KATSAYI MESELESİ ÜZERİNE
TVNET’e Telefonla verilen mesaj (02.12.2009/Saat 23.00)
Ben hukukçu değilim, ama yıllardır bu ülkede idare hukuku içinde yoğrulmuş bir kişiyim.
Okuduğumu ve duyduğumu da çok şükür anlayabiliyorum. Hem Danıştay’ın bu kararının haksız ve
hukuksuz bir karar olduğunu anlamak için hukukçu olmaya filan gerek yok. Danıştay’ın bu kararını
tamamen siyasi ve ideolojik buluyorum.
Çünkü: En basit hukuk kuralına göre davada ehliyet esastır. Ehliyet davanın ilk şartıdır.
Dava konusu ile ilgisi olmayanın ehliyetinden söz edilemez. Katsayı meselesiyle Baro
arasında hangi ilişkiden söz edilebilir? Katsayı uygulamasının veya katsayının
kaldırılmasının kendilerini ilgilendiren yanı nedir ki İst. Barosunun bu konudaki dava
dilekçesini Danıştay kabul etmiştir? Vaktiyle Diyarbakır Barosu’nun “Radyo ve Televizyon
Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerinin iptaline dair başvurusunu “Bu
sizin işiniz değil” diyerek reddeden aynı Danıştay değil mi idi? Baroya göre karar olur mu?
Bu bir çifte standart değil mi?
Katsayı uygulamasını vaktiyle getiren YÖK’tü. Bugün kaldıran yine aynı YÖK değil
mi? Katsayının kaldırılması eşitliğe aykırı imiş. Asıl katsayı uygulaması eşitliğe aykırıdır.
Siz bu ülkenin çocuklarını birlikte aynı salonlarda sınava alacaksınız. Haydi, yarışın bakalım
diyeceksini. Ama onlardan bazılarına henüz işin başında “Bu sınavda en yüksek puanı
alsanız da sınavı kaybedeceksiniz, diyeceksiniz. Eşitlik bu mu? Ya da iki gence koşu
yaptıracaksınız. Ama birinin ayağına 20 kg.lık bir ağırlık bağlayacaksınız ve “Haydi koşun
bakalım” diyeceksiniz. Bu mu eşitlik?
Açık söylemeseler de bu katsayı meselesine takılıp kalanların derdi İ-H liseleridir. Bu
ülkede birileri maalesef bu okullarla akıllarını bozmuşlardır. Hâlbuki bu okulların öğrenci
sayısı diğer meslek lisesi öğrencileri arasında % 7-8’ler civarındadır. Onlar yüzünden geriye
kalan % 90 küsurlar mağdur olacakmış, kimin umurunda?
Bazı yargıçlarımız kendi üzerindeki siyasallaşma iddialarına bu tür kararlarıyla
maalesef güç kazandırmayı sürdürüyorlar. Bu da bir taraftan hukukun üstünlüğüne olan inancı
sarsıyor, diğer taraftan hukukun üstünlüğüne inanan herkesi üzüyor. Unutulmamalıdır ki
hukuk hepimize lazımdır. Dava açan kişi ve kuruma bakılarak dava açılmaz. Danıştay
İstanbul Barosu’nun bu konudaki başvurusunu ehliyet yönünden derhal reddetmeliydi.
Mademki kabul etti, vaktiyle katsayı aleyhine yapılan başvurulara “Bu iş YÖK’ün işi” dediği
gibi, bugün de katsayının kaldırılması aleyhine yapılan başvuru için aynı şeyi söylemeli, yani
“Bu iş YÖK’ün işi” demeli ve yürütmeyi durdurma kararı vermemeliydi.
Bu ülkenin insanları yargıçlarımızdan, verdikleri kararlarda ideolojilerinin, hukukun
üstünlüğü anlayışının önüne geçmemesini, buna özen göstermelerini bekliyor.

