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Hükümet tarafından çıkarılmaya çalışılan yeni TCK kamuoyunda çok tartışıldı. Özellikle bazI maddelerin mevcut TCK'dan daha kötü olduğu belirtildi. TCK ile ilgili görüşünüz nedir?
TCK 1926 yılında 1890 Ġtalyan Ceza Kanununun tercümesiyle oluşmuş, ancak bazı maddeleri
mehaz kanundan daha vahim hükümlerle dolu bir kanun. Bu güne kadar üzerinde yapılan 80’e
yakın değişiklik de kabul ediliş mantalitesinden kurtulamadı. Dolayısıyla TCK son değişiklik
tasarısı da totaliter ve baskıcı ulus-devlet sarmalında hazırlandı. Bu hazırlığı yapan da mevcut
hükümet değil, 1984 yılında oluşturulan bir komisyondur. Hükümet bu tasarıyı önce sahiplendi, sonra gelen tepkiler üzerine Adalet Alt Komisyonunda revize ettirdi. Son olarak da
Adalet Komisyonunda son halini verdi ve Meclise gönderdi. Mecliste de rotuşlar yapılarak
bilinen son halini aldı. Eskiye göre bazı maddelerde ve Alt Komisyondaki haline göre de yine
bazı maddelerde iyileştirmeler yapıldı. Fakat tüm bu değişiklikler, TCK’dan beklentileri, günümüz gelişmelerine paralel olarak temel hak ve özgürlüklere, hak arama sürecine katkılara
ulaştırmadı. Aksine devleti vatandaş karşısında koruyan karakterini daha da güçlendirdi. Bu
yönüyle TCK’nın Meclisten çıkan son hali yaraya merhem olamamıştır.
Hükümetin geri çektiği yasa ülkeyi daha modern ve medeni bir hukuk devleti yapacak mı?
Hükümet yasayı geri çekti ancak bu geri çekmenin ciddi olmadığını düşünüyorum. Meclisten
geçen son haliyle kanunlaşacağını görüyorum.
Ayrıca bir ülkeyi sadece kanunlar ve sair hukuki düzenlemeler modern ve medeni ülke haline
getirmez. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğüne dayalı devlet ve benzeri yakıştırmalar görece
kavramlardır. Bu kavramların içini dolduracak olan uygulamacılar ve yorumlardır. Ancak
bütün bunlardan önce bu kanunların ve hukukun meşruiyetini sorgulamak gerekir. Tercüme
kanunlarla, resepsiyonist kabullerle halkının inancına, örfüne aykırı düzenlemeleri hukukun
kaynağı olarak kabul etmek, meşruiyeti olmayan bir ideolojik yaklaşımın dayatmasıdır. Hukukun kaynağı meşru olduğu takdirde kabulü ve uygulaması mümkündür. TCK, eski ve yeni
haliyle, üstelik yeni halinde daha fazla olarak uygulamacıya, hüküm makamına hukukta ve
kanunda yeri olmayan bir takdir yetkisi vermektedir. Bir yönüyle meşruiyeti devlet gücüne ve
devletin ajanlığının takdirine dayalı hukuki düzenlemelerin kaynağı itibariyle meşru olmadığını kabul etmek gerekir.
Kisve yasağı başörtülülere hapis cezası getirir mi?
Kisve yasağı başörtülülere hapis cezası getirmez. Esasen kisve yasağı başörtüsünü yasaklayan
bir madde değildi. Anayasanın 174. maddesi ile güvence altına alınan devrim kanunlarından
olan Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair Kanun, ruhanilerin ve izcilerin kisveleri ile ilgili.
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Ancak dönemsel olarak hukuka ve kanunlara aykırı uygulamaların bu ülkenin kaderinde var
olduğunu bilenler bu hükme karşı çıktılar. Adalet Bakanı bu hükmün bazı dönemlerde lafzına
ve ruhuna aykırı biçimde yorumlanabileceğine dikkat çekmişti.
Hükmün tasarıya konmasının altında yatan neden de sistemin gerek duyduğu anda bir istepne
maddesi olması arzusudur. TCK’nda böyle istepne maddeler vardır. Bir zamanlar farkında
olmadığımız eski 312. madde bunlardan biri idi. Görünmez bir el (bizce görünen el) tasarıya
Bazı Kisvelerin giyilemeyeceğine Dair Kanuna aykırılığı cezalandıran maddeyi koymuştu.
Gelen tepkiler üzerine Mecliste maddenin bu kısmı metinden çıkarıldı.
Özgürlükler konusunda bir takım sıkıntılar getiren 312'nci madde ve milli yarar konusundaki maddelerin yoruma açık olduğu da çok tartışıldı.
Tasarının”Temel milli yararlara karşı hareket”i cezalandıran maddesi ile
“Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi
veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için yarar
sağlayan vatandaşa, üç yıldan on yıla kadar hapis……cezası verilir……”
denilmekte. 4.bendte
“Temel milli yarar kavramı
“Bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve cumhuriyetin anayasada belirtilen temel
nitelikleri anlaşılır.”
şeklinde açıklanmakta.
Siyasi ekonomik ve sosyal çalışmaların içinde bulunmak, belki de sadece katkıda bulunmak
veya bulunmayı vaat etmek cezalandırılıyor. Buradaki cezalandırma kesinlikle indi yorumlara
dayalı cezalandırma olacaktır. Bundan böyle sivil toplum kuruluşlarının dış ilişkilerinde, özellikle fonlardan yararlanmalarında dikkatli olmaları gerekir. Her türlü faaliyet bu madde kapsamında kaşına veya gözüne göre farklı yorumlanabilir. TCK ve özellikle kabul edilen son
tasarı böyle birçok yanlışlıklarla ve hukuk aşınmalarıyla maluldür.
Hükümetin yasayı geri çekmesinde bu maddelerin rolü var mı?
Bu konuda sadece hükümetin açıklamalarıyla yetinelim diyecekken, ileri sürdükleri mazeretin
yerine getirilmesi anlamında bir faaliyet göremedik. Yani, “TCK ile birlikte üç kanun daha
çıkarılsın ve birlikte yürürlüğe girsin, bir daha bu birlikteliği sağlayamayız” açıklamasına
itibar edemeyiz artık. O halde bir ihtimal daha kalıyor, TCK değişikliği konusunu AB önünde
koz olarak kullanmak. Onu da Sayın başbakan’ın temasları sonucunda çıkacak rapora göre
yorumlayabileceğiz ancak.
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Zina konusunda ne düşünüyorsunuz: Özellikle son zamanlarda çok tartışıldı. Hatta zina
konusunun TCK'daki özgürlükleri kısıtlayıcı maddeleri gölgede bıraktığı ifade ediliyor.
Zina konusu aslında Tasarının konusu değildi. Tartışmayı ülke gündemine sokanlar da zinanın
suç sayılmasını isteyenler değildi. Bir anda bir el zinayı gündeme soktu ve tartıştırdı. Bu arada
da bazı maddeler cambaza bak misali kaçırılmak istendi. Fakat hukukçu arkadaşlarımızın basireti bu kapkaçı yakaladı ve gerekli uyarıları vekillere yaptırdı. Sakıncalı maddelerden bazılarında istenen iyileştirmeler yapıldı. Fakat yukarıda da söylediğimiz gibi bu iyileştirmeler
kanunun geneline has değil, palyatif iyileştirmelerdir. Sıtmaya razı olmak misali.
23-24 Ekim'de yapılacak olan İstanbul Barosu seçimlerinde adaysınız galiba...
Evet adayım.
Kim Adına Adaysınız?
Kendi adıma ve temsil ettiğim ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU adına adayım. Hukukun yaygınlaştırılmasına, hak arama bilincinin geliştirilmesine gönül veren, özgürlüklerin teminatı
olmak dileğiyle hukuka inanan avukat meslektaşlarımın adayıyım.
Grubumuz içinde ilk defa bir önseçim yapılarak adaylığım tescil edildi. Bu yönüyle de grup
seçimlere eskisinden daha güçlü ve güvenli hazırlanıyor.
Projeleriniz var mı?
Projelerimiz var. Projelerimizi birkaç kitap halinde meslektaşlarımıza ve kamuoyuna sunacağız. Çalışmalarımız bitmek üzere. Özellikle Savunma hakkı konusunda tüm ülke insanını ilgilendirecek açılımlarımız ve önerilerimiz var. Meslek sorunlarımızla ilgili olarak sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin yer aldığı çalışmalar yayınlanacak ve sizde dâhil herkese ulaşacak.
Hem mesleğimizin hem de insanımızın önemli sorunu olan CMUK ve ADLĠ YARDIM uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerilerimiz üzerine çalışmalarımız var ve yayınlanıyor, size de
gelecek.
Projelerimiz hak arama bilinci ve hak arama özgürlüğüne ilişkin insani ve evrensel kuralları
hatırlatan, kullanılmasına yardımcı olan esaslar ve teklifler içeriyor. Mesleğin önünü açacak
ve saygınlığını kazandıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Meslekte büyük sorun olan Avukatın Sosyal Güvenceleri ile ilgili çalışmalarımız hazırlanıyor. Tüm bunlar bu güne kadar sadece
küçük broşürlerde kasaba politikacısı misali meslektaşlarımıza ulaştırılan basit hatırlatmalar
olmaktan çıkarılmış, başlı başına çözüm önerileri halinde kitap olarak ortaya konmuş çalışmalardır. Bu yönüyle ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU bir ili gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu şimdiden yaşıyor.
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Seçimlerde iddialı mısınız? Yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Seçimlerde iddialıyız. Ġddialı olmamız için çok neden var ve bu nedenleri iyi değerlendiriyoruz. Çok kapsamlı bir liste taraması yaptık meslektaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Müstakil
bir Seçim Koordinasyon Merkezimiz var. Ġlk defa bir seçim bütçemiz var. Ġlk defa bir logo ile
çıkıyoruz ve logomuzun felsefi açılımı www.cagriavukatlar.org sayfamızda yer aldı. Bahsettiğim kitap çalışmaları da meslektaşlarımıza ulaştığında seçimin rengi değişecek.
Seçimlerde elbette basınımızın yeri çok önemli. Tüm basın camiasıyla ilişkimizi sürdürüyoruz. Gerçekten iyi sinyaller alıyoruz. Bu sinyaleri sandığa yansıtmanın heyecanını yaşayan
özellikle genç avukat arkadaşlarımın özverilerini ifade etmeye imkânım yok. Sonuç ne olursa
olsun kazanacağız. Bu heyecan, bu gayret kesinlikle karşılıksız kalmayacak. Basınımıza, dolayısıyla size ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.
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