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20. YÜZYILDA YA ŞADIĞIMIZ ADALEFEN VE
DEMOKRAS İMİ ZDEN BAZI MANZARALAR:

Hukukun ve yarg ımn yarattıgı acıaıetsızıix ve nas ızıis çut
yönlü, ağır sonuçlar doğurur. Yaşanılan adaletsizlikler, haklar ın ve
alacakları.n erimesinden, gaspma varan ve hatta a şan ölçülere vardığı nda, biinmelidir ki, bu durumda rejim çok a ğır problemlerle
karşı karşıya kalır. Hak ve alacaklarm kayb ıyla Devlet de, yurtta ş
da zarara uğrar. Bu kayıplar dyle noktalara varır ki çoğu kereler
devlet bütçelerini katmer katmer a şar.
ÜLKEMIZIN MECLİSLERİ , HÜKÜMETLERI VE KAMUOYU
2000 Yİ LINDA YAPILACAK İLK İŞİ N VE BIRINCI GÜNDEM
MADDESININ YARGI VE HUKUK REFORMU OLDU ĞUNU KESINLIKLE B İLMELİDİ R. Reform konusunun neleri içerece ği,
ını şimdiye dek çok işledik,
hangi yolun süratle izleneceği konular
çok yazclik, çok söyledik. Biz bu yaz ınuzda 20. yüzyılda ya şadığımı z demokrasi, adalet, insan haklar ı, Yargı ve Hukuk Reformuna
neden bu kadar süratle gitmek -zorunda olduğumuzu ortaya koymaya çalışacağız.
1954 tarihinde ya şadığımız bir olayı buraya aktarabaş lamak istiyoruz: "Ben Bal ıkesir'de yayınlanan
['nin nürettibi, düzelticisi, sat ıcısı ve yazanydım.

Elindeki kumpasa, birer birer kur şun harfleH dolduruyor, gazete
sayfasını oluşturuyor, dizilen sayfayı kınnapla bağhyor, baskıya
hazır hale getiriyorduk. Bastığımız ve sattığimız gazetede: "Sekeveririn
l-mi kilosunun karaborsada bes lira ya çıktığı" manşet halindeşti. Bu haberi bağırarak, gazeteyi satıyoı'dum. Devrin Demokrat
Parti Balıkesir Merkez İlçe Başkan
ı bunu duymuş, karşı çıkmış,
beni susturmak istemi şti. Direnmem karşısında, bir polis jeepine
atılarak soluğu Anafartalar Kaiakolunda almıştım. Bana yöneltilen suç Türk Ceza Yasas ı
nda yerini bulan "Halkı Galevana Getirmekti" 0 yıllarda Balıkesir şehri Başsavcısı olan 7783 sicil numarah Mehmet Ünvr olayı tahkikata almış , sonuçta takipsizlik karan vermişti. Ancak böyle bir gazete haberi, o yıllarda töre olduğu
üzere, şekerin kilosunun be ş liraya çıktığının bağırılarak satılması olay
ı 17 yaşında masum bir lise öğrencisinin nezarete alınması-na ve sanık olmasna neden olabilmişti.
Bu olay
ı ve buna benzer yaşanılan hukuksal olayları anlatan 40
sayfalık yazım 40 küsür yıl sonra Emil Galip Sandalcı'ya Armağan
adli bir kitapta yeralmıştı . Bunun üzerine ben ve kitabı yayınlaı Yavuz Önen ve 9 ki şilik Yönetim
yan İnsan Hakları Vakü Başkan
ıkurulu Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştık. Yarg
lanmamıza bu kitapta yazdığımız "Anayasa ve Yasa Cirkirılikleri
ile İnsan Hakların Koruvoruz" .başlıkla yazımız neden olmuştu.
Bu makalede Anayasa ve yasalar için "Çirkin" kelimesini kullanmış olmamız suç üyılmıştı.
Il. T.B.M.M.'NE ME ŞRU BÜYÜK MILLET MECLISI Mİ
DİYORUZ?
n başlangıcı
nda yer
Yine bir başka yazimizda, 82 Anayasasını
alan Ğümleleri eleştirmiş olmamız bizi sanık yapmıştı. "Türk Milletinin aynlmaz bir narcası olarak ilan edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin cağrısı ile gerceklestirdiğı 12 Eylül Harekatı sonucunda Türk Milletinin mesru temsilcileri olan Dan ısma Meciisince
hazırlamp. Milli Güvenlik Konsevince son şekli verilen ve Türk
ti ortaya kovrüustuk. Anayasamız Türk Silahlı Kuvvetlerini. Türk
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Milletiniiı ayrılmaz parçası kabul ederken bu ülkenin i şçileri. köy
ı hangi parcalandır, yedek yarcalan un-lüeri.snafvmu ör. demiştik. ihtilal çağı ran milletten kim olmuştur? -Damşma
Meclisi meşruluğundan şüphe mi etmi ştir ki kendisini me şru meclis diyerek korumaya kalkm ıştır. Biz şu anda T.B.M.M.ne ME ŞRU
T.B.M.M. diyerek mi hitap ediyoruz Milli Güvenlik Konse yine kim
millet adına. Anayasaya son seklini verme hakkuu vermi ştir? Bu
Anayasa Türk Devletine kutsal Devlet ünvam takarken Devlet kabe ini ki kutsal olsun, yurttas nedir diye sormuştuk? Nitekim daha
sonraki yıllarda bu garabet ve kirlilik farkehlerek 23.07.1995 tarihinde yapılan bir değişiklikle bu çirkinlik kaldırılmıştı.
• Örnekler vermeye devam edece ğiz. 4 Nisan 1981 tarihinde Balıkesir Barosu olarak yapacağımı z bir 'hukuk kongresinde uygulanmak üzere, dönemin Balıkesir Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı
Tuğgeneral Rauf Küçük, Baro Ba şkam olarak bizlere bir emir tebı ye faaliy tliğ ettirmiş ti. "Hukuk konferansmda s ıkıyönetim ilan
leri ile ilili konusmalar yap ılmayacak. afis. pankart ve benzerleri
asılmavacak" deniliyordu. Anılan bu toplantı ve konferansta:
"ANAYASA İLE İLGİLİ KONULARA YER VER İLMEYECEK' deniliyordu. Bir hukuk kurulu şu olan Baronuiı bir hukuk konferansı nda Anayasa konusuna hiç değinilmeyecek emri kar şısında şaşırmış kalmıştık. Baro yapacağı bu konferansta sebze, meyve fiyatlarından mı bahsedecekti? BAROLAR ANAYASA VE YASA SORUNLARII4A DEÖ İNMEYECEKDE VETER İNERLER Mİ DEĞİNECEKTİ? Sıkıyönetimin bu emri, bizzat konferansta bulunan
Ord' Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Prof. Dr. Tarık Zafer Tıı na'ya, Prof. Dr. İ smet Sungurbey, Prof. Dr. Özer Ozankaya'ya tebliğ edilmiş , bu durumda bizim çok üzüldüğüınüzü gören Prof. Dr.
Tunaya bana dönerek: "Üzülme Turgut'çu ğum bizde Anayasa demez Esas Te şkilat Kanunu deriz" demi şti. .

111. TÜRKİYE'DE KABJN.TUTKUSU, ALKOL ZAAFI İLE
EŞDEĞER GÖRÜLÜR

Şimdi 1989 yılmda yaşadığımız bir olayı buraya aktarmakistiyoruz:
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Balıkesir Valiliği, Emniyet Müdürlüğü tarihli Asayi ş Şube Müdürlüğünün .23.01.1989 tarih, 732 saydı Balıkesir C. Savcılığma
yazmış olduğu bir yazıda bakın neler denilmi ştir.
"Ilgi: Balıkesir C. Savcıliğının 17.01.1989 gün ve Hz. 1989/239
sayılı emri.
ilgi emir yazı ile hakkında T.C.K'nun 159 nçu maddesi gere ğinıce hakkında takihat yapılacağı ndan bahisle durumu sorulan Bal
kesir Baitsuna kayıtlı Yusuf oğlu, 1937 d.İu, Av. Turgut İnal haklan araştırmada:
kında yapı
ıtlı olduğu, ü tarihte
n Balikesir ili nüfusuna kay
Adı geçen şahsı
29 yıldan beri avukat olarak çali ştığı, son 10 yıldır Baro Başkanlığı yaptığı , halen bu görevi sürdürdü ğü, evli, 2 çocuk babası olduu, ALKOLE ve KADINA ZAAFININ BULUNMADLÖI, maddi duğ
rumunun iyi olduğu. ................ yzılmıştrn Yazının altında da Asayiş Ş ube MüduruSami Soydan'm imzas ı ve mühurubuluıtmaktadıt"
Böyle davalarda M1A pdlis tahkikatlan devam etmektedir. İnın tutkusu, kumar tutkusu ile e şdeğer sayılarak resSnlarm kad
mi raporlara geçinektedir. Siz bu ülkede insanlanm ıiın kadına
olan tutkusunu, alkol zaafi ile birlikte görüp, beraber dü şünürseniz, .rejiminizin adı ne olursa olsun, hangi reformlar ı yaparsanız
yapmız durum da hiçbir de ğişiklik yaratmış olamazsuuz.
IV. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATICIUĞINDAKİ USTALI-

ĞıM İSPAT ETMİŞTİR

n son yıllannda yargıda ve hukukta yaşadığımız
20 nci yüzyılı
manzaralardan örnekler seçerek bunlar ı sunmaya devam etmek
istiyoruz.
ınlanan dernda yay
Diyarbakı r Bölge Barosunca 1997 Mayıs ayı
ginin ikinci sayfasında yer alan yazının bir paragrafım buraya getiriyoruz. Diyarbakır Bölge Baro Ba şkanının yazdığı bu yazıda baı n hangi konu yer alm ıştır: k
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• (Daha bir senesi dolmadı, 55 yaş larmda bir köylü üzüm bağını budamak üzere, bir elinde tahra tabir edilen demirden yap ılı
orağ a benzeyen bir alet, diğ er elinde içinde ekmek, salatalik ve domates bulunan bir po şetle üzüm bağı na giderken, yörede nöbet tutan bir görevli "Ben köylüyü 0-3 silalıımla bin metreden vurabilirim" diyor ve silahını atesliyo Üçüncü atısta köylü kan revan icinde devrilivor. Ekmek. domates vesair nevalesi kan gölü içinde kaliyor, köylü kan kaybmdan ölüyor. Bu olay sabahleyin burada bulunan Adalet Bakammn memleketinde meydana geliyor. Olay, Diyarbakır-Elazığ devlet yoluna 1000 metre mesafede cereyan ediyor,
yazı "Güvenlik görevlisi nişancılığını ispat etmistir diye" bitiyor.
Bizim bu yazıya artık ekleyeceğimiz baş ka bir sözümüz yok.
Urfa'da Devlet ve İl protokolunun önünde verdi ğimiz bir konferansta: Bana dün arkada şlar anlattılar. Siverek'de öldürülen bir
ı n çıplak ceının kim olduğunu öğrenebilmek için kadın
PKICIı kad
sedinin bir bölümü örtülerek Devlet Hastanesi bnünde tahta bir
masaya yatınlıp, akş ama kadar teşhir edilmiş, sahibi aranmıştır,
demiş, ü konferansta beni dinleyen.500 ki ş i arasmda bulunan Vali, C. Savc ısı ve Emniyet Müdurune sormu ştum. Sizlerin veya benim, eş imii veya kizkairde§imizböyle bir tabloyla kar şılaşmış .olsaydı; tavrımız ne olurdu? Yahut Şişli'de, Nişantaşı'nda, Kızılay'da
veya Çankaya'da, Kar şıyaka'da yahut Alsancak'da saMpsi cesetlerin, PKKİı da olsalar sahipleri böyle mi aramyor, buna hakk ımız
var mı ? Bu ülkenin hukuku, yarg ısı buna ne diyecektir?
V. KAN KANSERLt ÖĞ RENCIYI BIRAKIYOR,
ÜZERINDE Z İMMETLİ KIŞLIK ELBİSESİNİ
İSTİYORUZ
Örnekleri sunmaya devam etmek istiyorum.
Nazilii'de Polis Okulu ö ğrencisi olan Zeybek Oğlu, 1969 d.lu, Hasan Erdem'e, Izmir Tı p Fakültesi Hastanei profesörler ekibince
kan kanseri olduğuna dair raporlar verilmi şti. Bunun üzerine Polis Okulu Yönetimi ö ğrencisi Hasan Erdem'i okuldan uzakla ştırmaya karar vermi ş, bu okulun 1. SmıfEinniyet Müdürü olan Okul
Müdürü Fikret Sansözen Edremit Kaymakaml ığına yazmış olduTÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGISI
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ğu 16 Eylül 1993 tarihli 718 sayılı yazısında: "Öğrencinin üzerinde
bulunan zimmetli bir adet valiz, bir takım kışhk elbise, bir adet polis kemerinin alı
narak Müdürlüğüınüze gönderilmesi rica olunur
denilmişti. AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (M2) KAN KANSERİ OLAN ÖĞRENCIYI B İR YANA BIRAKIYORUZ, ÜZERINDE
BULUNAN VAİJİZİNİ, KEMERİNİ VE KIŞLIK ELBISESINI İSTİYORUZ. BUNLARI DA YASALAR ADINA, HUKUK ADINA,
DEMOKRASI ADINA YAPIYORUZ.
Yurttaşi protokol da en sona b ırakıyoruı ve verdiğimiz değeri
mahkeme kararları ile açıklamak istriz.
Manisa'da Ağır Cezada yargılanan öğrenci saniklardan Mahir
Gökdaş ve arkadaşlarının 9,5 ay haksı z tutuklanmalan kar şısını ile 165.000.000.-TL tazminata
da, Devleti mahkemelerimiz karar
mahkum ediyoruz ve bunu da fazla bularak 150.000.000.-TI]ya inn karsılığında verdiği
diriyoruz. İnsanımıza hapiste yattığı her ayı
miz tazminat, bictiğimiz değer 15-16 milyon lira oluyor.
Açıkta etiketsiz helva satman ın cezası insan satmaktan daha ağırdır.
VI. ISVİ ÇRE'DE DENIZ Tİ CARET BAKANLIĞI Mİ VAR?

Yazımızı son bir olayla bitirmek istiyoruz.
İ sviçre'ye giden diplomatik Türk heyetine, kendilerini kar şilatakdim edilir. Bu heyet içersinde İsviçre Deniz
yan İsviçre he'eti
da
ı şaşırır ve "Eksevardır. Türk heyeti Ba şkan
ı
Ticaret Bakan
lans. İsvicre'de deniz var mı ki Deniz Ticaret Bakanlığı bulunmuş
nı bunun karşısı
olsun? Sorusunu yöneltir... İsviçre heyet Ba şkan
na dönerek: "Biz zat- ı Devletlerine, Türkida Türk heyet başkanı
ye'de Adalet Bakanlıfrı niye var diyor muyuz" der.
İşte bu olaylarla Devlet bey haline getirilmiştir. Bu ülkede şimdiye dek sivil bir Anayasa yap ılmamıştır. Hukukumuz eskimi ş,
yargımı z hantallasmıs. Yarg ı Meclise ve Hükümete mulitac bırakılmıştır.
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Yasaklanmız ve cezalarımızla dünyada birinci olmuş ; Yargıyı .
görevleri açısmdan öyle bölmüş, parçalamışız ki hangi dava hangi
mahkemede görülür konusunda hukukçularımız bile yıllardır aln yürürlükte olduğu biinemetından kalkamamakta, hangi yasanı
mekte, dilini ve içeriğini anlayaınadıkları yasalara yabancı dile bakar gibi bakmaktadirlar.
Düzehde ve yönetimde yurtta şı değil, devleti eksen kılmışız.
Sayamayacağımız eksiklerle dolu hukuk ve yargı sıkıntılarını,
rejim sorunu haline getirmi ş bulunmaktayız.
Çözüm; süratle ve tümüyle yargı , hukuk reformuna gitmek olmalıdır. Yoksa önümüzdeki yıllarda uğrayacağımız ağır sorunlar
bizi rejim bunalımı na götürecektir.
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