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Savunma özgürlüktür!
Avukatların neredeyse tamamı tarafından başkan 
olarak kabul edilmeyen, fakat kendisi başkan sıfatıyla 
iktidarla sürekli “çok yoğun görüşmeler” yapan 
Metin Feyzioğlu, yine çok yoğun görüşmeler ve 
istişareler akabinde “çalışmanın amacının baroları 
zayıflatmak olmadığı, altı çizilerek görüştüğüm her 
sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi ve her düzeyde 
devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Yani baroları 
zayıflatmak amacı vardır diye gündeme getirilen 
sözlere itibar etmeyiniz denmektedir” dedi, adeta 
içimize sular serpti!

TUBA TORUN
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Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, dur-
duk yere ortaya bir şey atmaz biliyor-
sunuz. Şimdi de meslek odalarının se-
çimlerine taktı. Belli ki, “okumuş etmiş” 
insanların aklı başında muhalif sesi 
Erdoğan’ın canına tak etti ve “bunların 
da sesini kesme vakti geldi artık” deyip 
“Baroların seçim sisteminde değişiklik 
yapılacağına” ilişkin açıklamasıyla tipik 
ortamı ısıtma harekatına girişti. Ama o 
ortamlar artık ısınmıyor. Artık hepimiz 
gidişatları su gibi ezberledik çünkü. Or-
tam buz gibi.

Bunun üzerine TMMOB ortak bir açıklama yaparak “Demokratik yollarla 
ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine 
müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek 
istenmektedir. Demokrasiye ve meslek odalarının seçimlerine gösterilen 
tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir” dedi.

Ardından 50 Baro (ki toplam avukat sayısının tamamına yakını demek 
bu) ortak bir açıklama yayınladı ve “Demokratik bir süreç işletilmeden 
ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli ka-
pılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, 
kanunda yer alan ‘işlerlik kazandırmak’ kısmının çıkarılıp başka bir mad-
deyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşıl-
maktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emel-
lerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından 
korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır” dedi. Baroların yapısını 
değiştirmeye yönelik bu girişimin bir FETÖ projesi olduğunu da ekledi.

Avukatların neredeyse tamamı tarafından başkan olarak kabul edilmeyen, 
fakat kendisi başkan sıfatıyla iktidarla sürekli “çok yoğun görüşmeler” ya-
pan Metin Feyzioğlu, yine çok yoğun görüşmeler ve istişareler akabinde 
“çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı, altı çizilerek görüş-
tüğüm her sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi ve her düzeyde devlet yet-

“50 Baro (ki toplam 
avukat sayısının 
tamamına yakını 
demek bu) ortak bir 
açıklama yayınladı. 
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kilisi tarafından ifade edilmiştir. Yani 
baroları zayıflatmak amacı vardır diye 
gündeme getirilen sözlere itibar etme-
yiniz denmektedir” dedi, adeta içimize 
sular serpti!

Feyzioğlu böyle dedi de; Çanakkale mil-
letvekili, AKP Grup Başkanvekili Bülent 
Turan şöyle bir tweet attı: “2002’den beri 
üyesi olduğum İstanbul Barosu’nun Sa-
yın Başkanı, kayıtlı 42 bin avukatın 26 
bininin oy kullandığı genel kurulda sa-
dece 8 bin oy alarak başkan oldu ama 
tüm avukatlar adına racon kesiyor! Mu-
halif tek temsil yok. #SavunmaÖzgür-
lüktür diyorsak tüm avukatların temsi-
line evet demeliyiz beyefendi!”

Böylesi seviyesiz bir dil kullanmayı hangi “büyüklerinden” öğrendiler bi-
lemiyoruz tabi, fakat racon kestiğini iddia ettiği “beyefendi” tanıdığımız 
en nazik dile ve duruşa sahip insanlardan biridir. Bülent Bey, Sayın Du-
rakoğlu’nun 8 bin avukatın temsili olduğunu iddia etse de şunu bilmiyor; 
Barolarda avukatların görüşleri arasında derin uçurumlar yoktur. Hemen 
hepsi Anayasaya ve demokratik ilkelere bağlı, bağımsız yargıya inanan öz-
gürlükçü ve eşitlikçi kimselerdir. 2018 İstanbul Barosu seçimlerinde, Bü-
lent Bey’in mensubu olduğu iktidar partisine yakın görüşüyle bilinen tek 
aday vardı. Kendisi 2 bin 407 oy aldı. Ne yapalım? 42 bin üyeli baroda 2 bin 
oy almış adayınız için ayrı bir baro mu kuralım? Bu mudur aşırı çoğulcu 
parlak öneriniz? Durakoğlu’na oy vermeyenler de halihazırda kendileri-
nin Durakoğlu tarafından temsil edildiğini kabul etmekteler. Bülent Bey’e 
ne oluyor acaba? Zira, kendisi açıkça beyan etmiş tweetinin devamında 
“Üstelik 9 yıldır resmi olarak avukatlık yapamadığım halde zorunlu aidat 
ödüyorum” deyip gülücük koymuş sonuna da. Avukatlık bile yapmayan 
iktidar partisi mensubu gelmiş, avukatların meslek birliği hakkında çok 
affedersiniz “racon kesiyor”! Kabul edilir bir şey değil elbette.
Kaldı ki; Bülent Bey’e sorarız; bütün muhaliflerin sesinin kesilmeye çalı-
şıldığı, yalnızca işini yaparak gerçekleri halkın yüzüne tutanların, gaze-

“2018 Istanbul 
Barosu seçimlerinde, 
Bülent Bey’in 
mensubu olduğu 
iktidar partisine yakın 
görüşüyle bilinen tek 
aday vardı. Kendisi 2 
bin 407 oy aldı. 
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tecilerin, avukatların, aydınların içeride 
tutulup tetikçilerin salındığı, istismarcı-
ların ‘halka rağmen’ salınmak istendiği, 
bazı “prenslerin” ve 50 kişiyi öldürecek 
olanların korunup da dokunulmazlığı 
olan muhalif milletvekillerine ve herke-
se soruşturma açıldığı ve her gün yaz-
dığımız/bağırdığımız sayısız haksızlığın 
var olduğu bu düzende esas racon kesen 
kimdir? Bağımsız yargıyı tek kişiden 
ibaret siyasete bağlamaya çalışanlar ve 
koca TBMM’nin çoğulcu sesini kesmek 
için sistem değiştirenler ve hatta 50+1 
alamayacaklarını bildikleri için değişik 
sistemi tekrar değiştirmeye çalışanlar 
çoğulcu temsiliyet aşıkları mıdır?

Aklımızla oynamayın. Yalan algılarınız, 
yaptığınız yanlışları bize tutmaya çalı-
şan sahte aynalarınız bize sökmez. Gi-
din “Uzaya 4 şeritli yol yapacağız desek 
inanacak seçmenimiz var!” dediğiniz 
kişileri kandırın. Bu kendi kendini ya-
lanlayan çoğulculuk iddialarınız, büyük 
resimdeki muhalif sesleri kesme ve ço-
ğulcu temsiliyeti yok etme çabanızdır.

Hoş, onları kandırsanız ne olur? En 
azından aktif bir baro üyesi olarak söy-
leyebilirim ki, barolar hakkında yal-
nızca baro üyeleri yani avukatlar karar 
verir. Savunma da yargı da bağımsızdır. 
Bu girişimler, zaten bağımlı hale getir-
mek için türlü taklalar attığınız yargıyı, 
“sesi çok çıkan” savunmayı saf dışı bıra-
karak daha da kendimize bağlayacağız 
projenizin açık beyanatıdır.

“Aklımızla 
oynamayın. Yalan 
algılarınız, yaptığınız 
yanlışları bize 
tutmaya çalışan 
sahte aynalarınız 
bize sökmez. Gidin 
“Uzaya 4 şeritli yol 
yapacağız desek 
inanacak seçmenimiz 
var!” dediğiniz kişileri 
kandırın. 
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İzin vermeyeceğiz.

Primo Levi’nin şu sözünün tam da ye-
ridir: “Bizler köleyiz. Her hakkımız eli-
mizden alındı. Tek bir hakkımız var; razı 
olmamak”. İşte buradaki “razı olmamak” 
direniş demektir ve direnişin temelin-
de savunma vardır. Savunma karşı ses-
tir. Bu sesi kesme girişimi kendiliğinden 
bağımsız yargı mekanizmasını çökertir 
(İstediğiniz buysa onu tartışalım). Doğal 
olarak, Anayasanın değişmez madde-
lerine kafa tutmuş olursunuz. Gerçi bu, 
iktidar tarafından her gün kerelerce ya-
pılıyor ve bu yapılanlar cezalandırılma-
sın diye yargıya müdahale ediliyor. Son 
derece net bir kısır döngü.

Olmaz. Meslek birliklerinden çıkan yük-
sek muhalif sesi seçim sistemlerini de-
ğiştirerek, böl-parçala yöntemiyle birlik-
leri dağıtarak/alternatif birlikler kurarak 
kesemezsiniz. Ses daha çok yükselir. Bu 
girişim iktidarın bekasını sağlamayaca-
ğı gibi hızla yaklaşmakta olan sonlarını 
daha da hızlandırır.

“Primo Levi’nin 
şu sözünün tam 
da yeridir: “Bizler 
köleyiz. Her hakkımız 
elimizden alındı. 
Tek bir hakkımız 
var; razı olmamak”. 
Işte buradaki “razı 
olmamak” direniş 
demektir ve direnişin 
temelinde savunma 
vardır. Savunma karşı 
sestir. 
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Avukatlığı ‘törpülemek’

Halihazırda her avukat bağlı bulunduğu baro bölgesinde 
avukatlık yapabilmekte ve başkaca bir şehirde şube 
açamamaktadır. Ancak muhtemel düzenlemeyle örneğin 
Istanbul Barosu’na kayıtlı iki avukatın kurduğu avukatlık 
şirketinin merkezi de Istanbul olmasına rağmen yeni 
düzenleme ile Ankara barosuna kayıtlı bir avukatla 
anlaşarak Ankara’da şube açabileceklerdir.

FATİH SARIKAYA & UTKU CAN AKYOL
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Avukatlık sistemini neredeyse temelden 
değiştirecek düzenlemelere sahip olacağı 
öngörülen yeni avukatlık kanunu tasarı-
sı; avukatlık sınavı, avukatlık şirketleri-
nin kurulması, uzman avukat unvanının 
verilmesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin 
başkan ve kurullarının seçim sürecinde 
baroların temsil edilmelerindeki denge-
ler açısından önemli değişiklikler geti-
receğe benziyor. Her ne kadar tasarıda 
yer alan bazı maddeler avukatların lehi-
ne gibi görünse de yeni tasarının mevcut 
hali ile kanunlaşması durumunda küçük 
ve orta ölçekli hukuk bürolarının yakın 
bir zaman içinde ortadan kalkacağını 
veya etkisinin azalacağını öngörmek çok 
da zor değildir.

Yeni tasarı ile getirilen en büyük yenilik-
lerden biri avukatlık stajındadır. Tasarı-
nın mevcut hali ile kabulü ile hukuk fakül-
tesinden mezun olan avukat adayı yasal 
stajına başlamak için avukatlık stajına ka-
bul adı altında bir sınava girmek zorunda 
kalacaktır. Stajını tamamladıktan sonra 
ise avukatlık mesleğine giriş adı altında 
ikinci bir sınava girecektir. Avukat adayı 
avukatlık unvanına sahip olabilmek için 
her iki sınavda da 100 üzerinden 70 puan 
almak zorundadır. Bununla birlikte, ya-
sal staj süresinin tasarının kabulü ile 1 
yıldan 2 yıla çıkartılmakta bu da hukuk 
fakültesi mezunlarının birçoğunun hayal 
ettiği avukatlık cübbesini giyme mera-
simlerinin uzamasına yol açacaktır. Avu-
katlık sınavlarının getirilmesi mesleğin 
kalitesinin arttırılmasına yardımcı ola-

“Tasarının 
mevcut hali ile 
kabulü ile hukuk 
fakültesinden 
mezun olan 
avukat adayı yasal 
stajına başlamak 
için avukatlık 
stajına kabul adı 
altında bir sınava 
girmek zorunda 
kalacaktır. Stajını 
tamamladıktan 
sonra ise avukatlık 
mesleğine giriş adı 
altında ikinci bir 
sınava girecektir.  
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cağı görüşüne sahip olsak da en önemli 
nokta bu sınavları kazanamayanların ne 
yapacağı sorunsalıdır. Her ne kadar “ba-
şarılı olamıyorlarsa avukat da olamasın-
lar” düşüncesi bir an mesleğin gelişimi 
için faydalı gibi görünse de birçok stajyer 
avukat staj süresince katlanmak zorunda 
olduğu ekonomik sıkıntıları 1 senenin 
sonunda avukat olarak aşabileceği inan-
cını taşımaktayken artık bu imkân da 
ellerinden alınmakta ve ezkaza sınavda 
başarısız olmaları durumunda avukatlık 
mesleğine adım atamayarak ekonomik 
zorluğun da zirvesini hayatının erken dö-
nemlerinde yaşamak zorunda kalacaktır. 
Bu sebeple sınavda başarısız olan kişiler 
için yurt dışında benzer sistemlerde olan 
bir alt meslek grubunun oluşturulması 
gerektiği görüşündeyiz.

Tüm bu koşullara rağmen “hayatta kal-
mayı başarmış” bir avukat, ruhsatna-
mesini aldığı an kendisini yeni bir mü-
cadelenin içinde bulacaktır. Bu da yeni 
düzenlemeyle birlikte getirilecek olan 
uzman avukatlık unvanı, reklam yasağı-
nın esnetilmesi ve avukatlık şirketlerinin 
kurulmasının mümkün olmasıdır. Bu da 
fırsat eşitsizliği yaratacak durumlardan 
biridir. Reklam yasağının esnetilmesi za-
ten kıdemi itibariyle belli bir mesleki ve 
ekonomik düzeye ulaşmış avukatların 
isimlerinin deyimi yerinde ise reklamını 
yapabilecek olması insanların kendileri-
ne ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

“Tüm bu 
koşullara rağmen 
“hayatta kalmayı 
başarmış” 
bir avukat, 
ruhsatnamesini 
aldığı an 
kendisini yeni bir 
mücadelenin içinde 
bulacaktır. Bu da 
yeni düzenlemeyle 
birlikte getirilecek 
olan uzman 
avukatlık unvanı, 
reklam yasağının 
esnetilmesi 
ve avukatlık 
şirketlerinin 
kurulmasının 
mümkün olmasıdır.  
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Bununla birlikte Amerikan hukuk sis-
teminde çokça bulunan hukuk firma-
ları da yeni düzenlemeyle hayatımıza 
girerek avukatlık şirketlerinin ve şube-
leşmelerinin önü açılacaktır. Haliha-
zırda her avukat bağlı bulunduğu baro 
bölgesinde avukatlık yapabilmekte ve 
başkaca bir şehirde şube açamamak-
tadır. Ancak muhtemel düzenlemeyle 
örneğin İstanbul Barosu’na kayıtlı iki 
avukatın kurduğu avukatlık şirketinin 
merkezi de İstanbul olmasına rağmen 
yeni düzenleme ile Ankara barosuna 
kayıtlı bir avukatla anlaşarak Anka-
ra’da şube açabileceklerdir. Bu durum-
da İstanbul’da yaptığı iyi işlerle gün-
demde olan ve ismi hukuk camiasında 
tanınır olan bu avukatlık şirketi artık 
o ismini Ankara’da da kullanabilecek 
ve bir anda piyasa şartlarını değişti-
rebilecektir. Bu durum aynı zamanda 
tekelleşmeyi ve küçük ve orta ölçek-
li büroların ya şirketleşmesine ya da 
azalmasına yol açacaktır.

Tüm bunlarla birlikte bir de tüm avu-
katların kaderini etkileyen bir deği-
şiklik de konuşulmaktadır. Buna göre 
Türkiye Barolar Birliği Başkan ve ku-
rullarının seçiminde delege gönderen 
baroların temsil yetkisi değiştirilmek-
tedir. Bu değişiklik özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi hem hukuk fakül-
tesi sayısının hem de avukat sayısının 
fazla olduğu şehirlerin daha az temsil 
edilmesini sağlayacaktır.

“Tüm bunlarla 
birlikte bir de 
tüm avukatların 
kaderini etkileyen 
bir değişiklik de 
konuşulmaktadır. 
Buna göre Türkiye 
Barolar Birliği Başkan 
ve kurullarının 
seçiminde delege 
gönderen baroların 
temsil yetkisi 
değiştirilmektedir. Bu 
değişiklik özellikle 
Istanbul, Ankara, 
Izmir gibi hem hukuk 
fakültesi sayısının 
hem de avukat 
sayısının fazla olduğu 
şehirlerin daha az 
temsil edilmesini 
sağlayacaktır 
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31 Aralık 2019 itibariyle barosu olan 80 ilin 
59 tanesinin üye sayıları bin dahi değildir, 
çoğunun da üye sayısı 500’ün altındadır. 
Buna karşın 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 
Ankara 17 bin 598 İstanbul 46 bin 052 İz-
mir 9 bin 612 avukata sahiptir (31 Aralık 
2019 tarihi itibariyle barolara kayıtlı avukat 
sayısı). Mevcut düzenlemede, her barodan 
iki tane Türkiye Barolar Birliği genel kurul 
üyesi seçilmekte ve üye sayısı 100’den fazla 
olan barolar sonraki her üç yüz üye için bir 
tane daha delege seçmektedirler. Bu dele-
geler de Türkiye Barolar Birliği başkanı ve 
kurullarını seçerler. Yeni tasarıda ise, üye 
sayısı 100’den fazla olan barolar sonraki 
her bin üye için bir delege seçmeli görü-
şü ağır basmaktadır. Bu durum, üye sayısı 
binden az olan baroların temsil edilmesin-
de dezavantaja sahipken; İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi Türkiye’deki toplam avukat sayı-
sının neredeyse yarısına sahip olan barola-
rın da temsil edilmesini sekteye uğratacak-
tır. Tüm bunlar ışığında söylemek gerekir 
ki, Türkiye’deki avukat sayısının en çok 
olduğu illerin haliyle avukatların sorunla-
rı, kendilerini resmi protokollerde ve diğer 
mecralarda temsil edecek Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı’nı seçmede söz hakları ve 
temsil yetkileri kısıtlanmaktadır.

Tüm bunlarla beraber, söz konusu tasarıda 
avukatların lehine olacak düzenlemeler de 
bulunmaktadır. Bunların başında stajyer-
lerin sigortalı bir işte çalışma imkanları, 
istisnaları olmakla birlikte hukuk, idare ve 
ceza davalarında avukatla temsil zorunlu-
luğunun olması ve bunun dava şartı olarak 
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getirilmesi, avukat ve stajyer avukat-
ların kimliklerinin bankalar, vakıflar 
dahil olmak üzere tüm kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlarda resmi kimlik 
hüviyeti kazanması düzenlenmektedir. 
Bununla birlikte uygulamada avukat-
ların mesleklerini icra ederken karşı-
laştıkları zorluklara ufak da olsa çö-
zümler getirilme düşüncesi hakimdir. 
Ancak; yargının üç sac ayağından biri 
olan savunma makamı bir diğer deyişle 
avukatlık kurumu özellikle de mesleğe 
yeni başlayacak olanlar için birçok han-
dikap içermektedir. Yeni düzenlemeyle 
bu handikapların ortadan kaldırılması 
gerekirken tekelleşme ve şirketleşmeye 
doğru yol almak hukukun temsil edil-
mesi ve insanların haklarını araması 
noktasında noksanlıklar içerecektir. 
(Av. Fatih Sarıkaya)

____

Baroların yaptırımsızlığı sebebiyle za-
ten uzun zamandır fiilen kaldırıldığını 
düşündüğümüz reklam yasağının yeni 
kanunla tamamen ortadan kalkacağını 
söylemenin isabetli olacağı kanaatinde-
yiz. Tasarının söz ettiği “gerçek, amaca 
uygun, meslek onur ve itibarına yaraşır 
ve hukuki yardım çerçevesinde avukatın 
mesleki yükümlülük ve görevine uygun 
olmak” tanımlaması oldukça havada ve 
tartışmaya açıktır. Hatta fikrimce met-
nin bu şekilde düzenlenmesinin amacı, 
yaptırımsızlığı kolaylaştırmaktır. Oysa 
ki reklam Türk Dil Kurumu anlamıyla; 

“Baroların 
yaptırımsızlığı 
sebebiyle zaten 
uzun zamandır 
fiilen kaldırıldığını 
düşündüğümüz 
reklam yasağının 
yeni kanunla 
tamamen ortadan 
kalkacağını 
söylemenin 
isabetli olacağı 
kanaatindeyiz. 
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“Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek 
ve böylelikle sürümünü sağlamak için 
denenen her türlü yol”dur. Amacı, ne-
ticesinde “gelir elde etmek” olan reklam 
serbestisiyle, “iş elde etmek için reklam 
sayılabilecek her türlü girişim ve eylem-
de bulunmalarının önlenmesi” (TBB 
Reklam Yasağı Yönetmeliği, Madde 1) 
ilkesinden vazgeçildiği de açıktır.

Öte yandan reklam serbestisi avukatla-
rı “bağlı çalışmaya ve beyaz yakalılığa” 
itecektir. Öyle ki mesleklerinde kıdemli 
ve geliri yüksek avukatlar salt gelirleri 
sayesinde daha çok müvekkile ulaşabi-
lecekken, kıdemsiz, tecrübesiz ve gelir 
seviyesi düşük avukatların kişisel çaba 
ve gayretleri, büyük avukatlık şirketle-
rinin reklamları altında ezilecektir.

Avukatlık şirketi tanımı da reklam ya-
sağının kaldırılmasından bağımsız bir 
konu olarak görülemeyecektir. Örne-
ğin İstanbul’da, halihazırdaki sistemde 
zaten gelirin büyük bölümü birkaç kı-
demli avukatın tekelinde ve diğer küçük 
paylar ardı arkası kesileceğe benzeme-
yen büyük bir avukat yığınına bırakıl-
mış haldeydi. Avukatlık, hiçbir meslek-
taşın birbirine üstünlüğünün olmadığı, 
savunmanın vazgeçilmez bir özelliği 
olarak herkesin, görünürde de olsa eşit 
olduğu bir meslekti.
Peki ya uzman avukatlık? Fikrimce hu-
kukçunun uzmanlığı ancak akademi 
alanında verdiği emekle, hukuk bilimi 
açısından ölçülmelidir. Böylece avukat-

“Avukatlık 
şirketi tanımı da 
reklam yasağının 
kaldırılmasından 
bağımsız bir 
konu olarak 
görülemeyecektir. 
Örneğin Istanbul’da, 
halihazırdaki 
sistemde zaten 
gelirin büyük 
bölümü birkaç 
kıdemli avukatın 
tekelinde ve diğer 
küçük paylar ardı 
arkası kesileceğe 
benzemeyen büyük 
bir avukat yığınına 
bırakılmış haldeydi.  
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lığın değil, hukuk biliminin uzmanlığı 
söz konusudur. Yine, hukukumuzda 
“boşanma avukatı” ya da “ceza avukatı” 
gibi tabirlerin hiçbir geçerliliği yoktu. 
Bunlar avukatların ya da müvekkille-
rin, uzmanlık belirtmek için kullandığı 
fahri, geçersiz sıfatlardı. Örneğin üsta-
dım Fikret İlkiz basın hukuku alanına 
eğilen ve dolayısıyla sıklıkla ceza da-
valarına giren bir avukattı fakat bu an-
lamda, hiçbir sıfatı yoktu. Yani doğal ve 
olması gerektiği gibi, savunmalarının 
başarısından kaynaklanan bir mesleki 
ünü vardı. Peki şimdi uzman avukat-
lık, tıpta uzmanlık gibi hayati bir önem 
arz ettiği için mi – ki buna katılmamız 
mümkün değildir -, yoksa reklam ko-
nusu ve avukatlık şirketi kavramı gibi, 
bir kesim meslek büyüklerine yarar 
sağlamak için mi getirilecektir?

Avukatlık sınavı ise vasıfsız vakıf üni-
versitelerinin hukuk fakültesi konten-
janları kademeli olarak azaltılmadan 
ve yetkinliği olmayan üniversitelerin 
fakülteleri kapatılmadan “çözüm” ol-
mayacaktır. Ne yazık ki hukuk fakül-
teleri birkaç vakıf üniversitesi dışında 
laboratuvarsız, makinesiz ve dolayı-
sıyla masrafsız; yani yalnızca öğretim 
görevlilerine verilecek ücretin sermaye 
olarak görüldüğü kazanç kapıları hali-
ne gelmiştir. Bu düzenleme yapılmadığı 
takdirde fakülteler mezun üretecek, sı-
navı geçemeyen mezunlar elenecek ve 
sınavda başarısız olan hukukçular için 
geri dönülmesi mümkün olmayan bir 

“Peki şimdi 
uzman avukatlık, 
tıpta uzmanlık gibi 
hayati bir önem arz 
ettiği için mi – ki 
buna katılmamız 
mümkün değildir 
-, yoksa reklam 
konusu ve avukatlık 
şirketi kavramı gibi, 
bir kesim meslek 
büyüklerine yarar 
sağlamak için mi 
getirilecektir? 
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süreç başlayacaktır. Öyle ki bu hukuk-
çular, bürolarda çok düşük ücretlerle 
katiplik yapmayı kabullenemeyecekler-
dir. Yine fikrimce düzenlemenin örne-
ğin İngiltere’deki barrister/solicitor ay-
rımına kıyasla nasıl bir etki yaratacağı 
da bu taslak metni üzerinden yorum-
lanması mümkün olmayacaktır.

Türkiye Barolar Birliği’ndeki delege di-
zaynının da açıkça, birliğin halihazır-
daki iktidar yanlısı politik yönetiminin 
korunması amaçlanarak tasarlandığı 
kanaatindeyiz. İstanbul Barosu Başkanı 
Durakoğlu’nun konu hakkında Twit-
ter üzerinden yaptığı kısa yorum. Bu 
değişikliklerle tasarının, son günlerde 
barolara ve avukatlık mesleğine uygu-
lanmaya çalışılan dizaynın taçlandırıl-
masından öte olmadığı kanaatindeyim. 
(Av. Utku Can Akyol)

“Türkiye Barolar 
Birliği’ndeki delege 
dizaynının da açıkça, 
birliğin halihazırdaki 
iktidar yanlısı 
politik yönetiminin 
korunması 
amaçlanarak 
tasarlandığı 
kanaatindeyiz. 
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Savunmanın teminatı: 
Bağımsız barolar

Avukatların can güvenliğinin olmadığı, fiili saldırılara 
maruz kaldığı, salgın dolayısıyla çalışamayıp ekonomik 
gerekçelerin intihara sürüklediği bir ortam varken; 
gitgide büyüyen problemlerinden önce insan haklarını 
dert edinmeleri büyük bir fedakarlıktır. Insan 
haklarının işletilmesini kendi mesleki problemlerinin 
önüne koyan avukatları faşizmle suçlamak gerçeklikle 
bağdaşmaz.

ALİ EŞSİZ
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “rama-
zan, sabır ve irade” konulu hutbesinde, 
eşcinsellerin hedef gösterilip ötekileş-
tirildiği iddiasıyla Ankara Barosu, bu 
söylemleri kınayan bir açıklama yaptı. 
Açıklamada geçen “çağlar öncesi” söy-
lemini siyasi liderler, İslam’ın temel de-
ğerlerini aşağıladığı gerekçesiyle gün-
demlerine aldılar. Ankara Cumhuriyet 
Savcılığınca “halkın bir kesiminin dini 
değerlerini aşağılamak” suçundan baro 
hakkında soruşturma başlatıldı. Bu 
ibareyle dini değerlerin değil; çağlar 
öncesinden gelen ötekileştirme ve nef-
retin sonuçlarının kastedildiğini anla-
tan ikinci bir açıklama yayınlandıysa 
da konu çoktan gündemi değiştirmiş 
oldu. Diyarbakır Barosu hakkında, din 
ve vicdan hürriyeti ile ayrımcılık yasa-
ğının ihlal edildiği açıklaması sonra-
sı aynı sebeple soruşturma başlatıldı. 
Basın açıklamalarında dini değerleri 
aşağılayan hiçbir ibarenin yer almadığı 
şerhini düşen İzmir ve Şanlıurfa Baro-
ları da destek açıklamalarını sürdürdü.

Konu; özlenen ve beklenen bir tartışmaymış gibi İstanbul Sözleşmesi’nin 
toplumu yozlaştırması ve gereksizliğine, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
seçim sisteminde değişikliğe, Avukatlık Kanununda yapılacak düzenle-
melere değin uzandı. Baroların söylemlerini hukuki çerçevede değerlen-
dirme zorunluluğumuz var. Asli konudan uzaklaşıp siyasi ve hukuk dışı 
gerekçelerle tartışmalar yürütülüyorken; bunlara hukuki zeminde cevap 
bulmak da pek mümkün olmuyor. Barolar, birer siyasi parti olmadıkla-
rı için siyasi iddialara, siyaseten cevap verme gereği duymazlar. İktidar 
veya muhalefet partilerinden bir destek beklentisi içinde olmaları veya 
açıklamalarına, siyasi sonuçlarını düşünerek yön vermeleri beklenemez. 
Böylelikle niyet okumalara da gerek kalmaz.

“Baroların 
söylemlerini 
hukuki çerçevede 
değerlendirme 
zorunluluğumuz 
var. Asli konudan 
uzaklaşıp siyasi 
ve hukuk dışı 
gerekçelerle 
tartışmalar 
yürütülüyorken; 
bunlara hukuki 
zeminde cevap 
bulmak da pek 
mümkün olmuyor.  
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Neyin haram olup olmadığı Baroların 
konusu değil ancak avukatların veya 
meslek kuruluşlarının yasal haklarını 
kullanması, ardından konunun siyasi 
malzeme haline gelmesi ve hukukçu-
ların bu hakkın yasal zeminini ispat 
çabası tanıdık bir kısır döngüye dönüş-
müş durumda.

BAROLARIN AÇIKLAMALARININ 
YASAL DAYANAĞI VAR MI?

Öncelikle yasal mevzuat ile siyasi ve 
dini söylemler birbirinden ayrılmalı.

–Avukatlık Kanunu md. 95’e göre yö-
netim kurulu, kendisine kanunen veri-
len görevleri yerine getirmekle yüküm-
lü olup, baronun işlerini kovuşturur ve 
menfaatlerini korur. Yönetim kurulu-
nun başlıca görevleri şunlardır: Avu-
katlık onurunun ve meslek düzeninin 
korunmasını, meslekin adalet amaç-
larına uygun olarak bağlılık ve onurla 
yapılmasını sağlamak.

Bu hüküm; farklı bir ses olarak yükselmenin yasal dayanağıdır. Barolar, 
hukukun üstünlüğünü koruma ve işler kılma konusunda yetkilendiril-
miştir. Dolayısıyla baroların basın açıklamalarını, durumdan gereksiz 
vazife çıkararak yaptıklarını söyleyemeyiz.

–Avukatlık Kanunu md. 97’ye göre ise meslek onuru ve bağımsızlığı ile 
ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara 
karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya kendisini göreve 
zorlayan hususları yapmak zorundadır

“Yönetim 
kurulunun başlıca 
görevleri şunlardır: 
Avukatlık onurunun 
ve meslek düzeninin 
korunmasını, meslekin 
adalet amaçlarına 
uygun olarak bağlılık 
ve onurla yapılmasını 
sağlamak.  
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Söz konusu ” her türlü organlar” tanımı-
na Diyanet İşleri de dahildir.

-Yeniden tartışmaya açılan ancak bağla-
yıcılığını sürdüren Avrupa Konseyi İs-
tanbul Sözleşmesi md. 18’e göre taraflar 
tüm mağdurları şiddet eylemlerine karşı 
korumak için gerekli yasal ve diğer ted-
birleri almak zorundadır. Sözleşmenin 
kapsadığı her türlü şiddet eylemine kar-
şı korur ve desteklerken; yargı birimleri, 
savcılar, kolluk kuvvetleri, yerel ve böl-
gesel yönetimler dahil ilgili tüm devlet 
kurumlarının yanı sıra, sivil toplum ku-
ruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluş-
larla etkili bir işbirliği için uygun meka-
nizmaların mevcudiyetini temin etmek 
üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri 
alacaklardır.

Kimsenin kamu gücünü kullanarak top-
lumun bir kesimini hedef alamayacağını 
söyler. Bu sözleşmenin aile yapısını boz-
duğu, toplumu yozlaştırdığı iddia edilse 
de ölçü olarak kabul etme, uluslararası 
alanda gereğini yerine getirme yükümlü-
lüğümüz devam ediyor.

-Ayrıca Anayasa md. 2 uyarınca laik ve 
sosyal bir hukuk devletinde yaşamanın 
bir gereği olarak baroların böyle bir yo-
rum yapma hakkı saldırganca karşılana-
maz. Yine Anayasa’nın 10. maddesinde 
yer alan eşitlik ilkesi de tüm kişi ve ku-
rumlar için bağlayıcıdır.
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–Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 
13, tanınmış hak ve özgürlükleri ihlal 
edilen herkes, söz konusu ihlal resmi 
bir hizmetin ifası için davranan kişiler 
tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, 
ulusal bir merci önünde etkili bir yola 
başvurma hakkına sahiptir hükmüyle 
uluslararası yargı yolunun da açık ol-
duğunu gösterir.

LGBTİ bireylerin yanı sıra HIV virü-
sü hastalıklarının sadece cinsel yöne-
lime indirgenmesi, bilimsel temelden 
uzaktır ve belli bir kesimi hedef alır. Bu 
durumda baroların harekete geçmesi; 
avukatın, sadece yasal çerçevede veka-
let ilişkisi yürütmekle görevli olmama-
sının gereğidir.

Geçmişe bakıldığında, en ağır koşul-
larda dahi sanıkların savunma hakkı 
kutsallığına inanan avukatların, kim-
seyi savunma hakkından yoksun bı-
rakmayıp hak ihlallerinde etkin rol 
oynadıkları görülecektir. Avukatların 
insan hakları konusunda yürüttüğü 
mücadeleler zamandan bağımsız ola-
rak çoğu kez siyasi iktidarların tepkisi-
ni çekmiştir.

Diyarbakır ve Ankara Barosuna açılan soruşturmalara izin verecek ma-
kam olan Adalet Bakanlığı’nın, henüz dosya önüne gelmeden baroları 
kınamasıyla usûl tartışmaları da başlamıştır. Bu soruşturmalar, 2004 yılı 
baro seçimlerinde başörtüsüyle oy kullanan avukatlara açılan disiplin 
soruşturmalarıyla aynı yaklaşımın tezahürüdür.

“Geçmişe 
bakıldığında, en 
ağır koşullarda dahi 
sanıkların savunma 
hakkı kutsallığına 
inanan avukatların, 
kimseyi savunma 
hakkından yoksun 
bırakmayıp hak 
ihlallerinde etkin 
rol oynadıkları 
görülecektir.
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DİYANET İŞLERİ’NE HAKARET 
İDDİASI, DEVLETE HAKARET SA-
YILIR MI?

“Hastalık taşıma ve nesilleri çürütme” 
sözlerinin Türk Ceza Kanunu md. 216 
kapsamında nefret söylemi olduğu ge-
rekçesiyle barolar açıklama yaparken; 
kendilerine halkın bir kesiminin dini 
değerlerini aşağılama gerekçesiyle aynı 
maddeden soruşturma açıldı. Ceza ka-
nununda devlete karşı suçlar yer alır ve 
içinde iddia olunan suçlar sayılmamış-
tır. Dolayısıyla hukuken devlete karşı 
bir suç mevcudiyetinden bahsedilemez.

BAROLAR NEŞTER VURULABİLİR YAPILAR DEĞİLDİR

Demokrasinin dahi siyasal iktidarların yargı aleyhine genişleme eğili-
minde çoğu zaman araç olarak kullanıldığı görülmüştür. Avukatlar da 
bireyin iktidar yapısı ve kamu bürokrasisi arasında kaybolmamaları 
noktasında önemliler.

Avukatların can güvenliğinin olmadığı, fiili saldırılara maruz kaldığı, 
salgın dolayısıyla çalışamayıp ekonomik gerekçelerin intihara sürük-
lediği bir ortam varken; gitgide büyüyen problemlerinden önce insan 
haklarını dert edinmeleri büyük bir fedakarlıktır. İnsan haklarının işle-
tilmesini kendi mesleki problemlerinin önüne koyan avukatları faşizmle 
suçlamak gerçeklikle bağdaşmaz.

Ankara Barosu, bunun bir örneğini amaçlayan açıklamasıyla sapkınlık-
ları yüceltmeyi amaçlamamış; toplumsal eğilimleri düşünerek kendini 
öteki hisseden, yaşam hakları ihlal edilen LGBTİ bireylere karşı yeni hak 
ihlalleri yaşanabileceği ihtimaliyle hatırlatmada bulunmuş, dolayısıyla 
bir din tartışmasına değil, hukuki bir ihlale dikkat çekilmiştir. Avukatlar, 
temel hukuki ilkelerin işlerliği için, insani değerlerin kulağa hoş gelen 
sözlerden ibaret kalmaması için varlar.

“Insan haklarının 
işletilmesini 
kendi mesleki 
problemlerinin 
önüne koyan 
avukatları faşizmle 
suçlamak gerçeklikle 
bağdaşmaz.  
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Yurttaşlar, yarın başına ne geleceği 
korkusuyla yaşıyorsa hukuk devletin-
den bahsedemeyiz. Savunma hakkının 
güvencesi olan avukatlar ve baroları 
itibarsızlaştırmadan açıklamalarına 
hukuki gerekçelerle yaklaşılmalıdır. 
Savunma makamı güçlü oldukça birey 
hakları korunabilecektir. Nasıl ki Diya-
net İşleri, hakarete uğradığını düşünüp 
meşru şikayet hakkını kullanıyorsa 
baroların faaliyetleri de en az o kadar 
meşrudur. Baro faaliyetlerini herhan-
gi bir siyasi anlayışa bağlamak, yasal 
düzenlemelerle kısıtlamak, savunmayı 
yargı sisteminde etkisiz kılar. Barolar, 
adalete ulaşma konusunda dezavantaj-
lı görülen kesimler için bünyelerinde 
onların haklarını koruyan merkezler 
oluşturmuş, hayatlarına dokunabilme-
yi başarmışlardır. Yasal düzenlemelerle 
bu kurumu baskılayıp merkezileşme 
eğilimiyle bu sosyal faydaları elde ede-
bilmek mümkün değil.

“Barolar, adalete 
ulaşma konusunda 
dezavantajlı görülen 
kesimler için 
bünyelerinde onların 
haklarını koruyan 
merkezler oluşturmuş, 
hayatlarına 
dokunabilmeyi 
başarmışlardır. 
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Türkiye Barolar Birliği’ne 
karşı hukuku savunmak

Barolar Birliği son dönemlerde epeyce azalan toplumsal 
beklentileri de boşa çıkarmış, neredeyse kendi varlık 
sebebini inkâr eder noktaya gelmiştir. Evrensel 
nitelikteki hukuk ve demokrasi kavramlarını millilik ve 
yerlilik dayatması üzerinden ve adeta bir “milli hukuk” 
yorumu ile tüketmiştir.

AHMET SEVİM



26

Düşünce ve ifade özgürlüğü ve toplantı 
gösteri hakları demokratik bir toplum dü-
zenin sağlanmasının asgari koşullarından-
dır. Eleştiri, kınama ve barışçıl gösteriler 
çoğunlukla ve doğası gereği siyasal ikti-
darlar ve kamu gücünü kullanan otoritele-
re karşı kullanılır.

Günümüz siyasal atmosferi için bunu söy-
lemek oldukça lüks olacak ama devlet, 
bireylerin genel kabul gören toplumsal 
düşünce ve hatta resmi politika ve görüş-
lerin dışına çıkan düşünce ve beyanlarını 
güvence altına almak zorundadır. Bu tüm 
demokratik toplumlarda böyle kabul edil-
miştir.

Türkiye’de ise, “resmi olanın” sınırları tüm 
bireysel özgürlük alanları örtecek şekilde 
alabildiğince geniş yorumlanmış ve ille de 
düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandı-
rılacak ise sınırı ve hukuksal güvenceden 
yararlandırılması da, devletin inayetiyle 
mümkün olmuştur. Bu nedenle düşün-
ce suçlusu olan kader mahkûmları (“ger-
çekten düşünce suçlusu ise”) çıkarılacak 
demokratikleşme paketlerinden bahtına 
düşecek olanla yetinmek zorunda kalmak-
tadır.

İktidarların düşünce özgürlüğü karşısın-
daki özgürlükçü ya da sınırlayıcı tutumu-
nu salt iktidarların yaklaşımı ile değil top-
lumdaki özgürlükçü ortam, demokratik 
değerlerin içselleştirilmesi, insan hakları 
kuruluşlarının gücü ve etkinliği, basın öz-
gürlüğü ile de doğrudan orantılıdır.

“Iktidarların 
düşünce özgürlüğü 
karşısındaki 
özgürlükçü ya da 
sınırlayıcı tutumunu 
salt iktidarların 
yaklaşımı ile 
değil toplumdaki 
özgürlükçü ortam, 
demokratik 
değerlerin 
içselleştirilmesi, 
insan hakları 
kuruluşlarının gücü 
ve etkinliği, basın 
özgürlüğü ile de 
doğrudan orantılıdır. 
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Türkiye’nin gündeminde olan “Barış Pı-
narı Harekâtı”nın ülkenin güvenlik kay-
gılarından çok iktidarın siyasal kaygıla-
rına dayandığı “savaş başlayana kadar” 
toplumun birçok kesimi gibi muhalefet-
çe de dile getiriliyordu. Ancak gerçeklik-
ten koparılan toplumsal algı muhalefeti 
de, basını da ve hatta hukuk kurumları-
nı da önüne katmış, inancıyla, değer ve 
politikalarıyla çelişir vaziyette çırılçıplak 
ortada bırakmıştır.

Böylesi bir dönemde farklı, akli, insani 
ve hukuki olanı söylemek zordur. Zor-
dur çünkü hamasi nutuklar, naralar, 
marşlar arasında sesinizi duyuramazsı-
nız. Ola ki, sesinizi duyurdunuz, sesinizi 
duyan muhtemel devlettir. “Hukuk gü-

vencesi, düşünce özgürlüğü…” diye başlarsınız ve muhtemelen cümleni-
zin devamını dinleyecek bir mahkeme bile bulmakta zorlanırsınız.

Bırakın demokratik toplumları, asgari hukuk güvencesinin olduğu bir ül-
kede bile, böyle bir dönemde barolar bireylerin ve demokratik değerlerin 
koruyucusu olarak toplumun nefes almasını sağlayan bir işlev görürler.

Barolar ve Barolar Birliği temel hak ve hürriyetlerin, hukukun üstünlü-
ğünün ve hatta katılmadıkları, yanlış buldukları ve kendilerini bile hedef 
alan düşüncelerin ve ifade özgürlüğünün teminatı olmak durumundadır-
lar. Bu nedenledir ki, “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savun-
mak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hem baroların 
hem de Barolar Birliği’nin görevleri arasında sayılmıştır. Yasal metinlerde 
sayılmasaydı ne değişirdi? Hiçbir şey. Hukuk ve ahlak avukatların mesleğe 
ilk adımlarında okudukları yeminlerinin referansı çünkü. Böyle bir ant ol-
mazsa ne olurdu? Barolar ve avukatlar varlıklarını insanlık tarihi boyunca 
verilen mücadele ile elde edilen bu değerlere borçludurlar yani bu kurum-
ların varlık sebebi, yani hukuktan ve ahlaktan kaçarı yok.

“Bırakın demokratik 
toplumları, asgari 
hukuk güvencesinin 
olduğu bir ülkede 
bile, böyle bir 
dönemde barolar 
bireylerin ve 
demokratik değerlerin 
koruyucusu olarak 
toplumun nefes 
almasını sağlayan bir 
işlev görürler.  
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Herkesin yutkunduğu ve etrafına bakındı-
ğı bu zorlu dönemde, Barolar Birliği’nden 
ve barolardan bir adım öne çıkarak, insan 
olmanın hazzını yaşatan eleştiriyi, itiraz 
etmeyi, ahlakı ve hukuku hatırlatmalarını 
istemek hakkımız. Bu bizim hakkımız, ba-
roların ise görevi.

Toplumda, siyasette ve hukuk dünyasında 
karşılık bulmasa bile tarihe not düşmek 
adına ve var olma refleksi ile kimi barolar-
ca yapılan açıklamalar oldukça anlamlıdır. 
Bu açıklamalar, hâlâ hukuk kurumlarının 
nabzının attığının göstergesidir.

Barolar Birliği ise son dönemlerde epey-
ce azalan toplumsal beklentileri de boşa 
çıkarmış, neredeyse kendi varlık sebebini 
inkâr eder noktaya gelmiştir. Evrensel ni-
telikteki hukuk ve demokrasi kavramlarını 
millilik ve yerlilik dayatması üzerinden ve 
adeta bir “milli hukuk” yorumu ile tüket-
miştir. Hukuku ve demokratik değerleri 
bir teferruata indirgeyen, hukuk düzenini 
kamu düzenine boğdurmada beis görme-
yen, ölü doğan demokratikleşme paketini 
muştulayan bir Barolar Birliği Başkanı için 
bile sivillerin katline cevaz vermek oldukça 
fazla ve dehşet verici.

Bu manzara karşısında ortada cevaplandı-
rılması gereken oldukça zor bir soru var. 
Barolar Birliği tarafından insani ve vicdani 
itirazların ihanetle itham edildiği bu dö-
nemde hukuka sadakati kim savunacak? 
Hukuku hukukçulara kim anlatacak?

“Hukuku ve 
demokratik 
değerleri bir 
teferruata 
indirgeyen, 
hukuk düzenini 
kamu düzenine 
boğdurmada 
beis görmeyen, 
ölü doğan 
demokratikleşme 
paketini muştulayan 
bir Barolar Birliği 
Başkanı için bile 
sivillerin katline 
cevaz vermek 
oldukça fazla ve 
dehşet verici. 



29

Utanç verici bir yaklaşım 
ve savunma özgürlüğü

Canavarca öldürülen bir kadının arkasından onun 
masum-tertemiz anısına da hiçbir saygı göstermeyen 
sözler için savunma kapsamındadır demek mümkün 
mü? Bu sözlerin bir davayı kazanmak için söylenmesi 
etik mi? Meslek ilkeleri bir yana insan olarak böyle bir 
utanç verici bir yaklaşıma sessiz kalabilir miyiz?

İZZET DOĞAN
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Hani o şarkıda diyor ya “boş vere boş 
vere ne hale geldik”!

Ne hale geldik, nasıl bir toplum olduk, 
nasıl profesörler, nasıl hukukçular, na-
sıl gazeteciler, nasıl siyasetçiler yetiştir-
dik? Al birini vur ötekine.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Akademisyen Ce-
ren Damar henüz 27 yaşında yani öm-
rünün baharındaydı. 17 yerinden bı-
çaklanarak canavarca öldürüldü. Ceren 
Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsma-
il Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’ın du-
ruşmadaki çirkin ve utanç verici sözleri 
tüylerimi ürperti.

Bıçak:“Sanık maktulenin cinsel talep-
lerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. 
Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru 
olmuştur. Maktulenin doymak bilme-
yen arzu ve hırslarına karşı sanık, psiko-
lojik bunalıma girmiş, tedavi görmüş-
tür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı 
cinsel saldırıdan yargılanacaktı” demiş.

Hukuk adına ve meslek adına utandım.

Canavarca öldürülen bir kadının arkasından onun masum-tertemiz 
anısına da hiçbir saygı göstermeyen bu sözler için savunma kapsamın-
dadır demek mümkün mü? Bu sözlerin bir davayı kazanmak için söy-
lenmesi etik mi? Meslek ilkeleri bir yana insan olarak böyle bir utanç 
verici bir yaklaşıma sessiz kalabilir miyiz?

Zaten Bıçak’ın sözlerine kamuoyu ve hukuk camiası da haklı olarak 
büyük tepki tepki gösterdi.

“Canavarca 
öldürülen bir 
kadının arkasından 
onun masum-
tertemiz anısına 
da hiçbir saygı 
göstermeyen bu 
sözler için savunma 
kapsamındadır 
demek mümkün mü? 
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Ankara Barosu Başkanı Vahit Bı-
çak’ın “Avukatlık Kanunu’nu ihlal 
ettiğini” belirtmiş ve devam etmiş: 
“Her ne kadar savunma hakkı çok ge-
niş olarak yorumlanması gereken bir 
hak olsa da bir yer de insan onurunu 
zedeleyecek tutum ve davranışlardan 
kaçınmayı gerektiriyor.”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durak 
da:

“Bir avukat olarak bu türden bir sa-
vunmanın mesleğin etik değerleri 
açısında doğru olmadığı kanısın-
dayım. Avukat erdem, dürüst, vic-
dan sahibi olmalıdır. Bu değerlerden 
uzaklaşarak, savunma adına bir işlem 
yapmamalıdır. Avukatın müvekkille 
özleşmesi, mesleğe ilişkin değerlerin 
henüz özümsenmediği anlamına ge-
lir” demiş.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 
özetle:” Ceren Damar davasında vic-
danların feryadını işiten Yargı; ka-
zanmak için her yolu mubah gören 
anlayışa itibar etmeyerek, masum bir 
kadının hatırasını korumuş, insan 
onurunun kırılmasına da izin verme-
miştir.” Diye görüşlerini belirtmiştir.

NE OLMUŞTU

2006 yılında benzer bir olaya tanık 
olmuştuk.
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde “berdel” 
usulüyle evlendirilen ve “erkek çocuk 
doğuramadığı” gerekçesiyle eşinin 
ailesinden gördüğü baskılara daya-
namayıp İstanbul’a yerleşen Gümüş, 
“berdel” bozulur düşüncesiyle köyüne 
geri dönmüştü.
Gümüş 22 Temmuz 2006’da uzun nam-
lulu silahla tarandı. Avukat Z.Y.’nin, 
öldürülen kadının masum olmadığını 
ve cinayetin “töre gereği” işlendiğini 
söylemesi tepkilere yol açmıştı.

Avukat Z.Y., savunmasında “Sadece 
bizim bölgede değil, dünyanın neresi-
ne gidilirse gidilsin, bu durumlar var-
dır. Burada bazı kesimler namuslarını 
candan öte görür. Bu kadının öldürül-
mesi de basit bir namus cinayeti değil-
dir,” demiş ve 5 Nisan 2007’de görülen 
duruşmada da “Namus, vatan aşkı Al-
lah aşkı gibidir. Öldürülen Gülistan 
Gümüş masum değildir” diye inciler 
döktürmüştü.

Avukat Z.Y meslektaşı Av. Habibe Yılmaz Kayar tarafından şikâyet 
edilmişti. Diyarbakır Barosu Nisan 2007’de “Bu benzetmeler ve değer-
lendirmeler kaba ve yanlış olabilir ama şikâyetli avukatın müdafiliğini 
yaptığı sanıkların hukuki durumlarını değerlendirirken savunma do-
kunulmazlığı sınırlarını aşmadığı ve savunma çerçevesinde kaldığı” 
değerlendirmesiyle disiplin kovuşturmasına gerek görmemişti.

Nisan 2009’da ise Türkiye Barolar Birliği şikayetçilerin karara itirazını 
kabul edince Baro kararını şöyle açıklamıştı:
“1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 158 maddesi esas alınarak şikayetli 
avukatın TBB meslek kurallarının 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri ile Avu-
katlık Kanunu’nun 34’üncü maddesi göz önünde bulundurulduğunda 

“5 Nisan 2007’de 
görülen duruşmada 
da “Namus, vatan aşkı 
Allah aşkı gibidir. 
Öldürülen Gülistan 
Gümüş masum 
değildir” diye inciler 
döktürmüştü.  
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yapılan savunmanın ilgili maddeleri ih-
lal ettiği kanaatine varılmış ve kullanılan 
sözlerin savunma hakkı kapsamında dü-
şünülmesine olanak görülmemiştir.”

* Kararda geçen Avukatlık Kanunu’nun 
158 maddesi TBB meslek Kurallarının 3, 
4, 5 ve 6’ncı maddeleri şöyledir:

3- Avukat mesleki çalışmasını kamunun 
inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak 
biçimde ve işine tam bir sadakatle yürü-
tür.

4- Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek 
her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak 
zorundadır. Avukat özel yaşantısında da 
buna özen göstermekle yükümlüdür.

5- Avukat yazarken de konuşurken de dü-
şüncelerini olgun ve objektif bir biçimde 
açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avu-
kat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklama-
lardan kaçınmalıdır.

6- Avukat iddia ve savunmanın hukuki 
yönü ile ilgilidir.

Görüldüğü gibi kutsal savunma özgürlü-
ğünün de yasalarca belirlenen etik kural-
ları vardır ve bu etik kurallara uymakta 
zorunludur.

Son olarak Ceren’in toprağına yıldızlar yağsın diyor ve eşi Levent Şe-
nel’in sözlerini bir kez daha anıyoruz: “Arkadaşlar, bunu söylemek be-
nim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir 
doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın”.

“Görüldüğü gibi 
kutsal savunma 
özgürlüğünün de 
yasalarca belirlenen 
etik kuralları 
vardır ve bu etik 
kurallara uymakta 
zorunludur.
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Avukatlara sonsuz jest: 
Yeşil pasaport

Giderlerinizi azaltmak için ailenizle yaşayabilir, bir 
avukat meslektaşınızın ofisinde aylık ücret karşılığı 
masa kiralayabilirsiniz. Ek gelir elde etmek içinse 
taksicilik mesleği avukatlıkla çelişeceğinden, boş 
zamanlarınızı günah keçisi ilan etmeye bayıldığımız 
Metin Feyzioğlu’nun güler yüzlü karikatürlerini çizerek 
değerlendirebilirsiniz.

UTKU CAN AKYOL 



35

4 Ekim 2018’de İstanbul Barosu’na ka-
yıtlı 28 yaşındaki Avukat Gökhan Vural 
Arı Mersin’den büro kurmak için geldiği 
İstanbul’da yaşadığı ekonomik zorluklar 
ve ödeyemediği borçları nedeniyle inti-
har etmişti. Meslektaşımız Arı’nın ken-
dini doğalgaz borusuna asarken takım 
elbisesini giymesi ve ayakkabılarını ci-
lalaması aslında her şeyi anlatmak için 
yeterli bir ayrıntıydı. Aynı ay toplanan 
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yeni-
den seçilen Başkan Durakoğlu kendine 
yöneltilen sorular karşısında bu intiha-
rın ekonomik sebeplerden kaynaklan-
madığı cevabını vermeyi tercih etmişti.

Geçtiğimiz ayın son günü ise Ankara 
Barosuna kayıtlı Av. Türkay Uludağ, 
yine yaşadığı ekonomik zorluklar se-
bebiyle ardından içeriğine ulaşamadı-
ğımız fakat meslektaşlarına sitem dolu 
ifadelerin yer aldığı söylenen bir mek-
tup bırakarak intihar etti.
 
Yaraların makyajla kapatılması politi-
kasının bir meyvesi olarak; bugün iti-
bariyle Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı 
aktif avukat sayısı 130 binlere dayanmış 
durumdadır. Deneme yanılma tekni-
ğiyle yönetilen eğitim sistemimizin son 
marifeti vakıf üniversitelerinin hiçbir 
laboratuvar ve teknik gereksinime ih-
tiyaç duymadan, masrafsızca açtığı hu-
kuk fakülteleri.

“Yaraların 
makyajla kapatılması 
politikasının bir 
meyvesi olarak; bugün 
itibariyle Türkiye 
Barolar Birliği’ne bağlı 
aktif avukat sayısı 
130 binlere dayanmış 
durumdadır. 
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(Türkiye’de barolara kayıtlı avukat sayı-
sı 2014 yılında 86 bin 981, 2015 yılında 
93 bin 573’tü. Bu sayısı 100 bini ilk kez 
2016 yılı sonu itibarıyla geçerek 100 
bin 461’e ulaştı. Barolara kayıtlı toplam 
avukat sayısı 2017 sonu itibarıyla 106 
bin 496, 2018 sonunda da 116 bin 779 
olarak gerçekleşti. Türkiye Barolar Bir-
liği tarafından paylaşılan veriler doğ-
rultusunda 2018 yılında kayıtlı avukat 
sayısı en yüksek olan baro İstanbul 
Barosu iken, kayıtlı avukat sayısı en az 
olan baro Tunceli Barosu*. 46 bin 199 
kayıtlı avukatı bulunan İstanbul Baro-
su ile 39 kayıtlı avukatı bulunan Tun-
celi Barosu arasındaki fark 46 bin 160.)

Evet, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu avukatlık mesleğinin 
her gün bir yenisi açılan hukuk fakül-
teleriyle değer kaybettiğini birçok or-
tamda dile getirdi, hatta avukatlık sı-
navı gelmezse avukat ruhsatnamesinin 
bir ‘duvar süsü’ olacağı benzetmesinde 
dahi bulundu. Gerçekten, hukuk fakül-
telerinden mezun olur olmaz avukat 
olunan sayılı ülkelerdeniz.

Avukatların düştüğü cendereye olduk-
ça aykırı bulduğumuz bir çözüm yön-
temi olarak Eskişehir Barosu Yönetim 
Kurulu 31 Ekim 2018’de verdiği kararla 
stajyer avukat alımını sınırladığını du-
yurmuştu. Bu şekilde stajyer avukatla-
rın değerinin artacağını düşünen ve ka-
rarı Eskişehir Barosu’nu tebrik ederek 
paylaşan İstanbul Barosu Avukat Hak-

“Avukatların 
düştüğü cendereye 
oldukça aykırı 
bulduğumuz bir 
çözüm yöntemi olarak 
Eskişehir Barosu 
Yönetim Kurulu 31 
Ekim 2018’de verdiği 
kararla stajyer avukat 
alımını sınırladığını 
duyurmuştu. 
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ları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi’ye 
katılmak mümkün değil. Yine Ahi’nin 
artık geceleri taksicilik yapan avukat-
larla karşılaşabileceğimiz öngörüsü ol-
dukça çarpıcı ve haklı olsa da Eskişe-
hirli stajyer avukatlara sıra bekletmenin 
ibret-i alem olarak Eskişehir’deki fakül-
telerin şişkinliğini azaltacağı beklentisi 
başka bir vahamet ve fikrimce, elbette 
hukuka aykırı olacaktır.

Dahiyane bulduğumuz bir diğer “çö-
züm önerisi” ise 2018 Kasım’ında Yar-
gıtay’dan gelmişti. Yargıtay İstanbul 
Bildirgesi’nin 3’üncü ilkesinde “Mahke-
meler avukatlık yetkisi olmayan uygun 
kişilerin mahkeme nezdinde tarafları 
temsil etmesine izin verebilir.” buyrul-
muştu. Zira Yargıtay Başkanlığı, henüz 
herhangi bir icra takibi başlatmadan; 
hiçbir hukuki kimliği ve yetkisi bulun-
mayan çalışanlarına borçluları her gün 
telefonla aratıp tehdit ettiren sözde hu-
kuk bürolarının yetersiz kaldığını dü-
şünüyor olmalı.

2 Ağustos 2019 tarihiyle yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan Cum-
hurbaşkanı kararı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne hukuk fakül-
tesi kurulması hakkında Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük şu de-
ğerlendirmeyi yaptı: “Zaten yetersiz olan hukuk eğitimlerinin kalitesini 
umursamama, denetimsizlik, sürekli yeni fakülte açılmasına ve konten-
jan yükseltilmesine izin verilmesi son derece üzücüdür, yanlıştır. Türki-
ye’de halen barolara kayıtlı 130 bin avukatın mevcut olması bir yana beş 
yılda avukat sayısının yaklaşık yüzde 50’den fazla artacak olması, mesleği 
sürdürülemez hale getirecektir. Bu gerçek karşısında, avukatlık mesleği-
nin etkinliğinin dolayısıyla hukukun üstünlüğünün tesisi için avukatlık 

“Yargıtay Istanbul 
Bildirgesi’nin 
3’üncü ilkesinde 
“Mahkemeler 
avukatlık yetkisi 
olmayan uygun 
kişilerin mahkeme 
nezdinde tarafları 
temsil etmesine 
izin verebilir.” 
buyrulmuştu. 
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stajına girişte ve staj sonunda mesleğe 
kabulde iki sınav yapılması zorunludur. 
Eğer bu yanlış düzeltilmezse daha iyi bir 
yargıdan, hukuktan, adalete güvenden 
kimse bahsetmeyecektir. Hukuka, yargı-
ya, adalete günlük ve popülist politika-
larla bakılmamalıdır.”

‘JAGUARINIZ VARSA GİZLEMEYİN’

Avukatlık Kanunu’na göre avukatlığın 
mahiyeti şöyle açıklanıyor:

Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve 
serbest bir meslektir. (Değişik ikinci fık-
ra: 2/5/2001 – 4667/1 md.) Avukat, yar-
gının kurucu unsurlarından olan bağım-
sız savunmayı serbestçe temsil eder.

Bu tanımlamaya göre, örneğin İstan-
bul’da serbest avukatlık yapmanın yükü 
ne olacaktır? Bir ofisiniz ve ofisinizin 
kalburüstü bir dekorasyonu olmalı. (Ka-
dir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ka-
riyer Günlerine katılan ünlü bir ticaret 
hukuku avukatının Türkiye’deki avukat-
lık düzenine bakış açısıyla, “Jaguar’ınız 
varsa, bunu müvekkillerinizden gizle-
meyin.”) Her ay damga vergisi, üç ayda 
bir gelen geçici gelir vergisi, geçici gelir 
vergisinin damga vergisi, vekalet ücretin-
deki katma değer vergisi, stopaj kesintisi 
ve son olarak Bağ-Kur primlerinizi öde-
melisiniz. Ardından ofisinize gelen mü-
vekkil adaylarına, örneğin; Asliye Ceza 
Mahkemeleri’nde görülen işlerin asgari 
ücretinin 2 bin 725 lira olduğunu ve ka-

“Madde 1 – 
Avukatlık, kamu 
hizmeti ve serbest 
bir meslektir. 
(Değişik ikinci 
fıkra: 2/5/2001 – 
4667/1 md.) Avukat, 
yargının kurucu 
unsurlarından olan 
bağımsız savunmayı 
serbestçe temsil 
eder. 
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nunen bundan aşağı bir ücretle makbuz 
kesemeyeceğinizi söylediğinizde; “kendi-
lerinin daha düşük bir ücret düşündüğü” 
ya da daha kötüsü ve yazımızın can alıcı 
noktası olarak “diğer avukatın masraflar 
dahil bu işi iki bin liraya halledeceğini söy-
lediği” cevabını alabilirsiniz.

2019 Ağustos ayında; avukatlık stajınızı 
tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatna-
mesi almanız için ödemeniz gereken üc-
retler (İstanbul Barosu) şöyleydi:

1- 949.50.-TL. Harç bedeli
2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli
3- 626.22.-TL. Aidat Duhuliye ve Sair Be-
del (1 Ağustos’tan itibaren)
4- 149.60.-TL. Damga Vergisi
5- 30.00.-TL. TBB Kimlik Ücreti.

TOPLAM 2.051,32 TL.

EK GELİR YOLLARI NELER?

Avukatlık Kanunu’nun Üçüncü Kısmında 
düzenlenen avukatların çalışmaktan ya-
saklı olduğu haller ise madde 11’de düzen-
lenmiştir;

Avukatlıkla birleşemeyen işler:

Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik veya 
kesenek gibi ödemeler karşılığında görü-
len hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodük-
törlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin 
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan 
her türlü iş avukatlıkla birleşemez.

“Madde 11 
– Aylık, ücret, 
gündelik veya 
kesenek gibi 
ödemeler 
karşılığında görülen 
hiçbir hizmet ve 
görev, sigorta 
prodüktörlüğü, 
tacirlik ve 
esnaflık veya 
meslekin onuru 
ile bağdaşması 
mümkün olmayan 
her türlü iş 
avukatlıkla 
birleşemez. 
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Mesleğinizin ilk yıllarında baroca atanan, 
zorunlu müdafi olarak görev yapmak is-
terseniz, sonunda sertifikanızı alacağınız 
CMK Eğitim Semineri öncesinde de baro-
ya bir ücret ödemeliydiniz. Şimdi bu se-
miner ücretsiz hale getirildi. (Yine Genel 
Kurul sonrası meslekte beş yılını doldur-
mamış avukatlara uygulanan baro aidatı 
indirimini de unutmayalım.) Sertifikanızı 
aldıktan sonra gideceğiniz karakollarda 
kolluk kuvvetleriyle kavga edebilir, hatta 
darp edilebilirsiniz. Görevlendirildiğiniz 
Ağır Ceza Mahkemesi davalarının bir cel-
sesine katılmazsanız, kendinizi Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanırken bulabilirsi-
niz. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı tarafından bir dava için ödenecek ücret 
asgari ücret tarifesinin yaklaşık beşte biri 
kadardır; tabii bu ücret üzerinden de yüz-
de 38’i aşkın, başlangıçta saydığımız üç 
vergiyi ödemek koşuluyla. (Giderlerinizi 
azaltmak için ailenizle yaşayabilir, bir avu-
kat meslektaşınızın ofisinde aylık ücret 
karşılığı masa kiralayabilirsiniz. Ek gelir 
elde etmek içinse taksicilik mesleği avu-
katlıkla çelişeceğinden, boş zamanlarınızı 
günah keçisi ilan etmeye bayıldığımız Me-
tin Feyzioğlu’nun güler yüzlü karikatürle-
rini çizerek değerlendirebilirsiniz.)

‘İŞÇİ AVUKATLAR’ YARGI REFOR-
MUNUN NERESİNDE?

Avukatlık Kanunu avukatlıkla birleşebilen 
işleri şöyle tanımlamıştır:

“Sertifikanızı 
aldıktan sonra 
gideceğiniz 
karakollarda kolluk 
kuvvetleriyle kavga 
edebilir, hatta 
darp edilebilirsiniz. 
Görevlendirildiğiniz 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 
davalarının 
bir celsesine 
katılmazsanız, 
kendinizi Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanırken 
bulabilirsiniz. 
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Madde 12 –

… (c) Özel hukuk tüzel kişilerinin hu-
kuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile 
bir avukat yazıhanesinde ücret karşılı-
ğında avukatlık, …
Gelelim günümüzde Türkiye’deki avu-
katlarının çoğunluğunun mensubu 
bulunduğu, ücret karşılığı çalışan avu-
katlar; diğer anlamıyla işçi avukatlar 
meselesine.

Peki işçi avukatlar Yargı Reformu’nun 
ve yeşil pasaportun neresinde?

Not: Konuyla ilgili olarak İstanbul Ba-
rosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu 
Başkanı ve İşçi Avukatlar Merkezi Üye-
si Av. Özge Demir’in görüşlerini de ak-
tarıyorum…

‘İşçi avukatlar sözleşmesiz çalışıyor, 
maaşları düzenli ödenmiyor’

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar 
Kurulu Başkanı ve İşçi Avukatlar Mer-
kezi üyesi Av. Özge Demir: “Avukatla-
rın durumu ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasal kriz ile doğrudan 
bağlantılı aslında. Şu an Türkiye’de ge-
niş tanımıyla 7 milyon işsiz var, 2019 
Temmuz enflasyon oranı yüzde 16,5. 
Üstelik toplumun vergi yükü de her ge-
çen gün artıyor. Bu durum işçileri de 
işsizleri de doğrudan etkiliyor. Örne-
ğin mesleğe yeni başlamış ve ortalama 
2500 -TL maaş alan bir avukat, aslın-

“Gelelim 
günümüzde 
Türkiye’deki 
avukatlarının 
çoğunluğunun 
mensubu bulunduğu, 
ücret karşılığı 
çalışan avukatlar; 
diğer anlamıyla işçi 
avukatlar meselesine. 
Peki işçi avukatlar 
Yargı Reformu’nun 
ve yeşil pasaportun 
neresinde? 
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da işine devam etse bile geçtiğimiz yıla 
göre geliri oldukça düşmüş durumda. 
Bir avukatın yanında çalışan işçi avu-
katların çoğu, bu ekonomik kriz koşul-
larında işini kaybetme korkusu yaşıyor 
ve her geçen gün işsiz avukatların sa-
yısı da artıyor. İşçi avukatlar genelde 
sözleşmesiz çalışıyor, maaşları düzenli 
ödenmiyor, SGK’ları asgari ücret üze-
rinden yatırılıyor. Üstelik avukatın faz-
la mesaisi olmaz, avukat 7 gün 24 saat 
çalışır denilerek fazla mesai ücreti hiç 
ödenmiyor. İşçi avukat, patron avuka-
tın özel işlerini de yapıyor ayrıca. Yine 
işçi avukatın CMK eğitimlerine, adli 
yardım eğitimlerine ve baronun kimi 
toplantı ve seminerlerine gitmesine ço-
ğunlukla “izin” verilmiyor. Ekonomik 
kriz koşullarında ise bu hak gaspları 
artmış durumda. Tüm bunların ya-
nında avukatlık mesleğinin hukuki so-
rumluluğu oldukça büyük, çoğu genç 
avukat iş yerinde yaşadığı stres nede-
niyle anti depresan kullanıyor, mide 
rahatsızlıkları geçiriyor. Üstelik beyaz 
yakalı tüm mesleklerde gördüğümüz 
mobbing ve ayrımcılık da avukatlık 
mesleğinde yaygın.

Stajyer avukatların ise staj boyunca ça-
lıştıkları somut bir gerçek zaten. Stajyer 
avukatın ilk altı ayında çalışmayacağı-
nı öngören iyi niyet, stajyer avukatların 
kayıt dışı çalışmasına neden oluyor as-
lında. İkinci altı aylık süreçte ise stajyer 
avukatın asgari ücretin altında maaşla 
çalıştığını görüyoruz. Ülkenin içinde 

“Tüm bunların 
yanında avukatlık 
mesleğinin hukuki 
sorumluluğu oldukça 
büyük, çoğu genç 
avukat iş yerinde 
yaşadığı stres 
nedeniyle anti 
depresan kullanıyor, 
mide rahatsızlıkları 
geçiriyor. 
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bulunduğu siyasal kriz zaten yargıyı da 
ve avukatlığı da önemsizleştirmiş du-
rumda. Avukatlık mesleğinin onuru-
nun zedelenmesi, insan onurunun ze-
delenmesinin doğal sonucu.

Şimdi TBB’de Yargı Reformu başlığı 
altında yürütülen tartışmalara baktığı-
mızda ülkenin içinde bulunduğu eko-
nomik ve siyasal kriz yok sayıldığını 
görüyoruz… Sadece geçici değişiklikler 
ile yargıda süsleme yapılmasına karşı 
bizim yapacağımız şey ise örgütlenmek 
ve birlikte haklarımızı savunmak…”

Mevcut sorunları ortaya koyduktan 
sonra mayıs ayında Adalet Bakan-
lığı’nın yayınladığı Yargı Reformu 
Stratejisi’ni değerlendirecek olursak 
durumun vahameti ortaya çıkıyor. Re-
formda ne işçi avukatların sorunları-
nın çözümü için tek bir öneri var ne de 
avukatlık mesleğinin, yargının “onuru-
nu” kurtarmak için…

Yeşil pasaportun yarattığı mutluluk ise 
görülmeye değer… (Feyzioğlu’nun re-
aksiyonu için, 4.07)

YARGI REFORMUNUN AVUKAT-
LIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ HEDEF-
LERİ NELER?

HEDEF 3.1 Hukuk eğitiminin niteliği-
nin artırılması için yeni bir model oluş-
turulacaktır. FAALİYETLER a) Hukuk 
eğitiminin modeli, fakültelerin eğitim 

“Reformda ne 
işçi avukatların 
sorunlarının çözümü 
için tek bir öneri 
var ne de avukatlık 
mesleğinin, yargının 
“onurunu” kurtarmak 
için… 
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süresi ve kontenjanları ile fakültelere 
girişte aranan başarı sıralama ölçütü 
niteliğin artırılması için yeniden belir-
lenecektir.

HEDEF 3.2 Hukuk alanındaki meslek-
lere giriş sisteminde yeni bir model ge-
tirilecektir. FAALİYETLER a) Hukuk 
fakültesi mezunlarının hâkim-savcı 
yardımcısı, noter yardımcısı olabilme-
leri ve avukatlık stajına başlayabilmele-
ri için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sına-
vı” getirilecektir.

Kısaca dünyadaki uygulamalardan 
bahsetmek gerekirse, örneğin Anglo-
sakson hukuk sisteminin uygulandığı 
İngiltere’de Barrister’lar; sınavla belir-
lenen ve yüksek mahkeme huzuruna 
çıkmayı hak eden avukatlar, Solici-
tor’lar ise mahkeme dışı işleri yürüten, 
bir anlamda ikinci sınıf avukatlardır. 
O kadar ki davalar Barrister’lara Soli-
citor’lar tarafından tevdi edilmekle, bu 
diğer ülke sistemleriyle bire bir bağdaş-
mamaktadır. Fransa’da avukatla avoué 
(Yargıtay’ın İstanbul Bildirisi’nde ön-
gördüğü dava vekilliği ya da mahkeme 
arkadaşlığı) arasındaki ayrım bundan 
farklı olmakla beraber Amerika’da at-
torney kelimesi vekil anlamına gel-
mekte, bildiğimiz manada avukatlık ise 
attorney at law olarak adlandırılmakta-
dır.

“Kısaca dünyadaki 
uygulamalardan 
bahsetmek gerekirse, 
örneğin Anglosakson 
hukuk sisteminin 
uygulandığı 
Ingiltere’de 
Barrister’lar; sınavla 
belirlenen ve yüksek 
mahkeme huzuruna 
çıkmayı hak eden 
avukatlar, Solicitor’lar 
ise mahkeme dışı 
işleri yürüten, bir 
anlamda ikinci sınıf 
avukatlardır. 
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Fakültelerin durumu düzeltilmeden 
yapılacak bir avukatlık sınavının ise 
yeni bir mağduriyet zinciri oluştura-
cağını öngörmek zor olmayacaktır. 
Ancak üniversitelerin hukuk fakültesi 
açma olanaklarının disipline edilme-
si ve üstelik kontenjan/puan sınırı uy-
gulanması durumunda dahi avukatlık 
mesleğinin düştüğü “neredeyse geri 
dönülemez durumun” iyileşmesinin 
hedeflenenden çok daha uzun bir süre 
alacağı açıktır. Üstelik bu düzenlemele-
rin aslında işçi avukatların üzerindeki 
yükü artıracağı ve işçi avukatların hak-
larının gasp edilmesinin önünü açacağı 
da söylemek mümkün.

Son olarak, Yargı Reformu Stratejisi’n-
deki en büyük hedefin yargının bütün 
ideolojik despotizm, benzer bir sürecin 
bir daha kaldıramayacağımız cemaat ve 
diğer yapılanmalardan ari ve hukukun 
üstünlüğü ilkesi içinde; öncelikle adil 
bir yapıya dönüştürülmesi olması ge-
rektiği kanaatindeyiz. Yoksa yeşil pasa-
portla avukatlara sunulan jest, yargının 
ve mesleğin içinde bulunduğu karanlı-
ğın derinleşmesine mâni olmayacak.

“Son olarak, 
Yargı Reformu 
Stratejisi’ndeki 
en büyük hedefin 
yargının bütün 
ideolojik despotizm, 
benzer bir 
sürecin bir daha 
kaldıramayacağımız 
cemaat ve diğer 
yapılanmalardan 
ari ve hukukun 
üstünlüğü ilkesi 
içinde; öncelikle 
adil bir yapıya 
dönüştürülmesi 
olması gerektiği 
kanaatindeyiz. 
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Kürtlerin avukatı var mıdır? 
Kürt hak hareketi ve 

Tahir Elçi
Tahir’in avukatlığı ve Kürtlerin avukatlığını esaslı 
bir karakter yapısı haline getirmesi üzerine çok şey 
söylenebilir. Şurası açıktır ki Tahir’in avukatlığı ve 
bir bütün olarak hayatı bize Kürtlerin, Türklerin hak 
düzeyleri, Türkiye’de hukuk ve adaletin durumu ve 
daha ötesi Ortadoğu’nun politik ve hukuki ahvali 
konusunda kapsamlı ve öğretici bir ders olarak 
önümüzde durmaktadır.

ORHAN GAZİ ERTEKİN – NEŞET GİRASUN
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Bundan üç yıl önce hepimizin gözünün 
önünde olup da bir türlü çözülemeyen 
bir cinayet işlendi. Kameralar her detayı 
kaydederken her şey aynı anda bir mu-
ammanın içine yuvarlanıp gidiverdi her 
nasılsa. Peki her şey manidar iken nasıl 
olup da muammaya dönüşür? Her şey 
ortadayken nasıl olup da aynı her şey 
birden kararıverir? Gördüğümüzü ve şa-
hit olduğumuzu sonsuz bir resmi geçidin 
aralıklarında nasıl kaybedebiliriz? Ve da-
hası bu cinayetle aramızdan ayrılan Tahir 
Elçi’nin hayatı ve ölümü hep önümüzde 
şahitlik yaptığımız apaçık bir hayat iken 
nasıl olup da Türkiye’nin hukuku yargı-
sı ve dahi devletinin içinde her şey sonu 
gelmez bir varlık/yokluk sorgusuna dö-
nüşür?

Bu sorular, sadece bir cinayet için so-
rulmuştur. Ama sorular da cevaplar da 
aslında sadece cinayetin içinde değildir 
maalesef. Bu ülkede her şey her nasılsa 
bir varlık-yokluk, kabul-inkar aralıkla-
rında kurulmuştur ki bizler her daim o 
aralıklarda koşturup duruyoruz habire: 
Türkiye’nin hukuku ve yargısı, ama daha 
önemlisi bu cinayetin bizden alıp götür-

düğü Tahir Elçi’nin hayatı da tam da bu aralığın içinde geçip gitmiş-
tir. Derin derin kazarsak eğer orada çok şey bulabileceğiz Tahir’e dair, 
Kürtlere dair, Türklere dair ve hepimizin bu ülkedeki hayatına dair. 
Eğer yeterince zahmet edersek göreceğiz ki Tahir’in ömrü hayatı ve 
portresi, Türkiye’nin ve Kürtlerin son yüz elli yıllık hayatının en temsil 
edici maddesi ve ikonik görüntüsü olarak yerini alacak, Tahir bir kez 
daha bir çok şeyi anlamamıza aracılık etmiş olacaktır.

“Derin derin 
kazarsak eğer 
orada çok şey 
bulabileceğiz Tahir’e 
dair, Kürtlere 
dair, Türklere dair 
ve hepimizin bu 
ülkedeki hayatına 
dair.  
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KÜRTLER AVUKATSIZ MIDIR-
LAR? 

Sadece Kürtler açısından değil Türk-
ler bakımından da bu sorunun cevabı 
çok önemli. Çünkü Kürdün ve Tür-
kün “hak”kını, bu ülkedeki hukuk ve 
yargı düzeninin özellik ve adalet ka-
pasitesini bu sorunun cevabı göstere-
cektir bir anlamıyla. Çok bilinen bir 
sözle başlayalım: “Kürtler avukatsız 
bir halktır.” Bu söz belki bir gerçeği 
anlatmaktadır. Fakat aynı zamanda 
bir çok gerçeği ihmal etmemize yol 
açtığını da artık fark etmeliyiz. Hatta 
daha ötesini de söyleyelim: Kürtlerin 
politik ve hukuki gerçekliği aleyhine 
bir tespittir bu ve Kürt hak hareke-
tinin merkezi nitelikteki emeğini de 
hiçe saymaktadır. Şundan dolayı-
dır ki Kürtler gerçekte “avukatlı bir 
halktır”. Evet Kendilerini bizzat avu-
katlarıyla, hak mücadelesiyle ve dahi 
anayasal düzenin çok boyutlu sorgu-
lamasıyla var etmişlerdir çok uzun 
yıllar boyunca. Sadece avukatlarının 
olması anlamında “avukatlı bir halk” 
değildirler. Kürtlerin politik varolu-
şunun, sanıldığının tersine, büyük 
oranda bir “avukatlık” olarak da ce-
reyan etmesi anlamında öyledirler.

Kolonyalist tahakkümün yarattığı bir durum değildir bu sadece. Ma-
lum Gandi de bir avukattı ve kolonyalist bir tahakküme karşı önce Gü-
ney Afrika’da sonra Hindistan’da sivil itaatsizlik ve barışçıl yöntemlerle 
özel bir mücadeleyi de örgütlemişti. Fakat, Kürtlerin avukatlık ile iliş-
kisi bunu aşan bir genellik ve derinlik de taşır. Bu anlamıyla, Kürt hak 

“Kolonyalist 
tahakkümün yarattığı 
bir durum değildir 
bu sadece. Malum 
Gandi de bir avukattı 
ve kolonyalist bir 
tahakküme karşı 
önce Güney Afrika’da 
sonra Hindistan’da 
sivil itaatsizlik ve 
barışçıl yöntemlerle 
özel bir mücadeleyi 
de örgütlemişti. Fakat, 
Kürtlerin avukatlık ile 
ilişkisi bunu aşan bir 
genellik ve derinlik de 
taşır. 
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hareketinin gerçek siyasal boyutlarının anlaşılabilmesi bakımından 
belki “Amerikan Siyah Haklar Hareketi” ile kıyaslanmalıdır bu nok-
tada. Siyah haklar hareketi de kökenleri itibariyle önemli oranda bir 
“avukat hareketi” idi. Duruşma strateji ve taktikleri, adli stratejileri, 
kamuoyu politikaları ile bir bütün olarak Türkiye avukatlığına yepyeni 
bir kulvar getirdikleri gibi bizzat varlıkları ve pratikleri ile Türkiye’nin 
anayasal düzenindeki hiyerarşik yapıları da her bir gündemin içinden 
ifşa edecek girişimlerde bulunmuşlardır. Buna karşılık 1950’lerden iti-
baren yükselen Kürt avukat kuşakları, maalesef, Kürtlerin varoluşları 
bakımından ikincilleştirilmiş, gerçek hayatın içindeki yerleri ile mü-
nasip bir tarihsel yer ve itibarına kavuşturulamamıştır. Taa ki Tahir 
Elçi’ye kadar.

TAHİR’İN AVUKATLIĞI

Kürtlerin avukatlık ile ilişkisi basit bir mesele değildir. Sorumluluğu 
sadece devlete yüklenecek kadar tek yönlü de değildir. Kürtler bile 
kendi tarihlerinde avukatlığın ne kadar derinde ve ne kadar kapsamlı 
bir emek yoluyla var olduğunu fark edememişlerdir. Tahir, işte tam 
da bu gerçeği, bugüne kadar maalesef kimsenin fark etmediği bir özel 
politik karakteristiği görmemizi sağlayan ilk kişi olmuştur bizce. O 
gerçek şudur ki Kürtler, son 70 yıldır kendilerini aslında avukatlık ile 
ifade etmişler, avukatlık yoluyla var etmişler, yokluklarına hükmeden 
kararlara direnmişlerdi. Tahir, Kürdün tarihini avukatlığın içinden ye-
niden kurmamıza imkan ve-
ren ve Medet Serhat’lardan, 
Canip Yıldırım’lardan, Nu-
rettin Yılmaz’lara, Şerafet-
tin Elçi’lerden, Feridun Ya-
zar’lardan bir sonraki kuşak 
olan Orhan Doğan’lara, Ha-
sip Kaplan’lara ve oradan da 
Sezgin Tanrıkulu gibi bugü-
ne uzanan tüm o kuşakların 
toplam emeğinin, Kürtlerin 
varlığındaki eşsiz emekle-
rinin görünür olmasının da 
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yolunu açmıştır. Artık gönül ra-
hatlığı ile söyleyebiliriz ki “Kürtler 
avukatlığı temel bir varoluş olarak 
yaşamış bir halktır”. Bütün bu ta-
rihin en önemli portresinin Tahir 
Elçi olduğunu söylemek herhalde 
bu tespiti daha da güçlendirecek-
tir…

TAHİR’İN SABRI

Tahir’in Türkiye hukuk ve yargı 
düzeni içindeki avukatlığı çok öz-
gün bir ders niteliğindedir aynı za-
manda. O ders üç önemli ve temel 
unsuru içerir; birincisi Kürtlerin 
toplumsal ahvaline dairdir ki dava 
dosyalarının niteliği ve genişli-
ği göz önüne alındığında özellikle 
Cizre ve çevresindeki hak ihlalleri-
nin Türkiye’de ve evrensel dünyada 
tartışılmasının da önünü açmıştır. 
İkincisi hukukun içinde en kor-
kunç günlerde bile nasıl bir umut-
la mücadelenin yürütülebileceğine 
dair eşsiz bir hukuk dersi içerme-
sidir. Bu yönden Avukatlığa ilk 
başladığında aldığı davaların öldü-
rüldüğü günlere kadar bizzat takip 
edildiğini biliyoruz. Üçüncüsü ise 
Türkiye hukuk düzeninin İHAM 
gibi evrensel hukuk düzeni yapıla-
rı üzerinden yeniden yaratılmasına 
olan katkılarıdır.

“Tahir’in Türkiye 
hukuk ve yargı düzeni 
içindeki avukatlığı 
çok özgün bir ders 
niteliğindedir aynı 
zamanda. O ders üç 
önemli ve temel 
unsuru içerir; birincisi 
Kürtlerin toplumsal 
ahvaline dairdir ki dava 
dosyalarının niteliği 
ve genişliği göz önüne 
alındığında özellikle 
Cizre ve çevresindeki 
hak ihlallerinin 
Türkiye’de ve evrensel 
dünyada tartışılmasının 
da önünü açmıştır. 
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Öncelikle genel olarak baktığımızda 
Tahir, kendi çaresizliğini umuda dö-
nüştürerek hukuk ve yargı alanında 
çok şey yapılabileceğini gösteren özel 
bir avukatlık pratiğine de sahip ol-
muştur. Onunkisi sıradan bir heves, 
içi boş bir yasacılık değildir. Yasa ta-
kipçiliği olarak da görülemez. Tahir’in 
çalışkanlığı, sebatı, sabrı, fikri takibi, 
disiplini ve evrensel aklı göz önünde 
alındığında Kürtler içinde avukatlığı 
en derin tecrübesine taşıdığını da ka-
bul etmek gerekiyor. Deyim yerindey-
se umutsuzluğun içinden umut çıka-
ran kişidir o. Tahir’in avukatlığa daha 
yeni başladığı ilk yıllarında aldığı Cü-
laz ve diğerleri, Benzer ve diğerleri 
gibi 1993 ve 1994 yıllarında başlayan 
davaları ölümüne dek tek başına ta-
kip etmesi bu işlerden birazcık anla-
yan herkes için oldukça şaşırtıcıdır ve 
başka bir örneği de yoktur. Umutsuz-
luğun, çaresizliğin içinden bu kadar 
ısrar ve inat ile hukuk mücadelesi yü-
rütmek, bu mücadeleyi 22-23 yıl hem 
de sayısız dosyada ayrı ayrı devam et-
tirmek ve tüm bunları da tek başına 
takip etmek diğer avukatlık örnekleri 
ile mukayese edilebilir değildir ne ya-
zık ki. Yerelde bu davaları bıktırıcı bir 
takipsizlik, görevsizlik kararları sar-
malına rağmen ayakta tutmaya niyet 
etmek ve baştan çaresizce görünen her 
küçük adımı umuda dönüştürmekte 
ısrar etmek gibi inatçı girişimler yeter-
li değildir sadece. Aynı zamanda İnsan 
Hakları Hukuku konusunda ciddi bir 

“Tahir’in avukatlığa 
daha yeni başladığı 
ilk yıllarında aldığı 
Cülaz ve diğerleri, 
Benzer ve diğerleri 
gibi 1993 ve 1994 
yıllarında başlayan 
davaları ölümüne 
dek tek başına takip 
etmesi bu işlerden 
birazcık anlayan 
herkes için oldukça 
şaşırtıcıdır ve başka 
bir örneği de yoktur. 
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uzmanlığa da sahip olmak gerekir. İnanç 
ve ısrar yetmez. Akıl ve zeka da gerek-
lidir. Dahası Türkiye yerelindeki tüm 
ihlalleri Avrupa İnsan Hakları Hukuku 
üzerinden kendi dillerinde yetkinlikle 
anlatabilecek bir hazırlığı da gerektirir. 
Bütün bunları bir araya getirebilen Ta-
hir dışında bir başka avukata rastlanma-
dığını bir kez daha hatırlatmadan geç-
meyelim. Tahir’in, Ali İsmail Korkmaz 
davasından çok farklı düşündüğü İstan-
bul Barosuna açılan davalara kadar bir 
çok davada hak savunucularının yanın-
da olmasını da unutmayalım ki onun 
Türkler ve Kürtler arasında nasıl gerçek 
ve güvenilir bir köprü olduğunu da bir 
kez daha görmüş olalım…

Tahir’in avukatlığı ve Kürtlerin avukat-
lığını esaslı bir karakter yapısı haline 
getirmesi üzerine çok şey söylenebilir. 
Şurası açıktır ki Tahir’in avukatlığı ve 
bir bütün olarak hayatı bize Kürtlerin, 
Türklerin hak düzeyleri, Türkiye’de hu-
kuk ve adaletin durumu ve daha ötesi 
Ortadoğu’nun politik ve hukuki ahvali 
konusunda kapsamlı ve öğretici bir ders 
olarak önümüzde durmaktadır. Bu ders 
bugün çok daha önemli ve yakıcı. Çün-
kü Ölümü hala bir türlü çözülemeyen 
bir “sır” olmaya devam ederken kendi 
cinayetini çözecek ilhamı yine Tahir’in 
sabrı, inadı, ısrarı ve aklı veriyor bizle-
re… onun ve bizlerin apaçık hayatımız 
bir resmî muammanın içinde kaybol-
maktan işte bu yolla kurtulacaktır…

“Şurası açıktır ki 
Tahir’in avukatlığı 
ve bir bütün 
olarak hayatı bize 
Kürtlerin, Türklerin 
hak düzeyleri, 
Türkiye’de hukuk 
ve adaletin durumu 
ve daha ötesi 
Ortadoğu’nun politik 
ve hukuki ahvali 
konusunda kapsamlı 
ve öğretici bir ders 
olarak önümüzde 
durmaktadır.
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Devlerle güreşen avukat: 
Şevket Epözdemir ve Kürt 

avukatlığın kaderi
Kürt avukatlığı, hakim savcılar ve avukatlar ve tabii ki 
emniyet kuvvetlerinin resmî yüzleri ile karşı karşıya 
değildir sadece. Avukatlığın yasa, anayasa ile kayıtlı 
ilişkiler ve iletişim alanı Kürt avukatlığı bakımından 
çoğu zaman yasanın ötesinde duran ve sadece sezilen, 
ilan edilmeyen, hayalet güçlerle de karşı karşıya 
kalmak demektir.

ORHAN GAZİ ERTEKİN
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Avukat Şevket Epözdemir 25 Kasım 
1993’te Tatvan’da evinin önünden kaçı-
rıldı ve bedeni ertesi gün Bitlis-Norşin 
yolunun kenarında, Jandarma karako-
lunun yakınında bulundu. Çeyrek yüz-
yıl önce işlenen bu cinayetin, ilk anda, 
artık geride kalmış bir zamana ait ol-
duğunu düşünebiliriz. Oysa artık daha 
iyi biliyoruz ki gerçekte “Kürdün bir 
zamanı yoktur.” Belki de hep aynı za-
manı yaşadığından, yaşamak zorunda 
bırakıldığından, tıpkı Şevket Epözde-
mir’in bedeni gibi ailesinden habersiz, 
onca akrabanın, eşin, biri henüz çok 
küçük çocuklarının arasından alelacele 
kaçırılıp devlet tarafından defnedilme-
sinden başlayarak cinayete dair daha 
nice ipuçlarından dolayı Kürtler her 
daim yeniden ölüme dönmek zorunda 
kalır ve zaman hep orada; ölümün kı-
yısında asılı durur. Bir cinayetin; her 
şeye rağmen orada, Tatvan’da kalmaya 
40 yıllık yeminli bir avukatın yaşamı ve 
ölümünün bir toplumun trajedisi ile üst 
üste geldiği yerdir aynı zamanda bu-
rası. Av. Faik Bucak’ın 1966’da Urfa’da 
katledilmesinden 27 yıl sonra 25 Kasım 
1993’te yani bundan tamı tamına 26 yıl 
önce öldürülen Şevket Epözdemir’e ve 
oradan da bugünkü “av mevsimleri”ne 
uzanan tarihsel hikaye bizi hep o don-
muş “tarihsel zaman”a; ölümün kıyısına 
mecbur eder ve biz ölümü hayatımızı 
anlamanın kılavuzu haline getirmek 
zorunda kalırız. Onunla kendimizi ve 
yitirdiklerimizi yeniden öğrenmeye ça-
lışırız. Kürde uygulanan hukuk bizi her 

“Bir cinayetin; her 
şeye rağmen orada, 
Tatvan’da kalmaya 
40 yıllık yeminli 
bir avukatın yaşamı 
ve ölümünün bir 
toplumun trajedisi ile 
üst üste geldiği yerdir 
aynı zamanda burası. 
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daim en başa dönmeye, her ölümü yeni-
den ve yeniden yaşamaya zorlar. Ve bu-
nunla ilgili bir başka şey daha var ki işte 
bu ölüm; Avukat Şevket Epözdemir’in 
ölümü bize bir toplumsal tarihi olduğu 
kadar Kürtlüğün Türkiye’deki tarihsel ka-
derinin meşum siyasal ve hukuksal dev-
relerini anlamamızın da anahtarını verir: 
Hep başa dönen ve doldurdukça boşalan 
bir çark bu…

Şimdi ben işte bunu yapmaya çalışacağım: 
Şevket Epözdemir’in hayatı ve ölümünü 
toplumsal tarihimiz kadar hukuk ve siya-
set tarihimizin takip edildiği sosyo-huku-
ki bir izlek haline getirmek istiyorum.

ÇOCUKLUK VE ‘İKİLİ BİR DÜNYA’YA 
DOĞMAK

Şevket Epözdemir, benim de 1999’da ilk 
hakimliğe başladığım Siirt Baykan ilçe-
sinin Mınar (Dilektepe) köyünde doğdu. 
Anlaşılacağı üzere orada her yer iki ad-
lıdır. Halkta yaşayan yer adları politik ve 
hukuki bir yeni statü yüklenerek yeniden 
yerel hayatın içine sokulmaya çalışılmıştır. 
Toplumsal hayat devlet müdahalesiyle iki-
ye yarılmış, böylece coğrafya öncelikle bir 
şizofrenik huzursuzluğun içinde kurul-
muştur. Şevket Epözdemir’in içine doğ-
duğu ve doğumuyla önünde bulduğu Bu 
“ikili dünya” onun ilerleyen zamanların-
da tercih edeceği avukatlığının toplumsal, 
hukuksal, siyasal kaderinin de toplamda-
ki şartlarını ve kısıtlılıklarını açığa çıkar-
maktadır.

“Şevket 
Epözdemir, benim 
de 1999’da 
ilk hakimliğe 
başladığım Siirt 
Baykan ilçesinin 
Mınar (Dilektepe) 
köyünde doğdu. 
Anlaşılacağı üzere 
orada her yer iki 
adlıdır.  
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Şevket Epözdemir’in kökleri esas ola-
rak Bitlis’e dayanıyordu ve büyük dede-
si Osmanlı’nın son dönemlerinde Siirt’e 
nahiye müdürü olarak atandığından iki 
kuşaktır Siirt’te yaşıyorlardı. Daha iki-
üç yaşına gelmeden bu kez babasının 
Diyarbakır’da yeni iş kurması nedeniyle 
Diyarbakır’a taşındılar. Birkaç yıl son-
ra dönüp ilkokulu yine Mınar köyünde 
okudu. Böylece küçük Şevket ilk ço-
cukluk ve yetişme koşullarını Bitlis-Si-
irt ve Diyarbakır kültür üçgeninden al-
mış oldu. Kıvrak bir zeka ile itirazı çok 
ince dokunuşlarla bir araya getirdiği 
“muzip”liği ile gelişmiş bir yer ve me-
kan terbiyesine dayalı beyefendiliğini 
bu kültür üçgeninden almış olsa gerek-
tir. İlkokulu Mınar’da okuduktan son-
ra Ergani Öğretmen Okulu’na gitti. İlk 
görev yeri yine Baykan’dı. Diyarbakır 
Eğitim Enstitüsü açıldıktan sonra orayı 
da bitirdi ve 1962-63’de Diyarbakır Ziya 
Gökalp Lisesinde Edebiyat öğretmenli-
ği yapmaya başladı.

KÜRT GENÇLİĞİ

Şevket Epözdemir, 68 kuşağından biraz daha önce gelişen bir “Kürt 
Gençlik Hareketi”ne yetişmiş, gençlik süreci bu hareketin yarattığı heye-
canı bir özgüvene taşıma dönemi olmuştur. Türkiye’de, genellikle, genç-
lik hareketlerinin 68 kuşağı ile başladığı düşünülür. Fakat bu Üniversiteli 
Kürt gençlerinin 1958-59’dan itibaren yavaş yavaş yükselen varlığını gör-
mezden gelmek anlamına gelecektir. 18-19. yüzyıldan itibaren sınıf ve 
köylü hareketlerinin dışında yeni bir siyasi hareket türü olarak üniversite 
merkezli “gençlik hareketleri” doğmuş, dönem ve yere bağlı olarak poli-
tik gelişmelere de etki edebilmiştir. Bu açıdan Kürt hareketlerinin 1960’lı 
yıllardaki partilere kadar uzanan örgütlü doğuşu açısından 1958-1959 

“Türkiye’de, 
genellikle, gençlik 
hareketlerinin 68 
kuşağı ile başladığı 
düşünülür. Fakat 
bu Üniversiteli Kürt 
gençlerinin 1958-
59’dan itibaren yavaş 
yavaş yükselen 
varlığını görmezden 
gelmek anlamına 
gelecektir.  
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gençlik çıkışını tecrübi bir geçmiş olarak 
görmek gerekir. Bu yanıyla Kürt gençlik 
hareketi 68 gençlik hareketinden öncedir. 
Şevket Epözdemir işte bu Kürt gençlik ha-
reketinin ikinci kuşağında yer alır ve bu 
kuşağı 1965’deki Türkiye Kürdistan De-
mokrat Partisi’nin kuruluş ve faaliyet sü-
reci içinde erkenden yakalamıştır.

1965 ÇIKIŞI

1965’te Türkiye Kürtlüğünün yaklaşık bir 
elli yıllık ayrı siyasal yaşam pratiğinden 
sonra Irak, İran ve Suriye Kürtlüğü ile 
hala müşterekler alanının bulunduğunu 
gösteren bir gelişme yaşandı. Mustafa Bar-
zani’nin Irak’taki mücadelesinin tarihsel 
bir sıçrama yaptığı anda Türkiye’de de bir 
Kürt Demokrat Partisi’nin kuruluş ve ör-
gütlenme süreci başladı. Parti Türkiye’den 
ayrılığı değil özerkliği savunuyordu. Buna 
karşılık devlet düzeyinde oldukça sert bi-
çimde karşılık buldu. Bir yıl sonra Par-
ti Başkanı Av. Faik Bucak çok şüpheli ve 
manidar bir suikast ile öldürülürken geri 
kalanlar hakkında dava açıldı. Fakat dava 
Diyarbakır yerine Antalya’ya taşındı. Tür-
kiye hukuk ve yargı tarihinde bunun ör-
neklerine sıkça rastlanır. “Kürdün davası” 
yasal olarak görülmesi gereken mahke-
me yerine genellikle coğrafya atlatılarak, 
başka deyişle yurtsuzlaştırılarak görülür. 
“Kürdün davası” bir yurt davası olduğu 
ölçüde mahkeme yurtsuzlaştırılır. Antal-
ya’daki bu davada Şevket Epözdemir’in 
ağabeyi ve partinin kurucularından olan 
Şakir Epözdemir de yargılanıyordu. Şev-

“Türkiye 
hukuk ve yargı 
tarihinde bunun 
örneklerine sıkça 
rastlanır. “Kürdün 
davası” yasal 
olarak görülmesi 
gereken mahkeme 
yerine genellikle 
coğrafya atlatılarak, 
başka deyişle 
yurtsuzlaştırılarak 
görülür.  
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ket Epözdemir ise partinin Diyarbakır 
Müfettişi olduğu için soruşturma geçirdi. 
Kürtlerin partileşmesine yönelik bu 1965 
çıkışı bir suikast, mahkemeler ve Şevket 
Epözdemir’in Yozgat Sorgun’a sürgünüy-
le karşılanmış oldu.

ÖĞRETMEN ŞEVKET EPÖZDEMİR 
VE 68’Lİ ÖĞRENCİLERİ

Şevket Epözdemir, Sorgun’dan sonra Kı-
rıkkale ve arkasından Ankara’ya edebi-
yat öğretmeni olarak atandı. Yaşadığı ilk 
gençlik süreci ve dava ve soruşturmalar 
onu öğretmenlikten hukuk ve yargı alanı-
na doğru yavaş yavaş taşıyordu ki 1970’te 
Ankara Hukuk Fakültesi’ne başladı. Bir 
yandan öğretmenlik yapıp diğer yandan 
hukuk fakültesinde öğrenciliğe devam 
ederken yoğun okuma faaliyetlerine de 
başlamıştı. Gandhi, daha ilk gençlik yıl-
larından itibaren sadece entelektüel ilgi-
sini çekmemişti. Aynı zamanda sonra-
ki avukatlık pratiğine de bir tarz ve eda 
oluşturacak bir kişilik ve mizaç olarak 
onun hayatına yerleşiyordu. Dingin ve 
barışçı doğasının içine hüznü de yerleşti-
receği haberler de aldı o yıllarda. Türkiye 
devrimci hareketinin iki önemli önderi 
Ömer Ayna ve Niyazi Yıldızhan Diyarba-
kır Ziya Gökalp Lisesi’nden öğrencileri 
olmuşlardı. 1972’de bu iki devrimcinin 
gazetedeki ölüm haberi çocuklarının ba-
balarını ağlarken gördüğü bir ilk andı. 
Epözdemir öğrencilerinin Diyarbakır Li-
sesi anılarını sonra da hep hüzünle sakla-
dı içinde…

“Türkiye devrimci 
hareketinin iki 
önemli önderi 
Ömer Ayna ve 
Niyazi Yıldızhan 
Diyarbakır Ziya 
Gökalp Lisesi’nden 
öğrencileri 
olmuşlardı. 1972’de 
bu iki devrimcinin 
gazetedeki ölüm 
haberi çocuklarının 
babalarını ağlarken 
gördüğü bir ilk andı. 
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‘KÜRT ÇALIKUŞU’

Şevket Epözdemir, Ankara Hukuk Fakül-
tesi’nden mezun olduktan sonra Tatvan’a 
yerleşme kararı aldı ve 1976’da Tatvan’da 
avukatlığa başladı. 1970’lerde Kürt coğraf-
yalarına dönüş fikri genellikle Diyarbakır’a 
dönüş olarak algılanıyordu. Orası sadece 
siyaset ve avukatlık eğilimleri açısından de-
ğil, aynı zamanda kültürel olarak da iddia 
sahiplerini içine almaya hazır, her eylemi 
ve iddiayı politikleştirmenin nispeten ko-
lay olduğu bir toplumsal-siyasal mekandı. 
Buna karşılık daha küçük il ve ilçeler ise fe-
dakarlık, yeni baştan başlamanın dayattığı 
sabır ve inanç sınayan zorlu politik coğraf-
yalardı ve bir tür “Çalıkuşu” saflığında bir 
adanmışlığı gerektiriyordu. Şevket Epözde-
mir’in bu seçimi ilk tercih ettiği 1970’ler-
den 1980’lerin darbe ortamına ve 1990’la-
rın Jitem tedhişlerine kadar uzanarak her 
geçen gün daha da zorlaşarak yenilenen bir 
tercih olarak kaldı. Çünkü 1980’lerde dar-
becilerin yıldırma ve tedhiş saldırıları daha 
sonra ise artık iyice resmileşen bir bir kaba 
güç gösterisi ve çapulculaşan bir görevliler 
dünyasına dönüşen bir politik mekanda 
var kalmak her gün daha da zorlaşacaktı. 
Böylece Şevket Epözdemir’in Tatvan ter-
cihinin gelip geçici bir caka ve sıradan bir 
Çalıkuşu hikayesi değil dayanıklı ve kalıcı 
bir halka adanma olduğu, her dönemdeki 
‘artık şehri terk edip Ankara İstanbul gibi 
nispeten mücadeleye uzak yerlere taşınma’ 
önerilerini aralıksız aldığında yeniden ve 
her gün bir kez daha reddetmesinden daha 
da aşikar hale geliyordu.

“Şevket 
Epözdemir’in bu 
seçimi ilk tercih 
ettiği 1970’lerden 
1980’lerin darbe 
ortamına ve 
1990’ların Jitem 
tedhişlerine kadar 
uzanarak her 
geçen gün daha 
da zorlaşarak 
yenilenen bir 
tercih olarak kaldı.  
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KÜRT HAK HAREKETİ VE ŞEVKET 
EPÖZDEMİR

Şevket Epözdemir Kürt hak hareketinin 
ikinci kuşak temsilcilerinin ilk öncülerin-
den sayılabileceği gibi ilk kuşağı çok erken 
yakalayabilen Kürt avukatı olarak da değer-
lendirilebilir. Nitekim ağabeyi Şakir Epöz-
demir’in yargılandığı davada savunmanın 
hazırlanması ve yazımında başlıca katkı sa-
hibi olduğu da kabul edilmektedir. Burada-
ki savunmanın Kürtler açısından ilk siya-
si savunma olduğu gerçeğini de bir kenara 
kaydedelim mutlaka. Şevket Epözdemir’in 
üstlendiği “Gandhi tarzı” Kürt avukatlık bir 
müvekkili değil bir hayatı; hukuk düzeninin 
dışına kategorik olarak itilmiş ve kolaylıkla 
canı yakılabilecek olanı, onun düzen karşı-
sındaki varlık iddiasını üstlenmek zorunda 
kalmıştır. Bir kollektif temsilin ve vekaletin 
üstüne oturmak  hukuk düzeni ile olan Kürt 
avukatın ilişkisini bilmek-bilmemek, doğ-
ru olanı, doğru yolu aramak gibi iletişim ve 
tartışmalar düzeyinin ötesine ontolojik bir 
alana taşır. Epözdemir’in Kürt hak hareke-
ti içindeki yerini derinleştiren ve özgün bir 
serüvene dönüştüren temel tarzlardan birisi-
nin de Gandhi türü avukatlık ve siyasetçilik 
olduğunu, avukatlık pratiklerini toplumsal 
çatışmanın ılımlı ilişkilerine ve yeni ve yara-
tıcı tarzlara taşıma eğilimi olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu eğilimin iki temel özelli-
ğinden bahsedilmelidir. Birincisi sükunet, 
sabır ve sivil itaatsizlikle örülmüş bir direniş 
ve ikincisi ise hukuk düzeninin bütün o hi-
yerarşik işleyişi ve yapılarına karşı gösterilen 
cesaret. Yani “devlerle güreşmek”…

“Şevket 
Epözdemir’in 
üstlendiği 
“Gandhi tarzı” 
Kürt avukatlık 
bir müvekkili 
değil bir hayatı; 
hukuk düzeninin 
dışına kategorik 
olarak itilmiş ve 
kolaylıkla canı 
yakılabilecek 
olanı, onun düzen 
karşısındaki 
varlık iddiasını 
üstlenmek 
zorunda kalmıştır. 
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DEVLERLE GÜREŞEN AVUKAT

Kürt avukatlığı, hakim savcılar ve avu-
katlar ve tabii ki emniyet kuvvetlerinin 
resmî yüzleri ile karşı karşıya değildir 
sadece. Avukatlığın yasa, anayasa ile 
kayıtlı ilişkiler ve iletişim alanı Kürt 
avukatlığı bakımından çoğu zaman ya-
sanın ötesinde duran ve sadece sezilen, 
ilan edilmeyen, hayalet güçlerle de karşı 
karşıya kalmak demektir. Kürt avukat-
ları bu kayıtdışı ve ilan edilmemiş güç-
lerle tek başlarına karşı karşıya kalırlar. 
Resmî güçler sessizce devreden çıkar-
ken arkalarındaki devler yavaş yavaş 
meydana tek gerçek güç olarak çıkar. Bu 
nedenle Kürt avukatları, duruşma pra-
tikleri ve hukuki teknik tartışmalarla 
sınırlı bir hukuki yüzleşmenin ötesine 
geçerek var olmak zorundadır. Avukat-
lığı, her bir dosyasındaki etnik-kültürel 
eşitsizliğin derinliklerinde yeniden ku-
rup kollektif bir temsil ve vekalet iliş-
kisine de taşımak zorundadır. Böylece 
Kürt avukatlığını, başka deyişle Kürt 
hak hareketini yüklenmek, bir temsi-
lin ötesine taşar ve ölümün sınırların-
da var edebildiği; o inanç, sabır, sebat 

ve cesaret ile görünen ölüme tevekkül katan bir dervişlik hali olarak da 
yaşanır. Bu şu demektir: Kürt avukat yalnızca hukuk düzeninin hukuki 
vaatlerini takip ve talep etmek değil aynı zamanda o hukuk devletinin 
bütün o saklı şiddet grupları ve pratikleri ile de yüzleşecek bir cesaret 
geliştirmek zorundadır. Aksi halde orada tutunamaz. Ya düzen içinde 
ekmek parasının yollarını bulmak zorundadır. Ya da cesareti seçmek zo-
rundadır. Türkiye hukuk düzeninin her Kürt avukata bir biçimde dayat-
tığı bir tercihtir aynı zamanda bu. Eğer bir avukatlık içinde bu şekilde 
tehdit ile ödül arasında bir tercih alanı var ise o hukuk düzeni avukatlığı 

“Bu şu demektir: 
Kürt avukat yalnızca 
hukuk düzeninin 
hukuki vaatlerini 
takip ve talep etmek 
değil aynı zamanda 
o hukuk devletinin 
bütün o saklı şiddet 
grupları ve pratikleri 
ile de yüzleşecek bir 
cesaret geliştirmek 
zorundadır. Aksi halde 
orada tutunamaz. 
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katmanlı biçimde ve ideolojik bir mer-
kez ve çevreye arasında ikiye bölmüş 
demektir. İşte Türkiye avukatlığının 
yüzleşmesi gereken şeylerden birisi de 
budur. Fakat her nasılsa Faik Bucak’ın 
1966’da manidar biçimde öldürülme-
sinden başlayarak örneğin Şevket Epöz-
demir’in öldürülmesine kadar uzanan 
cinayetleri soru ve sorgulama alanının 
kasten dışarıda tutulmuştur. Bu açıktır 
ki Türkiye avukatlığının Kürt haklarına 
olan kayıtsızlığından öte nefreti ile de 
açıklanmalıdır. Türkiye avukatlığının 
“hak” ile olan ilişkisinin yüzeysel, sığ ve 
ikiyüzlü olmasının; kendine has bir ci-
vitas yaratamamasının sebeplerinin en 
başında bu vardır. Çünkü Türkiye avu-
katlığı “hak”kı yurttaşların birbirine 
yasa ile bağlılığından değil kendi çıkarı 
ve kendi hikayesi üzerinden kurmuştur. 
Tıpkı Cumhuriyet gibi. Bu da Türkiye 
avukatlığının şiddete dönük yatkınlığı-
nı açığa çıkarır…

Türkiye ve Ortadoğu’da Kürt avukatlı-
ğının bu kaderi çok aşikar bir çelişkinin 
hukuk düzeninin-düzenlerinin tam or-
tasında tüm canlılığıyla yaşamaya de-
vam etmesi anlamına gelir. Bu da, Kürt-
lüğün ve dahi Kürt avukatlığının aslında 
bütün “olağan” ve “doğal” halleriyle bir 
“suç” merkezi haline gelmeleri-getiril-
meleri gerçeğidir. Söylemek istediğim 
şey şudur: Şevket Epözdemir Kürtler 
açısından yeni bir siyasi ve hukuki kül-
türün doğduğu ya da doğum sancıla-
rı yaşadığı yerde doğdu ve öldü, daha 

“Türkiye ve 
Ortadoğu’da Kürt 
avukatlığının bu 
kaderi çok aşikar 
bir çelişkinin 
hukuk düzeninin-
düzenlerinin tam 
ortasında tüm 
canlılığıyla yaşamaya 
devam etmesi 
anlamına gelir. 
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doğrusu öldürüldü. Kürtler açısından 
siyasi düzenin ana akım partilerinden 
kopuş ile avukatlığın yeni tarzda inşa-
sı birlikte doğdu ve kaçınılmaz olarak 
devletin merkezi güçlerini karşısında 
gördü. Bu kültürün büyüme eğilimi ve 
potansiyeli oldukça yüksekken ve “nor-
mal” olana yani “hukuki” olana dönüş-
me sürecindeyken birden bire krimi-
nal hale geldi. Kürt siyaseti kadar Kürt 
avukatlığı da işte bu garip çelişkinin 
üzerine oturur. Kürtlerin yerelde yaşa-
yan bir Kürtlük hukuku oluşturma eği-
limi belirli bir potansiyel olarak kaldığı 
sürece olağanlık sınırına kadar müsa-
ade edilmiş buna karşılık ise herhangi 
bir alanda bir Kürtlük rutini ve biriki-
mi gerçekleştiği noktada kriminal hale 
gelmiştir. Daha açık olarak söylememe 
müsaade edin: Kürtler’in bütün olağan 
hukuki ve siyasi pratiklerinin bir “ano-
mali” bir “suç” olarak kurgulandığı bir 
hukuk düzeni ile karşı karşıyayız ve bu 
derin çelişki Türkiye hukukunun bütün 
güvenirliliğini yitirmesine ve iki yüz-
lü bir yolda ilerlemesine de yol açıyor. 
Kürtlerin siyaseti de hukuku da işte bu 
eşikte bekler haldedir. Şevket Epözde-
mir işte o eşikte öldürülmüştür…

VE VEDA VE HÜRMET

Şevket Epözdemir’in dingin doğa-
sı kendisine yönelen her türlü sertliği 
ve baskıyı bilge ve naif bir kavrayışın 
içinden karşılamasını sağlamıştı ve bu 
durum beklendiğinin tersine direniş 

“Daha açık olarak 
söylememe müsaade 
edin: Kürtler’in bütün 
olağan hukuki ve 
siyasi pratiklerinin bir 
“anomali” bir “suç” 
olarak kurgulandığı 
bir hukuk düzeni 
ile karşı karşıyayız 
ve bu derin çelişki 
Türkiye hukukunun 
bütün güvenirliliğini 
yitirmesine ve iki 
yüzlü bir yolda 
ilerlemesine de yol 
açıyor. 
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ve mücadelenin kalıcı, yerli ve cüret-
kar olmasını sağlayanın basit bir caka, 
kaba bir meydan okuma değil derin bir 
tevazu, sabır ve barışçıl ama aktif bir 
tevekkül olduğunu da kanıtlıyor. Dışa-
rının o büyük gürültüsü ve gücün ve 
egemenin şiddeti Şevket Epözdemir’in 
içindeki sükunetle kolaylıkla yerle bir 
edilmese bütün o acılara ve onlarca yıl 
süren daimi tehditlere karşı hala ayak-
ta kalabilmesi ve gitmemekte direnme-
si mümkün olmayacaktı. Oğlu Serdar 
Epözdemir’in yerinde biçimde söyledi-
ği gibi ölümü de bütün o baskıların ve 
şiddetin ve dahi tehdidin işe yaramadı-
ğı yerde; onun ruhsal derinliğinin karşı 
tarafta yarattığı bir taşkınlığın, öfke ve 
nefretin sonucu olarak da düşünülebi-
lir. Bu yüzdendir ki sadece öldürmek-
le yetinmeyip vücuduna eza ederek, 
işkence yaparak bir nefretin damgası 
vurulacaktı… Bir deyişe göre insanlar 
en güçlü yerlerinden vurulurlarmış. Av. 
Şevket Epözdemir, cesaretiyle dinginli-
ğini, zekası ile aklını birleştirdiği yerde 
devlerle yarışma gücü buldu, bulabildi. 
Ondandır ki egemenlerin aklında hep 
cüreti kaldı… Geriden gelenlerin en 
çok ihtiyaç duyduğu şey işte bu cüretti. 
Devlerle güreşme cüreti…

Ruhu şad olsun…

Demokrat Yargı Eşbaşkanı verilmesi 
evrensel hukuk kuralları ve insanlık ge-
reğidir.

“Bir deyişe 
göre insanlar en 
güçlü yerlerinden 
vurulurlarmış. Av. 
Şevket Epözdemir, 
cesaretiyle 
dinginliğini, zekası 
ile aklını birleştirdiği 
yerde devlerle 
yarışma gücü buldu, 
bulabildi. Ondandır ki 
egemenlerin aklında 
hep cüreti kaldı… 
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Avukatlık ruhsatı bekleyen 
genç bir hukukçudan Metin 
Feyzioğlu’na açık mektup

Derslerde anlattığınız suçsuzluk karinesi tersine döndü 
Metin Bey, artık suçlu olmak için suçluluğunuzun kesin 
olarak ispat edilmesine gerek yok, suçsuz olduğunuzu 
kesin olarak ispatlamanız gerekiyor. Suçlu olmanız için en 
ufak bir şüphe yetiyor artık Metin Bey, artık ‘şüpheden 
sanık değil devlet yararlanıyor.’ Belki size ironik gelecek 
ama ‘kamu adına kamunun kendisi cezalandırılıyor’ sayın 
başkan.

ULAŞCAN KURT
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Sevgili Metin Feyzioğlu,

Sevgili ‘başkanım’, ‘üniversite hocam’, 
‘meslektaşım(!);

Size bu satırları yazarken büyük bir endişe 
içerisindeyim. Neden diye sorarsanız- ki 
soracağınızı ümit ediyorum- Adalet Ba-
kanlığı avukatlık ruhsatımı almamı uygun 
görmedi. Gerekçeleri ise Avukatlık Kanu-
nu 5/3; yani hakkınızda devam eden ko-
vuşturmalar varsa Adalet Bakanlığı maa-
lesef ruhsat almanızı uygun görmüyor 
Metin Bey.

Şimdi bir Ceza Usul Hukuku profesörü 
olarak diyeceksiniz ki: “Suçsuzluk karinesi 
var olur mu öyle şey!”

Evet Metin Bey bence de inanılır şey de-
ğil ama gerekçe bu! Masumiyet karinesi 
yani sizin deyiminizle ‘suçsuzluk karinesi’ 
ayaklar altında. Size bir sır vereyim Metin 
Bey, aslında yargı siyasi iktidarın topyekun 
güdümüne girdiğinden beridir bu böyle.

Derslerde anlattığınız suçsuzluk karinesi 
tersine döndü Metin Bey, artık suçlu ol-
mak için suçluluğunuzun kesin olarak is-
pat edilmesine gerek yok, suçsuz olduğu-
nuzu kesin olarak ispatlamanız gerekiyor.

Suçlu olmanız için en ufak bir şüphe yeti-
yor artık Metin Bey, artık ‘şüpheden sanık 
değil devlet yararlanıyor.’ Belki size ironik 
gelecek ama ‘kamu adına kamunun kendi-
si cezalandırılıyor’ sayın başkan.

“Evet Metin 
Bey bence de 
inanılır şey değil 
ama gerekçe 
bu! Masumiyet 
karinesi yani 
sizin deyiminizle 
‘suçsuzluk karinesi’ 
ayaklar altında. 
Size bir sır vereyim 
Metin Bey, aslında 
yargı siyasi 
iktidarın topyekun 
güdümüne 
girdiğinden beridir 
bu böyle. 
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Bu arada herhangi bir açıklamanız 
olmadı biliyor musunuz bilmiyorum 
ama unutmadan söyleyeyim 24 Ocak 
Tehlikedeki Avukatlar Günü bu sene 
Türkiyeli avukatlara ithaf edildi. Dış 
güçlerin oyunu olacak ki 6 sene içeri-
sinde iki kere bu şerefe nail olduk, gu-
rurluyuz Metin Bey!

Meslektaşlarınız yaklaşık 14-15 aydır 
çeşitli hapishanelerde tutuklu Metin 
Bey. Sağolsun devletimiz avukatlar 
hapishanedeki müvekkilleri nasıl his-
sediyor deneyimlesinler diye büyük 
çaba gösteriyor. Ah şu başımızdaki 
yüce devlet olmasa nasıl öğrenecektik 
bütün bunları, sonsuz teşekkür ediyo-
ruz kendilerine sizin aracılığınızla.

Meslektaşlarınız öldürülüyor Metin 
Bey, her gün darp ediliyor, tacize uğ-
ruyor, mevcut hakları dahi kullandı-
rılmıyor. Tutuklanıp babalarının ce-
nazesine kelepçeyle götürülüyorlar 
inanır mısınız? Avukatların sabırlarını 
ve dirençlerini sınamak için güzel bir 
yöntem. Bu avukatlar da pek yaman(!) 
olsa gerek ki bir türlü pes etmiyorlar.

Bir de mesleğimiz büyük bir dönüşüm 
içerisinde Metin Bey. Git gide işçile-
şen avukatlıktan bahsediliyor dışarı-
da. Özellikle genç avukatların büyük 
bir çoğunluğu işçi avukatlık yapıyor-
muş. Duyduğuma göre yavaş yavaş 
bilinçlenmeye de başlamışlar. Kendi-
leri bilinçli olarak ‘işçi avukat’ kavra-

“Meslektaşlarınız 
öldürülüyor Metin Bey, 
her gün darp ediliyor, 
tacize uğruyor, 
mevcut hakları dahi 
kullandırılmıyor. 
Tutuklanıp babalarının 
cenazesine kelepçeyle 
götürülüyorlar inanır 
mısınız? 
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mını kullanıyorlarmış. “Patron avu-
katla aramızda sınıfsal bir çelişki var” 
diyorlarmış,o ne demekse. Böyle ‘işçi’, 
‘sınıf ’ gibi ‘komünist komünist’ terim-
leri kullanmaya devam ederlerse yüce 
devletimiz gerekeni yapacaktır zaten 
Metin Bey, canınızı sıkmayın siz.

Tutuklu avukatlar, işçi avukatlar vs. 
çok güzel şeyler söylüyorlar. Sanırım 
onlara kanmak üzereyim Metin Bey.

Bu önemsiz ayrıntıları anlatırken sizin 
yaptığınız büyük icraatları es geçtim 
sanmayın. Genç bir hukukçu ve avu-
kat adayı olarak icraatlarınız beni öy-
lesine heyecanlandırıyor ki.

Hele şu ‘küresel güçlerin demokrasi-
nin beşiği olan ülkemizde sandığı gü-
vensiz gösterip devletimize müdahale 
zemini hazırlama’ oyununu boşa çıka-
rışınız yok mu! İşte o an sizin büyük 
bir başkan olduğunuzu anlamıştım 
Metin Bey.

Ya en büyük sorunumuz olan ‘yeterli-
lik sınavı’ meselesine ne demeli! Her 
üniversitede hukuk fakültesi açılıyor, 
devletimiz ne yapsın ki takip edemiyor 
artık. Sonra bu fakültelerden mezun 
olanlar geliyor pastamızı bölüşmeye 
çalışıyor Metin Bey. Sayın Adalet Ba-
kanımızla birlikte formüle ettiğiniz bu 
sınava hangi akılsız karşı çıkar ki?

“Ya en büyük 
sorunumuz olan 
‘yeterlilik sınavı’ 
meselesine ne demeli! 
Her üniversitede 
hukuk fakültesi 
açılıyor, devletimiz 
ne yapsın ki takip 
edemiyor artık. Sonra 
bu fakültelerden 
mezun olanlar geliyor 
pastamızı bölüşmeye 
çalışıyor Metin Bey. 
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Çocuklarımız 5-6 yaşından itibaren 
bir yarışın içinde zaten, sınavsız kal-
mamaları gerek. Yoksa mazallah ne 
yapacaklarını şaşırıp kitap felan okur-
lar, o zaman nasıl başa çıkarız?
Sınav önerinizi sonuna kadar destek-
liyorum hatta artırıyorum; her sene 
sonunda avukatlığımızı sınayacak şe-
kilde bir ölçme, değerlendirme sına-
vı getirilsin. Bu sınavı geçemeyenler 
avukatlıktan atılsın, keza pasta çok 
bölündü Metin Bey.

Neyse Metin Bey, sayın başkanım çok 
uzattım, mektubumun başında endi-
şeli olduğumu belirtmiştim. Sakın ola 
kendim için endişeli olduğumu san-
manızı istemem.

‘Terörü kahretme’ ve ‘milli bir teşki-
latlanmaya yönelme’ konusundaki ka-
rarlılığınız beni biraz duygusallaştırdı 
galiba. Bu büyük icraatlarınızı gerçek-
leştirirken dış mihrakların hain oyun-
larını devreye sokmaları endişelendi-
riyor beni Metin Bey. Ama evelallah 
başaracağınıza olan inancım tam ve 
düşündükçe koltuklarım kabarıyor.

Son olarak benim ruhsat meselesine 
gelirsek Metin Bey, çok da önemli de-
ğil. Yüce devletimizin ve sizin sorun-
larınızın yanında devede kulak. Zaten 
orta direk bir ailenin çocuğuyum Me-
tin Bey sizin gibi bürokrat bir aileden 
gelmiyorum- Ah o kadar özeniyorum 
ki size!-, siz yeter ki ‘sorunlarımızı’ çö-

“Son olarak benim 
ruhsat meselesine 
gelirsek Metin Bey, 
çok da önemli değil. 
Yüce devletimizin ve 
sizin sorunlarınızın 
yanında devede kulak.  
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zün biz tanzim satış kuyruğundan güç 
bela aldığımız kuru soğan ve ekmekle 
idare ederiz. Alışık olmadığımız şey 
değil.

Şimdi dosyam sizin önünüzde Metin 
Bey, ilk yönetim kurulu toplantısında 
avukat olup olmayacağıma karar vere-
ceksiniz. Bu kadar sorununuzun içeri-
sinde başınızı ağrıttıysam lütfen kusu-
ruma bakmayın.

Sakın sizden özel bir beklenti içerisine 
girdiğim düşüncesine kapılmayın, yal-
nızca hakkım olanı istiyorum.

Evet, artık söz sizde Metin Bey, sayın 
başkan, sevgili hocam. Meslektaş mı 
olacağımız yoksa Ankara İdare Mah-
kemeleri’nin birinde husumetli iki ta-
raf mı olacağımız konusundaki karar 
artık sizde.

Kararınızı sabırsızlıkla bekliyor ve ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum.

Hoşçakalın…

“Evet, artık söz 
sizde Metin Bey, 
sayın başkan, sevgili 
hocam. Meslektaş 
mı olacağımız 
yoksa Ankara Idare 
Mahkemeleri’nin 
birinde husumetli iki 
taraf mı olacağımız 
konusundaki karar 
artık sizde.  
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Avukatlıktan sanıklığa 
giden yol

Avukat H. Hakan Günaslan neden avukatlık 
sandalyesinden apar topar bir şekilde sanıklık 
sandalyesine oturtuldu? Tabiri caizse “dosyasına” iyi 
çalıştığı için ve savcılık makamının yapması gereken 
“maddi gerçeği” açığa çıkarma işini keyfi ve fiili 
engellemelere rağmen açığa çıkardığı için…

DİLEK YILMAZ
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Her mesleğin olduğu gibi avukatlık 
mesleğinin de handikapları vardır. 
Atasözlerimiz her yiğidin bir yoğurt 
yiyişi vardır diye nitelendirse de bu 
durumu… Yiğidin yoğurt yeme şekli 
bazen yiğitliğe de halel getirebiliyor… 
Bu yazıya konu olan meslektaşım, 25 
yıllık dostum avukat H. Hakan Gü-
naslan’ın başına gelenler tamamen bu 
“handikapların” dışında absürt diyebi-
leceğimiz, kara mizaha konu olabile-
cek bir durum…

Avukat H. Hakan Günaslan mesleğini 
icra ederken, özensiz davranmamış, 
müvekkilin kendine güvenini kötü-
ye kullanmamış, kendine verilen ve-
kaletin hakkını sonuna kadar yerine 
getirmiştir. Balıkesir/Kepsut L Tipi 
Cezaevi’nde 8.5 ay boyunca cezaevi 
görevlilerinin bilgisi dahilinde işken-
ceye maruz kalan; nihayetinde “sahip-
siz ve Kürt olduğu için” öldürülen Ulaş 
Yurdakul’un ailesine gönüllü avukatlık 
yapmıştır… Bu tutumuyla avukatlık 
mesleğinin aynı zamanda insan hak-
ları savunuculuğu olduğunun da altını 
çizmiş, yeniden anımsatmıştır.

Ulaş Yurdakul, Balıkesir/Kepsut L Tipi 
Cezaevi’nde 14.04.2016 tarihinden, öl-
dürüldüğü gün olan 01.01.2017 tari-
hine kadar sabah akşam öldürülesiye 
dövülmüş, ilaçlarla uyuşturulmuş, tu-
valetin karşısındaki merdiven altında 
yatırılmış ve en sonunda öldürülmüş-
tür.

“Avukat H. Hakan 
Günaslan mesleğini 
icra ederken, özensiz 
davranmamış, 
müvekkilin kendine 
güvenini kötüye 
kullanmamış, kendine 
verilen vekaletin 
hakkını sonuna kadar 
yerine getirmiştir. 
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Savcılık makamı, cezaevinde yaşanan 
bu yaşam hakkı ihlaline ilişkin; gerçe-
ği açığa çıkaracak etkin bir soruştur-
ma yürütmemiş… Şüpheliler arasında 
devlet memurlarının da bulunduğu 
anlaşılınca, tam tersi kol kırılır yen 
içinde kalır anlayışıyla, cinayetin üstü 
örtülmeye çalışılmıştır. Olayın ülke 
basınına yansımasıyla inceleme yapıl-
mış, yapılan bu inceleme sonucu sav-
cılıkça sonuçlandırılan soruşturmanın 
yetersiz olduğu açığa çıkmıştır.

Buraya kadar şaşırmamış, duyarlı her 
insan gibi “memleketimden bir hu-
kuk(suzluk) manzarası”na daha ta-
nık olmanın tarihsel ağırlığı altında 
ezilmiş olabilirsiniz. Ama Avukat H. 
Hakan Günaslan’ın absürt diyebilece-
ğimiz hikayesi bundan sonra başlıyor. 
Hakkında “soruşturmanın gizliliğini 
ihlal”den soruşturma başlatılan mes-
lektaşım avukatlık sandalyesinden 
kaldırılıp bir anda sanık sandalyesine 
oturtuluyor.** Olayın trajik noktası 
savunma makamının, hangi koşul-
lar altında, nasıl sanık olabileceğinin 
şartlarının uygulamada öngörülebilir 
olmamasıdır… Soru ya da sorun şu: 
Avukata dahi uygulanmayan yazılı 
hukuk, normal vatandaşa ne derece 
uygulanır? Avukatın dahi haklarının 
güvence altında olmadığı bir ülkede, 
normal vatandaşın hakları ne kadar 
güvence altında olabilir?

“Buraya kadar 
şaşırmamış, duyarlı 
her insan gibi 
“memleketimden 
bir hukuk(suzluk) 
manzarası”na daha 
tanık olmanın tarihsel 
ağırlığı altında ezilmiş 
olabilirsiniz. Ama 
Avukat H. Hakan 
Günaslan’ın absürt 
diyebileceğimiz 
hikayesi bundan sonra 
başlıyor. 
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Avukat H. Hakan Günaslan neden 
avukatlık sandalyesinden apar topar 
bir şekilde sanıklık sandalyesine otur-
tuldu? Tabiri caizse “dosyasına” iyi ça-
lıştığı için ve savcılık makamının yap-
ması gereken “maddi gerçeği” açığa 
çıkarma işini keyfi ve fiili engellemele-
re rağmen açığa çıkardığı için… Ada-
letin savunucusu ve yerine getiricisi 
olduğu için…

Burada sadece Avukat H. Hakan Gü-
naslan değil, yargı sistemi ve biz avu-
katlar da tehdit altındayız aslında… 
Normal vatandaşı varın siz düşünün… 
Aba altından gösterilen sopa hepimi-
ze… Dün tek tip insan yaratmak için 
toplumun büyük kesimlerini ötekileş-
tirenler, bugün tek tip hukuk ve hu-
kukçu yaratma çabası içerisindeler…

Geçmiş yıllarda çokça konuşulduğu 
üzere; mesleğimizi icra ederken giy-
diğimiz cübbemizin bile iliklenecek 
düğmesinin olmaması; biz adalet sa-
vunucularının ne kadar güçlü tarihsel 
geleneği olduğunun göstergesidir… 
Bir anlık kibre kapılıp bunu unutan 
“efendisinin memurlarına” bu durum 
itinayla hatırlatılır…

“Geçmiş yıllarda 
çokça konuşulduğu 
üzere; mesleğimizi 
icra ederken 
giydiğimiz cübbemizin 
bile iliklenecek 
düğmesinin 
olmaması; biz adalet 
savunucularının ne 
kadar güçlü tarihsel 
geleneği olduğunun 
göstergesidir…
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Suçlar ve Cezalar Hakkında
Yazar: Cesare Beccaria
Katkıda Bulunanlar: Yavuz Alogan, 
Şebnem Çiler Tabakçı
Yayınevi: İmge Kitabevi
Baskı Yılı: 2016 
Sayfa Sayısı: 222

Avukatlık Mesleği

Yazar: Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan
Yayınevi:  Fakülteler Barış Kitabevi
Baskı Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 644

Kitaplarda ‘Savunma’...
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Hukuk ya da Kukla Tiyatrosu

Yazar: Cemal Bali Akal
Yayınevi: Dost Kitabevi
Baskı Yılı: 2014 
Sayfa Sayısı: 186

Savunma Saldırıyor

Yazar: Jacques Verges
Çeviren: Vivet Kanetti
Yayınevi:  Metis Yayıncılık
Baskı Yılı: 2009
Sayfa Sayısı: 120

Kitaplarda ‘Savunma’...
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Yargı Bağımsızlığı

Yazar: Kurtuluş Tayanç Çalışır
Yayınevi: Adalet Yayınevi
Baskı Yılı: 2016 
Sayfa Sayısı: 409

Türkiye’de Yargı Yoktur

Yazar: Orhan Gazi Ertekin , Uğur Yiğit , Faruk 
Özsu , Kemal Şahin , Muzaffer Şakar
Yayınevi: Tekin Yayınevi
Baskı Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 224

Kitaplarda ‘Savunma’...
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Suç ve Ceza

Yazar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Çeviren: Hasan Ali Yücel
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Baskı Yılı: 2006 
Sayfa Sayısı: 704

Tarihe Geçen Savunmalar

Yazar: Ömür Uzel
Yayınevi:  Karakarga Yayınları
Baskı Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 216

Kitaplarda ‘Savunma’...



79

Dava
Yazar: Franz Kafka
Çeviren: Hüseyin Salihoğlu
Yayınevi: İmge Kitabevi
Baskı Yılı: 2018 
Sayfa Sayısı: 293

Diriliş

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Çeviren: Ayşe Hacıhasanoğlu
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Baskı Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 637

Kitaplarda ‘Savunma’...
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Sokrates’in Savunması

Yazar: Platon
Çeviren: Ari Çokona
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Baskı Yılı: 2012 
Sayfa Sayısı: 220

Dreyfus Olayı

Yazar: Emile Zola

Yayınevi: Yalçın Yayınları

Baskı Yılı: 2004

Sayfa Sayısı: 184

Kitaplarda ‘Savunma’...


