
Hukuk Anketi

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 17:06 - 

HUKUK ANKETİ

 4.sınıftan 8.sınıfa kadar ki karma bir sınıfta hukuk-adalet-ceza-suçlar üzerine yapmış olduğum
anketten çıkan sonuçlar özetle şu tesbitler üzerinde yoğunlaşmaktadır:

*Hukuk güvenli olmalı.Başka ülkelerin hukuklarında fazlalık,bizde ise eksiklikler var.Adaletli
olmalı..af çıkmamalı,Osmanlı usulü olup,eşit muamele edilmeli.Acımasız bir hukuk bekliyorum.
*Avukatlar hakim ve savcıları şaşırtmamalılar.Hukukta eşit davranılmalı. Objektif olmalı ve
herkes görevini yapmalı.Cezalar arttırılmalı ve verilmeli..suçlar cezasız kalmamalı.En büyük
eksiklik suçluların cezalandırılmaması,elini kolunu sallayarak gezmesi.Hapse atılanlar hapiste
akıllanmıyorlarsa,eksiklik işte burada, buradaki hukuk sistemindedir.Suça engel olmak için
sokaklara kamera konulmalı.
*Kapkaça karşı değişik tedbirler alınmalı.
*Hukukun olduğu toplumda gelişme ve huzur olur.Hukukun olmadığı yerde hak aranmaz.
Hapistekilere kötü davranılmamalı.
*Hukuk kendine özgü olmalı.Osmanlı sistemindeki gibi olmalı.Herkesin düşüncesine yer
vermeli,saygılı olmalı.
*Hapiste kavga çıkaran hücreye atılmalı,onlara iyilik anlatılmalı,suça göre ceza
olmalı.Hapishanedekiler her gün kontrol edilmeli ve eğitilmeliler.İş bölümü olmalı.
*Hırsızlık ve buna benzer suçlarda yeteri ceza verilmiyor.Serbest bırakılmamalı. İyi bir eğitim
almamadan kaynaklanıyor.Malı çalınanla ilgilenilmiyor.
*Taksi cinayetlerinin önüne geçmek için taksiciler müşterinin kimliğini sormalı. Bu meseleleri
fazla gündemde tutmamalı..buda cazib hale getirmektedir.Toplum olarak elbirliğiyle mağdura
yardım edilmelidir.Kapkaça karşı kadınların yanında sprey olmalı.
*Hukuk sisteminden memnun değilim.
*En nefret edilen suçlar,toplumu rahatsız ve tedirgin eden;hırsızlık,balici ve
tinerciler.Suçsuzların suçsuz yere öldürülmeleri.
*Hakim ve savcılar kesinlikle suçluları affetmemeliler.
*Suç ile ceza arasında bir denklik olmayıp,evi soyulanla ekmek çalan aynı cezayı alıp,iki gün
sonra da serbest bırakılıyor.Denklik yok.
*Hapisten çıkana iş imkanı sağlanmalı.Böylece bir daha yapması engellenmelidir. Hapishane
insanları terbiyesiz ediyor,terbiye etmiyor.
*Hakimin karşısına çıkmak istemem,bu elektrikli sandalyeye oturma gibidir.
*Suçları engellemek için,suçluları teker teker tesbit etmelidir.
*Hukuktan beklediğimiz;ayrıntıya inmeli,hiçbir nokta gözden kaçırılmamalıdır.
*Özetle Hukuka haklı olarak ve görülenlerden hareket edilerek pek güven duyulmamakta ve
hukukun yetersizliği ve güçsüzlüğü suçlular kadar güçlü olmamaktadır.
-Şeriatın kestiği parmak acımaz-düşüncesi her ne kadar yine toplumda hukuka olan saygıdan
dolayı mevcut ise de,adalete olan güven olmadığı için o parmak toplumda acısını
sürdürmektedir.Çünkü adaletli kesildiğine inanılmamaktadır.
Suçluda suçsuzda neticeden emin değildir.Her an netice değişebilir.Bir belirsizlik durumu söz
konusudur.
Türkiye’deki hukuk içimizden çıkan bir hukuk olmayıp,her biri başka başka devletlerden
derlenmiş bir hukuk sistemidir.
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Hukukta doku uyuşmazlığı vardır.Bu dokuya uymamaktadır,bu hukuk sistemi.Bazen vücut o
dokuyu,bazen de o doku vücudu reddetmektedir.
Hukuk başkasının olunca,insanlarda başkalarına göre muameleye tabi tutulmaktadırlar.
02-12-2006
MEHMET  ÖZÇELİK
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