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Hepiniz Edirne'ye Edirne Barosu'nun salonuna hoş geldiniz şeref verdiniz. Öncelikle sayın Avukat Mehmet 
güne şükranlarımı sunarım çok önemli bir konu hukuk ve ekonomi konusunu ele alarak bir sempozyum 
bir toplantı tertip etmişler. Buna destek veren konfederasyonlar dernekler var bunlarda, çok teşekkür 
ederim. Denizli Barosu olarak bu çalışmada yer almaktan mutluyuz, bu çalışmaya katkı sunmaya 
çalışacağız. 
 
İlk öncelikle çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Biz hukukçular ve sanayiciler,  İş insanları sahanın 
tam ortasındayız siyasetçiler de sahanın tam ortasında. Ancak siyasetçiler veya yöneticiler sahanın tam 
ortasında olsalar dahi kitabın tam ortasından konuşamayabiliyorlar. ancak Hukukçular buna mecbur. 
Ticaret erbapları kitabın tam ortasından konuşmak zorunda. Konuşmadığınız takdirde başımıza nelerin 
geldiğini veya nelerin gelebileceğini hep beraber yaşıyoruz. 
 
Şimdi Daha İyi Yargı Derneği bir çalışma yapıyor diyor ki A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu. Bu çok doğru 
A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu fakat samimi miyiz, istekli miyiz? Toplumsal olarak Türk toplumu olarak 
bunu gerçekten istiyor muyuz,  yargı reformu istiyor muyuz? Önce buna bir karar verin. 
 
Eğer istiyorsak yaparız hiç problem değil ama istediğimizden emin değilim. 
 
Geçen karıştırırken notlarıma baktım şimdi 82 Anayasası var değil mi hepimizin şikayetçi olduğu darbe 
anayasası, vesayit anayasası falan, kaç madde 177 madde geçici maddelerle falan 190 madde diyelim. 
Bunu tam 21 kez bazıları Anayasa Mahkemesi tarafından değişikliğe gidilmiş ve tam 120 maddesi 
değişmiş. 190 maddenin 120 maddesi değişmiş ve hala biz diyoruz ki anayasa yapacağız, anayasa 
yapıyoruz işte şöyle anayasa böyle anayasa. Bunların hiçbiri bence samimi değil. Birçoğu tepki veya da 
ihtiyaç o an o ihtiyaç doğdu giderelim mantığıyla yapılmış değişiklikler.   
 
Daha da önemlisi en önemlisi Anayasa, Anayasa’da biz bu kadar istikrarsızız. Hukuka bu kadar uzakız. 
O yüzden başta sordum: Samimiyiz? 
 
Daha sonra karşımıza temel hak ve hürriyetlerin en büyük teminatı Ceza Kanunu'. Daha ziyade Ceza 
Muhakemesi kanunumuz değişikliğe uğradı en baştan tekrar 2005'te bir daha yapıldı 2005, 2022 şurası 
17 yıl olmuş on yedi yılda bu Ceza Muhakemesi Kanunu da tam 46 kez değişti. Değiştirdiğimiz madde 
sayısı tam 116. Bu Kanunda öyle fazla bir şey yok yani. Yaklaşık 380 maddelik bir kanun 116 kez 
değişikliğe gidilmiş Türk Ceza kanununda. 
 
Türk Ceza Kanununda kırk kez değişiklik yapmıştık, o da 17 yıllık kanun ve bunda da tam 119 maddesini 
değiştirmişiz.  
 
Bir türlü istikrar yakalayamıyoruz. Neden? Samimi değiliz. Neden samimi değiliz? Biz baştan itibaren Türk 
toplumu olarak hukuk sistemini yargıyı ayak bağı olarak görüyoruz. Acaba ben bundan nasıl kurtulurum, 
ben buna karşı nasıl tedbir alırım? Çok basit,  pandemi döneminde hekimlerin kıymetini anladık. Gerçi biz 
biliyorduk hekimlerimizin kıymetini ama Pandemi dönemde daha da iyi anladık. Pandemi döneminde 
hekimlerin her sözünün dinlenmesi gerektiğini, onlara kıymet verilmesi gerektiğini. Hepimiz gitmişizdir bize 
bir diyet verirlerdi, diyetinize dikkat edin şunu yemeğin bunu yemeyin, şöyle davranın böyle davranın. Bu 
esasında yani inananlar için Yaradanın kurmuş olduğu bir proses. Sanayiler çok iyi bilir, sanayide nasıl 
bir proses varsa çok basit bir tabirle inek giriyor sosis çıkıyorsa, bu bir prosestir. Allah da insan vücudu 
için bir proses kurmuş. Şu yemeği ye bunu yeme sağlıklı yaşarsınız. 
 
Hukuk sistemi de esasında bir prosestir. Şunları şunları şunları yaparsanız bu sonuçlar alırsınız böyle 
davranırsanız bu sonuçlar alırsınız. Ancak biz hukuk kurallarına karşı aynı bu diyete baktığımız bir 
bakıyoruz. Bu doktorları uyarılarını Hukukçuların uyarılarını dinlemiyoruz. Ne zaman ki hastaneye düştük 
 



hastane yemeğine talim etmeye başladık, ondan sonra hukuk bizim işte orada karşımıza çıkıyor. Şu bizi 
kurtarabilir mi, bundan nasıl hakkımızı alabiliriz? Halbuki en başından itibaren bu kuralları uygulamakta, 
bu kurallara uymakta veya çağdaş hukuk kurallarını kendimize uygulatmakta samimi olsak, biz sağlam bir 
hukuk prosesini kurmuş olur ve Türk toplumunun bence hak etmiş olduğu şu andaki durumunun en az 
dört katı büyüklükte ekonomik seviyeye en az dört katı büyüklükte kültürel seviyeye – inanmazsınız biz 
son iki yıldır burada Devlet Tiyatroları sahneleniyor diye sevinçle çocuklar gibi haftada iki haftada bir 
tiyatroya gidiyoruz diye mutluluktan uçuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi, burda batıya açılan bir kapıda 
bırakın hukuku kültürde bile devlet tiyatrosunu bu ilimizde iki haftada bir oyununu seyrediyoruz diye mutlu 
oluyoruz. Çıtayı o kadar çok aşağı düşürmüşüz.  
 
Bu bağlamda öncelikle tüm paydaşların, işadamlarının, toplumun diğer paydaşlarının hukuk reformu 
konusunda yargı reformu konusunda istekli ve samimi olması gerekir. Menfaatçi değil samimi olması  
gerekir. Bu duygularla bu çalışmayı yapan başta Sayın Avukat Mehmet Gün üstadıma ve tüm iş 
adamlarımıza, tüm Dernek başkanlarımıza Konfederasyon başkanlarımıza, hepsine çok teşekkür ederim. 
Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
 


