BırIıkten:
Wü*ü

Av. Dr. Eraip Özgen (*)
Danıştay'ın kuruluşunun 130. yı ldönümü nedeni ile düze ıilenen
"İdari Yargı Günü" törenine Sur veren de ğerli konuklar, yüce
yargıç ve savcılar, değ erli meslekdaşlarım, yaz ıh ve görsel basının
temsilcileri, hepinizi sayg ı ile selamliyorum.
• İdari yargı, - bugüne kadar, idarenin hukuka uygun davranmasmı sağlama yönünde çok önemli bir i şlev görmüş ve böylece
Cumhuriyetimizin "hukuk devleti" niteli ğinin tam anlam ı ile
sağlanmasma çal ışmıştı r. Bu görevini yerine getirirken idari
yargını z, vatandaşlarımız içinde tam bir hukuk güvencesi olu ş .
turmuştur. Bu nedenle, sözlerime idari yarg ımızı gönülden kutlayarak baş lamak istiyorum..
Yüksek yarg
ı organlannrn ba şkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlarını n bugüne kadar yapt ıkları konuşmalarda
yargının sorunları s ıralanmış , bir yargı reformuna duyulan.
gereksinim vurgulanmıştır. Yetkililer de çeşitli konu şmalannda bu
konuda söz vermelerine ra ğmen; özlenen ve beklenen yarg ı refor•
mu bugüne kadar gerçekle ştirilemenıiştir.
nın ba ğımsızlığımn sa ğlan- Yargı sorunlarnün ba şında, yargı
ması gelmektedir. Adalet devletin temelidir ödeyi ş ini gerçekleştirmek için çalışan, yargı organlarımı z, hâlâ bağımsızhkla±ına
ın tam ol• tam olarak kavu şamam.ışlardı r. Yargı bağımsızlığın
madığı bir ülkede, adaletin de devletin temeli ohrnayaca ğı açıktır.
Bugüne kadar yaptığımız bütün konuş malarda bu hususu vurguladık ve bağımsızhğın sağlanabilmesi için neler yap ılması gerekti•
(**) Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Dr. Eraip Özgen'in Dan ıştay'm Kuruluşünun 130. Y ıldönümü nedöni 'ile düzenlenen " İdari Yargı Güntı"
töreninde yaptığı konuşma.

(*) Türkiye Barolar Birli ği Başkam.

TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ 1998/2

455

• ğini uzun boylu anlattık. Aynı ş eyleri bizler tekrarlamaktan sizler
dinlemekten bıktını z. Sizleri sikmamak için bu konu üzerinde ayrıntılı açı klamalara girmeyecek, sadece yap ılması gerekenleri ba ş lıklar halinde sıralamakla yetinece ğim.
F- Gerek Anayasa Mahkemesi üyelerini, gerek Hakiml e r ve
Sacı 1ar Yüksek Kurulu üyelerini atamada, yürütmenin ba şı olan
Sayı n Cumhurbaşkanı'na tanı nan yetkiler kaldırılmalı,
yargı çlann üyeleri doğrudan seçme hakları tamnmalıdır.:
• 2- Adalet Bakanı veAdalet Bakanlığı Müsteşarı, Hakimler ve
Savcı lar Yüksek Kurulu'nda üye olarak yer almamal ıdırlar.
3- Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu üyesi olan yargıçlar,
Kurul'da görev yaptıkları sürece asil görevlerinden izinli sayılmalıdırlar.• 4- Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu, adli ve idari yarg ı için
iki ayrı Kurul'dan olu şmalıdır.
.

- 5- Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nun kendisine ba ğlı,
yani Adalet Bakanlığı ile iliş kisi bulunmayan, Personel Müdür1üü ve Tefti ş Kurulu Ba şkanlığı kurulmalıdır.
6- Kurul kararlarına karşı yargı yolu açılmandır.
Bu saydıklanm,. yargını n yürütme organı na kai'şı bağımsızhğını sağlamanın olmazsa olma ko şullarıdır.
Yargı bağimsızlığı ku§ku s'^uz sadece yürütme organ ına karşı
bağımsızlı k demek değ ildir. Bu konuda giderek önem kazanan bir
diğ er husus da muhite kar şı bağımsızhktı r. Yarğıcın:hiçbir etki altında kalmadan tamamen yans ız bir yargılama yaparak maddi
gerçeğ i bulabilmesi için muhite kar şı bağımsızhk büyük önem ta şımaktadır. Kuşkusuz bu ba ğımsızlığı n yasa hükümleri ile sa ğlanması zordur. Bu tür ba ğımsızlığı n sağlanması nda en önemli unsur
yargıcın kişiliğidir. Ancak yasal normlarla bunun güçlendirilmesi
gerekir. Bu konuda giderek önem kazanan husus, medya etkisidir.
Bazı sorumsuz medya kurulu şları , sansasyon yaratabilecek konularda, -ya da kendi dünya görü ş lerini etkili kılabilmek amac ı ile
emniyet, savc ı ve yargı ç görevini yüklen±ekte ve tam anlam ı ile
yargı sı z infazlar yapmaktad ı rlar. Bu tür yarg ısı z infazlar,
456
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Anyasamızı n 38 maddesinde öngö'riilen "suçsüzluk karinesi"ne
aykırı olduğu ğibi, aynı ilkeyi hükme bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözle şmesi'nin 12. maddsine de ayk ırıdır. Özellikle televizyonun etki gücü .bilinmektedir. Bu güçten yararlanarak, ke ıidi pe şin
hükümlerinin yargı haline dönüşmsi için etki yapmaya çalışan
kuruluş lar, az da olsa vardır. Bu nedenlerle, bu alanda yeni yasal
düzenlemelere gereksinim mevcuttur. Yazılı ve görsel bas ımn
haber verme özgürlü ğünü koruyarak, hakkin kötüye kullammm ı
önleyecek yasal hükümler gecikmeden gerçekle ştirilmelidir. Bu
konuda, yazılı basın için Bas ın Kanunu'nun 30. maddesinde
öngörülen hüküm bir örnek olabilir. Ancak bu konuda. Say ın
Savcılarımızı n da dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü son ıllarda
y
Basın Kanunu'nun 30. maddesi hükmü nedense hiç uygulanmayan
bir hüküm haline dönüştürülmüştür.
Yargı bağımsızhğmi tehlike altına sokan, çok tehlikeli ve çok
üzücü bir olaya; Nisan ayını n son günlerinde Aydın ağır ceza
mahkemesinde rastlanmıştır. Bazı emniyetgörevlilerinin, i şkence
sonucu 6lüme neden olmaktan yargılaııdıkları davanın karar duruşmasında, salonu sNil giyimli polisler doldurmu ş ve mahkeme
başkanımn mahkumiyet kararım açıklaması üzerine bağırmaya
başlamışlar, basın mensuplarına ve müdhi1 avukatlara hücum
ederek dövmüşler, hatta bir habere göre duru şma Sav.cısmı da tartaklamışlardır. Bu tecavüz sadece ki şilere yönelik bir saldırı olarak
nitelenemez. Mahkemenin hükmü açıklaması üzerine ortaya çıkması da bu saldırmın doğrudan doğruya yargıya yönelik olduğunu
göstermektedir. Bu tecavüz ile yarg ıya gözdağı verilmek istenmiştir. Böyle bir olay Cumhuriyet tarihimizde ilk kez meydana
gelmektedir. Düzeni ve güvenliği korumakla görevli olanların,
yargı kararlarını yerine getirme görevinde olanların bu
davranı 1an tek kelime ile vahimdir. Bu olay
ın üzerine süratle gitmek, sorumluları derhal saptayıp yarg
ı önüne çıkarmak gerekir.
Aksi halde bundan sonra sanıkları emniyet görevlileri olan
davalarda yargıçların etki altında kalmadan, bağımsız davı-anabilecekleri çok kuşku götürecektir. Say
ın İçişleri Bakanı'nın konu ild
ilgili olarak Meclis'de yaptığı konuşma. büyük bir talihsizlik
örüeğidü. Sayin Bakan bit konuşmasında polisleriıi tahrik edildikTÜRKIYE BAROLAREtRIJOL DERG İ Si t995t2
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lerinden söz etmekte; adeta üstü kapali polislerin hakj ıhğını vurgulamaktadıı Yargıya yönelik bir tecavüzü, bazı kişilerin sözlerine
dayanarak tahrik bahanesi ile ho şgöüneye hiç kimsenin, ama özellikle bir İçişleri Bakanı'nın hakkı yoktur. Ayrıca Ceza Kanunumuza göre tahrik, olsa olsa cezay ı azaltıcı bir nedendir. Suçu
ortadan kaldırmaz. Yargınm bundan sonra da güvenli çalışabilmesi için suç faillerinin derhal saptanarak, gecikmeden yarg ı önüne
çıkartılmaları gerekir. Basından öğrendiğimize . göre, olumsuz bir
takım fiilleri nedeni ile bir emniyet mensubu ba şka bir yere atayan
bir, emniyet müdiirüne, bir milletvekilinin arac ılık yapmaya ve
atama, i şlemini durdurtmaya, çalışmasına karşı bu emniyet
müdürü "ben devlet memuruyum, sizin delegeniz de ğilim" şeklinde
cevap vermiş ve böylece onurlu bir devlet memurunun davram şına
örnek olmuş tur. Ancak bu emniyet 'müdürü bu ceVabı nedeni ile
faks emri ile görevden almmıştı r. Onurlu bir devlet' memuru
davramşı sergileyen bu emniyet müdürünü derhal görevden alan
İçişleri Bakanlığı'nın, yargıya, yargı kararına .tecavüz edenler,
hakkında MM hiçbir işlem yapmamasını anlamak mümkün
değildir. Unutulmamalıdır ki yargıya yönelik bu tecavüz ile
Cumhuriyetimizin "hukuk devleti" niteli ği ağır bir darbe almıştır.
Bu olaylar önlenmeyecek olursa, ülkemiz bir hukuk devleti olmaktan çıkar, bir polis devleti haline dönü şür. Bu olayın takipçisi olacağız, unutm'ayacağız, unutturrnayacağız.
Yargının bağımsızlığının tam olarak sağlanabilmesi için,
yargının bir unsuru olan savunma makamrnm da ba ğımsızlığı
şarttır. Günümüz çağdaş ülkelerinde "yargmın bağımsızlığı için
n bağımsızlığı için de Barolarm
avukatın bağımsızliğı ve avukatı
bağımsızlığı önkoşuldur" ilkesi geçerlidir. Ülkemizde ise hM
Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız Adalet Bakanl ığı'nın
ves'ayti altındadırlar. Bizler için üzücü olan husus, hükümet
tarafindan parlamentoya sevk edilen ve halen Meclis Adalet
Komisyonu'nda görüşülmekte.ölan Avlıkatlik Kanunu'nda değişiklik yasa tasarısında vesayete ili şkin hükümlerin aynen muhafaza
edilmiş olmasıdır.
Adalet hizmetlerine yeterli bütçe olanaklar ının sağlanmaması,
yargıda büyük sorunlara neden olmaktadır. Özellikle idari yarg
ıya
458
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dahil mahkemelerimizin çoğu, kiralık işhanlarında son derece
olumsuz koşullar altında görev yapmaya çalışmaktadırlar. Bu
olumsuz koşullar ku şkusuz yargıya duyulması gereken saygının
azalmasına da neden olmaktadır. Ayrıca, ceza davalarında pul yokluğu nedeni ile tanıklara tebligat yapılamamakta, benzin yokluğu
nedeni ile bazı yörelerimizde sanıklar duruşmalara getirile• memekte ve davalar bo şuna uzamaktadırlar. Bütün bunlardan en
büyük zarr ı, devletin temeli olan "adalet" kavramı görmektedir.
Yargıçlarımızın, savcılarımızm işyükü, son derece fazlad ır.
Bunun sonucu yargılamalar üzamakta ve vatan4a ş1ar baz ı
hallerde yargı yolu yerine, yasadışı örgütlere ba şvuru yolunu
seçmektedirler. Bu nedenle ülkemizde çek - senet mafyas ı
türemiştfr. Yargının işyükünü azaltacak önlemlerin al ınması, yeni
kadrolar alınarak yargıç— savcı 'sayısırnn arttırılması gerekir.
Ceza infazı, ceza yargılamasını tamamlayan bir unsurdur.
Cezaevieriınizde uzun süredir yer alan olaylar, devletin cezaevlerine egemen olamadığım göstermektedir. Ülkemizdeki cezaevleri
birer ıslah kurumu niteliğini kazanamam ış, koğuş sistemi ve bu
sistemin çok kötü uygulanması sonucu, cSaĞvleri birer suç okulu
haline dönü şmüşlerdir. Ceza yargılamasının sonucunun etkili olması , cezaevlerinde devlet egemenli ğinin tekrar kurulması ,
cezaların ibret ye ıslah unsurlabmn gerçekleştirilmesi isteniyorsa,
• koğuş sisteminden bir, an evvel vazgeçilmesi ve hücre niteli ğinde
olmayan oda sistemine geçilmesi gerekir. Cezaevlerinde de bütün
mahkumlara aynı ölçülerin uygulanması, farklı muamelelere tabi
tutulmamaları gerekir. Bilinmelidir ki, cezaevine girmeden önceki
makam ve sıfatlğrı ne olursa olsun, cezaevindeki • kişinin sadece
•
"hükümlü" s ıfatı vardır. Kesin hükümle mahkum olmu ş bir
• belediye başkanına eğer kalacağı cezaevini seçme hakkı tanımrsa,
o takdirde kendi istemleri ışında
d
başka .cezaevlerine nakledilen
hükümlülerin buna direnmeleri de hakl ı olur. Eğer bir belediye
başkan
ı cezaevinde kendisine özel bir oda tahsis ettirebiliyor ve bu
odasım lüks bir şekilde te?riş ettirme hakkına sahip oluyorsa,
diğer hükümlüler de koğuşlarımn düzenini kendilerinin saptama
hakkına sahip olurlar. Ve bütün bunların sonucu bir başka
belediye ba şkanı da hakkında verilen mahkumiyet hükmü için
"benim için kıymeti harbiyesi yok" diyecek cesareti bulabilir.
Tt)RKIYE BAROLAR H İRLİĞİ DERGİ Sİ 1998,2
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Hukuk devleti olabilmenin önko şullatı yargının bağımsızlığı ve
etkinliğidir. Yargrnı n etkin olabilmesi herkesin yarg ı kararlarına
uyması ile sağlanı r. Bu konuda.Anayasam ızda yer alan hüküm çok
açık ve kesindir. Anayasam ızin 138. maddesinde "Yasama ve
yürütme organları ile idare; mahkeme kararlai'ma uymak zorundadı r; bu organlar ve idare, mahkeme kararlar ını hiç bir surette
değiştiremez ve bunları n yerine getirilmesini geciktiremez" hükmü yer almaktadır.
Hukukun üstünlüğü ilkesinin gere ği ve hukuk devleti olabil-,
meniin temel koşulu olan bu Anayasa kuralına idarenin uymadığı
ola'lara giderek daha s ık rastlanmaktadır. Anayasamız yargı
kararları mn yerine getirilmesinin geciktirilmesini dahi yasaklarken, idari yargı kararlarından bazıları ve özellikle çevre koruma
ile ilgili kararlar
ı hiç uygulaiımamaktadııt Yatağan santralı ve
Bergama'da altın arama ruhsatının iptaline ili şkin 'idari yargı
kararlar
ı, uygulanmayah yargı kararlarına sadece iki örnektir. Hiç
bir makam ve organ yargı kararlarını uygulayıp uygulamama yolunda bir takdir hakkına sahip değildir. Bugün yargı kararlannı
uygulamayanların yarın yargı güvencesine gereksinim duyabilecekleri unutulıhamalidır.
Son günlerde Amerika Birle şik Devletleri siyasilerinin yarg ı an
ganlarımız ve kararlarına karşı, eleştiri sınırlarını aşan yerici beyüıılarım büyük bir' İ züntü ile izledik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam hkkında' mahkumiyet kararına karşı sert beyanat.lar veren A.B.D. dışilişkiler yetkilileri yamnda, ABD'nin ülkemizdeki büyükelçisi Adana'daki bir toplantıda, imtiyaz sözle şmeleri ile ilgili kpnuda Türkiye'de yatırım yapmak isteyen'.yabancı sermayeli önündeki temdi engelinDam ştay olduğünu ileri sürmüştür.
Bu ki şilerin, Türkye'nin kendi ülkelerinin bir sömürgesi olı organlarımıza talimat vermeye
madığını hatırlamalaşı ve yarg
kalkışmak gibi bir ı çzaketsiz davranışa girmemeleri gerekir. Bu
tür davranışlara girecek ülke yetkilileri unutmas ınlarki, manda
idaresini reddeden Sivas Kongresi. ruhu, "Ya İstiklal, Ya Ölüm"
diyen Musüfa Kemal ilkesi ülkeMizde hala egemendir ve egemen
olmaya devam' edecdktir.
460
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Yargının sorunları arasında, yargıflın bir unsuru olan savunmanm sorunların ı da ele almak gereki ı . Yıllardır.vurguladığımız,
ama yetkililerin çözüm getirme yolunda olumlu hiç bir ad ım atmadıkları sorunlarımı z üzerinde ayr ıntılı duraĞak değilim.
Konuyu bizlerden yıllardı r dinliyorsunuz. Bunlar ı tekrar etmek istemiyorum. Sadece bir iki noktayı vurgulamakla yetinece ğim.
Avukatlar ve özellikle mesle ğ e yeni baş layanlar için büyük bir
sorun alan hayat tandard. ı esasına dayalı peşin vergi sistemi
temel sorunumuzdur. Parlmento gündeminde bulunmkta olan
Vergi Reform Yasa Tasar ısı , vergi adaletine de ayk ırı bit sistemi
kaldırmayı 'öngörmöktedir. Tsarm ın buna iliş kin hükmünün bir
an evvel kabul edilmesini ve böylece bu adaletsiz sistemin uygulamadan kalkmasını diliyoruz.
Kamu avukatlarını n sorunları ise aynen devam etmektedir.
Devletin, kendisini savunan kamu avukatlar ı na adeta üvey evlatmuamelesi yapmasını anlamaya olanak yoktur. Kamu avukatlarının sorunları ile ilgili olarak düzenledi ğ imiz ve Adalet
Bakammız ile bazı partilerin Grup Ba şkan Yard ımcılarının konuşmacı ya da dinleyici olarak katıldığı panele, sorunu esas çözecek
olan Maliye bakanlığı 'ndan hiç bir yetkilinin kat ılmamış olması
düşündürücüdür. Panlinıize kat ılarak kamu avukatlar ının
çöziimünde bizlere destek vaat eden Say ın Adalet Bakanı ile parti
temsilcilerine huzurunuzda te ş ekkür ediyorum.
.
Maliye Bakan1ığı nin meslek sorunlar ımı za duyarsızlığı , vergi
beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci
mali mü şavitlere imzalatma zorunlu ğu getiren tebliğ i MM yürürlükte tutması ile doruk noktaya ula şmaktadı r. Bilindiği üzere bu
konuda ç ıkarılan ilk üç tebliğ aleyhine açt ığımı z davalar üzerine
Danıştay her üç tebliğ için de yürürlü ğü durdurma karar ı -vermişdi. Ancak Refahyol iktidar ı , son günlerinde gider şyak aynı yönde 4
nolu tebliği yayınladı . Maliye. Bakanlığı , yetkililerin sözlü vaatlerı r. Ayrıca Danış ine rağmen bu tebli ği hala yürürlükte tutmaktad
tayımız, aynı nitelikteki ilk üç tebli ğ hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiş iken, -4 nolu tebli ğle ilgili bu talebimii reddetTÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ DERG İ S İ I98tI
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miştir. Bunun nedenini de anlayabilmi ş değiliz. İlk 'üç tebliğ ile 4
nolu tebliğ arasında tekbir fark vardır. İlk üç tebliğde tüm avukatlar tebliğde öngörülen yükühılülüklere tabi tutulurken, son
tebliğde yıllık gayrısafi gelirleri 5 milyar ınüzerindeki avukatlar
bu yükümlülüğ e tabi tutulmuşlardı r. Ancak bu fark i şin temel ilke
sorununu değiş tirmemektedir. Temel ilke sorunu, vatanda şları
Vergi Mahkemelerinde temsil edebilen-ve onlar ı n vergi konusunda
haklarını savımabilen avukatların bir kısmını n da olsa, kendi
beyannamelerini imzalama konusunda yetkisiz b ırakılarak ortaya
bir çelişkinin çıkarılmış olmasıdır.
Yıllardır ülke sorunlarını n başı nda gelen terör sorununun
giderek ortadan kaldınlması ülkemiz için bir mutluluk kayna ğıdfr.
Devletimizin üniter bütünlü ğünün mutlaka korunmas ı gereğine
inanmış bulunan Türkiye Barolar Birli ği, Güneydoğu bölgemize
banşın yak
ında geleceğine ve böylece olağanüstü hal rejiminin
tamamiyle sona ererek ülkemizin tmam ı nda normal siyasi rejimin kurulacağına inanmaktadır.
Konuşmamın başından beri sözünü ettiğim hukukun üstünlü ğü
ve hukuk devleti ilkeleri ancak "laik" bir devlette sözkonusu olabilir. Laiklik, bu vazgeçilmez de ğerlerin temelini teşkil eder. Ancak
ülkemizde, laiklik ilkesinin ve dolay ısı ile hukukun üstünlüğü ve
hukuk devleti ilkelerinin büyük bir tehlike içinde oldu ğu da açıktır. Bir siyasi iktidarı n değişmesi ve 8 yıllık kesintisiz e ğ
itim
yasasının çıkar
ılması önemli birer adim olmakla birlikte, sadece
bunların sorunu çözdüğünü 2annetmek s ğfclilik olur. Hükümet irtica ile mücadele için bir takım yasa tasanları m Meclis'e sunmu ş-.
tur. Meclis'in tatile girme ve erken seçim olasil ıkları dikkate
alindığında bu tasarilann yasala şmasinın oldukça zor oldu ğu
görülmektedir. Ayrı ca, bu tasarılar hep bir takım cezalar öngören
tasarılardır. Ku ş kusuz ceza hükümlerine gerek olmakla birlikte,
ceza önlemleri tek ba ş lanna sorunu çözmede yeterli de ğildirler.
Sorunu çözebilecek temel önlem e ğitimdir. Sorunun temelden
çözülebilmesi ancak laik ve ça ğdaş değerlere bağlı , dogmaları
değil akı l ve bilimi esas atan •kuflklar ı n yetiştirilmesi ile
mümkündür. Bu yap ılmadığı sürece aynı sorun gelecekte de her.
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zaman kar şımıza çı kacak, laik Cumhuriyetimizi tehdit eden
tehlike hep devam edcektir. Çocuklar ımızı ve gençlerimizi,
tarikat etkisi. altmdaki okullardan kurtarmal ıyı z. Mustafa Necati
ile baş layan ve Yücel - Tonguç ikilisi zaman ında doru ğa ulaş an
eğitim devrimine bugün de geı:eksinim duymaktayı z. Okullarımızda gelecek kuşakları yetiştirecek öğretmenleri de çok dikkatli
seçmek durumundayı z. Bizler çocuklanm ızı Atatürk devrim ve
ilkelerine inanmış , çağdaş uygarhk düzeyine ula şmayı kendisine
amaç edinmiş ö ğ retmenlere emanet etmek istiyoruz. Laik
Cumhuriyetimizi uzun vadeli koruma yolunun laik e ğitim seferberliğinden geçti ğini unutmamalı ve bu seferberliğ e vakit geçirmeden başlamaliyız.
Yüce Danıştay'ı n kuruluş unun 130. yılim candan kutlar hepinize saygIlar sunarım..11.5. 1998
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