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ANASAYFA YAZARLAR MEHMET GÜN

Zeynep nasıl hâkim olabilir?

      

GÜNDEM ULUSAL YEREL GÜNCEL EKONOMİ

Mehmet Gün
YAZAR

06.12.2022 - 10:27
YAYINLANMA

H�ç unutmayacağım dört hukukçudan b�r� Zeynep. “İç�mde kopan fırtınaları durduramıyorum Mehmet

hocam” d�ye yazmıştı en son, 90’dan yüksek puan aldığı yazılı sınavdan sonra g�rd�ğ� dördüncü mülakatta

da elen�nce! Memleket�m Konya-Bozkır’ın ücra köyler�nden zorlukla, ben�m g�b� okuyarak çıkan, başı

örtülü fakat z�hn� açık, h�çb�r tar�katın üyes� olmayan Zeynep’e yapılan haksızlığı h�ç affetmeyeceğ�m!

***

“Boşa kürek çek�yorsunuz Mehmet bey, bu �şlerde ne kazanacaksınız k�” dem�şt�, ağzını yanlara yayarak

ukalaca, el� pantolon ceb�nde o genç avukat, b�r konferansın arasında. B�rkaç yıl sonra haberlere düştü,

babası Yargıtay’da üye �m�ş, b�r davada Türk Telekom aleyh�ne karar vers�nler d�ye hak�mlere baskı

yapıyormuş! Davacı ş�rket o avukata ruhsatını aldığının ertes� günü 1 m�lyon dolar ödem�ş!

Hukuk dışında f�z�k, k�mya ve mühend�sl�k b�lg�s� de gerekt�ren patent davalarına bakan f�kr� ve sına�

haklar mahkemes�ne, Avrupa’da kurs görmüş, yetk�n b�r hâk�m�n yer�ne yen� b�r�s� “müstem�r yetk�” �le

nokta atışı atandı. Yargıtay’da tetk�k hâk�m�, parlak b�r Anadolu

çocuğuymuş. Arkası sağlam olanların güven�yle çıkardı kürsüye. İk� sene sonra Yargıtay’a üye seç�ld�.

Zemb�lle gelm�şt�, zemb�lle g�tt�. B�r �k� öneml� davada hatalı karar vermes�n� b�lmed�ğ�ne yormuştuk. B�r

tar�katın yet�şt�rmes� olduğunu, 15 Temmuz kalkışmasından sonra meslekten atılınca öğrend�m.
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TAMAM

En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için

lütfen tıklayın.
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Yorumlar (1)

Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın

Sonuncusu b�rkaç prof�l�n kolajı. Beş yıldızlı otellerde man�kür ped�kür yaptırdığı söylenen mahkeme

başkanı duruşmalarda kovboy g�b� davranır, d�lekçeler�m� el�n�n ters�yle �terd�. Hakkında ş�kayetler ayyuka

çıkınca önce a�le hak�ml�ğ�ne, oradan da “gözü önünde olacağı” kıdeml� b�r ağır ceza re�s�n�n

mahkemes�nde üyel�ğe atandı.

Zamanında kred�ler�yle den�zc�l�k sektörünü �flastan kurtarmış fakat alacağını tahs�l edemem�ş olan b�r

Alman bankasının, üst düzey s�yas�ler�n lob�s�ne rağmen, o ve benzerler�nden oluşan b�r şebeke karşısında -

Der Sp�egel derg�s�nde haber olan masa altı oyunlarda- kaybederek kred� borçlusuna onlarca m�lyon dolar

tazm�nat ödemeye mahkûm ed�lmes� üzer�ne Türk�ye’ye kred� vermey� kest�ğ� söylen�r.

***

Zeynep ve benzerler� hâk�m olab�lseyd� d�ğerler� h�ç var olmazdı. Ama mesele k�ş� değ�l s�stem. Mesele,

b�nb�r umutla hukukçu olmayı seçen, gencec�k çocuklarımızın arasından en b�lg�l�ler�n�, en başarılılarını, en

güzel ahlaklılarını eş�tler arasında açık yarışma yoluyla seçme, yet�şt�rme ve ülkem�ze kal�tel� h�zmet

vermeler�n� sağlama meseles�d�r. Mesele, l�yakatl�ler� mesleğe kabul etme, ayrımcı olmama, fırsat eş�tl�ğ�

verme, ahlaka ve et�ğe aykırı davrananları s�stemden ayıklama meseles�d�r.

Soruyorum: Bunu �kt�darlar ya da �kt�darın atadığı adalet bakanları ve s�yas�ler�n atadığı, kararları

denetlenemeyen, hesap sorulamayan Hak�mler ve Savcılar Kurulu (HSK) yapab�l�r m�? Elbette yapmaz!

Çünkü onları atayan s�yas�ler, yargıyı s�yas� nüfuz vasıtası ve etk�l� b�r alet olarak kullanmaktan vazgeçmek

�stemezler.

Oysa cumhur�yet�n başından ber� �l�kler�m�z� kem�ren bu sorunun çözümü çok bas�t: Tüm hukuk

meslekler�ne kabul, d�s�pl�n ve çıkarma yetk�ler�, tam tarafsız b�r kuruma devred�lmel�d�r. Bu amaçla, b�r

hayl� s�yasallaşmış olan HSK, Adalet Yüksek Kurumu’na dönüştürülmel�, Adalet Bakanlığı’na tanınmış

olan bütün yetk�ler bu kuruma ver�lmel�d�r. Kurumun bütün karar ve �şlemler� yen� kurulacak uzman Adalet

Yüksek Mahkemes� önünde yargı denet�me tab� tutulmalı, Zeynep hakkını en son noktaya kadar

arayab�lmel�d�r.

Kalpler�nde Zeynep g�b� fırtınalar kopanları www.daha�y�yarg�.org s�tes�ndek� öner�ler�m�z� �ncelemeye,

ger� b�ld�r�mlerle katkıda bulunmaya davet ed�yorum.

En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için

lütfen tıklayın.

http://www.dahaiyiyargi.org/

