başkan’dan
Değerli meslektaşlarım,
Türkiye, demokrasi tarihinde asla unutamayacağı bir alacakaranlık kuşağından geçiyor. Bu karanlıktan çıkmanın tek yolu, adaletin
evrensel ilkeleri ışığında gerçek bir hukuk devletini elbirliğiyle tesis
etmektir.
Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve ülke barışı söz konusu
olduğunda hiçbirimiz kayıtsız kalamayız. Aynı zamanda günlük kısır
tartışmaların içinde kaybolmak yerine tüm yurttaşlarımız için kalıcı
çözümler üretmeliyiz.
Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri aşmak için
hazırlamış olduğum çözüm önerilerini sizlerle paylaşmayı bir görev
addediyorum.
Siyasi iktidar, son dönemde hukuka aykırı olarak getirdiği veya getirmek için çalışma başlattığı düzenlemelerden derhal vazgeçmelidir.
1.

İnterneti sansürleme yetkisini idareye (TİB Başkanı’na) vermek,

2.

Yurttaşların internette 2 yıl boyunca neler yaptıklarını, hangi sitelere girdiklerini, hangi sözcükleri arama motorlarına arattıklarını,
sosyal medyada hangi mesajı attıklarını arşivletmek ve idarenin
keyfi kullanımına hazır tutmak,

3.

Tüm hakim ve savcıların teftişini Adalet Bakanı’na bağlamak,

4.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda hangi üyenin hangi dairede (örneğin hakimlerin hangi mahkeme ve illerde görev yapacağını belirleyen dairede) görev yapacağına Adalet Bakanı’nı yetkili
kılmak,

5.

Başbakana bağlı MİT’i, dokunulmazlık zırhlıyla kuşatıp, uluslararası istihbarat işinden öncelikli olarak yurttaşlarımızı takip eden,
dilediği kurumun, bankanın, şirketin, sendikanın, bilgisayar sistemine bağlanabilen, totaliter devletlerin hafiyelik teşkilatlarına
dönüştürmek,
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6.
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Yurttaşın idari dava açmasını ve yürütmeyi durdurma kararı almasını kısıtlama yönündeki proje ve girişimler; ne demokrasiye,
ne insan haklarına, ne ülke barışına hizmet edecektir.

Açıkça ifade edelim; baskı tepkiyi getirir, tepki baskıyla bastırılmaya çalışılır; hükümet giderek yönetemez hale gelir. Bu süreçte yaratılan yeni canavarlar önce topluma, sonra, iktidarın değişeceği sinyalini alır almaz da yaratıcılarına saldırırlar. Ardından yargı, yeni öçlerin
aracı olarak kullanılmaya başlanır. Bu güzel ülkede mazlumların adı
değişir, zulüm hep devam eder.
Öyleyse siyasi iktidar; sorunları büyütecek bu uygulamalar yerine
76 milyon yurttaşımız için şu adımları atmalıdır:
1.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak terör örgütü itirafçılarına itibar kazandırıp, terörle mücadele eden asker ve polislerimizin mahkumiyetini sağlayan, demokratik dünyada eşi benzeri görülmemiş
şekilde uygulanan gizli tanıklık kurumu tamamen kaldırılmalıdır.

2.

Siyasi iktidarın, emniyet güçlerinin, belirli çıkar çevrelerinin canını sıkan, onların önüne engel çıkaran insanların hayatlarını karartma potansiyeline sahip ses bantlarının ve dijital verilerin tek
başına delil olmaları yasaklanmalıdır.

3.

Ülkeyi tam bir polis - istihbarat devletine / kabusuna çevirecek
MİT Kanunu değişikliği teklifinden vazgeçilmelidir.

4.

“Orduya, aydınlara kumpas kuruldu, çok yanlış, çok üzülüyoruz,
biz yapmadık, onlar yaptı, bizi de kandırdılar” demek yetmez; bu
cümleleri sarf etmenin yüklediği siyasi, ahlaki ve hukuki sorumluluk, yeniden ve adil yargılamayı sağlayacak formülleri üretmektir.

Bu adımlar süratle atılmaz ise, korkarım toplum yeni kaoslara sürüklenecek, çekilen acıların bir türlü sonu gelmeyecektir.
Kuşkusuz siyasi muhalefetin de somut çözümler üretme görevi
vardır.
Muhalefet;
1.

Siyasi iktidarın niçin “yanlış” olduğunu anlatmanın yanı sıra, kendilerinin niçin “doğru” olduğunu anlatmalıdır.

2.

“Ben doğruyum” demek yetmez, yürünen çizginin de düz olması
gerekir.
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3.

Mevcut HSYK’nın yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamadığı, tam aksine iktidara ve/veya iktidar içi yapılara bağımlı
kıldığı söylemleri sonrası, mevcudu koruma ve kutsama algısı
yaratmaktan vazgeçmelidir. Yargı bağımsızlığı, son kanunla ortadan kaldırılmamaktadır; yargı bağımsızlığı hep zedelidir, hep
sorunludur. Son kanun değişikliği bunu daha ileri bir aşamaya
taşımaktadır. Öyleyse, siyasi muhalefet 2 yanlıştan birini tercih
etmek yerine, ortaya evrensel standartlara göre hazırlanmış çözümünü tekrar tekrar koymalı, siyasi iktidar bu çözümü kabule
yanaşmaz ise, o zaman topluma bunu anlatarak düz çizgisini korumalıdır.

4.

Türkiye’nin gündemi, adalettir, yolsuzluktur, özgürlüktür, hukuki güvenliktir, sosyal adalet, sosyal güvenliktir, alın terinin değerinin ne olacağıdır. Bu gündemlerin biri diğerine öncelikli değildir;
marifet hepsini ülke gündeminde tutabilmektir.

5.

Siyasi muhalefet, Türkiye’nin önüne yeni bir yol açmakla yükümlü olduğunu, bunun da özgürleşme, demokrasi, sosyal adalet, sosyal güvenlik projeleriyle gerçekleşebileceğini unutmamalıdır.

Özetle; siyasi partilerin el ele verip hem kendileri hem 76 milyon
yurttaşımız için hayırlı bir iş yapma, gizli tanıklığı kaldırma, ses bantları ve dijital verileri tek başına delil olmaktan çıkarma, Anayasa değişikliği yoluyla HSYK’yı bağımsız ve tarafsız kılma zamanı gelmiştir.
Ne zaman ki objektif davranıp, “hukuksuzluğa” “hukuksuzluk”,
“haksızlığa” “haksızlık” diyebiliriz, ancak o zaman demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adalet yolunda önemli mesafe kaydedebiliriz.
Saygılarımla.
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

