savcılar
atama, nakletme, yükseltme, disiplin cezas ı verme ve görevden
uzaklaştırma gibi pekçok önemli i ş levleri olan HkimIer ve Savcılar Yüksek Kurulu ba şında Adalet Bakanı , kurul içinde Adalet
Bakanlığı Müsteş ah ve Cumhurbaşkanınca seçilen 5 üyeden oluşan görev kadrosu ile, binası z ve sekreteryası z çalışarak yargı bağımsızlığını , demokratik hukuk devletine yak ışır şekilde gerçekleştiremez. Kurulun olu ş umu ve üyelerin seçim şekli tamamen
değiştirilmelidir. Yargı tay ve Danış tay Üyelikleri seçimlerinde isabetli davranılmadığı , liyakattan çok, siyasal iktidara yak ın olma
ölçüsünün ön planda tutulduğu, örnekleriyle söylenmuktedir. İş- lemlere karşı yargı yolunun kapatılmış olması, ayrı bir yargı bağımsızliğı zedelenmesidir.
Yargı bağımsızlığı için Anayasa Mahkemesi Üyelerinin, üyeleri gönderen kurum ve kuruluş larca seçilmesi, Hakimler ve Savı tay ve Danıştay Genel Kucı lar Yüksek Kurulu Üyelerinin Yarg
tay Cumhuriyet Ba şsavcısı
seçilmesi,
Yargı
ğrudan
rullarınca do
tay
Genel
Kurulunca
do ğrudan seçilmesi
ı
ve vekiinin de Yarg
Üyelerinin
dörtte birini
sağlanmalıdı r. Cumhurbaşkanı, Danıştay
seçmemelidir.
Yargıtay'da yeni daireler kurarak, üye say ısını arttırarak,
yıllarca önce sakıncaları göriilüp terkedilmiş istinaf mahkemeleri
504
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kurularak hukuksal ve yargısal sorunlar çözülemez. E ğitimi, insan unsurunu iyileştirmek ve geliş tirmek, olanakları ve özlük
haklarını güçlendirmek .gerekir. Adalet, gecikirse gücü ve kıymeti
azalır. Yurttaşların mahkeme kapılarında yı llarca bekleneleri,
mahkemeye gitmekten kaç ınmaları, haklarını almak için hukuk
dışı yollara başvurmak istemeleri, bütün hukukçuları düşündürrn.ktedir. Vatandaşın adalete ve devlete güveni daha fazla sars ılmadan çözüm yolları bulunmalıdır.
Yüksek mahkemelerin durumlar ı da üzerinde durulmas ı gereken bir husustur. Anayasa mahkemesi üyeliği seçimlerinde izlenen yol savunulan kriterler, çok şaşırtıcıdır.
Anayasa Mahkemesi'nin kurulu şunun 29. yıldönümünde Baş kan Sayın Darıcıoğlu'nun konuşmasının bu konu ile ilgili bölümünü aynen aktarıyorum: « .. .Adayları belirleyecek Yüksek Mahkemeler ile öteki Kurum ve Kuruluş'Iarın ve Anayasa Mahkemesi
Üye'lerini seçecek Cumhurbaşkanı'nın, tercihlerini, sistemin amacıyla uyumlu olarak, ilmi otoriteleri her türlü ku şkunun üstünde
bulunan, TARAFSIZL İKLARI tartışılmayacak, güçlü ve gerçekten
güvenilir adaylar aras ından özenle yapmaları ... «Yüce Mahkeme'nin saygınlığını artıracaktır.»
'Anayasa -Mahkemesi Ba şkanı'nın bu uyarı ve hatırlatması ve
bu uyarıya uygun düşmeyen seçimler, sorunu değerlendirmedeki
ve değişiklik istemekteki haklılığırnızı kanıtlamaktadır.
iptal edilen ilgiliyasaya karşın Sayıştay Başkanlığı'nda ve
Anayasa Mahkemesi Üyeli ğinde oturulması düşündürücüdür, üzücüdür, hukukun üstünlüğü ilkesine terstir. Anayasa Mahkemesi
kararının biçimsel yönden geriye yürümezli ği başkadır, geliş yolu
ve yöntemi sakatlığına rağmen görevde kalmak ba şkadır. Sorumluluğu önce yüksek yargıçlar duymuyor ve uygulamıyorsa vatandaştan yargıya ye yargıca güven beklenebilir mi?
KHK'ler tartışmasi ve karmaşası, anayasa saygısını da sarsmıştır. KHK.ler ile «Yasamanın Devredilmezliği» kuralı zedelenmiştir. Bu konuda geçmi ş konuşmalarımızda değindiğimiz husus
larda haklı çıktığımızı görüyoruz. Yetki Yasas ına dayanmayan
KHK. olamaz. Yetki Yasas ı iptal edilmiş olan KHK. yürürlükte
kalamaz. Yetki yasas ına göre bir kez çıkartılmış , sonradan kaldırılmış kural, yeniden yürürlüğe konulamaz. Süresi geçtikten
sonra KHK. çıkartılmamalıdır. Olağanüstü durumlara ilişkin
KHK.ler, olağanüstü durum ve süresiyle sınırlı olmak zorundan
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dır, olağanüstü durumun uyguland ığı bölgeyi aşacak şekilde düzenlenmemelidir. Salt adındaki «olağanüstü» deyiminden yararlanılmakta, denetimden kaçılmaktadır.
KHK. uygulamas ı süııdürülecekse bunun, Anayasa. Mahkemesi'nin bir kararında belirtildiği gibi ancak «önemli, zorunlu ve
ivedi durumlarda verilmesi» yasama yetkisinin devri anlam ına gelecek biçimde -güncelle ştirilip sık-sık, bu yola başvurulmaması gerekir. Ayrıca KHK.lerin belli bir süre içinde TBMM'de görü şülmediği takdirde yürürlükten kalkmas ı ilkesi benimsenmelidir. Yukarıda sakıncaları sayılan hali ve uygulamas ı ile KHK.ler, yasama yetkisini kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini
zedelemekte, KEYFI DEVLET anlay ışına yol açmaktadır.
Son zamanlarda Anayasa Mahkemesi kararları üzerinde çıkarılan tartışmalarla bu yüksek yarg ı organı yıpratılmaktadır.
Elbette Anayasa Mahkemesi'nin biiim de ele ştireceğimiz, katilmadığımız kararları vardır. Ama in.ş afla söylemek gerekir ki Anayasa- Mahkemesi, görevini iyi yapan yargı kuruiuşlaıının başında
gelmektedir; hukukun üstünlüğü ilkesinin, temel hak ve Özgürlüklerin güvencesidir.
Anayasa Mahkemesi'nin «yürürlükteki kanunlara ayk ırı olmamak kaydı ile yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet
seııbesttir.> şeklindeki kanun hükmünü mahkemenin daha önce
1989 yılında verdiği ve «yükseköğretim kurumlarında, çağdaş kıyafet ve görünüme ters düşen DINSEL NITELIKLI kılık ve kıyafetin SERBEST BIRAKILMASINI ÖNGÖRMEYEN» karar ına atıf
yaparak verdiği karar, YORUMLU RED KARARI'd ır. Kararın hüküm bölümü açk oldu ğu gibi bir karar, gerekçesiyle. birlikte bir
bütün teş kil eder. Gerekçesinin dikkatli okunmas ı halinde kararın mahiyeti anlaşılmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin kararlar ında laiklik ilkesini nas ıl titizlikle koruduğunu görmezlikten gelmeyelim, mahkemenin bu
tutum ve anlayışınm değ erini bilelim. Anayasa Mahkemesi'ni değ il, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen türban ve benzeri k ıyafetler giyilmesini serbest b ırakan YÖ'K'ü kınayalı m, resmi kabullerde bile eşlerinin başına türban taktıran siyaset adamlarını kinayalım, dini siyasete alet edenleri k ınayalım. Kınamakla yetinmeyip yeri gelmi ş ken laiklik ilkesini zedeleyen tutum ve davranışlara değ inmek istiyorum.
. .
Cumhuriyeti oluş turan devrimlerin ve Atatürk ilkelerinin temel unsuru LAİKLİKTİ R. Anayasa'nın değiştirilmeyeceğini em506
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rettiği laiklik ilkesi zedelenmi ş, irtica ve yobazlık, içerden ve dışardan 'alabildiğine körüklenmiş, Atatürk'e, demokratik laik hukuk devletini demokrasiyi benimseyip savutıanlara hakaretler
edilmiştir.
Laiklik, dini, toplum yaşammı düzenleyen yönlerinden, bir
güç mihrakı olmaktan çıkarmış, din sömürüsüne son vermi ş , dini, kişi vicdanınrn korumasına almıştır. Laiklik, teokratik devletten, demokratik hukuk devletine geçişin simgesidir, bir uygarlık,
özgürlük ve çağdaşlık ilkesidir. Laiklik,, bir nayasa veya yasa:
maddesinin dar kal ıplarına sığmayacak kadar engin ve kapsam-.
lıdır.
Kadınlarımız, şeriatın gözünde ikinci sınıf bir «YARATIK»
«YARIM İNSAN» diye nitelenmekte, başını örtmeyenler baskı altına alınma:kta, aşağılanmaktadır.
-,
Siyasal hesaplarla hareket edenler, laikliğin zedelenmesine
göz yumdukça laiklik dü şmanları, dışardan da cesaretlendirilmaktedir. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim ve benzeri ulusal bayram günleri, «KARA GÜNLER» olarak nitelenmekte, demokrasiden, «YIKILMASI GEREKEN PUT» şeklinde sözedilmekte ve
«KEMALİST DEVLET YIKILACAK ELBET» denilerek Atatürk
düşmanlığı körüklenmektedir.
Laiklik yolunda gerilemek, ödün vermek yoktur. Bu u ğurda
Kubilay'ları, Muammer Aksoy'ları, Çetin Emeç'leri, Bahriye Üçok'ları ve, daha nice değerleri yitirdik. Anılan önünde saygı ile eğiliyoruz. Atatürk'ün anlaml ı sözleriyle «GAFLET-DALALET VE
HATTA HIYANET» içindekileie buradan sesleniyoruz.
Türkiye'de laikliğin topluma açtığı uygar, çağdaş, insana ve
dine saygılı kapılarını kapatamayacaklardır. Biz ulusuz, bizi ümmet yapma gayretleri bo şunadır. Türk ulusunu ŞERIAT DÜZENINE, ortaçağ karanlığına çekmeğe, çağdaşlıktan koparmaya,
Türkiye Cumhuriyeti'ni yikmaya güçleri ve nefesleri yetmeyecektır.
Anayasa Mahkemesi'nin Ankara 4. Kolordu Komutanl ığı nezdinde kurulu Sıkıyönetim -(1) Numaralı Askeri Mahkemesi'nin
itirazen başvurusu üzerine verdiği - 19.7.1991 tarihli karar da iyi.
okunmadan eleştiriimektedir. 3713 Sayılı «Terörle Mücadele» kanununun Geçici 4. maddesinin birinci fıkrasmm (a) ve (b) bentlerine ilişkin iptal karar
ı, başvuran 'mahkemenin isteğiyle- sınırlı
olarak incelenerek verilmi ştir. Anayasa Mahkemesi, Cumhurba şTURXİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI, 1991/4
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kanı , iktidar veya ana muhalefet partisi veya TBMM.nin be şte
biri sayısındaki milletvekillerinden gelecek davalara ise tümüyle
bakmaktadır. Bu anayasal; yasal ayrım gözetilmeden ,itiraz ve iptal davalarını karıştırarak davaları birleştirme ya da ayırma gibi aykırı yollar önererek mahkemenin ele ştirilmesi haklı değildir.
Anayasa mahkemesi hukuken gerekeni yapm ıştır.
Yeri gelmişken «Terörle Mücadele Kanunu'na>da de ğinmek
isterim. Demokratik hukuk devleti ilkesi ile ba ğdaşması mümkün olmayan ancak KEYFI DEVLET anlay ışına uygun düşen
bu yasa, toplumun bünyesinden sökülüp at ılıncaya kadar tart ı şılacaktır. Çünkü bu yasa, ki şi hak ve özgürlükleri ve savunma
HAKKI bakımı ndan TUZAKLARLA, ceza hukuku ilkeleri baki-.
mından yanlışlı klarla ve demokrasi yönünden de ta şınamaz
AYIPLARLA yüklüdür.
11-12 Mayıs 1991 günlerinde Mersin'de yap ılan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda «Terörle Mücadele Kanunu »nun düşünce ve ifade özgürlüğü . ile bağdaşmadığı, işkenceye geçit verip,
işkencecileri cesaretlendirdiği, insan hak ve özgürlüklerine, savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne aykırı pekçok hükmü içerdiği, geçici 9. maddesindeki hükümle mahkeme taraf ından verilmiş kapatma . kararı olmamasına rağmen Disk'in malvarl ığının hazineye devredilmesinin çok açık bir kanuna karşı hile olduğu, bir
hukuk ayıbı oluşturduğu bu yasanın demokrasinin ve toplumun
bünyesinden en seri şekilde çıkartılmasının kaçınılmazlığı oybirliği ile benimsenmiştir.
Her uygar demokratik ülkenin teröre karşı çare ve önlemler
düşünmesi doğaldır. Terörün demokrasi ve hukuk devleti ile ba ğdaşır yanı yoktur. Türkiye Barolar Birliği olarak terörün ve teröristin her çeşidine, kişi terörüne de örgüt terörüne de devlet teröriine de karşıyız. Ancak yasa ile terörün önlenmesi bahanesi altında insanın temel hak ve özgürlüklerinin kısı tlanması, yargılamanın temel ilkelerinin bir kenara bırakılması, hatta çiğnenmesi,
işkenceye yeşil ışık yakılması hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaştınlamaz.
Açık yargılamanın kısıtlanması ve Gizli Duruşma yapılması
ve terörle mücadelede görevlendirilmiş ki.şilerin suç işlemeleri
halinde kamu davası açılıncaya kadar tutuksuz yarg ılanmaları,,
haklarında kişilik, kimlik, benlik ve nitelik, değiştirmeler dahil
her türlü koruma tedbirlerinin alınabilmesi, ülkemizde .var olan
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• İŞKENCE söylentilerine, yenilerini katarak i şkence ile it-iraf elde
etme heveslerini kabartarak, işkencecilerin yaptıklarının yanlarına ktr kalması, yargılanmaması sonuçlarını yaratacaktır.
Yasanın yürürlüğe girmesinden .sonra, varolan i şkence söylentileri artmıştır. İnsanın en temel hakkı oln kolluk güçleri
karşısında susma hakkı elinden alınmakta, doğanın en anlamlı
canlısına karşı cinayet işlenmektedir. Bütün i şkencecileri lanetliyorum ve hepinizi i şkenceye karşı dikilmeye çağırıyorum.
12 Eylül ürünü bu yasa da, pekçok benzeri gibi rafa kald ınlacak ve birgün İŞKENCECİLERE «AYAĞA KALK HESAP VER»
denilecektir.

•
•

*

Bu inanç ve duygularla sizlere başarılı ve sağlıklı bir yargı
yılı diliyorum, teşekkür ediyorum, saygılarımla selamlıyorum.

•

.•

.
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