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(istanbul Barosu)

GÜNDEM MADDESİ 1-2-3
AÇILIŞ,
DİVANIN OLUŞTURULMASI,
SAYGI DURU ŞU

Av. Berra BESLER (Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı): Avukatlık Kanunu'nun 116. maddesine göre şu
anda toplam 399 delegemizden 225 değerli meslektaşımız teşrif ettikleri için, Ola ğanüstü Genel Kurulumuzu açmak üzere
yeterli nisap sağlanmıştır.
Genel Kurul çalışmalarına başlayabilmemiz için Divanı
oluştıırmamız gerekiyor. Divan için de ğerli üyeler, herhangi
bir önergeniz var mı?
Sayın delegeler; bana ulaşan bir önergeyi sizlere sunuyorum.
"Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına;
12-13 Haziran 2010, 11. Olağanüstü Genel Kurulumuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığı na İstanbul delegesi Sayın Av.
Küzım Kolcuoğlu'nu, Başkan Yardımcılığı na İzmir Barosu Başkanı Sayı n Av. Özdemir Sökmen'i; üyeliklere Tunceli Barosu Başkanı
Sayın Av. Nazik Dizdaroğlu'nu, Elazığ Barosu Başkanı Sayın Av.
Rüstem Septioğlu 'nu öneri yoruz.
Saygı lanmızla."

önerge sahipleri: Av. Vedat Ahsen Coşar, Av. Muammer
Aydın, Av. Güneş Gürseler.
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BESIEW İ N
KONU ŞMASI

Türkiye Barolar Birli ği 11. Ola ğanüstü Genel Kurul Tutano ğı

Bilgilerinize sundum efendim. Başka önerge var mı? Olmadığına göre, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... KaKONU ŞMASI bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayı
n Divanı yerine davet ediyorum.
Sayın Kolcuoğlu, Sayın Sökmen, Sayın Dizdaroğlu ve Sayin Septioğlu; buyurun efendim.
BERRA

BESİiRİN

1Av. Kazım KOLCUOĞLU (Divan Başkanı): Çok değerli meslektaşlarım; Başkanlık Divanı oluştu, ancak Başkan YarKONU ŞMASI dımcisı arkadaşım
ı z biraz gecikti, yoldaymış. Eğer arzu eder0seniz (onun biraz sonra gelmesi fazla bir sorun yaratmayacağı için), ben gündeme göre kongreye devam etmek istiyorum.
Gündemimizi kisaca sizlere arz edeyim:
KMM

KOI£UOĞW'NUN

1. Açılış
2. Başkanlık Divan'ının oluşturulması,
3. Saygı Duruşu,
4. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı'nın toplantıyı açış konuşması,
5. Dilekler.
n saptan6. Türkiye Barolar Birliği başkan adaylarını
masi,
7. Türkiye Barolar Birli ği Başkan Yardımcısı'nın kapanış konuşmasi.
Bu düzenleme konusunda herhangi bir yer değiştirme
önerisi olan var mı? Eğer gündemi bu şekilde kabul ederseniz, aynen uygulayaca ğım.
Benim aldığım, ş u anda da Yönetim Kurulu'na gelen, sorma gereğini duyduğum şekilde Yönetim Kurulu karar ındaki sıralama da aynı şekildeymiş. Zannediyorum bir baskı hatasıyla delegelere önce dilekler, sonra başkanların konuşması
ve tamtılması şeklinde geçmiş. Onu da bir açıklık getiri1mei
bakımından Yönetimden rica edeyim. Evet, öyleymi ş.
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Yer değiş tirme, lehte ve aleyhte konu şmaya gerek yok,
zaten öyleymiş. Önce başkanları n konuşması, sonra dileklerin bildirilmesi bakımı ndan yer değiştirmesi önerisini oylarını za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemin hemen 3. maddesine geçiyoruz; sayg ı duruş u maddesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder
Atatürk ve arkadaşları , Türkiye Barolar Birliğ i'nin çok değerli Başkan
ı Özdemir Özok ve önceki ba şkanların-ıız; İzmir Barosu önceki Başkanımız ve kaybettiğimiz de ğerli meslektaşlarımız anısma hepinizi 1 dakikalı k saygı duruşuna davet ediyorum.
(Saygı duruş u, İstiklal Marşı)

Başkan: Çok değerli başkanları m, çok değerli meslektaşlarım... Güven duymak suretiyle, oylar ınızla bizi Divan olarak seçmeniz dolayısı yla hepinize, hem şahsım, hem de Divan adına teş ekkürlerimi sunmak istiyorum.
Bu "Olağanüstü Genel Kurul"u keşke yapmam
ış olsaydık
diye düşünüyorum. Çok değer verdiğim, uzun zaman beraber olduğum ve beraber çal ıştığım -ki yıl olarak baktığınız
zaman, 4 yıl beraber ayn
ı Yönetimde bulunduk- ben Istanbul Barosu Başkanı, çok değerli Başkanınuz da Barolar Birliği Başkanı olarak 6 yı l beraber olduk. Çok şeyi birlikte paylaşhk. Ama, şunu açık ve net olarak buradan söylemek istiyorum: Gerçekten kendisi, ilkeler bazmda Türkiye'deki demokrasinin tam olarak yerle şmesi, hukukun üstün kılınması adına çok önemli görevler, sorumluluklar yüklendi ve hiçbir zaman bu 10 yıllık dönem içinde bu ilkeler baz ında aramızda
herhangi bir tartışma yaşanmadı. Kendisini bir kere daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.
Değerli meslektaşlarımız; çok önemli bir dönemde Başkanınuzı kaybettik, ama hayat devam ediyor. Kurulu şlanmız ve
kurumlarımız, kendi görev ve sorumluluklar ı içerisinde ça5
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JİM l ışmalarını devam ettirmek zorunda oldu ğunu da biliyoruz.
KOI£UOGLU'NUN Bu nedenle, bu Genel Kurulumuzun yap ıldığı günlerde çok
KONU ŞMASI önemli hukuki sorunlar yaşadığırmzı ve bu sorunların giderek daha da ağırlaştığı m üzülerek hem görüyoruz, hem ya şıyoruz. Bunun en önemli örneklerinden birisi, askeri yönetimin demokratik olmayan anayasas ının daha demokratik hale
getirilmesi... İnsan hakları ve hukuka dayalı, erkler ayrılığım
içeren anayasanm ve dünya anayasalarının öngördü ğü, yargımn denetimi içerisinde her şeyin hukuka uygun yerine getirilmesini sağlayan yapılanma, maalesef düzeltilece ği yerde,
daha da geriye götürmek suretiyle adeta bir reform yap ıldığı iddiasıyla bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğ e hepimiz hu-,
kukçu olarak, barolar olarak, insanlar olarak yak ından izliyoruz, izlemekteyiz.
Demokrasilerin ço ğunlukçu veyahut da ço ğulcu olup olmadığı tartışmasımn yapıldığı bu çağımı zda, ülkemizdeki demokrasinin çoğulcu bir demokrasi oldu ğunu sananlar, bu demokrasinin çoğul değil, çoğunlukçu bir anlay ışla yönetildi ğini ve milli irade denilen, çoğunluğun hakimiyetiyle her şeyin
yerine getirilmeye çalışıldığını , hukukun bu nedenle önemli
ölçüde göz ard ı edildiğini, yargının bağımsı z ve tarafsızlığını
zedeleyecek gelişmeleri anayasada daha pekiş tirmek suretiyle değişiklik yapıldığını yaşadığımız bir dönemdir.
Bu dönemde başka bir şey daha yaşıyoruz önemli olarak.
0 da yargının en temel unsuru olan ve yasam ızda da açık olarak gösterilen, savunmay ı yerine getirmek görevini üstlenen
bizlerin, çok önemli sorunlarla, bask ılarla ve ayni zamanda
adil yargılama hakkının yerine getirilmesinde önemli görevler üstlenen meslektaşlarımızı n adeta savunma kürsülerinden san
ık kürsülerine taşındığı ve onların görev yapmasmın
önlendiği ve insanlarm adil yargılanma haklarının bu neden-.
le ellerinden alındığı, bir ölçüde savunmanın gerçek anlamda kendisi özgürce savunmasını yapamadığı ve insan hakların
ın zedelendiği, bir korku düzeni yarat ılarak herkesin yasaya aykırı olarak dinlediği, baskı ve terörün estirildiği bir dönemi yaşıyoruz.
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Bu dönemde hukukçuların hiçbir şekilde sessiz kalmaları mümkün de ğildir. Hukukçular sessiz kalmadıkları gibi,
kalmayacakları gibi, bu dönemde bu konuda görev üstlenmi ş
olan barolarımızın da, Türkiye Barolar Birli ği'nin de önemli
görev ve işlemleri oldu ğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar ın yerine getirilmesi konusunda onlar ın da kendi üzerlerine düşen
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduklarını görüyoruz ve bugün yapaca ğımız seçim de Türkiye
Barolar Birliği'nin de bütün barolar ı oluşturduğu gücün odağı haline getirilmek suretiyle, Türkiye'de bu gidi şe bir ölçüde
dur diyebilecek ve bti gidişi en azmdan hukuki raya oturtma
konusunda mücadele verecek bir yapılanmayı en kısa zamanda daha hızlı bir şekilde gündeme getirmek durumunday ız.
Böyle bir ortamda Genel Kurulumuzu yap ıyoruz. Bu Genel Kurulumuz, sadece ba şkanlık seçimini içeren olağanüstü
bir Genel Kurul. Burada her şeyi tartışmak isterdik, ama tabii
gündemi belli olan, de ğiştirilmeyen bir toplantı oldu ğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten Türkiye Barolar Birli ği Yönetimi bir yıldan beri Başkan olmadığı halde, başkan yardımcı ları ve Yönetim Kurulu üyeleri bu görevi en iyi şekilde yerine
getirmeye çalıştı klarını da biliyoruz. Yeni seçilecek olan baş karumızm o Yönetim Kurulu'yla birlikte bu dediğim koşullarla yeni bir atılımın, çalışmamn, kavganın ve insanlar ı aydınlatmanın öncülüğünü yapacaklarına hepimiz inanıyoruz.
Bu dileklerimle yeni seçilecek olan ba şkanımıza Divan
olarak şimdiden başarılarımızı ve Yönetim Kurulu'na da aynı
şekilde başarı dileklerimizi sunuyoruz ve hepinize tekrar Divan ad ına bizi görevlendirdi ğiniz için teşekkür ediyorum,
saygılarımı sunuyorum.
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GÜNDEM MADDESİ 4
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ
BAŞKAN YARDIMCISININ AÇILI Ş KONUŞMASI

Başkan: Gündemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemimize göre Sayın Başkan Yardımcımızın açış koKONU ŞMASI nuşması var.
BERRA

BESL[R'iN

Sayın Başkan Yard ımcımız Berna Besler'i konu şnıalarım
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Av. Berra BESLER (Türkiye Barolar Birli ği Başkan Yardımcısı): Türkiye Barolar Birli ği'nin çok değerli önceki dönem başkanlarım, Anayasa Mahkemesi'nin önceki dönem
başkanları
ndan Sayın Yekta Güngör Özden ve Türkiye Barolar Birliği'nin saygıdeğer delegeleri, Say ın mslektaşlarım,
Sayın konuklar, bas ınımızın seçkin temsilcileri; Türkiye Barolar Birliği'nin 11. Olağanüstü Genel Kurulu'na onur verdiniz,
hoş geldiniz, sizleri tekrar sayg ıyla selamlıyorum.

Türkiye Barolar Birliği'nin kaybettiğiniiz önceki dönem
başkanlarımız, hocaların hocası, kurucu başkanımız Sayın Faruk Erem ile mesle ğimiz adına kendilerine çok şeyler borçlu
olduğumuz, ilkeli, mücadeleci, onurlu dik duru şlarıyla hiçbir zaman unutamayacağımız, insanlıklarıyla, dostluklar ıyla
hepimizin yüreğinde güçlü yerleri olan Sayın Teoman Evren,
Sayın Eralp Özgen ve ac ısı henüz çok taze olan Say ın Özdeıyor, yüzlemir Özok başkanlarını saygı, sevgi ve özlemle an
rinin akıyla verdikleri emeklerine, açt ıkları yolda, gösterdikleri hedef doğrultusunda azim ve kararl ılıkla yürümeye de-

Türkiye Barolar Birli ği 11. Olağanüstü Genel Kurul Tulana ğı

vam edeceğimizi sizlerin huzurunda bir kere daha tekrarlayarak aziz hatıralan önünde saygıyla eğiliyorum.
Genel Kurulumuzun de ğerli üyeleri; Türkiye Barolar
Birliği Genel Kurulu, kurulu şundan bu yana yaptığı ola ğanüstü toplantılardan, genel kurullanndan sadece 3'ünü, bugünkü Genel Kurulumuz da dahil olmak üzere, Avukatl ık
Kanunu'nun 90 ve 96. maddelerine at ıf yapan 122. maddesine dayanarak gerçekle ştirmitir. Başkanlık süresi dolmadan
görevinden ayrılan Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı için kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilecek başkan seçim usulüyle belirleyen ilk Ola ğanüstü Genel Kurul, 9 Şubat
1990 tarihinde Ankara'da ve ikinci Olağanüstü Genel Kurul
da 16-17 Mart 1996 tarihinde yine Ankara'da toplanm ıştır.
Değerli meslektaşlarım; hatırlayaca ğınız üzere, kurucu
başkanımız Saym Faruk Erem, Türkiye Barolar Birliği'ne verdiği çok önemli hizmetlerinden ve emeklerinden sonra, görevinden süresini tamamlamadan istifa suretiyle ayr ılmış ve 9
Şubat 1980 tarihinde toplanan Ola ğanüstü Genel Kurul, kalan
süreyi tamamlamak üzere değerli Başkanınuz Atilla Sav'a görevi tevdi etmi ştir. Yine önceki başkanlanmızdan Sayın Önder Say, 1995 yılmın Aralık ayında, o tarihten sonraki hizmetlerini milletvekili olarak yapmay ı, sürdürmeyi tercih ederek
süresi bitmeden yine görevinden ayr ılmış ve 16-17 Mart tarihlerinde yapılan Genel Kurulumuz, bir bayrak devri örneği olarak Saym Sav'dan kalan süreyi Sayın Eralp Özgen'e vermiştir.
0 tarihlerde de ğerli meslektaşlarım, Sayın Sav'ı uğurlayışırmz coşkulu ve mutlu olmu ştu. Aynı yasal nedenlerle bugünkü Genel Kurulumuzu da benzer duygularla yapabilmeyi ve Saym Başkarumız Özok'u daha etkin görevlerde alk ışlayabileceğimiz yerlerde görmeyi çok isterdim. Fikirlerini kararlılıkla ifade eden gür sesine her zamankinden çok ihtiyaç
duyulduğu bir dönemde, yapaca ğı ve hep birlikte yapacağı mız çok şey varken, kendisini kaybetmiş olmamıza halA alışamamaktayiz. Arkas ında yeri doldurulmaz bir boşluk bırakan
Özok, ömrü boyunca hukukun üstünlü ğünden, insan hakla9
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rından, eksiksiz demokrasiden, hukuk devletinden, yarg ı bağımsızlığı ve savunmanın özgürlü ğünden, avukatlık mesleğini geliştirmek ve yüceltmek azminden, meslek onurundan
yana dik duruşundan hiç ama hiç ödün vermedi. Bu u ğurda haksızlıklarla mücadele etmenin onurunu, savunman ın
yürekli bir sözcüsü olmanın kararlılığın
ı zihinlerimize yi ğit,
sade ve dürüst yaşamının erdemini de yüreklerimize yerle ştirdi.
Hepinizin çok iyi bildi ği gibi, demokrasi ve insan hakları, onun asla vazgeçemeyece ği kavramlardı. Bu nedenledir
ki, bir ça ğdaşlaşma projesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve
onun kurucusu Atatürk'ün ilkelerinin yilmaz bir savunucusuydu.
Değerli meslektaşlarım; onun bıraktığı miras, yalnızca biz
dostların
ı n, arkadaşlarının, meslekta şlannın değil, ülkemizin
nice aydınlık yüreğine de kök saldı ve ölümsüzleşti. Sevgili Başkanımın herkese içinde yer veren gönlü rahat ve ruhu
şad olsun.
Genel Kurulun değerli delegeleri; Türkiye Barolar
Birliği'nin genel kurullar ında sizler, değerli meslektaşlarımız,
yıllardır bu kürsülerden hukuk adına, yargı adına, mesleğina tespit ve değerlendirmelerde
na, ülke sorunları adı
miz adı
bulunmaktasınız, kaygılarınızı dile getirmektesiniz, dü şüncelerinizi seslendirmektesirüz. Bunca emek sonucu ortaya konulan, kamuoyuyla da paylaşılan görüş ve düşüncelerimiz,
ne yazık ki hala sorumlular tarafından algilanamamaktad ır.
Ülkemizin zor bir dönemden geçti ği son 1 yılda yargı erki,
cumhuriyet tarihimizden bu zamana kadar görülmemi ş bir
na alınmıştır. Bu süre içinde medyan ın bir nusiyasi baskı altı
maralı gündemini yargıya yönelik krizler olu şturmuştur.
Siyasal iktidarın, Adalet Bakanlığı kanalıyla Hakimler
ıve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görev ve sorumluluk alan
na müdahaleleri, yargı erkine karşı geliştirilen kaygı verici tutum ve tartışmalar, toplumu korkuya sevk eden ve huzuru
bozacak nitelikteki gizli telefon dinlemelerinin yüksek yarg ı
makamlarına, cumhuriyet başsavcılarına, yargıçlara, mesle10
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ki örgütlennelerin yöneticilerine ve nihayet halk ın hak arama özgürlüğünün sesi biz avukatlara kadar ula şması, aynı
zamanda uzayan gözaihlar, masumiyet karinesini göz ard ı
eden uygulamalar, hakim ve savc ı atamalarındaki tıkanrnalar, özel hayatın gizlili ği ilkesine yönelik duyars ızlıklar, lekelenmeme hakkının ihlalleri, haberleşme özgürlü ğüne vurulan
darbeler, son bir yılda yaşadığımız hukuka aykırılıkların sadece bir kısmıdır.
Genel Kurulumuzun değ erli üyeleri; Türkiye Barolar Birli ği, hukukun üstünlü ğünü ve insan haklarını savunmak ve
korumak, bu kavramlara i şlerlik kazandırmak görevinin gereği olarak siyasi iktidar ın yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve hukuk devletinin temellerini sarsan
ağır anayasa ihlali niteliğindeki uygulamaları karşısında uyarıcı görevlerini ısrarla yapmıştır. Yargı erkinin bütününe karşı geliştirilen yaralayıcı üsluptan, toplumsal bar ışın zedelenmesinden, toplumda yarat ılan korku ortamından, hukuka ve
yargıya olan güvenin sarsılmasından duyduğu kaygıyı defalarca dile getirmi ştir. Asla kabullenemeyeceği bu gelişmeler
karşısında, sonuna kadar hukukun üstünlü ğünü savunmuştur. Yaptığı açıklamalar, toplantılar ve ziyaretlerde görü ş ve
düşüncelerini kamuoyunda ısrarla paylaşmış tır.
Değerli meslekta şlarım; bütün bu olumsuz geli şmelere
ilaveten, yaşanan karma şa ortamında birden bire yargı reformu adı altında anayasa de ğişiklikleri gündeme gelmi ştir.
Genel Kurulun de ğerli üyeleri; 1982 Anayasası'nın yargıyı da kapsayan vesayetçi anlayışı yürürlüğe girdiğinden beri
yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ciddi yara almaya ba şlamış,
bu yara gittikçe a ğırlaşmış, yaşanan ve bilinen olaylar karşısında o günlerden bu yana yargı reformu ihtiyacı daha da fazlalaşmıştır.
Türkiye Barolar Birli ği, duyarlılığının gereği olarak, yargı reformuna ili şkin ciddi çalışmalar yapm ış, kaynak niteliği olan eserler getirmiştir. Yargı reformunun sadece Avrupa
Birliği istediği için değil, ülkemiz yargı sisteminin bu reforma gerçekten ihtiyacı oldu ğu için yapılmasının doğru olaca11
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ğı görü şünde ısrar etmiştir ve hepinizin bildi ği gibi ve AvruBFSIiR' İ N pa Birliği istişari ziyaret raporlarında teyiden yer aldığı üzere,
KONU5M4St Adalet Bakanliğı'mn yargı üzerindeki etkinliğinin giderilmesinin, hMçim-savcı birlikteliğinin sona erdirilmesinin, silahların eşitliğinin sağlanmasının mutlaka ön plana çıkarılması ve
gerçekleştirilmesinin önemini savunmu ştur.
BERA

1982 Anayasası'na henüz tasarı halindeyken, o dönemin
en zor koşulları
na rağmen duraksamaksızın karşı çıkan, anayasa değişikliklerinin gündeme geldiği her dönemde yapıcı
rol oynayan ve en son 2007 anayasa önerisiyle bu çal ışmalara
büyük katkı veren Türkiye Barolar Birli ği, yargıya müdahale
niteliği taşıyan Anayasa'daki mevcut hükümlerin de ğiştirilmesi beklenirken, reform ad ı altında yasamanın da yürütmeye müdahalesini öngören hükümlerin getirileceği yolundaki beyanlardan duydu ğu endişeyi, yıllardır Türk kamuoyunun ve hukuk sistemimizin beklediği yargı reformunun böyle
bir karmaşa ortamında gerçekleştirilmesinin sa ğlıklı sonuçlar
vermeyeceğ
i görüşünü hem hükümet temsilcilerinin Türkiye Barolar Birli ği'ni ziyaretleri sırasında, basının önünde kamuoyuyla payla şmış, hem de çeşitli toplantı ve açıklamalarda dile getirilmi ştir.
Anayasa değ
işiklik tekliflerinin TBMM'ye sevkinden evvel, tasarı teklifi Yönetim Kurulumuzca incelenmi ş ve yapılan
bir basın açıklamasıyla bu teklifin geri çekilmesi ve böyle bir
karmaşa ortamında sağlıklı bir sonuç veremeyece ğini dile getirmiş ve de uzlaşma ortamın
ı n oluşmasına katkı vermesi siyasi iktidardan istenmiştir.
Bütün bu uyarılarımıza rağmen, yargı reformu çalışmaların
ı n Anayasa Mahkemesi'yle HAkimler ve Savc ılar Yüksek
Kurulu'nun yapısın
ı değiştiren, iki konuyla kısıtlayan, yeni
gerginlikler ve uygulama s ıkıntıları yaratacağı da kuşkusuz
olan anayasa değişikliği maalesef yasalaşmış ve konu bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmi ştir.
Değerli delegeler; siyasi iktidar, erkler aras ındaki dengeleri bozan ve toplumda yargıya güven duygusunu sarsan
müdahalelere karşı yargıdan yükselen sesleri siyasi olarak ni12
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telemekten de geri kalmamış , her seferinde toplumun hukuka olan güvenini zedeleyen a ğır ve yaralayıcı bir üslup küllanmıştı r. Türkiye Barolar Birli ği, siz değerli delegelerimize
de ulaştırılan bütün uyarılannı yasayla kendisine verilen görevinin gereği olarak yapmaktadır. Kaldı ki, bu uyarı ve eleştiriler sadece bizim tarafımızdan yapılmamaktadı r, bildi ğiniz
gibi Yargıtay Başkan
ı, yargmın kuşatma altına alınmak istendiğinden söz etmekte, "Yargıda ateş bacayı sardı " diye feryat
etmektedir. Danıştay Başkan, yargın
ı n kendisini bu kadar
savunma durumuna düş ürülmesinin demokratik rejimlerde
yeri olmadığını söylemektedir. Anayasa Mahkemesi Ba şkanı,
sayısal üstünlük anlay ışını n temel hak ve özgürlükler alanında asla geçerli bir ilke olmad ığı uyarısında bulunmakta; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini kullanırken, Anayasa'nn koyduğ u kurallara sadakat
gösterilmesi gerektiğini hatırlatma ihtiyacını duymakta ve
değerli Başkanınıı z Özok da bundan sadece 9 ay evvel Adli
Yıl Açılış Törenindeki konuşması nda yandaş yarg
ı yaratıldığını söylemekten hiç çekinmemektedir.
Değerli meslektaşları n; anayasa değişikliklerini hepimizi çeşitli yerlerde tartıştık. Ancak, olayı yarg
ı bağımsızlığı açısından tartışı rken, konuyu sadece hakim ve savcılar bakımından eleştirmek bence çok eksik kalmaktad ır. Savunmanin özgür ve bağımsız olmadığı ortamda, yargı bağımsızlığından
söz edilemez. Özgürce yapılabilen savunma, yarg ı bağımsızlığırtın, yarg
ı bağımsızlığı ise hukuk devletinin temelini te şkil eder.
Bildi ğiniz gibi, Anayasa'nm üçüncü bölümü, üçüncü k ısmında yargı erkine ait düzenlemeler vard ır. Burada sadece
savcı ve hkimlerle ilgili düzenlemelerin oldu ğunu görürüz.
Ancak, savunmaya hiç yer verilmemesi çok büyük bir eksikliktir ve yargıyı savunmadan ayrı tutarak eksik bırakmaktır.
Avukatlık Kanunu m. 2'ye göre, yarg ı erkinin kurucu unsuru; Ceza Kanunu'na göre, yargı görevi yapan, istişari ziyaret raporlarına göre yargın
ı n paydaşı olan savunmanın anayasadaki yeri ve öneminin yargı bölümünde belirtilmemiş ol13
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savurını anm temsilcilerinin teminatli bir statüye kavu ş8ESLERiN turulmamaları, büyük bir haks ızlık ve eksikliktir. Defalarca
KONU ŞMASI ifade etmemize rağ men, anayasa değişiklikleri sırasında bunarlm hiç dikkate al ınmamış olması çok üzücüdür. Türkiye
Barolar Birliği'nin ve barolarınıızın ba ğımsızlıklarını da içermeyen yeni düzenlemeler, gerçekçilikten ve ba ğımsızlık ilkesinden uzak bir kurunılaşmayı beraberinde getirmi ştir.
BERRA ması,

Değerli meslektaşlarım; Türkiye'de yargı alanında yaşananlar, tüm hukukçular ın ve yargı mensuplarını n günlük siyasi kavram ve hedefler kapsam ı nda kampiaşmalarını değil,
hukukun üstün de ğerleri etrafında birleşmelerini gerektirmektedir.
Sayı n delegeler; savunmanı n temsilcisi, cesur ve onurlu
meslektaşlarımızın ağır çalışma koşulları altmda can güvenliklerinin sağlanamamas ı, görevlerini ifa ederken u ğradıkları
saldırıların artarak sürmesi, hayatlar ını kaybetmeleri hepimiz
için büyük bir üzüntü kaynağıdı r. Meslekta şlarımızın müvekkilleriyle yaptıkları mesleki sır niteliğindeki görüşmeler,
gizli telefon dinlemeleriyle de şifre edilmekte, avukatl ık bürolarına yapılan baskın niteliğindeki aramalarda çal ışmalarına
el konulmakta, özgürce savunma yapabilme haklar ı engellenmektedir, bunları hepimiz her gün yaşıyoruz. Bu konularda
ın temsilcileri olarak, soyargmın kurucu unsuru, savunman
ı duyarlılığı gösterrunlarımıza bütün yargı camiasından ayn
melerini beklemek herhalde bizim hakkımı z olmalıdır.
Sayın delegeler; yargını n üç kurucu unsurunun yargı reformu çalışmaları içinde birlikte güçlendirilmeleri, meslek
özellikleri dikkate al ınarak eşitlenmelerinin sağlanması büın insan hakları ve hukuyük önem taşımaktadı r. Savunman
kun üstünlü ğüyle hukuk devleti ilkeleri kapsam ında adil,
ı sağlahızlı ve sağlıklı bir çal ışma yapısı na kavu şturulmasın
yacak olan, Avukatl ık Kanunu'dur. 1969 yılından bu yana yürürlükte olan 1136 say ılı Kanun'un gerekli de ğişikliklerin yapılarak çağdaş ve dünya standartlarıyla örtüş ür bir hale getirilmesi zorunludur. Anayasa Mahkemesi kararlar ında da
belirtildiğ i üzere, hukuk devletinin en önemli özelli ği yargı14
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nın bağımsızlığı, savuıımayla bir anlam taşımaktadır. Gerçek- BERRA
ten insan hakları na saygılı, demokratik hukuk devletinin en BESLFR' İ N
önemli göstergelerinden biri de savunmaya verilen de ğerdir. KONU ŞMASI
Değ erli konuklar; hepinizin bildi ği gibi, avukatl ık sınavını iptal eden Anayasa Mahkemesi karar ından sonra, öncelikli olarak yap ılması gereken şey, avukatlık stajıyla ilgili hükümlerin yeniden ele alınmasıdır. Avukatların staj aşamasında iyi yetiş tirilmeleri, meslek içinde geli ştirilmeleri, yenilikleri takip edebilmeleri, mesleğin etik değerlerini içselleştirmeleri, yargının kurucu unsuru olarak yarg ıya kuş kusuz kalite kazandıracaktır. Mesleğin onurunun korunmasmın staj aşamasında başlaması çok önemlidir.
İşte bütün bu hususları dikkate alan Yönetim Kurulumuz, Avukatl ı k Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik çalışmalarını , aldığı bir kararla benimle birlikte yürütmekle görevlendirilen Say ı
n Genel Sekreterimiz Cengiz Tuğral ve
Yönetim Kurulu üyemiz Sayı
n Ahmet Gürel'den oluş an çalışma grubumuz, avukatl ık stajına ve mesleğe kabulde yapılacak sınavın esaslannı belirleyen, stajı n Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulacak bir alcademide yap ılmasın
ı öngören,
stajyerlere staj sırası nda ücret ve sosyal güvence haklan getiren, avukatlikta uzmanlaşmanı n da yasada yer almasını sağlayan ve diğ er konularda 51 madde ve 6 geçici maddeden ibaret olmak üzere ön de ğişiklik çalışmalarını dünyadaki bütün
örneklerini mukayeseli olarak inceleyerek tamamlam ış ve hazırlanan ham metni 26 Mart tarihinde Yönetim Kurulumuzun
tetkik ve değerlendirmelerine sunmuştur.
Yeni seçilecek başkanımızın da görüşleri almarak, değerlendirmeler bittikten sonra sonuçlanacak çali şma metni siz
bütün değerli delegelerimize sunulacak. Barolar ımızın ve sizlerin görüş leri toplandıktan sonra, hep birlikte yapacağımız
çalışmalarla yasalaşma süreci başlayacaktır.
Değerli meslektaşlarım; sizlerin güvenoylar ıyla göreve
başladığımı z ilk hafta, Yönetim Kurulumuzun ald ığı karar
uyarınca her yıl Genel Kurulu toplantıya çağırmayı, mesleki ve güncel sorunlara hep birlikte çözüm üretebilmeyi amaç15
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lamıştık. Bugün Genel Kurulumuzu bu gündemle toplamak
zorunlulu ğu olmamış olsaydı, 29-30 Mayıs 2010 tarihinde yaKONU ŞMASI pılması kararlaştırılan Olağanüstü Genel Kurul'da Say ın Başkan Yardımcıımz Talay Şenol ile Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Turgay Bilge tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun da üzerinde çal ıştığı ve çalışmaları tamamlanan "meslek kuralları " ve mesleğimizin sorunlarını tartışmış olacaktık.
Ancak, bu düşüncemiz de maalesef gerçekle şemedi, ama bu
konuda hazı
rlanan metin de siz değerli delegelerimize en kısa
sürede görüşleriniz alınmak üzre gönderilecektir.
BERRA

BfStER' İ N

Sayın delegeler; meslekiçi ve staj e ğitiminin hepimiz için
ne kadar önemli oldu ğu ve ön planda tutulmas ı gerektiği yolunda görüş birliği içinde oldu ğumuzu ve Türkiye Barolar
Birliği bünyesinde bir eğitim merkezi kurulmasınm sizler tarafından, özellikle üye sayısı az olan barolarımız tarafından
ne kadar çok istendi ğini çok iyi biliyorum.
Sayın Başkanımız Özdemir Özok'un da çok arzu ettiği gibi, hazırlık çalışmaları tamamlanan ve Yönetim Kurulumuzun 4 Aral ık 2009 tarihli kararıyla Türkiye Barolar Birlii bünyesinde "meslek içi ve staj eğitimi-ni kapsayacak şekilğ
de "Eğitim Merkezi" kurulmuştur. Eğ
itim merkezinin faaliyetlerine başlayabilmesi için, Edirne Barosu avukatlar ından
Sayın Rıfat Çulha, Ankara Barosu avukatlar ından Sayın Salih Akgül, Istanbul Barosu avukatlar ından Sayın Tamer Şahin, Manisa Barosu avukatlarından Sayın Recep Adıgüzel'in
yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu grubun titizlikle seçtiğ
i eğitmenlerle, CMK, aile hukuku, icra iflas hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AIHM Türkiye uygulamaları konularında meslekiçi eğitim hizmetleri, tarihleri ve yapılacak merkezlerde belirlenen dönü şümlü programa
göre 4 ayrı bölgede 30 Nisan tarihinde ba şlamıştır. Bu çerçevede Yozgat'ta, Knıkkale ve Çorum barolarımn, Malatya'da
Adıyaman Barosunun, Nev şehir'de Aksaray, Niğde, Kırşehir baroların
ı n, Muş'ta Bitlis ve Bingöl barolarının katılımıyla ve Elazığ'da başlatılan eğitim programı 17 Temmuz tarihinde sonuçlanacak ve adli tatilden sonra daha çok sayıda baromuza daha yaygın bir şekilde eğitim çalışmaları sunulma16
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ya devam edecektir. Dört yıllık Çalışma Programımız içinde BERRA
yer alan "XXI. Yüzyılda Atatürk'ü Çağdaş Yorumlama ve Anma" BESLFR'IN
etkinliklerimiz de Anadolu'nun çe şitli yerlerinde halkımızm KONU ŞMASI
yoğun katılımıyla devam etmektedir.
Değerli delegeler; Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
Çalışma Programı içinde yer alan ve az önce sadece örnek olsun ve sizi bilgilendireyim diye bilginize sundu ğum çalışmalarımızın dışında kalan ve programımız içinde önemli bir mesafe kaydeden çalışmalarımı z, merkez ve komisyon çalışmalarımız hakkı
nda istedi ğiniz her an sizi bilgilendirmeye haz ır
olduğumuzu bir defa daha tekrar ediyorum.
Genel Kurulumuzun de ğerli delegeleri; Türkiye Barolar
Birliği, kuruluş amacı ve yasaların kendisine verdi ği görevler ve sorumluluklar do ğrultusunda, kuruluşundan bu yana
hukukun üstünlü ğünü vazgeçilmez en yüksek ilke olarak kabul etmiş , devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün ilkelerinden laiklik prensibinden, üniter devlet yap ısından ve cumhuriyetimizin kazanımlanndan ödün vermeyen anlayışıyla ülkemizde demokrasinin eksiksiz uygulanmasını, insan haklarına saygının yerleşmesini, hukuk devletinin işlerlik kazanmasını ve onun en önemli özelliği olan yargı bağımsızlığının
ve savunman
ın özgürlüğünün sağlanmasmı hedef bilmi ş, bu
uğurda yargın
ı n kurucu unsuru savunmanın etkin gücü olarak mücadelesini sürdürmü ştür.
Değerli delegeler; aynı ilke doğrultusunda önceki ba şkanlarımızın açtığı ve yücelttiği bayrağı elden ele dolaştırarak Türkiye Barolar Birli ği'ni ve avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaştırılması için kararlılıkla yürümeye, yolumuza
devam edeceğiz.
Sayın delegeler; değerli Başkanımız Özdemir Özok, göreve başladığımı z günlerden çok kısa bir süre sonra, hiçbir
şekilde düşünmediğimiz ve onun ani ve beklenmedik hastalığıyla yaşanan yokluğ
u döneminde Avukatlik Kanunu'nun
126. maddesi uyar ınca Başkanlık görevlerini yürüttüğüm ve
yetkilerini kullandığım yaklaşık on bir aya ulaşan süreçte, yorulmayı, sıkılmayı ve özel yaşamlarını unutarak üstün gö17
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BERRA
BESLER' İ N
KONU Ş MAS İ

rey ve sorumluluk anlayışları, yüksek dayanışma duyguları,
dostluklarıyla bana güç ve destek veren, anlay ış gösteren, bepimiz için sıkıntılı geçen günlerde dikkatli ve titiz çalışmalarıyla başarabilmenin en güzel örneklerini yaşatan çok değerli Yönetim Kumlu üyesi arkadaşlarıma, başta Sayın Talay Şenol, Sayın Cengiz Tu ğral olmak üzere, Say ın Sitare Sa ğsen'e,
Sayın Kadri Markoç'a, Sayın Ahmet Gürel'e, Say ın Asude
Şenol'a, Sayın Serhan özbek'e, Say ın Zeki Durmaz'a, Say ın
Turgay Bilge'ye; Türkiye Barolar Birli ği'nin kurumsal kimliğini dimdik ayakta tutan, hiçbir şeyi eksik bırakmayan, Türkiye Barolar Birli ği'nin her kademesinde görev yapan çal ışma arkadaşlarıma, özverili ve değerinin gerçekten bilinmesi
gereken çalışmalarından dolayı ve yaşadığımız bu dönemde
bana güven, dostluk ve sevgi göstererek sıcak ilgilerini esirgemeyen bütün baro başkanlarıma ve siz saygıdeğer meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi, içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Genel Kurul çalışmalarına ve yeni seçilecek başkanımıza
da üstün başarılar diliyorum.
Saygılarımla.
Başkan: Sayın Barolar Birliği Başkan Yardımcımıza yapmış olduğu konuşmadan dolay ı teşekkür ediyoruz.

18

GÜNDEM MADDESİ 5
BAŞKAN ADAYLARIN TESP İTİ VE
KONUŞMALARI

Başkan: Gündemimizin "Başkan Adaylann tespiti ve konu şmaddesine geçiyoruz. Şu anda Divan'a, kimler ba şkan adayı olduğuna ilişkin baş vurular henüz gelmi ş değil.
Onun için beş dakika içinde ba şkan adaylarının başvurularını bekliyoruz. Arkası ndan bu başvurularla ilgili olmak üzere, konuşma sırası m tespit etmek üzere kura çekece ğiz. Kendileri çekerse çok daha iyi olur ve böylece konu şma sıralarını
tespit edip, bu konuşma sırasına göre değerli başkan adaylarımıza söz vereceğiz. Yaln
ız, bir şeye daha dikkat edeceğiz, o
da şu: Başkan adaylarımızın eşit zaman kullanarak konu şmaların yapmaların
ı sağlayacağız. Bu konuda bir yar ım saatlik
bir süreç içerisinde zannediyorum ba şkanlar kendilerini anlatabilirler diye dü şünüyoruz, ama bu sürenin daha fazla olması n isteyen varsa, o konuyu da yüce kurulumuzun değerlendirmesine sunarı z ve ona göre alınacak karar biz de uyar ız
diye dü şünüyoruz.
Başkan adayı arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
Çok değerli delege arkadaşlarımız; başvurular yapıldı,
gündeme devam edece ğiz.
Sayın başkan adayları, konuşma sırasmı belirlemek için
ya Divan'a yetki verecek, kura çekelim yahut da bizim haz ırladığımız kuraların kendileri çeksinler elleriyle. Böylece s ırayı saptamış olalım. Biz mi kura çekelim? isimlerini okuyacağız.
malan"

Adaylarm isimlerini okuyorum:
19

KALEM
KO[CUOGUJ'NUN
KONU ŞMASI

Türkiye Barolar Birli ği 11. Olağ anüstü Genel Kurul Tutanağı

1İM
KOLCEOGLUNUN

XONU ŞMASI

"Divan Başkanlığı na;
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı na adaylığımı koymuş bulunmaktayım.
Saygılarımla.

Av. Muammer Aydın."
"12-13 Haziran 2010 tarihinde yap ılacak Türkiye Barolar
Birliği'nde Birlik Başkanlığı na adayı m.
Saygılarımla.

Av. V. Ahsen Co şar."
"Türkiye Barolar Birliği Olağanüstü Genel Kurul Ba şkanlığına;
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 'na adaylığını ! koyuyorum.
Gerekli işlemin yapılmas ın ı saygılanmla dilerim.

Av. Güneş Gürseler."
Üç adayımız var. Aday arkadaşlarımız, konu şma sırasını
Divan'm kurayla çekerek tespitini istedi. Onun için biz kendi
aramızda şimdi o kurayı çekiyoruz. "Başkanlar kendileri gelirse
daha iyi olur" diye Divandaki arkada şlarım söylüyorlar. Şuradarı birer tane als ınlar. Zaten 1, 2,3 diye yazd ık, isimleri yazmadık. Kendi elinizle sıranızı tayin edin.
Konuşma sırası, böylece adaylar ın kendi elleriyle çekti ği
kurayla tespit edildi. Birinci konuşmacı , Av. Muammer Aydın. İkinci konuşmacı, Av. Ahsen Co şar. Üçüncü konuşmacı,
Av. Güneş Gürseler.
Programımıza göre öğlen yemeği saat 12.30'da. Şu anda
saatin-iz 11.00. Bana göre 3 adayı n konuşmasını bitirdikten
sonra yemeğe gidersek, daha rasyonel bir iş yapmış oluruz.
Bölmeden, bu belki 13.00'e kadar da sürebilir. Ö ğleden son20
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rakI toplantıda sadece dilekler bölümünde konu şma yapmak
isteyen arkadaşlarımızı n konuşmalannı alırız ve böylece toplantımızı, bugünkü çalışmalarımızı bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz.

ZIM
KOLCUO Ğ LU'NUN
KONU ŞMASI

Efendim, başkan adayları, yarım saatlik konuya itiraz ı
olan var mı? "Dühü fazla konu şacağı m" diyen varsa, değerlendirelim. Yani, bir 5 dakika tolerans her zaman tan ırız. Eğer
30 dakikada bitmiyorsa, başkanlanmı za bir 5 dakika daha tolerans tanımak suretiyle konu şmalarını tamamlamış olurlar.
o zaman bir itiraz gelmedi ğine göre, 30 dakika olarak kabul
edip, bir haksızlık da olmasın birbirlerine karşı diye zaman
da eşit bölelim. 0 nedenle, 30 dakikayla s ın
ı rlı olacak, ama tabii bir 5 dakika daha konuşmasın
ı bitiremeyip de zaman isteyen arkadaşrnııza da öyle bir toleransı her zaman tanıma olanağımız olacak.
Evet, o zaman birinciden ba şhyoraz. İlk konuşmayı yapmak üzere adaylardan Av. Muammer Ayd ın'ı davet ediyoruz.
Av. Muammer AYDIN ( İstanbul Barosu Başkanı):Saym
Divan Başkanım, değerli Divan üyelerim, Türkiye Barolar
Birliği'nin değerli Başkanvekilim ve Yönetim Kurulu üyelerim ve Anayasa Mahkemesi'nin önceki Say ın Başkanı, Türkiye Barolar Birliği'nin önceki Saym Başkan, değerli baro başkanlarim, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, basınımızın değerli temsilcileri; hepiniz hoş geldiniz, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle Türkiye Barolar Birli ği'nin bundan önceki dönemde başkanlığını yapmış ve hakkm rahmetine kavu şmuş
olan değerli başkanlarımı saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Özellikle geçtiğimiz nisan ayında kaybetti ğimiz
değerli Başkanımız Özdemir Özok'u gerçekten erken kaybetmenin ve geleceği birlikte planlama konusundaki bütün dileklerimizi birlikte gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bunu çok samimi duygular ımla ifade ediyorum, çin-
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kü en son kendisiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin
içinden geçtiği süreçte burada olamamaktan, bu kavganın
KONU ŞMASI içerisinde, bu ilkesel kavgan ın içerisinde olamamaktan duyduğu üzüntüyü benimle de ve biliyorum ki birço ğunuzla da
paylaşn-uştı. Türkiye'ye dönme haz ırlıkları yapıp bu mücadelenin, hukuk devleti olma mücadelesinin, hukukun üstünlüğüne katkı verme mücadelesinin içinde olman ın hazırlığım
yaparken, maalesef hiç de beklenmedik bir şekilde kendisini kaybettik. Bu üzüntümüz sonsuzdur. Ancak, hayat devam
ediyor. Bütün bu süreç içerisinde Türkiye, önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeçte hepimize eksiksiz demokrasi,
gerçek hukuk devleti, bağımsız yargı, bağımsız savunma ve
hukukun üstünlüğü ve bunların da üstünlü ğü, hukuk devleti
mutlaka lazım ve vazgeçilmezimizdir.
MUER

AYDIN'IN

Biliyoruz ki, yargının üç ana unsuru vardır. Bunlardan birisi iddia, birisi hüküm, birisi de savunma. Savunma olmadan, bir yargılamadan bahsedebilmek mümkün de ğildir. Savunmanm da bütün dileği, adil bir yargılanmayı gerçekleştirebilmektir. Türkiye'de 70.000 savunma meslekta şımız, özellikle bu adil yargılamanın içerisinde yer alarak insan haklarını, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de demokrasiyi kalkındırmak için mücadele vermektedir. İşte biz de bugün bu mücadele için bir aradayız. Çünkü bu çatı altında yapılan her şey, barolarda yapılan her şey ve adliyelerde üretilen her şey, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, daha
iyi bir demokrasi, eksiksiz demokrasi içindir. Bunları sağlayabildiğimiz ölçüde bu ülkenin refah devleti olma, sosyal devlet olma ve hukuk devleti olma anlay ışma katkı vereceğimizi
biz savurımanlar çok iyi biliyoruz. Ama buna ra ğmen, yıllardan beri birçok sorunlarımız olduğunu biliyoruz. Bu sorunlarm başında hukuk eğitimi ve sayıları bugün için altmışa varan hukuk fakülteleri gelmektedir. Çok iyi biliyoruz ki, Say ınin artırdmasıyla iyi bir hukuk eğitimi at başı gitmez. Sayıyı
ister artırın, ister eksiltin, temelde yeterli say ıda öğretim üyesiyle ve nitelikli öğretim üyeleriyle nitelikli lisans ö ğrenimlerini gerçekleştirebilmektir.
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Sadece bir örnek vermek istiyorum: Şubat 2010 ayı içerisinde biz İstanbul Barosu'nda bir ayda 310 ruhsat verdik.
Bu, mesleğin geleceğinin ne kadar sıkıntıda olduğunun en
açık göstergelerinden biridir. Biz sayımızın artmasından endişe etmiyoruz... Biz niteliksiz bir sayı artışından endişe ediyoruz. Her önüne gelen meslekta şimız, özellikle bunun s ıkıntısını duyduğ
unu ve avukatlık mesleğine olan yöneli şin gelecek için kaygılar içerdiğini ifade etmektedirler. Bunun için
hukuk eğitiminin, özellikle hukuk fakültelerinin dört y ıllık lisans süresinin e ğer yeterliyse bir sorun yok, ama yeterli değilse, ya beş yıla çıkartarak ve sonrasında bir genel sınav koyarak, ondan sonra da bugüne kadar oldu ğu gibi, stajdaki sorunları da avukatl ık yasalarında yapılacak değişikliklerle aşarak daha nitelikli bir lisans öğrenimi, arkasından daha nitelikli bir staj, stajdan sonra da bir sınavın gerekli oldu ğ
unu düşünüyorum.
Türkiye'de avukatlık mesleği, bugün yargının kurucu
unsuru olmasına rağmen, önemli ölçüde karı kaybetmektedir. Bunun daha nitelikli bir hale kavu şturulması hepimizin
ortak dileğidir. Bunu sağlayabildiğimiz ölçüde, meslekta şlarımıza kalite katabildiğimiz ölçüde, Türkiye'de insan hakların, eksiksiz demokrasiyi, hukukun üstünlü ğünü ve hukuk
devletini baş tacı etmeye ve hepimizin istedi ğ
i gibi neticelendirmeye ihtiyac ımız var.
Mevcut olan meslekta şlarımızla ilgili olarak mutlak suretle asıl görevimiz olan meslekiçi e ğitim çalışmalarına hız
vermek zorundayız. Bunları İstarıbul'da biz yap ıyoruz,
Ankara'da Ankara Barosu yap ıyor, Izmir'de İzmir Barosu yapıyor. 78 baromuz, olanakları çerçevesinde bunları gerçekleştiriyor. Ama artık öyle bir hale geldik ki, biz gerek staj e ğitim merkezlerini, gerekse meslekiçi e ğitim merkezlerini ve
adını beraber koyacağımız avukatlik enstitüsü ya da avukatlık akademilerini mutlaka daha fazlasıyla bölgesel olarak hayata geçirerek, meslektaşlarımıza gerekli katkıları vermek zorunda oldu ğ
umuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büi'nin 400
tün bunları yaparken, bunların Türkiye Barolar Birli ğ
delegesiyle, Türkiye'deki 78 baroyla mü şterek olarak yapıla23
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cağını ve buralardan gelecek olan önerilerle Türkiye Barolar
Birliği'nin Yönetim Kurulu'nca karara ba ğlanıp takip edileceKONU ŞtMSI ğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.
MUMWER

AYDIN'IN

Mesleğimize son yı llarda hukuk fakültelerindeki art ışlara paralel olarak çok say ıda genç avukat kat ılmıştır ve her geçen gün de bu sayı artmaktadır. Ancak, mesleğin olanaklan, iş alanları ve diğer mesleklerden mesleğimize olan saldırılar dikkate alındığında, bu i ş alanları gittikçe daralmaktadır.
Bu da özellikle genç avukatlar ımızda gelecek kaygısını yaratmaktadır. Türkiye Barolar Birliği'ne ve barolara düşen ise,
genç meslektaşlarımızın gelecek kaygısmı gidermektir. Bu sadece bir ekonomik kaygı değildir. Tabii ki öncelikle ekonomik
kaygı vardır, yaşamını sürdürebilmek için meslektaşlarımız,
ekonomilerini ayakta tutmak zorundad ırlar. Ama bir gerçek
daha var ki, genç avukat, gelece ğini planlarken ve gelecekteki
genç avukatın bir gün olgunlaş arak gençliğinde de üstat, ya şlılığında da üstat, ama tecrübesini gelece ğe aktarabilmesi için,
kendini gelece ğe hazırlayabilmesi için her türlü donan ıma sahip olması gerekiyor. Bu yüzden de genç avukatlara ve onların sesine kulak vermeliyiz diyorum.
Biz İ stanbul Barosu'nda genç avukatlarla gerçekten önemli oranda çalışmalar yaptık ve yapıyoruz ve art ık genç avukatlan Türkiye Barolar Birli ği ve baroların çatısı altında da "genç
ini düşünüyorum. En az ınbaro" olarak örgütlemek gerektiğ
dan her birinin barolarda ve Türkiye Barolar Birli ği'nde gelecek için birer temsilcilerinin olmas ı gerektiğini düşünüyorum.
Avukatlık mesleğinin saygınlığı konusunda hepimiz birer ikişer, hatta onlarca sorunlar yaşamışızdır. Mesleğin saygınlığı konusunda biz avukatlar, herkese gereken saygıyı gösteriyoruz, ama di ğer birlikte aynı sıralardan geldiğimiz lükim
ve savcılarımızdan bazen aynı saygıyı, aynı nezaketi göremiyoruz. Sadece bize mi; gerek davac ı-dayalı olan, gerekse sanık olan, mağdur olan kişilerin yargılama sırasında karşılaştıkları muameleleri hepimiz biliyoruz. Bunlara belki baz ı nedenler olduğunu hepimiz biliyoruz. İş yoğunluğu, sıkıntılar,
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ekonomik sıkıntılar, benzer s ıkıntılar diyebiliriz bunun ad ına. Ama hiçbir şey insan unsuruna karşı yapılacak olan nezaketsizliği ve insan görmezden uzak tutmaya neden olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü hukuk zaten insanla u ğraşır,
hukuk zaten insanı ön plana alır ve hukuk öyle bir bilim dal ı
ki, insanın doğumundan önce ba şlayıp, ölümünden sonra da
görev yapar. Bütün bu süreç içerisinde insan ı temel almayan
bir anlayışın hiçbir şekilde başarılı olması mümkün değildir.
Dolayısıyla, üzerimize giydirdiğimiz cüppelerimiz ve
isimlerimizin ba şına getirdiğimiz unvanları bir kenara bıraktığımız zaman öncelikle insanız ve sonra da tarihin derinliklerinden beri daima bir onur mesle ğinin üyesi olan avukatlarız.
Bu nedenle, yargmın üç kurucu unsuru olan ve vazgeçilmezi olan savunmanın da yargı içerisinde gerekli saygıyı mutlak
suretle görmesi gerekir. Bu saygm ın mutlak suretle bütün ülkede, bütün evrende tesis edilmesi gerekir. Bunun için baroların ve Türkiye Barolar Birli ği'nin üzerine çok görevler dü şmektedir. Biz bu saygınlığin tesis edilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti hem mevcut olanaklarımız çerçevesinde,
hem de yasa değişiklikleriyle beraber gerçekleştirmenin peşinde olacağız. Ama bütün bunları sizlerle beraber ve ortak
akılla yapacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Son günlerde özellikle avukatlık bürolarıyla ilgili ruhsat
sorunu, biliyorsunuz, hepimizin kap ısında. Gün geçmiyor ki,
bir belediyedeki yerleşik bürosunda bir meslektaşımızı, bir
zabıt tutmayıp, onunla beraber rahatsiz edip ve bize müracaMı sağlanmasın. Gün geçmiyor ki, bir meslekta şımız, faksla ya da mail'le kar şılaştığı ruhsat sorununu baroya bildirmesin. Dün olmayan bu sorun, art ık bütün meslektaşlarımı zın kapısındadır ve bunu aşacak olan kurum, barolar ve onun
çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birli ği'dir. Bunu ve bunun
gibi birçok sorunumuzu mutlak şekilde halletmek zorundayız. Yine, yasada yer almas ına rağmen, adliyelerde birçok baroya yer verilmediğini biliyoruz. Birçok baro ba şkanı meslektaşım, özellikle faksla ve gönderdikleri yaz ılarla bu sıkıntıları diğer boralarla ve bizle de paylaşmışlardı r. Yasada yer almasına rağmen, adliyelerde yer olmasına rağmen, bir ba5sav25
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da, 300.000 ki ş ilik bir kitle bu imkanlardan faydalanabilecek
AYDIN'IN durumdadır. 0 nedenle, en önemli varl ığımız sa ğlıktır. "Sen
KONU ŞMASI varsan her şey var, sen yoksan hiçbir şey yok" mantığından yola
çıkarak, öncelikle sa ğlığımı zla ilgili her türlü tedbiri alaca ğız.
MUMMAER

Değ erli meslektaşlarım, de ğerli konuklar; en önemli sorun da yargı reformu ve anayasa de ğiş iklikleri, Türkiye'deki
demokrasi sorunu. Biz yarg ı reformu deyince, avukatlar ın anladığı ş udur: Adliyeye ad ımımızı attığıını z zaman, girerken
ri girdiğinizde, 09.00 ya
daha, ya şanan kimlik tartışması. İçe
da 09.30 duruşması denildiğ inde, 10-20 tane duru şmamn pe ş
peşe sıralanmış olması; 09.00-10.00 duru şması na gitti ğinizde 2 saat beklemeniz, çal ış acak kalem bulamaman ı z, icra memurunun pe şinde bütün avukatlar ın s ı raya girmesi, hAkimin
kendi bildiği gibi "ben yaptım" hukukunu uygulamas ı ve daha
sonra da karar alsanı z bile, bazen 10 gün, bazen bir ay, bazen
n yazılamaması , hatta Anayasa Mahkemesi,
aylarca o karar ı
harçla ilgili iptal karar ım vermesine ra ğmen, "Ben onu uygulamam, 32. madde olduğ u müddetçe" deyip harçs ı z kararı vermemesi, daha neler... Yargı reformu deyince, biz avukatlar bunları anlıyoruz.
Peki, siyasi iktidar ne anl ı yor? Siyasi iktidar da HSYK ve
Anayasa Mahkemesi olarak anl ıyor. Bu anlay ış kabul edilemez. Yarg
ı reformu sadece bunlardan ibaret de ğildir. Yarg ı
reformu, içinde savunmay ı kurucu unsur olarak dahi görmeı reformu stratejisi de ğildir. Bunu Say ı n Bakanımı yen yarg
za ilettiğ imiz zaman, "Öyle mi olmu ş ?" dedi. "Evet Sayın Bakan, böyle" dedim, "Avukatlı k bu nedenle kan kaybediyor, büyük
sıkıntı yaşan ı yor. Dosya incelenemiyor, kalem yönetmeli ğ ini 45 deyip hemen kh ıvyenin alt ı ndan çıkartı p avukatları n önüne sürüyorlar." "0 nedir?" dedi. "0 da dosya inceleme s ıras ı nda 'inceleyemezsiniz' yönetmelidir; kanun 'incelersin' diyor, yönetmelik 'hay ı r'
diyor. Dan ış tay da aksi karar veriyor ve bunu bugüne kadar dilzeltmediniz." "En k ısa zamanda yapaca ğız. Say ın Mustafa Kök çam,
not alın" dedi; hAla yapacaklar...

Peki, ne oldu? Ortak ak ılla bu ülkede bir anayasa de ğişikliği yaparak ihtiyaçlar ımızı gidermek yerine, kendinden
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bir yargı yaratmak ad ına anayasa de ğişiklikleri yapıldı ve bu
ülke, ortasmdan ikiye ayr ılmak isteniyor. Doğusuyla, güneydoğusuyla, batısı yla, kuzeyiyle, güneyiyle bu ülke ayrılamaz.
Bizim birbirimize ihtiyac ımı z var. Bu ihtiyacı mutlak suretle
biz sağlayacağı z avukatlar olarak, savunmanlar olarak. Nası l sağlayacağız? İşte gerçek bir yargı reformunun yap ılması
için Türkiye Barolar Birli ği'nde mücadele ederek, bu ülkenin
bütün vatandaşlarını bir araya getirmek için mücadele ederek ve en önemlisi de, gerçekten hukuksuz dinlenen, hukuksuz tutuklanan hem insanlar ımnı , hem hMcimlerimizi, savc ılarımızı , hem de avukatlar ımızı sonuna kadar koruyacağımızı ve bunları gerçekleş tirmek için görev ifa edece ğimizi bir
kez daha belirtiyorum.
Evet, desteğinizi istiyorum, gelece ğin avukatlığını yaratmak için deste ğ inizi istiyorum. Gelecekte hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti anlay ışmı bayrak yapmak için deste ğinizi istiyorum.
Hepinize beni dinlediğiniz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Baş kan: Efendim, Av. Muammer beye te şekkür ediyoruz.
Konuşması 38 dakika oldu. Artı k son 5 dakikada ikaz edeceğ
iz, 38 dakikayı diğer arkadaşlarımı z da kullanabilirler, bu
konuda eşitlik sağlanması bakımından. Ama arkadaşlarımız
kusura bakması nlar, 5 dakika önce ikaz ettiğ
imiz zaman toparlamaya çalışsmlar, anlası nlar ki 38 dakika doluyor.
Şimdi konuşma sırası Sayın Av. Ahsen Coşar'da.
Buyurun.
Av. Muammer AYDIN: Bu Genel Kurul, bir Ola ğanüstü Gene! Kurul. Genel Kurul'da Türkiye Barolar Birli ğ
i
Başkam'nı seçeceğü. Tabii ki değerli görüşlerinize ihtiyacımız var, ortak akıl diyen, başka şeyi söyleyemez. Ama bence
aday olan arkada şlarımızı n süreye tabi olmadan konu şmaları
33
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lazım. Ahsen beye de onu öneriyorum, bu aç ıdan sizin oylar ı nızla süresiz konu şmasını öneriyorum.
Baş kan: Ahsen bey, size böyle bir lütufta bulunuldu, ama
siz yine süreyi iyi kullan ırsını z herhalde.
Av. Vedat Ahsen CO ŞAR (Ankara Barosu Ba şkanı): Sa(OŞAWIN yin Muammer Ba şkana çok te şekkür ediyorum. "Ben adaylıkKONUŞMASI tan Ahsen Coş ar lehine çekilditn" dese, daha çok sevinirim.
Sayın Divan Başkanı ve üyeler, Türkiye Barolar Birli ği'nin
değerli Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili delegeler, de ğerli
meslektaşlarım, Say ın konuklar, basınımızın de ğerli temsilciıleri; hepinizi sevgi ve sayg ı yla selamlıyor, De ğerli Başkan
önünde
ısı
rmz, üstadımı z rahmetli Özdemir Özok'un aziz an
saygıyla e ğiliyor, Genel Kurulumuzun mesle ğ imiz için, meslektaşlarımı z, barolar için, Birli ğ in-iz ve ülkemiz için yararl ı
olmasın
ı, bizlere iyilikler, güzellikler, yeni aç ılar ve açılımlar
getirmesini diliyorum.
Bir ş ey daha diliyorum: Değerli başkan adayı arkadaşları ma ba şarılar diliyorum.
Değerli meslektaşları m; seçimle ilgili olarak haz ırla
dığım ve sizlere gönderdi ğ im kitapçı kta, Barolar Birli ği
Başkanlığı'na neden aday oldu ğumu, seçildi ğim takdirde beraber görev yapacağı m arkadaşları mla birlikte önümüze pozitif hedef olarak neleri koydu ğumu sunduğum için, bu konuşmamda bunların üzerinde durmayaca ğım.
Konuşmama Montaigne'den az ıcık değiş tirerek ödünç aldığım ş u sözlerle başlamak istiyorum: "Bütün söyleyeceklerim,

VEDATAHSEN

karşılıklı bir sohbettir. Hiçbirisi öğüt veya telkin niteli ğinde değildir
ve esasen bu, benim haddim de de ğildir. Bu kadar özgürce konu şabiliyorsam, bu sizlerin bana inamnakta veya inann ı amakta özgür olmanızdandır." Bunu özellikle bilmenizi isterim.

Aranızda beni çok yak ından tanı yanlar var, az tanıyanlar
var, hiç tanımayan, tan ıyamayanlar var. Beni benden de ğil,
34
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başkalanndan dinleyerek tanı yanlar var. Sizlerden destek is- VEDAT AHSEN
teyen, sizlerin oyları na talip olan bir aday olarak, sizlerin beni COŞAR'İ N
tanımak istemeniz en do ğal hakkınız. Benim de görey im, ken- KONUŞMAS İ
dimi sizlere tan
ıtmak. Onun için, sözlerime tarz ım olmamasına karşın, beni bağışlamanı z dileğiyle biraz kendimden söz
ederek başlamak istiyorum.
Ben kimim; insan olarak kin-tim, avukat olarak kimim, siyasi kimlik olarak kimim?
Sevgili meslekta şları m; hepimizin çok iyi bildiği üzere, ne kadar Özgür ve özerk olduğumuz, yaşadığım ı z toplumun siyasi düzenine, bu düzenin özgü rlüklerini koruma konusunda tetikte olmamıza bağl ıdı r. Ne kadar uzun yaşayacağımı z, genetik yapı mı za, sahip olduğumuz sağlık hizmetlerinin niteliğine bağlıdı r. Ne kadar iyi
yaşadığı m ız, ne kadar anlayışlı , ne kadar tnertçe, ne kadar erdemli
bir ş ekilde, ne kadar keyifli, ne kadar sevgiyle ya şadığımız, hem felsefemize, hem de bu felsefeyi ne kadar içselle ş tirip yaşam ınıı za uygulayabilmemize bağlıdı r. Sorgulanmış bir hayat, daha bir Jwyattır.

Kiş i olarak ben böyle bir hayata sahibim. Onun için, kimileri gibi Prozac'ı değil, en az sizler kadar Sokrates'i tercih eden biri-

yim. Bu birincisi.
İkincisi, şairin ifade ettiği gibi, ufak şeylerden zevk alan, lüks
yerine sadeliği, zarafeti arayan, sayg ı gösteren, saygı isteyen, önemli olmak yerine değerli olmayı, zengin olmak yerine kimseye muhtaç olınamayı seçen, sıkı çalışan, sessizce dü ş ünen, dürüst konu şan,
açık sözlü ve içten olan, y ı ldızları seyreden, şiirleri, şarkıları, kuşkuları, bebekleri, bilgeleri açık kaiple dinleyen, insan olarak bütün
hikayesi ve senfonisi bu olan birisiyim. Yani, sizler gibiyim, içi-

nizden biriyim.
Değerli meslektaşları m; peki Av. Vedat Ahsen Coşar
kim? İnsan Vedat Ahsen Coşar konusunda oldu ğu gibi, bu
konuda herhangi bir spekülasyon, bana yönelik bir haks ızlık
yok. Aksine, tan
ıyan tanı mayan hemen herkes, benim mesleğimde başarılı, ciddi, sorumlu ve çal ışkan olduğum, mesleğimi özenle, meslek kuralları na uygun olarak yapt ığım konusunda mutabık.
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Ankara Barosu Ba şkanı olarak görev yapt ığım süre içeCOŞAR'IN risinde arkada ş lanmla birlikte önemli hizmetler yapt ığımız,
KONU ŞMASI bizden önceki yönetimlerden ald ığımız iyi miras ın üzerine
çok ş ey kattığımız, bu bağ lamda Ankara Barosu'nu sadece
ulusal düzeyde de ğil, uluslararası düzeyde sayg ınlığı olan bir
baro konumuna, hemen her konuda öncülük yapan, ülkemiz
baroları na örnek ve destek olan lider bir baro durumuna getirdiğimiz hususunda hemen herkes hemfikir.

VEDAJAHSEN

Siyasal kimliğ ime gelince, üzülerek ifade etmem gerekir
ki, bu konuda spekülasyon çok, haks ızlı k daha da çok. Kimilerine göre liberalim, kimilerine göre neoliberalim, kimilerine
göre ikinci cumhuriyetçiyim, kimilerine göre özgürlük budalasıyı m. Ama ben bunları n hiçbirisi değ ilim. 0 halde kimim;
ben önce en az sizler kadar adam ı m. Sonra yine en az sizler
kadar demokratı m, daha sonra da bir kısmını z gibi sosyal demokratım.
Değ erli meslektaşları m; XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bir siyasal teori olarak geli ş en ve esas itibariyle do ğal hukuk ve
insan hakları teorisiyle sosyal sözle ş me ve anayasac ılık teorilerine dayanan liberalizm, bir entelektüel birikimin ad ıdır.
Daha sonraki süreçte siyasal, toplumsal bir ö ğreti olarak ortaya ç ıkan muhafazakğrlı k ile sol olarak kendini ifade eden
siyasi ve felsefi duru ş, liberalizme kar şı bir tepki olarak gelişmiş olmakla birlikte, liberalizmin kimi de ğerlerini kendisine esas almıştır. Bu bağlamda demokrasi uygarl ığımızın
kimi değerlerini liberal ilkeler olu şturur. Bu ba ğlamda ifade
etmem gerekir ise e ğer, sizler gibi ben de insan haklar ını, hukuk devletini, anayasal devleti, hukukun üstünlü ğünü, birey
hak ve özgürlüklerini güvence alt ı na almak için siyasi iktidarın s ınırlandırılmasını öngören anayasac ılığı , bu amaca hizmet eden kuvvetler ayrılığı doktrinini savunuyorum.
Sadece bunları değ il, negatif hak ve özgürlükleri, yani ifade ve dü şünce özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlü ğünü, özel
hayatı n gizliliğini ve korunmas ını , basın özgürlüğünü, konut
dokunulmazlığını , müllciyet hakk ını, diğ er sivil hak ve özgürlükleri savunuyorum.
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Ahlaki eşitlik ilkesini, dünyanın rasyonel bir yapısı olduğunu ve insan aklının eleştirel yolla bunları bulabileceğini,
ilerleme fikrini, insanların anlaşmazlıklarını kan dökme veya
savaş yerine tartışma ve ikna yoluyla çözebilme yetene ğine
sahip olduklanriı, hoşgörüyü, yönetimin, yönetilenlerin rızasina dayanması gerektiğini savunuyorum. Bütün bunları sadece ben değil, beni liberal olmakla, ikinci cumhuriyetçi olmakla suçlayanlar da savunuyorlar. Neden benimle ayn ı değerleri savunan, ayn ı referansları kullanan sizler, sağcı, solcu,
muhafazakar oluyorsunuz; beni liberal olmakla, ikinci cumhuriyetçi olmakla suçlayanlar solcu, sosyal demokrat oluyorlar ve ben neden liberal oluyorum? Do ğrusu bunu anlayabilmiş değilim.
Ben de sizler gibi, klasik liberalizmin devlet karşısındaki negatif tutumuna karşıyım. Toplumsal sorunlann piyasa
içinde çözüleceğini, adaletin piyasan
ın doğal işleyişi içinde
gerçekleşeceğini varsayan iktisadi liberalizme, klasik liberalizmin güncelleştirilmiş türü olan, merkezine sadece bireyi ve
piyasayı koyan neoliberalizme sizler kadar karşıyım. Klasik
liberalizme yönelik haklı eleştirilere ba ğlı olarak ve özellikle XIX. yüzyıldan sonra Marks'ın, Kant' ın ve Hegel'in idealist
felsefesinden etkilenerek geli ştirilen pozitif özgürlük anlayışını temel alan bir yakla şımla, devletin rolünü artıran ve ona
pozitif görevler yükleyen sosyal devlet anlayışmı, bu bağlamda eğilim ve öğrenim hakkı, çalışma hakkı, çalışma ve sözleşme yapma hakkı, özgürlüğü, sendika kurma hakkı, sendikal
faaliyette bulunma hakk ı, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı, ücrette adalet sağlanması hakkı, sağlık hakkı gibi pozitif
hak ve özgürlükleri sizler gibi, ben de savunuyorum.
Bütün bunları savunanlar, yani sizler, benim say ın muhaliflerim, sağcı veya solcu oluyorsunuz, liberal, ikinci cumhuriyetçi olmuyorsunuz da, neden ben liberal veya ikinci cumhuriyetçi oluyorum? Herhalde bunda bir yanlışlık olsa gerekir.
Yeri gelmişken bir şeye daha açıklık getireyim: Sosyal demokratım demiştim, izninizle onu da aç ıklayayım. Bana muhalif olanlar ne kadar bilirler, bilmiyorum, bilmedi ğim de için
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kendilerine haksızlı k etmek de istemiyorum, ama klasik libe(aŞARIN ralizm piyasaya, fundamentalist sosyalizm ortak mülkiyete
KONU ŞA%I dayanı r. Klasik liberalizmin merkezinde birey, fundemandalist sosyalizmin merkezinde devlet ve toplum vard ır. Sosyal
demokrasi, piyasa ile devlet, birey ile toplum aras ındaki dengeyi savunur. Ben de bunu savunuyorum.

VEDAT AHSEN

Bir di ğ er husus; bizler bir siyasi partiye genel ba şkan veya
il başkanı seçmek için mi, yoksa bir meslek kurulu şu na başkan seçmek için mi topland ık?
Değerli meslektaşları m; özgürlük sadece bireysel de ğil,
aynı zamanda toplumsal bir kavramd ır. Sadece edinilmiş
haklar toplamı değil, aynı zamanda bir süreçtir. 0 nedenle
özgürlük, sadece hukuki bir varsay ımdan ibaret görülemez.
Zira özgürlük, aynı zamanda sorumluluktur, insani yarat ıcılığa sahip çıkmaktı r, onu geliştirmektir, zenginle ştirmekı zamanda fiili bir imkanı ifade eder, bireUr. Özgürlük, ayn
yin toplum içinde üretilen de ğerlerden pay almas ını öngörür.
0 nedenle, devletin görevi, bu anlamda özgür bir toplumun
varlığın inşa etmek ve inş a ettikten sonra da sürekli olarak
desteklemek ve korumaktır.
İnsan tasavvurundan türetilen bir fikirdir özgürlük, ama
elbette mutlak de ğildir. Onun için, ben de en az sizler kadar,
ne bireysel özgürlüğü mutlaklaştırıyorum, ne de topluluğun
özgürlüğüne bireylerin özgürlü ğünü aş an mutlak bir üstünlük atfediyorum. Aksine, özgürlü ğün hem kişisel ve hem de
kişiler arası boyutlarını, bunların karşılıklı etkileşirnlerini dikkate alarak hepsini birlikte de ğerlendiriyorum. Yani, öyle birilerinin iddia ettikleri gibi özgürlük budalas ı falan değilim.
Yeri gelmiş ken ifade edeyim; sevgili muhaliflerimin babaları onlara öğütledi mi bilmiyorum. Ama bana babam "Fakir ol" demedi, "Zengin ol" da demedi, "Özgür ol" dedi. Ben de
babam
ı n bu vasiyetini yerine getiriyorum. Bu ba ğlamda hem
kendi özgürlü ğümü ve bireysel özerkliğ imi koruyorum, hem
de başkalarını n özgürlüklerine saygı duyuyorum.
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Özgürlük fikri dışında, bana babamdan bir şey daha miras kaldı; o da Cumhuriyet sevgisidir, yurt sevgisidir. Onun
için ben, demokrasi, sivil, siyasal ve bireysel özgürlükler ve
hukuk devletiyle bunlar ın omurgasını oluşturan ve Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldi ği en temel ilkelerden birisi olan
laiklik ilkesine sizler kadar ba ğlıyım. Laik değerlerin sadece
düzene, rejime ve sisteme ili şkin alanda biçimsel demokrasinin işlemesi ve hukukun şeklen var olmasıyla sınırlı olmadığına, aksine toplumsal ya şamı bir arada tutan, toplumun demokrasi, hukuk ve özgürlükler temelinde bir arada ya şamasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan en temel değer olduğuna inanıyorum.
Böyle bir kültürel ve siyasal rnirastan gelen bir ki şi olarak, bu temel değerlere inanmanın ve bunlara sahip ç ıkmanın hiç kimsenin tekelinde olmadığını özellikle bilmenizi istiyorum. Bu siyasal ve kültürel miras ın sahibi olmamdan dolayı, benim için bir tek cumhuriyet vard ır; o da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'n
ın tanımladığı Cumhuriyet'tir, yani demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir, yani ikinci bir cumhuriyet yoktur.
Cumhuriyeti numaraland ırmak, cumhuriyetlerini be ş
kez yıkıp beş kez yeniden kuran Fransızlara ait bir gelenektir,
dünyada başka bir örneği de yoktur. Ama onlar da bundan
bir yarar sağlayamadıkları için vazgeçmişlerdir. Türkiye'de
Cumhuriyeti ilk numaraland ıran ise, çok ilginçtir, Cumhuriyet
Gazetesi'dir. Açın Cumhuriyet Gazetesi'nin 1961 Anayasas ı'nın
halk tarafından kabul edildiği günün bir sonraki günkü nüshasına, bunun böyle olduğunu görürsünüz.
Değerli meslektaşlanm; benim buraya kadar benimsediğimi ifade ettiğim değerler, siyasi görü şleri ve tercihleri her
ne olursa olsun, burada bulunan hemen herkesin benimsediği, paylaştığı değerlerdir, ilkelerdir. 0 nedenle, bunlar solun veya sağın veya liberallerin, tekelinde olan de ğerler değildir. Ama sorun bu da de ğildir; bana göre sorun, demokrasiyle, özgürlüklerle, hukukla, hukuk devletiyle, insan hakla-
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rıyla ilgili standartları n Türkiye'de yerleşmesinin kimilerinin
COŞARİ N işine gelmemesidir. Bu konumda olanlar ı n kendilerine ve bizKONU ŞMASI lere biçtikleri rol, "Kurtlar Vadisi"indeki Polat Alemdar rolüdür. Bu rolü biçenler, kendilerini içinde güvende hissettikleri, ama

VFDATAHSEN

Türkiye'nin gereksinimlerini karşı lamayan statükonun devam ın ı
onun için istiyorlar. Bunun yerine geçecek, ça ğdaş uygarlığı yarıs ıtacak bir Türkiye'nin in şas ını istemiyorlar.

İş in komik, hatta trajikomik yan bunu, "Ben miras olarak
hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmu ş ve kalıp/aş mış kural b ı rak-

mıyorum" diyen, bana göre a şılmış değil, ulaşılması gereken
bir değer olan Büyük Atatürk ve muasır medeniyet adına yapıyor olmalandir.
Sevgili meslektaşlarım; demokrasi bütünleşmeyle, yani
her ş eyden önce siyasal tercih özgürlü ğünü öncelikle kabul
eden yurttaşlı kla, kimliklere, gereksinimlere ve haklara saygıyı bağdaştırmayı gerektirir. Esasen bireysel tercihlere, muhalif görüşlere saygıyla inanç ve aidiyetlerin birlikteliği sağlanmadan, yurttaşlı k, yani hukuk üstüne kurulu bir topluluğ a aidiyet bilinci olu şmadan, oluş turulmadan demokrasi sa ğlıklı biçimde kurulamaz, kurulsa bile i şletilemez.
Demokrasi, farklılığa tahammül etmek de ğildir. Zira tahammül edilmez ise kavga ç ıkar. Demokrasi, farkl ılığı, farklı olma hakkım kurucu unsur olarak kabul etmektir. Hiç kimse, hakikat tekeline sahip olmamakla, hiç kimsenin kar şısında
hazır olda duracağı bir siyasi görü ş ve tercih bulunmamakla
hangi siyasi görü ş e veya tercihe sahip olursak olal ım, başka
siyasi görüş ve tercihlere sahip olanlara da sayg ı göstermek,
"Ben ben olduğum için değerliyim, sen de sen oldu ğun için değerli5m" demek zorundayız. Eğer herkesi kendimiz gibi yapmaya

çalışırsak, böyle bir toplumda ne ilerleme olur, ne de geli şme
olur. Onu için, bizim gibi olmayan, bizim gibi dü şünmeyeni ötekileştirmekten, düş man görmekten, göstermekten, d ışlamaktan kaç ınalım. Hoşgörüyü, çoğulculuğu, bir arada yaşama niyetini öne ç ıkaralım. Kendimize belli bir mesafeden
ve ironiyle bakarak ötekine özen gösterelim. Ya şamın zengin-
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ligine ve hikmetine sayg ı duymayı içeren etik bir yol haritası izleyelim.
Hepimiz doğuştan bu meziyetlere sahibiz, ama bu meziyetlere sahip oldu ğumuzu bilmek ve buna uygun hareket etmek bizi insan yapar. Bunu yapamadığı mız, verdi dünyan ın reddi ve her türlü tahakkümün eleştirisi üzerine temellenen, kini tanı nilayan edimin, benhiğin ötesine geçip ötekinin tüm farkl ılığı içinde tanınmas ı olduğunu kabul etmediğimiz, ötekinin varl ığı n ı, farklı lığı nı,farklı olma hakkını, kişiliğini, özgürlüğünü, hakların ı tan ımaya başlamadığı m ızda ne mi olur? Özgürlüğümüzü, sadece özgürlüğü ınüzü değil, vicdanımız ı, aklımızı ve giderek irısanlığım ızı eksiltir ve hiç farkı na varmadan bir tahakkümden bir ba şka taha kkümün kucağına itiliriz. Ötekini yok etmekle ötekine göre tan ımladığı m ız kendimizi de yok ederiz. Bütün bunların bedelini ise sevgideri, aşktan, arkadaşlıktan, dostluktan, barış tan, içtenlikten, güvenden, güvenlikten, adaletten, şarkıdan, şiirden, neşeden yoksun iğreti hayatlar olarak ya şayarak öderiz.

Devlet gücünün ve siyasal iktidar ın sınırlandırılmasının
en etkili aracı olan anayasal devletin, hukuk devletinin amacı, keyfi gücün yarataca ğı tehlikeleri asgariye indirmek, yönetilenlerin devlet gücünü kullartanlara güvenle bakmalar ı demek olan hukuki güvenli ği ve yine bireylerin, yasaların kendilerini nasıl etkileyeceğini önceden bilmeleriyle me şru beklentilerinin korunması anlamına gelen hukuki öngörülebilirli ği sağlamaktır. Hukuk devletini otoriter veya yar ı otoriter rejimlerden ay ıran husus, hukuk devletinin hak ve Özgürlüklere sıkı şekilde bağlı bulunması ve bu bağlılığı n iktidarın meşruiyetinin kayriağıyla ölçütü olmasıdır. Temel hak ve
özgürlükler, hukuken normatif bir statüye sahip olmakla bu
na ve güvence altına alınmahak ve özgürlüklerin korunması
sına uyulup uyulmad ığı hususunun etkili bir denetime elbette tabi tutulması gerekir. Bu statünün güvenlik de dahil olmak üzere, başkaca menfaatlerle takas edilmesi kabul edilmemekle birlikte, çatışma durumunda yap ılması gereken tartma
ve değerlendirme işleminin sıkı koşullara ve ölçütlere tabi tutulması gerekir.

41

VEDArAHSEN

COŞARIN
KONU ŞMASI

Türkiye Barolar Birli ği 11. OIağanütü Genel Kurul Tulana ğı

VEDAT AHSEN
CO ŞAR İ N
KONU ŞAS İ

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, terörle mücadele
amacıyla Polis Vazife ve Salahiyet Kanu'nda de ğişiklik yapılarak, polisin yetkilerinin art ırılıp genişletilmesi, az yukarıda işaret edilen çerçevede isabetli olmamıştır. Bu düzenleme,
son zamanlarda ayyuka ç ıkan dinleme olaylarıyla Ergenekon
adı verilen soruşturmada, işçi, öğrenci ve kadın eylemlerine
karşı uygulanan orantısız güç kullanımında görüldü ğü üzere, devletin hukuk devleti niteliğini zedelemiş, örtülü bir polis devleti sürecini ba şlatmıştır.
Bütün bu nedenlerle, CMK'da de ğişiklik yapılarak avukatlık mesleğinin alanının daraltılmaya ve buna ba ğlı olarak
savunma hakkının kısıtlanmaya çalışılmasımn, bu konudaki kazanılmış hakların geriye götürülmesinin karşısında olduğumuzu ve olacağımızı özellikle bilmenizi isterim. Hukuk devletinde hiç kimse ayr ıcalıklı olmamakla, suç i şleyen
ve hakkında suç işlediğine ilişkin ciddi ve inandırıcı kanıt bulunan herkese dokunulur. Ne var ki, bu dokunman ın biçimi,
devlet gücü kullananlarca de ğil, yürürlükteki yasalar tarafından belirlenir. Aksine uygulama, o devleti hukuk devleti olmaktan çıkarır, kanun devleti, polis devleti olmaya dönü ştürür. Bütün bunlara karşı çıkmak, en başta biz avukatların ve
baroların görevidir. 0 nedenle, akil bir hukuk kurulu şu olarak asli görevin-ili, her türlü hukuksuzlu ğa, hak ihlaline, adil
yargılama hakkına aykın uygulamalara, tedbir olmaktan çıkarılıp cezaya dönüştürülen haks ız tutuklamalara, "Büyük
ağabey sizi gözlü yor" noktasına gelen özel ya şamın gizlili ğine
müdahale aşamasını çoktan aşan usulsüz dinlemelere, teknik
takiplere, demokrasiye musallat olan darbeci örgütlenmelere
karşı çıkmaktır.
Barolar olsun, Türkiye Barolar Birli ği olsun, Türkiye'nin
şimdilerde içine sürüklendi ği hesaplaşmaya entelektüel cephane taşıyan taraf konumunda olamaz, olmamas ı gerekir. Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, sadece ve sadece hukukun
yan
ında, hukuk devletinin yanında, demokrasinin, özgürlüklerin yanında ve tarafında olur; bu referanslara dayal ı olarak
topluma, halka önderlik eder, pozitif hedefler gösterir; iktida-
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rı da, muhalefeti de hukuka, hukuk devletine uygun davranmaya davet eder.
Türkiye'nin en önemli sorunu hukuktur. Hukukun üstünlüğünü sa ğlamak, hukuk devletini egemen, etkin ve i şlevsel kılmak, yargı bağımsızlığını ve yargıç tarafsızlığını kuvvetler ayrılığı ekseninde ve evrensel ölçütlere uygun duruma
getirmek, insan haklar ım koruyabilmek, hak arama özgürlüğünün alanını geni şletmek ve önündeki engelleri kaldırmak,
adil yargılama ilkesini i şlevsel icılabilmek, başta yönetenler
olmak üzere, yönetilenler üzerinde de adına zihniyet devrimi
denilebilecek bir hukuka aidiyet bilincini yerleştirmek, yani
yöneten-yönetilen herkesin kendisini hukukla ba ğlı sayacağı,
hukukun üstünlü ğüne inanaca ğı, bu değerleri içselle ştireceği
bir düzenin kurulması, bunun için de yargıda reform yapılması, acil bir gerekliliktir.
Herhalde yargı reformuna önce hukuk öğrenimi ve eğitimiyle başlamak ve buna barolar ve Barolar Birli ği olarak müdahil olmak gerekir. Yine avukatl ık mesleğine kabulün mutlak olarak sınava bağlı tutulması, avukatların meslekiçi eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi, mesleki sorumluluk sigortası sisteminin kurulması, CMK, yani ceza kovuşturma ve
davalarında uygulanmakta olan zorunlu müdafilik sisteminin acilen yeniden yap ılandırılması, sistemin sadece haz ırlık
aşamasıyla sınırlı tutarak ceza davas ının açılması sonrasında
ekonomik durumu kendisini avukatla temsil etmeye müsait olmayanlara bu hizmetin adli yard ım kurumundan verilmesini sa ğlayacak yeni bir düzene ve düzenlemeye geçilmesi gerekir.
Yarg
ı bağımsızlığı ve taraf sızlığı hepimizin ortak güvencesi olmakla yarg ının yasama orgarıına, yürütme organ ına,
devlete karış ve yine kendi içerisindeki ba ğımsızlığı, yargıç
ının veya yarg
ıcın ideolojik bağımtarafsızlığı anlamında yarg
sızlığı, üzerinde en çok duyarlı olduğumuz, olmamı z gereken
bir husustur. 0 nedenle, barolar ve Barolar Birli ği olarak, bütün bu konularda bundan önce oldu ğu gibi, bundan sonra da
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duyarlı olunacağından hiç kimsenin ku şku duymaması gerekir.

KONU ŞMASI

Değerli meslektaşlarım; insanlık tarihinin ılk zamanlar ında zorbalıkla, kaba güçle e şanlamlı olan ve o şekilde uygulanan hak arama özgürlü ğü, günümüzde başta anayasalar olmak üzere, yasalarla, uluslararas ı sözleşmelerle tanınan, düzenlenen, kullanılabilen ve güvence altına alınan bir özgürlüktür. Hak aramanırı bağımsız ve tarafsız bir kurum olan
yargı yoluyla elde edilmesi, a şama aşama gelişen ve gerçekleşen bir hukuksal aydınlanmanın sonucudur. Hak arama özgürlü ğünün kullarulmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yan ında yer alan, bilgisirıi
ve zamanım hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen, hak arama, savunma mesleğinin onurlu temsilcileri biz avukatlarız.

Böylesine onurlu ve saygın bir mesleğin sahibi olmamiza
karşın, en başta kendimizden kaynaklanan nedenlerle toplum
düzeyinde, halk nezdinde bulunmam ız gereken yerde maalesef değiliz. Onun için, hep birlikte ve el ele vererek, yanl ışlarımızı düzeltmemiz, her bir üyemizi cesaretlendirerek, co şturarak, onlarda var olan enerjiyi açığa çıkarman ız, mesleğimizi
layık olduğu, hak ettiği konuma getirmemiz gerekir.
Türkiye Barolar Birliği, bir meslek kuruluşudur ve bizim
önceliğimiz, meslek siyasetidir. Odaklanaca ğımız husus, kuruluş ve var oluş ruhumuzu harekete geçirmektir. Odaklanacağımız husus mesleğimizdir, meslekta şlarımızdir; mesleğimize, meslektaşlarimıza, barolarımıza hizmettir, hukuktur,
ülkemizde hukukun egemen ve üstün olmas ıdır; bunun için
gerekli operasyonsal ve yönetimsel işlevleri gerçekle ştirmek,
organize etmek ve gerektiğinde yeniden organize etmektir.
Barolar olarak, Türkiye Barolar Birli ği olarak bize düşen görev, çağdaş yönetim anlay ışı n
ı n gerektirdiği kurumsal yönetim kuralların
ı uygulamak, en önemli kayna ğımız olan meslektaşlarımızı verimli ve başarılı kılacak sistemleri olu şturmak, değişimin çok hızlı ve çok yönlü oldu ğu bugünün dünyasında mesleki ve toplumsal f ırsatları erken yakalay ıp de-
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ğerlendirmek, mesle ğimizin, ülkemizin ve insanlığın geleceği olan genç meslektaşlarımızın sorunlarına karşı duyarlı olmak, bu amaçla onların geleceğine yatırım yapmak, sorun
çözücü bir yaklaşımla onları rahatlatacak, geleceğe güvenle
bakmalarmı sağlayacak, mesleğin alanını genişletecek projeksiyonlar ve projeler geliştirip uygulamak, yaptığımız işleri daha da iyileştirmek, hep beraber el ele vererek daha etkin
çalışmak ve böylece yaratacağımız sinerjiyle barolarımızı, Birliğimizi, mesleğimizi yüksek değer yaratan bir topluluk haline getirmektir

VEDArAHSEN
(O ŞAR'JN
KONU ŞMASI

Son bir söz; seçilirsem eğer, burada ifade ettiklerinin,
seçim kitapçığında yer verdiklerimin gerçekle ştirilmesi için
çaba sarf edeceğimden emin olabilirsiniz. Daha da önemlisi,
birleştiren olacağımdan, kucaklayan olaca ğımdan, enerji veren ve alan olacağımdarı, her bir baronun ve her bir meslektaşımızın yan
ında, arkasında olacağımdan ve duracağımdan
emin olabilirsiniz. Seçim ve takdir sizin; bize sadece sizlerin
tercihlerine saygı duymak düşer, öyle de olacaktır.
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.
Başkan: Sayın Ahsen Coşar'a teşekkür ediyoruz. 38 dakika konuşma süresi verdik, 28 dakikada, 10 dakika önce bitirdi, zamanı çok iyi kullandı. Teşekkür ediyoruz.
Şimdi konuşma sırası Av. Güneş Gürseler arkada şımızda.
Güneş bey, buyurun.
Av. Güneş GÜRSELER (Tekirda ğ Barosu Delegesi): Teşekkür ediyorum.
.
Türkiye Barolarğ
i'nin
Birli değerli delegelerı,. Sayın Dı-.
van, Sayın Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkemes'nin önceki
dönem Başkanı, değerli üstadımız Sayın Yekta Güngör Özden; Anayasa Mahkemesi'nin değerli üyesi, üstad ınıız, Sayın
ilcak; Türkiye Barolar Birli ği önceki Başkanı, her zaman üsta45
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dımız Sayın Say ; tek tek isimlerini sayarsam, çok uzayacak,
hepsinden ışık aldığımız, feyiz aldığımız değ erli üstatlarımız,
KONU ŞMASI değerli arkada şlanm, yaşı t olan meslektaşlarım, de ğerli hanımefendi meslektaşlarım, de ğerli konuklarımız, Saym bas ın;
Türkiye Barolar Birliği Başkan adayı olarak sizleri saygıyla selamlıyor, kongremizirı başarılı geçmesini, sonuçlarını n hepiı diliyorum.
miz için hayırlı olmasın
GUNEŞ

GÜRSELERIN

Sözlerime başlarken, değerli Başkanımı z Sayın Av. Özdemir Özok'u bir kez daha rahmet ve sayg ıyla anı yor, meslektaşlarıımza, ailesine baş sağlığı ve sabı rlar diliyorum. Mesleğin-ize ve meslek örgütümüze yapt ığı katkılar unutulmayacak, ardı
nda bıraktığı eserler, ismini ya şatacaktır.
Değerli meslektaşlarım; ben Av. İzzet Güneş Gürseler,
Türkiye Barolar Birliği başkanlığına adayı n. Çoğunuzu tanıyorum, siz de beni tan ıyorsunuz, ama ho şgörünüze sığınarak, kı saca kendimi anlatmak istiyorum. 1952'de Istanbul'da
doğdum. Karagümrüklüyüm, İstanbul'u arkada şlar bilirler.
İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1973'te bitirdim.
1974'ten başlayarak, Tekirda ğ'da serbest avukatım.
1987'de Sosyal Demokrat Halkç ı Parti'den Tekirda ğ Milletvekili seçilene kadar, Tekirda ğ Barosu Genel Sekreteriydim. 1987-91 döneminde hem Sosyal Demokrat Halkt ı Parti Milletvekilli ğ i, hem de Genel Sekreter Yardımcılığı yaptım.
1991 yılı nda, -onu da söylememe izin verin, bana çok gurur
ndan "Yılı n
vermiştir- Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafı
Çevrecisi" seçildim.
1992-94 arasında "Büyükelçi" unvanıyla Başbakan Başdaışmanı olarak görev yaptım. Ardı ndan, Tekirda ğ'da avukatn
lığa döndüm. 1996, 2000 ve 2004 y ılları nda bana en büyük gururu verdi Tekirda ğlı meslektaşlarım, üç kez Tekirda ğ Barosu
Başkanı seçildim. 9 Ekim 2004'e kadar.
Ardından, rahmetli Ba şkammızın desteği, isteğiyle Türkiye Barolar Birliğ i Genel Sekreteri olarak 2005-2009 döneminde görev yaptı m bu ha benim için büyük bir onur oldu.
Düşünmeye, düşündüklerimi yazmaya çal ışıyorum; sizle46
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re duyurmaya çal ışı yorum. Çevre, siyaset, hukuk konular ında çeşitli naçizane yaz ılarım var. "Dikkat Dünya Tektir" isimli
çevre konulu bir kitabı m var. Çeşitli makalelerim, çeş itli yerlerde yayımlandı.
Yazılarım, Elazığ Barosu'ndan, Çorum Barosu'na, Antalya Barosu'na, Legal, Güncel gibi dergilere, Tekirdağ Barosu Dergisi'ne kadar birçok dergide yay ımlandı. Düşünmeye, dü ş ündüklerimi iletmeye çal ışı yorum. Evliyim, iki çocuk
babasıyım ve Ankara'da ya şı yorum. Bunu da belirtmek istiyorum, evim Ankara'da. K ızım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yap ıyor. Oğlum Başkent
Üniversitesi'nde okuyor. 1987'den beri ailem Ankara'da.
Neden adayım? Güneş Gürseler neden aday? Biraz önce
söyledim, 1952 do ğumluyum, 58 yaşindayı m. 36 yıldır avukatım. 1974'te avukatlığa başladım, 36 yıldır avukatım. Bu mesleğin bana verdiklerine minnettar ım. Ben de ald ıklarımın karşılığını hep vermeye çal ıştım, ama verebildiğime, tam anlanııyla verebildiğime inanmıyorum; daha yapmam gerekenler
var.
Kendimi mesleğime borçlu hissetti ğim için aday ım. İçinde bulundu ğumuz olumsuzlukları n bizlere sorumluluklar
yüklediğine inandığım için adayın. Sorunlarınızı biliyorum,
bunlar karşısında yıllardı r geliştirdiğim, yazıya dökerek, sizlerle paylaştığı m çözümlerim var. Yetki verildiğinde, bunların bir kısmın
ı uygulama olanağım oldu. Baro Başkanlığım ve
Genel Sekreterli ğim döneminde.
Başlangıçta tartışılan bazı önerilerin üzerinde daha sonradan görüş birliğine ulaştı k, meslek kamuoyumuzda. Genel
Sekreterlik döneminde rahmetli Ba şkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte gerçekle ştirdiğimiz çalışmalarımızı
geçen genel kurulda de ğerlendirdiniz ve oylarını zla bizi ibra
ettiniz. Bir kez daha te şekkür ediyorum.
0 dönemin önemli eserlerinden birisi olan bu salonu, bu
binayı yaparken, temel atma töreninden, aç ılışına kadar nasıl bir heyecan ve zevk içinde ko şuşturduğumuzu hatırlıyo47
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rum. Baş ta rahmetli Ba şkarumızı, - ş u an göremedim, ama sabah görmüş tüm- Saymanımı z Sevgili Soner Kocabey; şimdiki Genel Sekreterimiz Say ın Cengiz Tu ğral'ı , burada hemen
gördüğ üm Muhsin Ergazi ve Sani Y ıldırı m ve Yönetim Kurulu üyesi arkada şlarımızı; Alpay Sungurtekin'i ve di ğer tüm
Yönetim Kurulu arkada şlarımızı saygıyla, sevgiyle hat ırlıyorum. Bu heyecan ve zevkle daha çok hizmet edeceimize inanıyorum.
Değerli meslektaşları m; sizlere sundu ğum seçim bildirgemde yeni dönem için dü ş ündüklerimi, hedeflerimi aç ıkladini. Mesleğimizin en geçerli ve en sayg ın meslek oldu ğuna
her zaman inand ım. Ne yazı k ki, bu özellikler ülkemizde istediğimiz boyutlarda de ğil. Özlediğ imiz etkinlik ve sayg ınlığı
gerçekleş tirebilecek olansa, sadece ve sadece bizleriz.
Meslektaş lar olarak meslek örgütümüze sahip ç ıkmak,
ı sağlamak zorundaörgütümüzün de bizlere sahip ç ıkmasın
yı z. Bunun yolu da her türlü ayr ıştırıcı etkinliğ i bir tarafa koyarak; değerli meslektaşları m her türlü ayrıştırıcı etkeni bir
tarafa koyarak, mesleki sorunlar ve çözümleri etraf ı nda birleşip, en yaralı sonucu ortaya ç ıkarmaktır.
Güçlü ve ba ğımsı z savunmanı n ancak bu şekilde oluşturulabileceğine inan ıyorum. Güçlü ve ba ğımsı z savunma, bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturmamızı, ba ğımsı z ve tarafsız
yargı da gerçek hukuk devletine ula şmamızı sağlayacaktır.
Bütün bunları yapmak için adayım değ erli meslektaşlarım.
Yeri gelmi ş ken, neyi yapmak için aday olmad ığımı da
söyleyeyim. De ğerli meslektaşları m; ben siyaset yapmak için
aday de ğilim. Ben milletvekili olmak için aday de ğilim. Siyaseti yeterince yaptım. Milletvekili oldum, onu da gördüm.
Bunların hepsini yaşad rn. Tek hedefim mesleğ e daha fazla
hizmet etmek.
Değerli meslektaşları m; beni seçtiğ inizde, siyaset yapma
arzusu ve arayışı içinde görmeyeceksiııiz. Ayr ıca, şunu ifade
etmek istiyorum: Türkiye Barolar Birli ği'nin ba şkanlığını mil-
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letvekilliğine de ğişilmeyeceğ irü, milletvekilli ği yapmış birisi
olarak söylememe izin verin.
Aday olmamı n bir nedeni de, bir yıl önceki 30. Olağan Genel Kurulumuzca oluş an bölünmüşlük görüntüsüdür. Değerli meslektaşları m; hepimiz hukuk e ğitim almış, meslekte on
yılları aşmış kimseleriz. Farklı siyasi tercihlerimiz, dü şüncelerimiz olacaktı r, bunlar doğaldır. Farklı etnik ve dinsel kimliklerimiz olabilir, ancak Türkiye Barolar Birli ği çatısı altında
bizi buluşturan bu farklı kimliklerimiz değil, mesleğimizdir.
Mesleğimizin sorunları, çözümlerimiz ve gelece ğidir. Etnik kökene göre farklı , inançlara göre farklı avukatlı k olur
mu? Mesleğimizin sorunları için gereken çözümler, ülkemizin sorunları için gereken çözümlerle aynıdır değerli meslektaşları m. Türkiye Barolar Birli ği'nin ısrarla ve kararlı biçimde.
savunduğu hukukun üstünlü ğ ü, gerçek hukuk devleti ve eksiksiz demokrasidir.
Eksiksiz demokrasi sadece kanun devleti olmak, bunlar ı
keyfi biçimde uygulamak de ğildir. ihtiyacımız olan evrensel
hukuk kuralları nn temeli olan insan hakları ilkelerinin hakim olduğu, hukukun üstünlü ğ üne dayanan bir hukuk devletidir. Büyük Atatürk'ün ülkemiz için koydu ğu hedefe ula şmanın yegane yolu da budur.
Ne yazı k ki, geçen kongremizde böyle bir tablo ortaya çıkartıldı; bölünmüşlük tablosu ortaya çıkartıldı . Ama bu kongrede şu Divan'la, bu Divan' ın oluşturulmasıyla hep birlikte
gösterdiğimiz anlayış gelecek için hepimizi çok umutland ırdı . Bu nedenle, bu Genel Kurulumuzun öneminin de burada
olduğunu söylemek istiyorum.
Ben hep birlikte sizlere soruyorum. Bu şekilde davranmalıyız. Geçen kongrede ortaya ç ıkan bölünmüşlük tablosunu
devam ettirmeyeceğiz. Bütünleşmiş, çözümleri uygulama heyecanı taşıyan bir sonuç ortaya çıkartacağı z. Bunu ortaya çıkarmalıyız. İşte bu görüntüyü de ğiştirmek için, geçen kongre sonunda ortaya çı kan, "Samsun'dan, Antalyaya çizilen hattı n
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görüntüsünü ortadan kald ırmak için bütünle ştirmek, birleş tirmek için adayım.
Bunu yapabileceğimi üç dönem Baro Ba şkanlığı m ve dört
yıllı k Genel Sekreterli ğim süresince kan ıtladım. Hiçbir ayrım
gözetmeden, tüm meslekta şları ma çözüm getirmeye çal ıştım.
içimizde bunun tan ıkları çok. Pek çok görevde bulundum. Biraz önce söyledim. Bulundu ğ um tüm makamlarda birlikte çalıştığım kişilerle dostlu ğum sürüyor; hMA sürüyor. Y ıllar içinde omuz omuza çal ıştığım tüm yol arkadaşları m beni bulunduğum makama gelmeden önce destekleyen o insanlar, ben
o makamlardan ayrıldı ktan sonra da beni desteklemeye devam ettiler.
Değerli meslektaşlarım; Av. İzzet Güneş Gürseler olarak
adayım. Bir başka sıfata, o sıfatı n gücüne dayanarak, güvenerek aday olmad ım. 0 s ıfatın olanaklarmı kullanarak aday olmadı m. Kendime güvenerek, sizlerin kadirbilirli ğine manarak aday oldum ve bu yolda yürüdüm, sizlerin huzurunuza
geldim.
Değerli meslektaşları m; yeni bir liderlik anlay ışına ihtiyacımız var. Sorunlar ı görmezden gelmeyen, ertelemeyen karar alırken gelecek seçim endi ş esinde olmayan bir liderlik anlayışı. Mesleğin-izin ülkemizdeki geli şim ve kurumlaşma düzeyi nicelik ve nitelik sorunlarımı z 70.000 avukat ın enerjisini bir araya getirebilecek, bu sineriyi yaratabilecek bir liderlik anlayışı istiyor.
doğusu yok"

Bu inançla, ben de günlük çözümlerle yetinmeyen, yeniden seçilmemeyi göze alarak, popülistlikten uzak, gerçekçi
ve köktenci çözümler uygulayan bir anlay ış içinde olaca ğım.
Türkiye Barolar Birli ği sadece avukatları n mesleki çıkarları ni koruyan bir meslek örgütü de ğildir; Türkiye Barolar Birli ği
bir yüksek yargı kurumudur. Bu ülkenin yarg ı siyasetini belirlemekle yükümlü bir kurumdur.
Cumhuriyet'in kuruluş unda ortaya konulmu ş hedeflere
ulaşmanın teminatıdır. Adil yargılanmanı n, hukuk devletinin teminatıdı r. Türkiye Barolar Birli ği'ni yönetmek demek,
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bu binadaki personeli yönetmek demek de ğildir. Devletimizi ayakta tutan, üç erkten birisi olan yarg ının evrensel hukuka ve insan hakları ilkelerine göre i şlemesi için hiç bitmeyecek
bir mücadelenin bayraktarl ığı m yapmak demektir. Bunu yapmaya talibim değ erli meslektaşlanm.
Değ erli meslektaşları m; savunma mesleğinin temel sorununun önlenemeyen niceliksel bozulmanı n yarattığı niteliksel bozulma oldu ğuna inanı yorum. Bu temel sorunun en somut görüntüsü de sayg ınlık kaybıdır. Toplumumuzda mesleğimize duyulan saygı meslektaş lar olarak bizim mesleğimize
duyduğumuz saygıdan fazla olamaz.
Ben sizden bir saygı bekliyorsam, kendime sayg
ı duymalıyım ve huzurunuza sayg ı duyulacak şekilde çıkmalıyım ki,
sizlerden saygı bekleyeyim. Eğ er, ben kendime saygı duymuyorsam, sizden nası l saygı bekleyeceğim. Ayn
ı şey mesleğimiz için de geçerlidir. Hukuk fakültesi ö ğrencisi en kolay elde
etti ği meslek oldu ğu için saygı duymuyor. Cübbenin altına istediği kılığı giyme saygısızlığıru gösteren meslekta ş da kolay
elde etti ği avukatlığı para kazanacak herhangi bir meslek olarak gördüğü ve umduğ u kadar da para kazanamadığı için,
her türlü pervasızlığı sürdürüyor.
Değerli meslekta şları m; Türkiye Barolar Birli ği sitesinde
var. Genel Sekreterliğ im dönemimde "Bilgi 4lem Bölümü"nde
çalışan arkadaş larla bu düzenlemeyi yapmıştık; şimdi de sürüyor. Oraya baktığını zda görüyorsunuzdur, bizim kay ıtlarıımza, Türkiye Barolar Birli ği'nin kayıtları na göre, daha do ğrusu sizlerin bildirdiğiniz kay ıtlardan yola çıkarak, 2009 yılında 13 meslektaşımıız saldırıya uğradı, birisi ölümle sonuçlandı. 2008 yılı nda bu sayı 24'tü ve bu saldırının ikisi ölümle sonuçlandı.
Değerli meslektaşlanm, son dokuz yı lda toplam 257 saldırı var, ortalama 28 ve bu sald ırılarda 16 meslektaşımız yaşamım yitirdi. De ğerli arkadaşlarım, değ erli meslektaşlarım; bu
dünyanı n hiçbir yerinde olmayan bir vahim tablo. Bu vahim
tabloyu daha da vahim hale getiren bir şey var, o da bu saldırıyı kimler yapıyor? Çok acıdır, bu saldırıyı avukatlara ya
51
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kendi müvekkilleri taraf ından yap ılı yor ya da içinde bulunGÜRSEaR İ N
dukları olayı n karşı tarafı.
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İçinde bulundu ğumuz olayda bile bize sayg ı duyulması ış lar içinde olam ıyoruz. Mesle ğin çilesinı sağlayacak davran
ni çeken, her türlü s ıkıntıyı yaş ayarak, hizmet etme özverisi ııi
gösteren avukatlar olarak hem ya şadığımı z sorunları çözmek,
hem mesleğimizin gelece ğini düzenlemek ve hedeflenen Avrupa Birli ği tam üyeliğ inin meslek alanımı zdaki etkilerine haGÜNE Ş

zırlanmak zorundayı z. "Iyi kötü bugün bir düzenimiz var, ama
elimizdekinden de olmayalı m" anlayışı yla, bugünün sorunlar ını

çözemeyece ğimiz gibi, gelece ğe de haz ırlanamayız.
Bu nedenle de ğerli meslektaşları m; öncelikle bizler avukatlar olarak çözümleri istemeliyiz; bizler avukatlar olarak
çözümleri izlemeliyiz. Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği de
yürürlükteki mevzuata engel görmek yerine, sonuna kadar
eldeki olanakları zorlayı p, ürettiği çözümleri uygulamaya
koymalıdır. Ben bunları yapmaya talibim.
Değerli meslektaşları m; yaklaşı k 40-45 günlük bir seçim çalışması yürüttüm. Gücümün yetti ğince elimde çantam sizlere ula şmaya çal ıştım. Edirne'den Şırnak'a, Cizre'ye,
Samsun'dan Antalya'ya, İ zmir'e kadar ülkemizi dola ştım, bürolarınıza kadar gitmeye çal ıştım; hedeflerimi anlatmaya çalıştım. Hangi olanakları kullanabildi ğ imiz, kimlerin hangi
olanakları kullandığı m gözlediniz, vaatleri dinlediniz.
Yalnı z, burada bir soruya çözüm aranmas ı gerekiyor değerli meslektaşları m. Sorunlara çözüm vaat edenler, temel
sorunlar hakk ında ne söylediler, ne söylüyorlar ve ne yapt ılar? CMK avukatlığı, CMUK avukatl ığı diye bir s ıkıntıyı yaşıyoruz. De ğerli arkadaşlarım; bunun bedava ceza avukatl ı ğı na döndüğü, döneceğini ben 1996 y ılı Temmuz ayı sayısında Yasa Hukuk Dergisi'nde yazdım. 1996 yılında, "bunun altında kalacağız" dedim.
CMK avukatlığının mesleğimize en büyük zararı veren
bu uygulamanın yanlışlığı m ta o zaman belirttim ve önerim
*uydu. Zorunlu müdafilik her düzeyde, hiçbir s ınırlama ol52

Türkiye Barolar Birli ği 11. Ola ğanüstü Genel Kurul Tutano ğı

madan yapılmalıdı r. Ne suç sınırlaması, ne şüpheli smırlaması, hiçbir şey olmadan gerçekleş melidir. Ama bu müdafli tayini noktasına geldiğinde, soruşturma aşamasında sınırsız bir
müdafii tayini her isteyene, ama kovu şturma aşaması nda adli
yardım demiştim, daha 1996'da. Şimdi, o noktaya geldik.
Bakanl ık bunu yapaca ğını söylüyor, ama bana oy verip,
değerlendirirseniz, CMK avukatl ığını , CMUK avukatlığını bedava ceza avukatlığı olmaktan çıkartıp, ceza avukathğının ölümü haline gelen bu uygulaman ın son verme konusunda gücümün yettiğince yıllardır yazdığımca mücadele edeceğim.
Değerli arkadaşları m, Barolara gelen yeni genç avukatlardan sayıımzın her yıl artmasından şikayet ediyoruz. Evet, 57
hukuk fakültesi var, 33 tanesi mezun veriyor, her y ıl verdiği
mezun sayısı 4.500, ortalama Türkiye Barolar Birliği de ortalama 4.000 ruhsat veriyor.
Değerli arkadaşlarım; "bırakınız yapsınlar, bı rakmız geçsinler" anlayışı içinde mi olacağız. Bu geli şe dur deme inıknımız
yok mu; illa yasa de ğişikliği mi gerekiyor? "Ben yaptım, ben
aksi görü ş teydim yaptım" Tekirdağ delegesi arkadaşlar burada,

ben Tekirdağ Barosu Genel Kurulu'nda Tekirda ğ Barosu'nda
stajyer sayısının 20'yle sınırlaıımasına ilişkin karar aldım.
Değerli arkadaşlarım; ücretli avukat, i şçi avukat, emek
sömürüsü, avukatlıkla birleşebilen işler arasında, yasamızın
12. maddesinde, c bendinde sayılı yor, ücretli avukat. Bizim
yasamızda avukatların birlikte çalışabilmeleri 44-a ve 44-b'de
düzenlenmiş, ya avukatlık bürosu ya da avukat ortakl ığı şeklinde.
Ücretli avukatlık diye bir şey uyguluyoruz. 160-170 ki şinin çalıştırıldığı bürolar var. Bunun düzenlenmesi lazım, bu
emek sömürüsü. Ne yaptık? Avukatlık bürosunu, yani 44-a
kapsamındaki avukatl ık bürosunu, 44-b kapsamındaki avukatlık ortaklığın özendirecek neler yaptık? Ama ben 2006 y ılı
Mart ve Nisan; 2007 yılı da Temmuz Ağustos aylarında Türkiye Barolar Birli ği dergisinde bunlar ı yazdım.
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En son 2008 Eylül ay ının 6. günü Resmi Gazete'de bir yönetmelik de ğişikliği yaptı Türkiye Barolar Birli ği. Bu bankalarla, telefon ve elektrik şirketleriyle sürekli avukatl ık hizmeti sözleşmesi imzalayan arkadaşlarımızı n imzaladıkları sözleşmeler mesleğimiz açısından bir yüzkarası . Neredeyse, üste
para vererek çalış ma durumuna geldi avukat arkada şlarımız. Yönetmeliği ç ıkardı k ve ben bunun mücadelesini 2000'Ii
yıllardan ba şlayarak yaptı m. Sonunda yönetmeli ği ç ıkardık,
ama tam anlaımyla uygulayamad ık.
Değerli arkadaşları m; o nedenle vaatleri de ğerlendirirken, bu vaatleri gerçekleş tirme durumunda olup da, bu sorunları n üstüne neden gidilmedi ğini dikkate almak gerektiğine inanıyorum.
Değerli meslektaşlarım; ş u seçim bildirgemi biraz önce
sizlere de verdik. Ben 25 May ıs'ta yazdı m ve Yenişehir
Postanesi' nden tek tek intzalayarak, isimlerinize hitap ederek,
sizlere postaladı m. Bu bildirgeyi saklamaniz ı ve üç y ı l sonra
bunun üzerinden bana hesap sorman ızı istiyorum. Kendime
bu kadar güveniyorum, çünkü ayaklar ım yere basıyor. "Laf
olsun, torba dolsun" diye aklı ma geleni alt alta xazmad ım
Değerli meslektaşları m; Türkiye Barolar Birliği kurum
olma sürecinde mek ğn ve ekonomik sorunlarını a şmıştır. Sıra
mesleğimizin niceliksel ve niteliksel sorunlar ını aşmada etkin, verimli, yenilikçi ve kat ılıma açı k olmalıdır. Benim bütün
vaatlerim ve hedeflerim bu do ğrultuda bağımsı z savunmanın
güçlü örgütünü birlikte kurumla ştırmaktır.
Seçim bildirgemi burada yeniden okumayaca ğım. Ba şlıklara ve ilkelere kısaca değinmek istiyorum, izin verirseniz. Ülkemizin yargı sistemimizin, mesle ğimizin ve meslek örgütümüzün karşı karşıya bulunduğu sorunlar değ erli meslektaşları m, en ufak gecikmeyi kaldıramayacak kadar a ğır ve çoktur. Türkiye Barolar Birli ğinin vakit kaybetmeye tahammülü yoktur.
Seçimlerin ertesi günü kararl ılıkla çalışmaya ba şlayacak,
tecrübe ve birikime sahip, tüm ilgisini sadece görevine odak54
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layacak bir başkana ihtiyaç duyulmaktad ır. Bu tecrübeye sahip oldu ğumu dört yıllık Genel Sekreterlik göreyim süresince kanıtladım.
Değerli arkadaşları m; pazartesiden ba şlayarak, Yönetim
Kurulumuzla birlikte tüm gücümle çal ışacağım. Neler yapacağım, özetleyeceğim, ama öncelikle değerli meslekta şlarım;
30. Olağan Genel Kurul'da Avukatlık Kanunu'nun 117/3
maddesi gereğince kabul edilen meslek sorunlarına ve büyük
ölçüde İstanbul Barosunun düzenlediği önergenin kabulüyle gerçekleşen meslek sorunlarına 10 maddelik çözüm önerilerinin ve diğer kararlann takipçisi olaca ğımı belirtmek istiyorum.
Değerli meslekta şlarım ikincisi; ben seçildi ğim takdirde
eylemli avukatlık yapmayacağım. Beni Adana'da, Edirne'de,
Yargıtay'da, Danıştay'da, Tekirdağ'da duru şmada özel iş takip ederken göremeyeceksiniz. Bütün mesaimi meslek sorunlarının çözümüne ve 24 saat Türkiye Barolar Birli ği'ne tahsis
edeceğim. Beni cübbeyle ancak meslektaşlarımızın sorunlarıı n takibinde adliyede görebileceksiniz.
n
Değerli meslektaşlarım; seçim çalışmalarım sırasında hep
sordular. "Yönetim Kurulu değişmiyor, çalışabilecek misin?" çalışacağım, çalışacağız, hepsi birlikte görev yaptığım, Baro Başkanlığı yaptığım, ayni yönetimde bulunduğum üstatlarım,
arkadaşlarım, meslektaşlarım, zevkle, gururla çal ışacağız. Biraz sonra da söyleyeceğim, Muammer bey de belirtti, ortak
akılla yönetelim.
Değerli meslektaşlarım; şu yüce kurul dört yılda bir yapılan seçiınli genel kuruldan, genel kurula. Arada yap ılan mali
genel kuruldan, mali genel kurula toplanacak kadar işlevsiz bırakılmamalıdır. Delegeleri oluşturacağımız komisyonlar, avukatlardan ve uzmanlardan olu şturulacak ve uzmanları bir ölçüde profesyonelle ştirecek komisyonları Yönetim Kumlu ve Başkanı, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu'yla birlikte toptan üretime ortak alcılı ortaya çıkarmaya çalışan, hep
birlikte yönetim anlayışına kavuşturacağız. 0 nedenle de, de-
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ğerli Yönetim Kurulumuzla birlikte seve seve, co şkuyla, ortak
akılla çalışacağız.
Değerli meslektaşları m; mesleğin saygınlı rnı n yükseltilmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda üçayakl ı bir projem var.
Birincisi; hukuk e ğitim ve mesle ğe girişin düzenlenmesi. Değerli arkada şları m, hep söylüyoruz. Sürekli hukuk fakültesi
açılı yor. 57 hukuk fakültesinde 103 profesör var. "Olsun, istediğin kadar fakülte olsun" falan deniliyor. Olsun, ama barolar ve Türkiye Barolar Birli ği olarak istedi ğiniz fakülteyi açın,
ben de senin mezunlarını almaya mecburum diyemeyiz. Bat ı
bunu yapı yor, biz bilim adamları ndan, avukatlardan, bizlerden oluş an bir komisyon kurarak, Türkiye'de olmas ı gereken
hukuk fakültesi standartlarını belirleyeceğiz; hukuk eğitiminde olması gerekenleri belirleyece ğ iz, YÖK'le birlikte bu fakülteleri, bu standartları taşıyanları muhatap alacağımızı belirteceğiz. Hukuk fakülteleriyle ilgili olarak birinci olay bu.
Hukuk eğ itimi ve mesleğe girişin düzenlenmesi aya ğı
projemin. Mesleğe giriş, değ erli arkadaşlarım; bir yasa değişikli ğini beklemeye gerek yok. Yasa de ğişikliğini bekleye
bekleye her yı l söylediğimiz gibi, dört bin ki şi mesleğe geliyor. Nicelik kaybı , nitelik kaybına yol açı yor. Muhasebecilerin yaptığını biz niye yapamı yoruz, niye yönetim kurulu bir
yönetmelikle Türkiye Barolar Birli ği yönetmelikle s ınav, staj
nda
nda yaptık, aslı
hepsini içeren bir çalışma yapamıyor? Aslı
yaptık, Saym Berra Besler'in Ba şkanlığında, değerli Başkanı mızın Başkanlığında geçen dönem yaptığımı z çalışma bayağı yol almıştı.
Genel Kurul, sonra da rahmetli Ba şkanımızın hastalık süreci buna engel oldu. Onun kald ığı yerden devam ettirerek,
yasa çalışması ayrı , ama yönetmelikle bunu yapabiliriz, çünkü serbest muhasebeciler ve mali mü şavirler kendi yasalarında "serbest muhasebecilik mesleğine girişte sınav şartı arannıaz"

diye açık hüküm oldu ğu halde, yönetmelikle bunu yapt ılar,
idare dava aç ıldı, Danış tay idari Dava Daireleri Kurulu'ndan
da geçecek şekilde, "bu mesleğe giriş s ı navı değildir, staj ba5a-
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rt değerlendirmesidir" dedi. Bunu yapmal ıyız, projenin birin-

GÜNE Ş

ci ayağı bu.

GÜRSELERiN

İkinci ayağı; avukatlara ilişkin olarak mesleki saygınlığı
kaldırma açısından. Meslekiçi eğitim, bu tabii staj, sınav noktasında değerli Başkammızın belirttiği ve onun başlattığı, şu
an Sevgili Rıfat Çulha ve di ğer arkadaşlarla birlikte yürütülen
staj eğitiminin merkezileştirilmesi, sürdürülmesi var. Ama bizim meslekiçi e ğitimi, bu meslekiçi e ğitim staj eğitimini geliştirip, kurumla ştırdıkça, meslekiçi eğitimi bizler için de en
yüksek düzeye getirmemiz ve zorunla hale getirmemiz gerekir. Bunu yapacağız.
Meslek tekeline yönelik sald ırıların önlenmesi gerekmektedir. Mesleğin saygınlığırun artırılması için, başta arabuluculuk olmak üzere, bir sürü mesleğimize yönelik sald ırıyı geçmişte karşı çıktığınıız gibi, bundan sonra da var gücümüzle karşı çıkacağız. icra simsarları, avukatlık simsarları, internet sitelerinde yaşanan soytarılıklar diyeceğim önlenecektir.
Sürekli avukatlık hizmetlerine ili şkin sözleşmelerin Barodan
geçirilmesine ili şkin yönetmelik uygulanacak ve bundan sonra da bu düzeyde avukatlık ücret sözleşmesinin zorunlu hale
getirilmesini Barodan, mahkemeden geçirilerek, onu hep birlikte, ortak akıl dediğimiz o, hep birlikte karar vererek, avukatlık ücret sözleşmesinin zorunlu hale getirilmesini sa ğlayacağız bu da ikinci ayak.
Değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, üstatlardım üçüncü ayak; topluma yönelik. Televizyonlarda bir dizi
saldırı, dizi filmlerde, başka yerlerde. Avukatl ığın tanımındaki farkhlıklar, yanlış anlaşılmalar, sorunlar ortaya çıkmadan,
avukata gitmeme anlayışı. Bütün bu toplumsal yanl ış bakışı değiştirecek, topluma yönelik bir proje uygulayaca ğız. Kamuoyunda avukatl ığın gerçek durumunu, gerçek i şlevini ortaya koyacak. Bunu neden yapmak zorunday ız? Değerli meslektaşlarım, belki evvelki günkü gazetelerde gördünüz, bir
araştırma yayınlandı. Türkiye'de meslek gruplar ına ve kurumlanna güven endeksi. Avukatlar kaç ıncı sırada, biliyor
musunuz? 11. s ıradayız. 2009'da yüzde 70'ken, şimdi yüzde

KONU Ş MASI
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Bunu düzeltecek, bunu ortadan kald ıracak bir saygınlık
kazanımı çalışması içinde olacağız.

GÜNE Ş 49...
GÜRSE[ERIN

KONU ŞMASI

Değerli arkadaşları m; bunu benim istemem, Türkiye Barolar Birliği Yönetimi'nin istemesi, barolann istemesi yetmiyor... Bunu avukatlar ın istemesi gerekiyor. Avukatları n kendi mesleğine saygı duymasın sağlayacak genel bilinçlenmeyi
sağlamak ve bizim de kendi mesleğimize saygı duymanıız lazım. Hep birlikte bunu sağlamalıyız.
Değerli meslektaşlarım; yargı faaliyetiııin yürütülmesinde avukatlar etkili biçimde söz sahibi olmal ıdır. Savunma örgütünü içermeyen yüksek yargı tanımı eksiktir. Cumhuriyet
savcısının olması gerektiği yerde savunmanı n karşısına geçmesini sağlamalı yiz. Burada, Anayasa Mahkemesi'ne te şekn kaldırılmasına ilişkürü ifade etmek istiyorum. Hem s ınavı
n
gerekçesinde
yazdıklakin yasamn iptaline yönelik kararı
rı açısından, hem de Anayasa Mahkemesi duru şma salonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'n savunmanın düzeyine
indirmesi açısından. Aslında, bir yere inmiyor, ç ıkıyor, ama
bunu hiçbir yerde anlatamadık.
Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, değerli üstatlarım; gerçek bir yargı reformunun takipçisi olaca ğız. Bir türlü
gerçekleştirilemeyen yargı reformunun savunmanın önemini kavrayan ve yargılama içindeki çağdaş işlemini yerine geıyan bir içerikle gerçekle ştirilmesinin tatirmesine olanak tan
kipçisi olaca ğız.
Yasalardaki iyileştirmelere karşı n, özellilikle ceza yargılamasında, insan haklarına aykırı farkli uygulama ve keyfiliklerinin sürdürülmesinin, adil yarg ılanma hakkı karşısında
önemli bir engel olduğunun bilinciyle, yarg ıç ba ğımsızlığı ve
tarafsızlığının sağlanmasının reformun temel koşulu oldu ğunu ısrarla vurgulayacağız.
Biraz önce söyledi ğim gibi, birlikte yönetece ğiz, ortak
akılla yöneteceğiz, komisyonlarırmz etkin hale getirilecek.
Tubak. corn geçen hafta Tekirda ğ'daydı değerli meslektaşlarımız, çok önemli yol aldılar. Mesleğe Baş layan Avukatlar
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Komisyonu ve TÜBAKKOM daha etkin hale getirilecek. Ça- GÜNE Ş
lışması bir süredir tam olarak yürümeyen Çevre Hukuku Ko- GÜRSFLER'iN
misyonu yürütülecek ve komisyonlara avukatlar ımı z yönete- KONU ŞMS İ
ceklerdir.
Yaş ama sürecine müdaiiil olacağız. Parlamenterlik deneyimimden, Parlamento'daki avukat arkada şlarımızdan, eski
parlamenter avukat arkada şlarımızdan yararlanaca ğız.
Sizlere, Türkiye Barolar Birliği web sayfası üzerinden hareketle, sürekli bilgi akışı içinde olacak bir ortam yarataca ğız.
Doğrudan, Türkiye Barolar Birliği çalışmalarını izleyeceksiniz, yönetim kurulu çalışmalarını izleyeceksiniz.
Avukatlık enstitüsü kurulacaktı r. Ankara Hukuk Fakültesi; Türkiye İş Bankası'yla birlikte bir bankacılı k araştırma
enstitüsü kurdu. Banka ve Ticaret Hukuku Ara ştırma Enstitüsü kurdu. Biz de hukuk fakülteleriyle birlikte Avukatl ık
Araştı rma Uygulama Merkezi kurar ve bunu en üst düzeye
dönüştürebiliriz. Avukatın emeğine saygıyı göstermek üzere, biraz önce söylediğim gibi, ücret sözleşmelerinin zorunlu
hale getirilmesi çalışmasın
ı yürüteceğiz.
Türkiye Barolar Birliği'nin mali kaynaklarmı etkin şekilde kullanacağız. Barolarımızın ve Türkiye Barolar Birli ği'nin
mali durumlarında belirgin bir iyileşme sağlarımışsa da, bu
kaynakların yeterli olmadığı ve etkin şekilde kullanılmadığı
da bir gerçektir. Türkiye Barolar Birli ği'nin ve baroların mali
il-ıtiyaçlarıyla, yatırım planları değerli meslektaşlarım; yıl başında değerlendirilerek, birlikte daha yararli ve etkin kullanım sağlanacaktır. Birlikte daha yararl ı ve etkin kullanım sağlanacaktı. Şeffaflık ilkesi ışığında, bütçe disipliniyle hareket
edilecektir.
Sosyal tesisler, Türkiye Barolar Birli ği'nin hemen yanımızdaki otelimiz, Ayaş tesisleri, Kızılay'daki binanın kullanılması hızla sağlanacaktır. Kızılay'daki bina Ankara d ışından gelen meslektaşlarımızın konaklayacakları, günü birlik
ihtiyaçların
ı giderecekleri, Yarg ıtay'a gelenlerin, duru şmaya
gelenlerin faydalanması için düzenlenecektir.
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BİRİNCİ GÜN
İKİNCİ OTURUM
Divan Başkanı
Av. Iüzı m KOLCUOÖW
(istanbul Barosu)

GÜNDEM MADDESİ 6
DİLEKLER

Başkan: Arkadaşlar lütfen yerleriniizi alalım...
Şu anda 11 arkadaşımı z, dilekler bölümünde söz aldı. İki
tane de yazılı öneri var... Onları da bilgilerinize iletmek istiyorum.
Birincisi, Selahattin Sarıoğlu, Malatya Barosu Ba şkanı;
"Türkiye Barolar Birliğ i Olağanüstü Genel Kurul Divan Ba şkanl ığı na; Divan önderliğinde Anı tkabir'e ziyarette bulunulmas ın ı öneriyorum"

diye bir önerisi var. Tabii bu ola ğanüstü kongre olunca, gündemde de böyle bir ziyaret konulmad ığı için, Anıtkabir'e gidilmedi, ama Genel Kurulumuz gidilmesi konusunda bir talebi olursa, bunu da yerine getirmeye haz ırı z. Bana göre, tabii
belki gündeme konulup da sabah yap ılmış olsaydı, çok daha
iyi olurdu. Bir de An ı tkabir'e gitmek için izin/randevu almak
gerekiyor. Çünkü defteri de imıalayacağı z... 0 da bir zaman
alir. Olsa olsa belki yarı n sabah için böyle bir izin alınabilir,
bilemiyorum... Ama bu konuda bir oylama, dilek olarak yine
yapayım da görelim dü şüncelerinizi ve isteklerinizi. Tartışma konusu yapmayahm, sadece e ğiliminizi almak için yap ıyorum. Böyle bir tart ışmaya açmı yorum, böyle bir tart ışmaya
da gerek görmüyorum.
Selahattin Başkanım, buyurun.
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Av. Selahattin SAR İOĞLU (Malatya Barosu Ba şkan):
i Yönetim Kurulu üyeSARIOĞ LU'NUN Çok de ğerli Divar ı, Sayı n Barolar Birli ğ
şkanınıız, çok
KONU ŞMASI leri, de ğ erli önceki Türkiye Barolar Birli ği Ba
değerli delegasyon; ben bu önergeyi verirken, hukuk düzenimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, varl ığıımzı n bir bakıma nedeni olan Ulu Önderimizin böylesi yüce bir kurulu ş mensupları olarak yanı na gidip ona sayg ılarımızı, minnetlerimizi bildirmek içindi. Genel Kurulumuzun, Türkiye Barolar Birli ği
Genel Kurulu'nun böyle bir minnet, sevgi ve sayg ı eksikliklerinin olmadığı m biliyorum. Ben bir usulün yerine getirilmesi için bu önergeyi vermi ş tim. Ama Say ı n Divan Ba şkanımı zı n görüşleri, zamans ızlığı , onun havasm ın ş u anda kaybolduğu şeklinde oldu ğundan dolay ı ; ben de izninizle bu önergemi geri çekiyorum.
SELAHAİTiN

Başkan: Te ş ekkür ederiz Sayın Ba şkan.
Bir önerge daha var, onu da bilgilerinize sunmak istiyorum.
Başkan Yard ımcısı : Önergeyi okuyorum:
"Türkiye Barolar Birli ği 11. Olağanüstü Genel Kurul Divan
Başkanlığına;
Türkiye Barolar Birli ğine ve mesleğimizin geli şmesine ömrünü
adam ış, unutulmaz katk ı lar sunmuş olan ve 24 Nisan 2010 günü
aramı zdan bedenen ayr ı lmakla birlikte, ruhunun hep bizlerle olduğuna ve olacağı na inandığımız Değerli Ba şkan ı mı z Av. Özdemir
Özok'a yakışı r bir an ı tmezarı n Türkiye Barolar Birliğ i tarafindan
yarışma düzenlenerek seçime dayal ı olarak yapt ırılmas ı hususunda
dileklerimizin karar altına alı nmas ın ı talep ederiz."

ı Şeref Yıldı z, Hatay Barosu Ba şkanı
Bartın Barosu Başkan
Sinan Akgül, Çorum Barosu Ba şkanı Mahmut Bayatl ı, İstanbul Barosu Ba şkanı Muammer Ayd ı n, Ankara Barosu Ba şkan
Vedat Ahsen Co şar, Adana Barosu Ba şkanı Aziz Erbek, Kocaeli Barosu Ba şkan Cumhur Ar ı kan, Çanakkale Barosu Ba şka66
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nımız Tülay Ömercioğ lu ve Tekirdağ Barosu Baş kan Güneş
Gürseler önermi şler.
Baş kan: Bu konuda tabii Genel Kurul'un karar almas ına gerek yok. Bu konuyu dilek olarak biz yönetime iletiriz,
Yönetim bunun gere ğini yapar. Çünkü bu büyük bir yat ırı mı
gerektirecek, büyük bir bütçe de ğişikliğini gerektirecek nitelikte ise, artı k ona göre kendileri düzenleyecekler. De ğilse, o
değ erlendirmeleri dilek olarak kendilerine iletelim ve zarmederimki bu dile ğe karşı onlar da gerekli özeni ve hassasiyeti gösterecekler. Burada bunun tart ışması yapılıp karara bağlanması zaten olanak dahilinde de ğil. Onun için, bu öneriyi
ben Yönetim Kurulu'na havale ediyorum izninizle.
Tabii bu konuda çok fazla bilgi sahibi de ğilim, ama yönetim üyelerimiz burada. Siz bu diledi ğinizi o yönetime de iletmiş oldunuz. E ğer benzemeyen bir durum varsa, belki foto ğraf çekimi veyahut da iyi bir çekim olmad ığı için olabilir, ama
düzeltilmesi için gerekli hassasiyeti yine Yönetim Kurulu'nun
göstereceğini düş ünüyorum. Zaten bunu söylemeye de gerek
yok. Hemen sı rayla söz alanlara söz verece ğiz. Yalnız, gördüğüm kadarıyla 12 kişi söz aldı . Hep zamanmda olmuyor,
sonradan da yeterlilik önergesi veriliyor. "Efendim, söz alanlar buna da/iil değil" tartışmaları yapılıyor. Eğer bu konuda konuşmaları belli bir dakikayla s ınırlandırılması konusunda bir
öneriniz varsa, şimdiden yapın ki sonradan kar ışıklık olmasına gerek kalmasın.
İsterseniz bunu 7 dakika yapal ım. 5 dakikada arkadaşlarımızı ikaz edelim, 7 dakikada bitirelim. Ben bu öneriyi oylarını za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Birinci konuşmacı olarak Av. Erdener Yurtcan, İstanbul
Barosu delegesi; buyurun.
Hocam, bir saniyeni rica edeyim; bu listeyi okuyal ım, bir
yanlışlık olmasın.
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Başkan Yard ımcısı : Bize yapılan yaz ılı başvuru sırasına
göre yap ılmıştı bu liste. 1. s ı rada Av. Erdener Yurtcan, Istanbul delegesi; 2. sı rada Av. Mustafa Coşkun, Sivas Barosu delegesi; 3. sırada Av. Tülay Ömercio ğ lu, Çanakkale Barosu Ba şkan; 4. s ı rada Av. Ismail Birdane, Afyonkarahisar Barosu delegesi; 5. sı rada Av. Mehmet Emin Kele ş , Izmir Barosu delegesi; 6. sı rada Av. Irfan Akyürek, Istanbul Barosu delegesi; Türkiye Barolar Birli ği Denetleme Kurulu Üyesi; 7. s ı rada Av. Selahattin Sarıoğlu, Malatya Barosu Ba şkan; 8. sı rada Av. Ali
Rıza Özdil; 9. s ırada Av. Cemal İnci, Yalova Baro Ba şkanı; 10.
sı rada Av. Kemal Göncü, Kayseri Barosu delegesi; 11. s ırada
Av. Ali Rı za Dizdar, Istanbul Barosu delegesi; son olarak da
Av. Adil Aslan, Van Barosu delegesi.
Başkan: Bunun dışı nda var mi? Biz ona göre zaman ı hesapladı k da onun için.
"Yemek aras ı nda zaten 8'deıjdik" diyor arkadaşımız. Yemekten sonra mı verdiniz? Tart ış maya gerek yok.
Batman Barosu'ndan, konu şacaksını z, tamam, ilave edelim. Gaziantep, Ender Bak ırcı . Bu 7 dakika bizi 6'ya kadar götürür, ama biraz daha bakay ı m, var m ı? İsterseniz, hemen
başlayalı m, anlaşılan bu kadar.
Hocam buyurun, kusura bakmay ı n, beklettik, çünkü
bunu çözmek gerekiyordu.
Av. Erdener YURTCAN (Istanbul Barosu): Te şekkür ede-

ERDENER

y uRrcAN' ı N rim Sayın Başkanım.
kONUhSI

Öncelikle bütün meslektaşları ma Genel Kurul'a hoş geldiniz diyorum. İ stanbul Barosu'nu temsilen Genel Kurul'da
bulunuyorum. Bu genel kurullar ı seviyorum, bunu daha önce
de defaatle ifade ettim, çünkü eski dostluklar ı tazeliyorum,
rsatı bueski öğrencileri görüyorum, yeniden kucakla şma f ı
luyoruz.
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Aslında yapılmış olan planlamaya göre, 2010 May ısında bir "Olağanüstü Gene! Kurul" yapılacak bu salonda ve hukukun ve avukatların sorundan "Olağanüstü Kongre"de, burada tartışılacaktı, böyle bir düşünce vardı. Ama hayatın akışı belirli şeyleri değişik yönde gerçekleştiriyor. Umulmadık
bir şey oldu, çok değerli bir hukuk adamını; Türkiye Barolar
Birliği'ne ve hukuka, Türk hukukuna, insan haklar ına -çok
sıralayabilirsiniz bu kavramlar ı - içten, gönülden olağanüstü
hizmetler veren Özdemir Özok'u kaybettik... Hepimizin ba şı
tekrar sağ olsun. 0 nedenle, burada Türkiye Barolar Birli ği'ne
yeni bir başkan seçmek için topland ık. Bunu kaderin bir cilvesi olarak kabul ediyorum, ama bu da yerine getirilmesi gereken kaçınılmaz bir görevdir, bunu bu şekilde değerlendirmenin uygun olacağı kanaatindeyim.
Bir şey daha söyleyeyim: Artık yaşım ilerliyor, toplantıları hep bana yönettiriyorlar, böyle bir adet olu ştu. Nereye gitsem, yönetici oluyorum artık, eskiden konu şmacı olurdum!...
Güzel bir şey tabii bu.
Bu bir giriş paragrafıydı. Nisanın ilk haftas ında Avukatlar Günü ve Haftası kutlandı. İstanbul Barosu'nda bir toplarıtl yapıldı. 0 toplantıyı yine ben yönettim. Şöyle bir adet var
gelenekte: Toplantıyı yönetenler bir açış konuşması yapıyorlar, bir yol veriyorlar toplantı ya. Dedim ki bu sefer değişik
bir şey yapayım, içinizde beni yakın tanıyanlar tabii ki mutlaka var, ben edebiyat çal ışmaları da yapıyorum, kalemin-in
ucuna gelen şeyleri yazıyorum; romandır, öyküdür, şiirdir falan gibi. Bu sefer Erdener, sen değişik bir şey yap; hukuk ne
durumda, nasıl bir ortamdayız, şunu 3-5 satırla bir dök dedim kendi kendime, bir şiir yazdım, onu o toplantıda okudum. Buraya gelirken dedim ki, bu defa bunu ülke düzeyine
yay, bu şiiri bütün meslektaşlarınla paylaş. Bu arada şiir kitabı çıktı , kitap yayınlandı, şimdi o şiiri size okuyacağım. Sonra
bu kaçar göçer konuşma süreleri içinde, o yedi dakika içinde
yine olayı toparlayacağım.
Şöyle:
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Eski Dosttan Haber Var

FVDENER
YURTCAN İ N
KONU ŞMASI

Dün beni aradı bir eski dost
Çıkm ıyordu sesi soluğu
Zor duyuluyordu
Ben hu ku kum dedi
Nerelerdesiniz, hiç görünmüyorsunuz dedin,
Sokağa çıkanııyorum
Bakamıyorum kimselerin yüzüne
Kolumu kanad ımı kı rdı lar
Gücüm kuvvetim yok dedi
Olur mu öyle şey
Siz toplumun egemenisiniz
Her olaya çözüm üretme sanat ı demezler mi size
O eskilerde kaldı,
Çok eskilerde
Şimdi yerlerinde yeller esiyor
Hem gücümün,
Hem erklerimin
Bu kadar düşmarnm oldu ğunu bilemedim
Ben ki dürüstün, doğrunun, adilin, şerefiinin yanında
yer aldım
llar
boyu
hiç
bakmadan
Yüzyı
Ne kuzeye, ne güneye, ne doğuya, ne batıya
Çok zorda yım, bitkinim, güçsüzüm
Umutsuz değilim ama
Umut filizleri içimde her dem taptaze
Beni düş tüğüm bu girdaptan elbet ç ıkaracaklar
Bu ülkeyi ayd ınlık yarınlara taşıyacaklar
Yurdumun yilmaz bekçileri
Ülkesini seven
Bu toprakları n öz evladı hukukçular
Bekliyorum.

Benim bir duygusal anıma gelip yazd ığım 3-5 dizeydi.

70

Türkiye Barolar Birli ği 11. OlağanÜstü Genel Kurul Tutanoği

Başkan: Hocam, yedi dakika doldu.

FR OF N E k

Av. Erdener YURTCAN: Peki, o zaman şu cümleyi söylememe müsaade edin: Ben bunun böyle olacağını bildim.
Hayı r, bildim ben, kaçar göçer bildim, biliyorum zaten. Dün
Cumhuri yet'te bugünkü Genel Kurul, konu ve de hukuk ve
avukatlık ve yargı, sorunlar, yapılması gerekenler konusunda bir makale yayımladı m. Oraya gönderme yap ıyorum. Her
zamanki cümlemle konuşmamı tamamlıyorum; hepinizi tek
tek, ama tek tek yürekten kucakl ıyorum.

YURrcAN'IN
KONU ŞİMSI

Başkan Yardımcısı: İkinci konuşmacı Av. Mustafa Coşkun, Sivas Barosu delegesi; buyurun.
Av. Mustafa CO ŞKUN (Sivas Barosu): Saym Başkan, değerli Divan üyeleri, Yönetim Kurulu üyelerimiz, de ğerli meslektaşlarım; bu yedi dakikalık kısa süre içinde birkaç konuya
temas etmek istedim.
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bugünkü Genel
Kurul'un havası son derece hoşuma gitti, gayet demokratik
bir yarış sergileniyor burada. Aday sayısı azımsanmayacak
bir sayı olmasına rağmen, üç meslektaşımız, büyüğümüz burada yarışıyorlar. Çok güzel bir şekilde konuşmalarmı yaptılar, kendilerini ifade ettiler, bro şürlerini, kitapçıklarını dağıttırdılar... Onları da inceledik... Burada da kendilerini konu şmalarıyla daha yakından tanımaya çalıştık. Bu karşılıklı hoşgörüyü ve cent-ilmenli ği gösterdikleri ve bizi de en azından
geçen Genel Kurul'da oldu ğu gibi, germedikleri için çok çok
çok teşekkür ediyorum önce.
Tabii bu arada önceki Ba şkanımız Saym Özok'a da
Allah'tan rahmet diliyorum.
Bir diğer, ama keşke diyorum, biz de biliyorsunuz, Türkiye Barolar Birliği'nde de, barolarda da bir nevi başkanlık sistemi var. Yani, yasayı incelediğimiz zaman bunu görüyoruz.
Başkan'a verilen yetkiler fazlaca. Kendi şahsında toplanan
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MUSTAFA
CO Ş tUNUN
KONU Ş

SI

yetkiler var. Adaylar zaten genelde bizde öne ç ıkar, başkan
adayları, barolarda da, Türkiye Bar ılar Birli ği'nde de. Hatta
ne olur; gece yarı larma kadar listeler aç ıklanmaz, geceyi geçtikten sonra, sabaha karşı neredeyse insanlar listelerde olup
olmadıklarını öğrenirler.
Aslında Yönetim Kurulu üyelerimiz ve di ğer kurul üyelerimizin her biri çok değerli meslektaşlarımı z, arkadaşlarımız, hepsini de çok yak ından tanı yorum, hepsini de başarılar
çalışmalarından dolayı , geçmişteki çalışmalarından dolay ı da
biliyorum. Ama keş ke diyorum şöyle olabilseydi: Nas ıl olsa
başkan seçeceğiz, tüm yedekleriyle beraber tüm kurul üyeleri istifa edip, çünkü önümüzde uzunca bir süre var, 3-5 ay değil, 4 yıl, ayni geriye kaldı 3 yıl. inş allah çok uyumlu, seçilecek baş kanlar, buradaki projelerini, anlatt ıkları projeleri gerçekten uygulama fırsatı bulurlar bu anlamda. Çünkü neticede
bu da Yönetim Kurulu karar ıyla olacak bir şey. Böyle bir fırsatın tanınması bence şı k olurdu diye; tabii zorunluluk de ğil,
ama şık olurdu diye dü şünüyorum. Geldi geçti, ama bunu bir
meslektaşmız olarak ifade etme gere ğini duydum.
Diğer taraftan, bundan sonraki temennim de, bundan
sonraki genel kurullarda daha demokratik bir yar ış sergilenmesidir. Örneğin baş kanlar, önceden, daha adayl ık çalışmalarına başlarken bir ekip çalışması sergilerler, hiç değilse listelerinde kim var, yönetim kurulu üyeleri kimler, hangi ekiple
çalışacaklar, bunu da bütün delegeler ve bütün üyeler, cami
olarak meslektaşlarımı z bilir. Bunu da gelecek genel kurullara bir temenni olarak söylüyorum. Bu al ışkanlığımızı da artık terk edelim, yani gece yarısı sonrası, iş te kimine göre hayal kırıklığı oluyor, kimine göre darbe oluyor. İnsanlar "Birlikte çalışacağız" diye yola çıkıyor, gece yarısı listeden çıkıyor
ya da listeye giriyor. Bunlar ho ş şeyler değil. Bunların da bunı temenni ediyorum.
dan sonraki genel kurullarda olmamasın
Diğer taraftan, temsilde adaletten de bahsedildi burada.
Mesela Muammer bey, "Temsilde adaleti de sa ğlayacağını " dedi.

Tabii temsilde adalet derken, İstanbul, Ankara, Izmir gibi illerin Türkiye Barolar Birli ği'ndeki temsilinde de ve kendi iç72
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lerindeki temsilinde de, yani barolar ın Türkiye Barolar Bini- MUSTAFA
ği delegelerini belirlerken de temsilde adalet sa ğlamaya aca- COŞ KUN'UN
ba nasıl dikkat ederiz?.. İstanbul örneğinden yola çıkarak, KONU ŞMAS İ
-önemli bir örnek olduğu için söylüyorum; 26 bin üyesi olan
bir baro- ba şkanımız ve ekibi 6.000 oyla seçildi. 80 delegeyle
burada temsil ediliyor ve 80 delegenin yan ılmıyorsam tamamı kendi listesinden seçilen arkada şlar tarafından temsil ediliyor. Geriye kalan 20.000 kişinin bir tek temsilcisi bile bu salonda yok. Bütün barolar için geçerli bu. Bu manada da bu delege seçim sistemine tie bir çözüm bulunmal ı. Yeni Avukatlık
Kanunu, değişiklik ya da de ğişiklik çalışmaları yürütülürken,
bu manadaki adaleti de sa ğlamalıyız. Bu Sivas için de böyle
olmalı, Istanbul için de böyle olmalı, Bunu derken, böyle bir
sistem, yani burada nispi temsil olmalı, listeler hiç de ğ
ilse mesela tercihli bir sistem olabilir, 80 yerine 160 ki şi gösterir her
aday, öyle bir sisteme geçilir. Orada da yine kendi seçmenleri kendi içinde tercihli oy kullamr. Hiç de ğilse yüzde 50 eleme
şansı olur diye düşünüyorum.
Şu konuya da temas etmek istiyorum: Burası bir yargı kurumu, burası savunmanın, yargın
ı n içinde önemli bir i şlev
yürüten savunmanın bir kalesi. Burayı artık herhangi bir ideolojik grubun, herhangi bir toplulu ğun, herhangi bir partinin
kalesi ya da bir mevzisi gibi savunulması gereken bir şey gibi
görmemeliyiz. Bu anlayışları da yavaş yavaş terk etmemiz
lazım. Burada başkan adaylarımız meslekle ilgili çok güzel
öneriler geliştirdiler. Bunları bu tür olağanüstü kurultaylarda tartışmalı, sonuçlandırmalı. Bilim insanlarından ve mesleğe emek vermiş tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşan değişik
gruplarda, değ
işik çalıştaylarda bunları pişirmeli, olgunlaştırmalı. Daha sonra ola ğanüstü genel kurullarda tart ışılmalı,
bir konu veya iki konu etraf ında toplanabilecek, onun sonunda da bunu Türkiye TBMM'ye, hükümete öneri olarak, taslak
olarak sunulur hale getirmeliyiz.
Mesela son yargı reformu ve Anayasa de ğişikliği tartışmalarında Türkiye Barolar Birliği'nin daha pasif kaldığını düşünüyorum. Burada ne kadar tartışırsak tartışalım, ilk
defa avukatlık gündeme geldi. Bir de şunu söyleyeyim: Yar73
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gı, yüksek yargı mensupları, dikkat ettiniz mi, avukatlar ın
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na girmesine kar şı çıkKONU ŞMASI tılar. Bakın, Mkimler ve savc ılar dışında, seçiliş metodu üzerinde bile duruimad ı çoğunlukla, prensip olarak kar şı çıktılar yüksek yargı mensupları. HAkimler ve Savc ılar Yüksek
Kurulu'na avukat gidecek, baro başkanları arasından seçilen
3 kişiden 1 kişi Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Yani Türkiye Barolar Birliği, barolar, burada bir nebze de olsa etkin hale
gelecek. Buna bile yüksek yargının maalesef tahammülü olmadı. Bu noktada Türkiye Barolar Birli ği'nin daha aktif rol
üstlenmesi, daha tarafsız, daha bağımsız, konumunun gereği
olarak da daha uzla ştırıcı bir rol üstlenmesini beklerdim. inşallah bundan sonraki Anayasa çalışmalarında bu rolü Türkiye Barolar Birliği üstlenir.
Hepinize saygılar sunuyorum.
MUSTAFA

COŞ KUN'UN

Başkan Yardımcısı: Sayın Av. Tülay Ömercio ğlu buyurun.
Av. Tülay ÖMERCIOĞLU (Çanakkale Barosu Ba şkanı):
i Yönetim KuÖMERCİ OĞ LU'NUN Sayın Divan, çok değerli Türkiye Barolar Birli ğ
KONU ŞMMI rulumuz, baro başkanlarım, delegeler ve buraya gelen tüm
konuklar; öncelikle Türkiye Barolar Birli ği'ne hizmeti geçmiş, bugünlere getirmiş olan, ancak şu anda aramızda olamayan tüm Birlik başkanlarımız ve de nasıl diyeyim, çok kadim
dostumıız, saygıdeğer, ağabeyimiz Özdemir Özok'u saygı ve
rahmetle anıyorum.
Sizlere konuşman ın başında benim vermiş olduğum
önergeye alkışlarınızla verdi ğiniz desteğe teşekkür ettiğim
gibi, o önergeye imzasını atan üç Türkiye Barolar Birli ği Başkanı adayınMza da huzurunuzda te şekkür ediyorum.
Avukatlık mesleği şu anda gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Problemlerimiz mevcut bu problemler gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Bu problemlerin çözüm mercii Türkiye Barolar Birliği. Türkiye Barolar Birliği, bir gruTÜLAY
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bun, bu düş ünceyi temsil eden bir grubun temsilcisi de ğil,
Türkiye'deki 70.000 avukatı n gerek sözcüsü, gerekse güvencesi. Adalet, özgürlük, demokrasi, insan haklar ı merkezinde
mesleğin onurunun korunması , geliştirilmesi ve mesleğin 50runlarrnı n çözülmesi, Türkiye Barolar Birli ği'nin öncelikli konusudur ve de öyle olmalıdı r. Bu kavramda hareket ederken
hiçbir siyasi dü ş ünceye veya ideolojiye hizmet etmeksizin,
tüm meslektaş larla ayni karede yer alarak, bu hususta mücadeleyi vermemiz gerekiyor.
Bizler, bugüne kadar veya bundan sonraki hiçbir zaman
ekseninde ne iktidarı n, ne muhalefetin, ne de de ğişik ideolojik fikirlerin arka bahçesi olmayaca ğı z. Türkiye Barolar Birli ği
tam anlamıyla hangi görüş te olursa olsun, 70.000 avukat ı kucaklayan olduğunu kabul ederek, do ğru olanın gerçek manada doğru olduğunun arkası nda durarak, yanlış olana ise hangi düşüncede olursa olsun, "Bu yanlış " diyerek onun karşısında durarak, tüm kurumlar üzerinde kendisinin etkin kurumsal niteliğini gösterecektir.
Biliyorsunuz, elimizde bir Avukatlik Kanunu var, ama bu
Avukatlık Kanunu, şu anda benim gözümde bir kitap. Hani
hepimizin ard ında durduğumuz, meslekta ş olarak ilan ettiğ imiz, kendilerine güç vermek için arkalar ı
ndan gitti ğimiz,
hukuku uygulayanlar, her nedense bizimle ilgili ne yasa ç ıksa, yasayı bırakı n, genelgelerin ve yönetmeliklerin kanunların
önüne geçemeyeceğini bilen bu ki şiler, Avukatl ık Kanunu'na
karşı çı kan genelgeleri, yönetmelikleri, kanunu ia ğvederek bu
Avukatlık Kanunu'nu yok etmi şlerdir.
Bizim mesleğinıizin onurunun geli şmesi, artık mesleğimizin bir anlamda kabulleriilmesi, bir ad ım öne gidebilmemiz için, Avukatlık Kanunu'nun Türkiye Barolar Birliği tarafı ndan ivedilikle düzenlenmesi ve düzenlenen bu kanunun
Meclis'ten ivedilikle geçirilmesi gerekir.
Üç adayımı z var, 3'ünü de biz çok yakinen tanıyoruz.
Kendilerine huzurunuzda başarı lar diliyorum. Yalnız, son
olarak şunları söylemek istiyorum: Hangi aday ımız çıkarsa
çıksı
n, adalet, eşitlik, özgürlük, insan haklar ı, mesleğin onuru
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ve gelişmesi, korunması, birinci öncelik konusu olmas ın rica
ÖMERCİ DĞ LU'NUN ediyoruz ve de çıkan adayın 78 baroyu da, 70.000 avukat ı da
KONU Ş SI kucaklamasmı diliyoruz.
tÜLAY

Ben, bu seçimlerin gerek meslekta şlarımıza, gerek barolarıntza, gerek Türkiye Barolar Birli ği'ne, nihaisi hukuk sosyal
yaşam demektir, sosyal ya şamsa bizler için Türkiye demektir,
Türkiye'mize hay ırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
Başkan Yardımcısı: Av. İsmail Birdane, Afyonkarahisar
Barosu delegesi; buyurun.
Av. Ismail BIRDANE (Afyonkarahisar Barosu): Saygıdeğer Divan, Yönetim Kurulu üyeleri, de ğerli meslektaşlarım;
XONU ŞMASI bu seçilecek ba şkanın camianuza, yüce Türk Milleti' ne hay ırlı
uğurlu olmasın
ı diliyor ve sözlerime ba şlıyorum.
ISMA İ L

B İ RDANE'N İ N

Öncelikle Yönetim Kurulu'ndan şu hususu sorarak konuşmama devam ediyorum: Acaba bu toplantıya Yargıtay,
Sayıştay, Dan
ıştay üyelerinden, başkanlarından, Bakanlıktan
binleri davet edildi mi? Acaba bu davet edilen ki şiler geldi
mi? Gelmediler. Biz, baro olarak bunlar üzerinde bir a ğırtığımızın olup olmadığını, sevginiizin, saygımızın olup olmadığmı test etmek için sordum. Çünkü biz yeri geliyor burada
yarı konuşmamızı bunlara ayırıyoruz. Evet, biz savunma müessesesiyiz, ama bizi savunmayanlar ı, bizi sevmeyenleri burada savunmakla vakit geçiriyoruz. Onun için sordum, özür
diliyorum.
Daha önceki genel kurullarda arkada şlarımızın teklif ettikleri ve maalesef bugün Genel Baş kan Vekilimizin konu şmalarinda da "Yapı lacak, yapmaya çalışacağız" dedi ği konular,
maalesef yarım kalmış konulardır. Biz, her şeyden önce Avukatlık Kanunu'nun çıkarılması için bir baskı unsuru kurulmasın talep etmiştik. Avukat olan milletvekillerinden yard ım isteyelim, bir grup oluşturalım ve Bakanlığa, Meclis'e sık sık bir
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komite gönderelim. A ğlamayan çocu ğa affedersiniz meme
verilmediği gibi, kendi mesleğimizle ilgili kanunun çıkması
noktasında çırpmrnazsaruz, size de bakan olmaz. Burada hangi iktidar olursa olsun, onlarla kavga etmek bizim i şimiz değil. Biz meselemizi çözmekle meşgul olmak mecburiyetindeyiz.
Değerli adaylarımızın konuşmalarinda geçen, saygıdeğer
Başkan Vekilimizin konu şmalarinda veciz şekilde geçen konulara değinmek istemiyorum. Ancak, diyorum ki, mademki bu Avukatlık Kanunu bize uymuyor, aya ğımızı bağhyor,
öyleyse bir an önce bunun çikar ılabilmesi için yeni seçilecek
başkan arkadaşımız görevli, hatta mecbur k ılınarak bu işi saygıdeğer Yönetim Kurulu'yla ba şarmasıru temenni ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım; bizim bu binamız mükemmel, fakat
içeriye girerken bir üzüntüyle kar şılaştık: Afyon Barosu'nun
arabasıyla geldik, içeri girmek istedik. Görevli dedi ki, "A şağıya alamayız." "Niçin?" dedik, "Çöküntü var" haberi geldi. Bu
bir yeni bina. Eğer bu binanın garaj ında bir çöküntü varsa, aktarılanı söylüyorum, yanlış da olabilir, Yönetim Kurulu burada- biliyorsunuz, müteahhidin sorumlulu ğu var. Bununla
ilgili Yönetim Kurulu arkada şlarımız, müteahhitlerie ilgili sorumluluk noktasında giri şinde bulundular mı?
Ayrıca biz bir kapl ıca, Kızılay'da bir bina ve bu binan ın
eklentisinde bir de otel yapmak için çal ıştık, çırpındık. Evet,
kolay değil, her şeyi yönetime yüklemiyoruz. Ancak, bu i şin
bir önceli ği var. Öncelik, Kızılay'daki binanın acilen hizmete sunulması gerekir. İkincisi, otelin acilen hizmete sunulması gerekir. Diğer kaplıca işi olsa da olur, olmasa da olur, çünkü her yerimiz kaplıca.
Bir de şu hususu dile getirmekte fayda görüyorum: Değerli arkadaşlarım; bunlar yap ıldıktan sonra buralarda kalacaklar önemli. Buralarda kimler kalacak? Sadece avukat ve
avukatın çocukları mı kalacak, yoksa birilerine "Buyur" deyip
gönlünü mü alaca ğız? Bunun için de bundan sonraki Genel
Kurul'da mutlaka bir yönetmelik yap ılması lazım. Buralarda
kalacakların sayılması lazım, çünkü çok kişinin kaygısı var.
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Değerli arkadaşlarım; Avukatlı k Kanunu yapılırken, yine
B İ RDANrNIN söylüyorum, oraya kanun izleme komitesi diye bir madde koKONU ŞtMSI tarılabilirse, o zaman Yönetim Kurulu'ndan bir arkada şıımzın başkanlığında gerekirse Genel Kurul tarafı ndan seçilecek bir kanun izleme komitesi kurulmas ı ve her kanunların
yapılışında bu arkadaşlarımızı n Meclis'te olmas ı ve Yönetim
Kurulu'na bilgi vermesi gerekti ğine inanıyorum.
İ SMA İ L

Hepinize bu duygularla selamliyor, hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Seçilecek olan ba şkarumız da inşallah bu
nda durur. Durmazsa, bir dahaki kongreverdiği sözün arkas ı
de burada çıkar, onların yüzüne karşı da haykırırız.
Saygılarımla.
Başkan Yardımcısı : Av. Mehmet Emin Kele ş, İzmir Barosu delegesi; buyurun.
Av. Mehmet Emin KELE Ş (İ zmir Barosu): De ğerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar; sözlerime ba şlamadan
KONU ŞMASI
önce, görev süresi dolmadan aram ızdan ayrı lan iki yilmaz
hukuk savaşçısı , iki cesur yürek, Türkiye Barolar Birli ği Başkanımız Sayın Özdemir Özok ve İzmir Barosu Başkanımız
Nevzat Erdemir'i saygı ve özlemle amyorum.
MEHMEt

EM İ N KELE Şİ N

Bugün Türkiye Barolar Birli iğ'nde bir nöbet değişimi
ı düzenimizde
var... Yani yeni bir cesur yürek, sanc ılı yarg
ini
takip
edecek
yeni
bir
adalet sava şdeğişimin hızlı dinamiğ
çısı seçmek için toplandı k. Türkiye Barolar Birli ği başkanlığı na aday olan üstatlarımın hepsinin yeterli bilgi, birikim, irade, deneyim, kapasite, vizyon, öngörü, kararl ılı k ve cesarete
sahip oldukları na, meslek, hukuk ve memleket sevdal ısı olıyor ve hepsine başarı lar diliyorum.
duklarına yürekten inan
hepsini
seçmemiz
mümkün olsayd ı. Ne var ki içlerinKeşke
den sadece bir tanesini seçece ğiz. Ancak, bu yeterliliğ e sahip
onlarca, yüzlerce arkada şımızın olmasını bilmek bizi gururlandırmakta, rahatlatmakta, cesaretimizi, umudumuzu, güç
birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmektedir.
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Değ erli arkadaşlar; ben İ zmir Barosu delegesiyim.
İzmir'den bakt ığımda, mesleğimin, yarg ı örgütümüzün, bukuk sistemimizin ve ülkemin genel manzaras ını nasıl gördüğümü, seçeceğ imiz Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan bu
sorunları n çözümünde ne gibi katkı lar beklediğimi, bu beklentimin yan s ı ra biz hukukçulara da ne tür görevler dü ştüğünü kısaca anlatmak istiyorum.
Ne yazık ki ülkemizin, yargımızı n ve mesleğimizin içinde
bulunduğu tablo, hepimizin malumu oldu ğu üzere hiç de iç
açıcı gözükmüyor. Mesle ğ imizin, hukuk sistemimizjn, yargımızın ve ülkemizin sorunları günbegün ağırlaşmakta, adalet
sistemimiz derin yaralar almakta, adalete olan güven kayb ı,
adalet savaşçısı avukatları n saygııılığmı zedelemektedir. Yargı , hukukun insanlara yansı yan biçiminden sorumludur. Biz
avukatlar da yargını n bir unsuru olarak, hukukun insanlara
yansıyış biçiminden sorumlulu ğ umuz çerçevesinde bir yandan hukuk sistemini düzeltmek, öte yandan da uygulama sorunlarını gidermek için çaba sarf etmek zorundayız.
Diğer yandan, avukatı n topluma ve ülkeye dönük sorumlulukları var. İnsan hakları , adalet, demokrasi ve herkes için
insan onuruna yara şır bir yaş am standardına ulaşmada avukatları n toplumda öncü, rehber ve ayd ı n olmak durumundalar.
Ülkemizin hukuk devleti olma yolunda ciddi sorunları var. Bu sorunlarla ilgili barolar ımızın ve Türkiye Barolar
Birliği'nin aktif çal ışmaları, kurultayları , sempozyumlar ı, görüş ve önerileri sunup ilgili mercilere ula ştırıyorlar. Yargı örgütümüz, bütçeden kendisine ayr ılan kısıtlı olanaklar çerçevesinde ve zor şartlar altında görev yap ıp adalet da ğıtmaya
çalışı rken, bir yandan da ne yaz ık ki rahat b ırakılmamakta,
ciddi baskılar altına alınmaya çalışılmaktadır.
Özellikle son birkaç yıldı r yargıyı etkileme, baskı altına
alma, yönlendirme çalışmaları oldukça yoğunlaşmış , bu çabalar sonucu yaratı lan yargı uyarlama pratiğ iyle adalete olan
inanç ciddi şekilde sarsılmıştı r. Yargı sistemimiz, hukukçu]arı n dahi çözmekte zorland ıkları bir kaos ortamı na sürüklen79
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ıniş tir. Kavramlar altüst edilmi ş ; demokrasi, yarg ı bağımsızlı
şaltı larak etkisizle şEMiN KEL£Ş' İ N ğı , hukukun üstünlü ğü de ğ erleri ve içi bo
ıştığı bu süKONU ŞMASI tirilmiş tir. Deyim yerindeyse, at izine it izinin kar
reçte ya şadıklarımı za baktığımı zda, tabloda vahamet aç ıktır.
Siyasal iktidar ı denetleyecek ve hukuk s ımrları nda tutacak olan yargının tam tersine, siyasal iktidarca denetim alt ına al ınmaya ve yanda ş yargı yaratılmaya çal ışıldığını görüyoruz. Rejim dü şmanı tarikatları soruş turan bir yürekli Cumhuriyet başsavcısı , adalet savc ısı İlhan Cihaner, sonu belirsiz bir
tutukluluğa mahküm edilip, dava dosyas ı özel kuryelerle kaçırı hp, Erzincan, Erzurum, İ stanbul, Diyarbak ı r hattında dolaştırarak bir türlü davaya bakacak görevli Yarg ıtay'a ula ştı rı lamazken ve adil yarg ılama hakk ı ihlal edilirken, Habur S ınır Kapısı'nda çad ı r mahkemeleri kurularak h ızlı adalet hizmeti sunulmaktad ır.
Suçluluğu Alman mahkemesi karar ı yla sabit olan Deniz
Feneri davas ı sanıkları soruşturması nda bir arpa boyu yol
alı nmazken ve dernek yöneticileri, önemli devlet görevlerini korurken, esasen devletin görevi olan ve ülke çocuklar ına
eğitim olana ğı sağlamaya çal ışan Ça ğdaş Yaşamı Destekleme
Derneği ve benzeri dernekler, iktidar h ışmı ndan nasibini almaktadırlar.
Çeteler ve tarikatları n itibar kazand ığı bu dönemde, bunı çlar ve devlet göları soruş turan cumhuriyet savc ıları , yarg
revlileri, çete örgütü muamelesine tabi tutulmaktad ı r. Suçlulara kahraman, kahramanlara suçlu muamelesi yap ılmaktadır. Yargı bağımsızlığı m savunan YARSAV'a, görevlerini yapan Yargıtay, Danış tay ve Anayasa Mahkemesi'ne, }ükimler
ve Savcı lar Yüksek Kurulu'na, yarg ı çlara, avukatlara potansiyel suçlu mumelesi yap ı lmak suretiyle yasad ışı dinlemeler reva görülmekte, üzerlerinde her türlü maddi ve manevi baskı uygulanmaktadır. Avukatlar, savunmanl ıklarını yaptıkları kişilerle özde şleş tirilerek örgüt üyesi gibi gösterilmekte, savunma yapamaz hale getirilmekte, hafta tutuklanmaktadı rlar. Önce toplumu ve ülkeyi savunanlar tutuklanm ış , arMEHMET
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kasından bu tutukluları savunan savunmanlar tutuklanmaya başlanmıştır.

MEHMET

Tutukluluk bir tedbir olmaktan ç ıkmış, cezaya, infaza
dönüştürülmüş tür. Eski Adalet Bakan ımız, yargıç arkadaşlarıyla görüştü diye gözaltına alınmakta, Yargı tay Onursal
Başkanı'nı n evi saatlerce aranmakta, sorguya çekilmektedir.
Ordu komutanları generallerin, yargıçları n, Cumhuriyet say
ılarımn, avukatların ve iktidarı eleştiren aydınların potansi--c
yel suçlu muamelesine tabi tutulmalar ı kural haline gelmiş, telefon dinlemeleri, şantaj, tehdit dosyaları günlük hayatın olağan hale getirdiğ i, topluma verilen korku mesajı, ancak otoriter rejimlerde görülen uygulanialardır. Hukukileşmeyen, hukuk ve anayasa sınırlarmı aşan siyasetin yargılaşması kaçınılmazdı r. Bu normal bir durumdur, siyaset hukukile şmelidir,
hukuk sın
ırları içerisinde cereyan etmelidir, hukuk devletinde bundan korkulmaz. Siyasetin hukukile şmesi değil, hukukun siyasalla şması asıl korkudur. Ne yazı k ki ülkemizde hukuk siyasi etkiye açı k hale getirilmeye çal ışılmaktadır.

KONU ŞMASI

Siyasal iktidar, yargı ya iki koldan sava ş açmış durumdadır. Bir yandan yargı tarafından denetlenmek bir yana, yargıyı
kendi denetimi altına almaya çalışmakta, öte yandan ise verilen yargı kararlarını uygulamakta direniş göstermekte, etkisiz
kılmaya çalışmaktadır. Verilen Dan ıştay kararları sonrasmda
"Lilemaya sordun mu? Belediyeleri sen yönet" diyen, verdiği kararı benimseyen, Anayasa Mahkemesi'ni kald ırmakla tehdit
eden, yargı konusunda düşüncelerini açıklayan Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu ve Yargıtay üyelerinin cüppelerini çıkartıp siyasete girmelerini tavsiye eden, yarg
ıya birilerini hedef gösteren, yarg
ı bağımsızlığını hazmedemeyen ve yok etmek isteyen, yargı örgütünü kendisine memur olarak görmek
isteyen ve anayasayı değiştirme tehdidinde bulunan bir yönetim zihniyeti altında yaşıyoruz.
Bu içinde bulundu ğumuz durum çerçevesinde göreve
gelecek Türkiye Barolar Birli ği Başkanı'ni çok zorlu ve kararlı bir mücadele bekliyor. Bu mücadelenin üç cephesi bulunmakta. Birincisi, mesleğe ve meslekta şa yönelik sorunların çö81
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zülmesi, meslek ko şullarının iyileştirilmesi, avukatl ık mesleğinin yapılmasın
ı kolaylaştırmak, hayatını ve refahını yükselKONU ŞMASI tici çalışmalar yapılması. İkincisi, hukuk sistemi ve yarg ının
sorunlarına yönelik olarak yap ılacak çalış malar ve bu sorunların çözümünde yargının diğer uıısurlaıı yla etkili bir dayaış ma. Üçüncüsü ise, topluma ve ülkemize yönelik sorumlun
luk bilinciyle yapılacak aydı nlatma, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti bilincinin geli ştirilmesine ve standartlar ı ın yükseltilmesine yönelik mücadele. Bu nedenle diyorum
n
ki, yeni bir cesur yürek, bir Donki şot, bir adalet savaşçısı, birçok yönde mücadele etmek durumunda bulunan donan ımlı
ve yürekli bir baş kana ihtiyac ımız bulunmaktadır.
MEUMET •

EMİ N KELEŞ'İ N

Son olarak sözlerimi bitirirken, ülkemizin ve hukuk sistemimizin içerisinde bulunduğu ağı r sorunlar içerisinde, seçilecek olan Türkiye Barolar Birliği Başkanımıza başarılar diı biliyor ve fakat reliyorum. Görevinin hiç kolay olmad ığın
jim ile Cumhuriyet kazan ımlarıyla ilgili, yargı ve hukuk sorunlarıyla ilgili her konuda görüş , duruş, davranış, tavır ve
eylem bekliyorum. Susması gerekenlerin her gün konu ştuğu,
konuşması gerekenlerin ise suskun olduğu bu dönemde, söyleyecek sözü olanların konu şması, her şeyden önce bir ayd ın
sorumluluğudur.
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Başkan Yardımcısı: Av. İ rfan Akyürek, Türkiye Barolar
Birliği Denetleme Kurulu Üyesi; buyurun.
Av. İrf an AKYÜREK (Türkiye Barolar Birli ği Denetle-

IRFAN

Kurulu Üyesi): Say ın Divan, Türkiye Barolar Birli ği'nin
KONU ŞMASI değerli yöneticileri, saygıdeğer delege arkadaşları m ve sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar... Bu Ola ğanüstü Genel Kurulumuzun kısıtlı gündemi içerisinde, dilek ve temenniler kısmında söz alarak, mesle ğimizin sosyal ve ekonomik
konulara ilişkin sorunlar ıyla ilgili görüşlerini sunmak ve birlikte -sabahtan beri konu şmalarda genellikle ortak akıl denilMYÜREKIN me
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di- ortak ak ılla, bütün meslekta şlarımızı n katkıları yla çözüm- IRFAN
lenmesi bakımı ndan desteğ inizin ve bilgilerinizin ula ştırılma- AÜREK' İN
sını beklediğimi belirtmek istiyorum.
KONU Ş MSI
Aslında, 29-30 May ısta mesleğin genel sorunlarını n gündeme getirileceğ i ve çözüm önerilerinin belirlenece ği bir Gene! Kurul yap ılacaktı. Ancak, ışı klar içerisinde yats ın, Türkiye
Barolar Birli ğ i Başkanın-nı Sayı n Özdemir Özok'un aram ızdan zamansı z ayrılması nedeniyle bu Ola ğanüstü Genel Kurul yapılmış oldu. Dilek ve temenniler bölümünde meslekta şlarımizı n ve kendimizin tabii sorunlanyla ilgili dileklerimi ve
önerilerimi sunmak istiyorum.
Bizim sosyal sorunlar ımı z içerisinde sağlı k sorunları en
baş ta gelendir. Ancak, bizim Sosyal Yard ımlaşma ve Dayamşma Fonu'nun sa ğladığı oldukça geniş olanaklarımız var,
eksikleriyle birlikte. Ne yaz ı k ki biz avukatlar olarak her şeyi
okuyarak anlayan, çözüm bulan bir mesle ğin sahibi olmamıza karşı n, bu konularla ilgili yönetmeliklerimizi ve yönergeleriniizi okumad ığımızı görüyorum. İstanbul Barosu gibi geniş bir avukatlık mesleği icra eden bir baronun mensubu olduğ umuz için, daha çok meslekta şla karşılaş ma durumunda
olduğumuz için, sağlı k sorunları yla, sosyal güvenlik sorunlarıyla cebelleşen, bo ğuş an ve çok zor koş ullar içerisinde çözüm arayan arkada şlarımızın kendi olanaklanmızdan yararlanma yollarını ve yöntemlerini bile bilemedi ğini ve ulaşamaı görüyoruz. Ula şmak aslı nda çok kolay, ancak bilmek
dığın
gerekiyor.
Bu konularla ilgili may ıs ayı içerisinde "Avukat Olarak Sosyal Hakları m ız" diye yazı yazdım, İstanbul Barosu Dergisi'nin
son sayısında yay ımlanacak. Ayrı ca tanıtılması ve bildirilmesi yöntemi kendi takdirlerine ait olmak üzere, 78 baro ba şkanlığımı za da gönderdim, arkada şlanmı za duyurulması bakımı ndan. Bu konuyla ilgili baz ı barolarımızdan yan
ıtlar da,
tepkiler de geldi. Örne ğin Ankara Barosu'nun bu yaz ıyı siteye koyacağını , ancak İstanbul Barosu'nda yay ımlanacağı için
buna izin olup olmad ığı gibi nazik bir sorusu oldu. Biz zaten duyurulmasın
ı istediğimiz için, çok memnun olaca ğımı83
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zı söyledik. Yine Kocaeli Barosu'ndan bir yaz ı geldi, bu konuAÜREK İN da kendilerinin de çok duyarl ı olduklarını , yardımlaşmak isKONU Ş MSI tediklerini, bilgilerin kar şılıklı olarak birbirimize ula ştırılması konusunda çal ışma önerileri ve bunun gibi baz ı telefonlarla gelen bilgiler var. Bunlar var olan haklar ımız oldu ğu için,
bunları n üzerinde durmuyorum. Sadece bu konuyla ilgili yönetmeliklerin ve yönergelerin okunmas ı ve bilinmesi, çok sorunlarımızı n çözüldüğünü gösterecektir.
Sosyal haklarımı z bakımından en çok üzerinde durmak
istedi ğim konu ise ş u: Avukat olarak emeklilik sistemimizin
çok kötü oldu ğunu biliyoruz. Avukatl ı ktan emekli olanlar,
ı nı sürdüren mesiş çi emeklisi olarak çok az ayl ıklarla ya şam
lektaşlarımı z var. Ancak, bizim munzam emeklilik diyebileceğimiz ve munzam emeklilik olarak yine Sosyal Yard ımlaş ış ma Fonu Yönetmeli ği'nde tanımlanmış , isminma ve Dayan
den söz edilmiş , ancak tam tan ımlanmamış olan bir olana ğı mı z var. Kaynak olarak da kaynaklar ı rmz var. Küçük bir kat ılım payı ya da aidat ödenmek suretiyle 65 ya şmı bitirmiş -benim aklı ma gelen o, orada öyle bir ş ey yazmı yor- fiili meslerakacak olan meslekta şlarımızı n hakimler ve savc ıların
ği bı
emekliliğ i kadar olmasa bile, ona çok yak ın bir ek munzam
r.
emeklilik alma olanakları vardı
Bu konunun çalışması , Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu'nda da de ğerlendiriliyor. Fakat, bütün meslekta şlau ucundan en bat ı ucuna, güneyden kuzeye
rımızm, en doğ
meslektaşları nuzm bu konuda istekli ve dilekli olduklar ını,
bu konuda takipçi olduklar ını , bilgilerini ve görü şlerini Türkiye Barolar Birliği'ne ula ştı rmak suretiyle, barolarma ula ştırmak suretiyle bu konunun mutlaka çözülmesi olana ğı vardır.
ı yorum, ilk kez yap ılan Olağanüstü Genel
Zaten ilk defa san
Kurul'da, baş kan adaylarımızı n seçim bildirgelerinde bu sosyal konuları nuzla ilgili çok önemli vaatler var.
Bir de mesleğ in ekonomik sorunları vardı, onlar zaten
özel bir çalışma konusu. Bu konuda çal ış ma grupları oluşturulup bilgilerimizi Türkiye Barolar Birli ğ i'nde toplamak istiyorum.
IRFAN
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Hepinize saygılar, teşekkürler.
Başkan Yardımcısı: Av. Selahattin Sarıoğ lu, Malatya Barosu Baş kan; buyurun.
Av. Selahattin SARİOĞLU (Malatya Barosu Ba şkan):
Değerli Divan, saygıdeğer Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu üyeleri, yine saygıdeğer önceki dönem Ba şkanmız
Sayın Atilla Say, değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım
hepinizi saygı yla selanılanm. Bir kez daha buraya çıkmış bulunuyorum.
Bugün Türkiye'nin çok kritik, zorlu bir döneminde bir
Olağanüstü Genel Kurul yapmaktay ız. Türkiye gerçekten
zor günlerinden birini, dönemlerinden birini daha ya şıyor.
Ama hep denilir ki, "Türkiye'nin tüm dönemleri zordur, krizlidir." Gerçekten de öyle, çünkü demokrasimiz darbelerle s ık

sık kesintiye uğ ruyor; demokrasimiz kaset, sahte belge gibi
oyunlarla kesintiye, yönlendirilmeye u ğrayabiliyor; demokrasimiz dinsel istismarla yönlendirilebiliyor; demokrasimiz
yapay ekonomik krizlerle yör ılendirilebiliyor. İşte kişi başına
düş en ulusal gelirin bu kadar alt düzeylerde olmas ı sonucunda, bundan daha ileri düzeyde bir demokrasi beklemek de zaten güçtür. Ama demokrasilerin altyap ısı, yani kişi başına düşen ulusal gelir, endüstrile şme, kentlileşme gibi olgular tabii
ki önemli de, kiş i başına düşen iyi siyasetçi, iyi politikac ı sayısı da önemlidir diyebiliriz.
Bu yönetim düzeni içerisinde elbette ki hukuk düzenimiz de sık sık sarsmtılara uğramakta, sık sık ağır yaptırımlarla, ağır haksız saldırılarla karşı karşıya gelmekte. Ben,
Türkiye'nin her gününün kriz oldu ğu sözlerine katılabilmekle birlikte, ama bugün için hukuk düzeninin en zor, en krizli, en kritik dönemini yaşadığı m içtenlikle söyleyebilirim.
Hukuk düzenimiz, ulu önderimiz Atatürk'ün kurmu ş olduğu hukuk devleti ilkesi, Cumhuriyet düzeni ve Cumhuriyetin kurumları, öyle kolayca yaş ama geçirilebilen, yerle şebilen,
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hayat bulabilen, halkı n kalbinde yer yapabilen kurumlar deSARIOĞWNUN ğildir, öyle kolayca yerleş en kurumlar değildir; emek istemiş KONU ŞWIS İ
tir, zorlu süreçlerden, zorlu sı navlardan, zorlu bedeller ödenmesinden geçilerek bugünlere gelinmi ştir. Ama görüyoruz
ki, hukuk düzenimiz, ne yazı k ki hukuk düzenini korumakla görevli olan, anayasal görev üstlenmi ş bulunan siyasal iktidar tarafından yoğun saldırılar altındadır. Yani, bu sald ırılar,
bu kuşatma, İsrail Devleti'nin Filistin halk ına, Gazze kentine
uyguladığı ablukanın sınırlarını n çok ötesindedir.
S[LAHAHiN

Yaşanmakta olan olaylar, hepimizin aç ık ve seçik gördüğü olaylardır. Anayasa Mahkemesi, her önemli davay ı görmekteyken, görece ği sırada, gördü ğü sırada, her karar arIfesinde açık saldırılarla karşılaşmaktadı r, yani dünyada eşi
benzeri olmayan sald ırılar, ablukalar, ku şatmalar altındadır.
Zaten Yargıtay Ba şkanımız da "Yargı ku şatma altındadır." Demiştir. Yani, bir zamanlar "Yargı üyeleri, yargı çlar, cüzdanlarıyla vicdanları arasında s ıkışm ışlardır" denilnıiş ti, o sözden bugün
"Yargı kuşatılmış tır" sözü aşaması na geldik. Bu çok kötü bir
aşamadır.
İşte tam da bu koş ullarda Türkiye Barolar Birli ği toplantı yapıyor, yeni bir ba şkan seçiyor. Biz ve ben umuyorum ki,
hangi adayımız baş kan olursa olsun, hukuk düzenini y ıkmak
isteyenlerin, hukuk düzenimizi kendine özgü hale getirmek
isteyen, hukuk düzenimizi y ıkıp kendi hukuk düzenini kurmak isteyen ya da varmak istedi ği yolda yürürlükteki hukuk
düzenini kendisine engel görüp de ğiştirmek isteyen insanlar,
bugün, yarın yapılacak seçimin sonucundan mutlu olmayacaklardir. Her kim, hangi aday ımız seçilirse seçilsin, bu beklenti içerisinde olan gruplar ı n, çevrelerin, siyasal çevrelerin
sevinçleri kursaklarında kalı r diyorum. Ben buna yürekten
inanıyorum. 3 değerli adayımı z da buna meydan vermeyecek
niteliktedir. Bu umudumu korurken, bu iyimserli ğimi korurken, yüce kurulumuzu bir kez daha sayg ıyla, selamlıyorum.
İyi günler, başarılı seçim sonuçları diliyorum.
Başkan Yardımcısı: Sayın Av. Ali Rıza Özdil, buyurun.
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Av. Ali Rıza ÖZDİL (Ankara Barosu): Sayın Divan, Sa- Al] R174
yin Yönetim, Sayın delege arkadaşlarım; saygılar sunuyorum. OWIL' İN
KONU ŞMASI
Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ğum 1966 yılından
bugüne kadar, gerek öğrencilik yıllarımda ve gerekse meslekte geçen 40 küsur süre zarfında, sosyal demokrat çizgide faaliyetlerde bulundum. Bu süre içerisinde gerek üyesi olmaktan onur duydu ğum Ankara Barosu ve gerekse Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde verilen görev ve inanc ım doğrultusunda çalışmalara girdim. Say ın Yekta Güngör Özden ve ondan sonraki Türkiye Barolar Birliği başkanların yakinen tanıdım ve Birlik Başkanlığı dörıemlerindeki faaliyetlerinin sosyal demokrat, laik çizgide oldu ğunu gördüm. Daha önceki
Türkiye Barolar Birli ği başkanlarının da mesleki ve ülke sorunları karşısında aynı politika ve çizgide olduklarma muttali oldum. Demek ki Türkiye Barolar Birli ği, kuruluşundan bugüne dek gerek meslek sorunları, gerekse ülke sorunları söz
konusu oldu ğunda, değişmez, hukuk üstünlü ğünü şiar edinmiş, sosyal demokrat içerikli politika ve çizgiyle içtihat olu şturmuştur.
Sayın Türkiye Barolar Birli ği başkan adaylarına sesleniyor ve rica ediyorum: Adaylar Birlik ba şkan olduklar ında,
yerleşmiş adil, ideal içtihadı koruyacaklar ım? Yoksa kendileri yeni bir içtihat mı oluşturacaklar? Malum olundu ğu üzere, içtihatlar uzun sürede oluşan, yerleşen kararlara göre oluşacaktır. Ne yazık ki son zamanlarda bazı mahkemelerde uygulanan yargilama usulü, bu içtihatla hiç ba ğdaşmayacak çarpıklıklar da oluşturmuştur. Bu da toplumun adalet mekanizmasına ve mahkemelere olan irıançlarmda ciddi sayılacak tereddütlere vesile olmu ştur. Yasama, yürütme, yargı üçlüsündeki yargı ayağının kırılma noktasma gelecek derecede yahimleşmiştir. Yargı ayağındaki say, savunma ve karar üçlüsündeki savunma ayağına taraf olmamız nedeniyle, kınlma
noktasma gelen ayla ğın kırılmaması ve kangren olmamasi
için, sayı n adaylar ne derece engel olacaklar? Ehil bir ortopedist gibi mi, yoka mahalle k ırikçisı gibi mi hareket edecekler?
Bu ikinci şikkı düşünmek dahi istemiyorum.
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Ali RIZA
Ü/DiL İ N
KONU ŞMASI

Bir röportajda adli mekanizman ın i şleyişiyle ilgili bana
yöneltilen bir soruyu yanıtlarken: "Bir dosyayı incelerken çocuğun okul taksitini dü ş ünmek zorunda olmayan hfikim, h ıikimin yan ı nda kürsüde oturman ı n kendisine hiçbir üstünlük sa ğlamayacağı
bilincinde olan savc ı ve tatmini müvekkil bak ı m ından piknik tüpünü haczetmeyen avukat idealimdir." demiştim. Olu şan son olay-

lar karşısı nda dosyayı inceleyen ve mütalaa veren hakim ve
savcın
ın ceza alma ve atama korkusunun olmamas ı şartıyla
karar vermek gerekti ği gibi, telefonlarını n dinlenme endişesinde olmayan ve takip edilme korkusu olmayan avukat ı da
ilave etmek gerekmektedir.
Hakim ve savcıları n ve biz meslektaşları n bu korku ve tedirgiıılikleri karşısı nda barolar ve Türkiye Barolar Birli ği bize
sahip çıkmandı r. Hakim ve savcıları n ve biz meslektaşların
bu korku ve tedirginlikleri kar şısı nda barolar ve Türkiye Barolar Birli ği bize sahip ç ıkmalıdı r. Mesleki ve ülke sorunları söz konusu olduğunda, sorunun vahametine göre icab ında hiddetle haykırarak endiş elerin dile getirilmesi, şaşkın bir
hiddet ve diklenme olarak telakki edilmemelidir. Mesela yüksek yargı organlarının, Hakim ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nun
son olaylar nedeniyle feryatlarını hiddetli diklenmek olarak
değerlendirmememiz gerekir. Hele hele onlarm yan ında yer
almamak, meslek kuruluşlarmı n, baro ve Türkiye Barolar
Birliği'nin ayıbıdır diye düşünüyorum.
Mesleki ve ülke sorunlar ı karşısında bir baro başkanı nın hareket tarz ı yla Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanı'nın hareket tarzı farklıdır. Bir baro başkanı , bir mesele kar şısında sessiz kalabilir, kerhen ve göstermelik bir beyanda bulunabilir.
ı'n
ın böyle bir takdiri
Ancak, Türkiye Barolar Birli ği Başkan
olamaz. Zira Türkiye'deki bütün barolara kay ıtlı avukatların
temsiliyle hareket etmek durumundadı r ve şahsi fikri, çoğunluğun fikrini galebe çalamaz.
Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, bir meslek kuruluşudur. Öncelikli görevi, meslekle ilgilidir ve meslekta şlarımızın
sıkıntılarını gidermektir. Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odas ı
da bir meslek kurulu ş udur. Mesleki ve ülke sorunlar ı kar5ı88
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sında onların hareket tarzıyla baro ve Türkiye Barolar Birli ği ALi RIZA
Başkanı'nın hareket tarzı gayet tabii ki farklı olacaktır. Bu hu- ÖZDİ L'iN
sus konumunda Say ın adaylar, nasıl hareket edeceklerini sa- KONU ŞMASİ
mimi bir şekilde dile getirsinler, bizi ikna etsinler.
Bir hususu daha arz etmek istiyorum: Vatanda şlar olaylar
karşısında kurum ve kurulu şların, bilhassa baroların ve Türkiye Barolar Birliği yetkililerini görsel medyada görmek istemektedir. Bu çaba, kesinlikle şov olarak kabul edilmemelidir. Son olaylar karşısında Sayın Yargıtay Başkanı, Sayın Danıştay Başkan ve Sayın HAkimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu
Başkan Yardımcısı feryatları şov değildir. Onlar, olaylar karşısında benim gibi bağırları yandıkları için feryat ediyorlar.
Aksi dü şünce, Türkiye Barolar Birli ği için telafisi zor bir ihmal olur.
Hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavramlarınm
kağıt üzerinde kaldığı, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin sadece anayasa metinlerinde vurguland ığı, hak ve adainden silindi ği, siyaset başta
let duygusunun toplum belle ğ
olmak üzere tüm toplumsal ili şkilerin kirlendiği, cumhuriyet değerlerinin alabildiğine yıpratıldığı, en iyimser yurttaşin dahi yaşananlar karşı sında karamsarlığa kapıldığı, kutsal
din duygularının acımasızca sömürüldüğü, itaat, biat ve köle
kültürünün tutsağı kişilerin demokrasi ve insan haklar ı savunuculuğuna soyunduğu, bilimin ayd ınlık yolunun dışlandı ğı, ülke bütünlü ğünün bölünme eşiğine geldi, film ça ğdaş kurum ve kavramların acımasızca karalandığı, vurgun, soygun
ve rüşvet söylemlerinin yaygınlaştığı, tarafsızlık yerine eş
dost ilişkisinin öne çıktığı, işsizliğin ürkütücü boyutlara ula ştığı, korkunun egemen kılınmak istendiği ve tüm bunların üstesinden gelecek bir yönetim anlay ışının çok uzak göründüü bir dönemi yaşadığımız bir ortamda, adaylardan rica, beni
ğ
sevindirecek bir çare bulsurdar; kuşku içerisindeyim, beni bu
kuşkudan kurtarsınlar.
Saygılar sunuyorum.
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Başkan Yardımcısı : Av. Ahmet Kemal Göncü, Kayseri
Barosu delegesi; buyurun.
Av. Ahmet Kemal GÖNCÜ (Kayseri Barosu): Say ın DiKEMAL van, Sayın Türkiye Barolar Birliği yöneticilerimiz, değerli başGÖN(Ü'NÜN kanlarım ve yurdumuzun dört bir tarafından teşrif edip gelen
KONU ŞMASI çok kıymetli delegelerimiz; hepinizi saygı yla selamlıyorum.
AHMET

Efendim, bir önceki Genel Kurul'da rahmetli Başkanımız
Özdemir Özok beyefendinirı konuşmasından sonra söz alanlar içerisinde ben de yardım. Yaptığım konuşmada, gerçekten
rahmetli Başkanımızın konuşmasmdan biraz hasta olduğun,
biraz rahatsız olduğu kaygısını taşıdığımı ve eğer bir rahatsızlık varsa, kendisine Allah'tan şifalar temennisinde bulunduğumu ifade etmiştim. 17. Baro Ba şkanları Toplantısı'nda
açılış konuşmasmda rahmetli Ba şkanımız, benim bu konuş mama atfen "Kayseri delegesi değerli arkadaşım Ahmet Kemal
Göncü Beyefendi, adeta birkaç ay öncesinden bizim MR' ı nıızı çekmiş . Kendisi benim rahatsızlığımı tespit etmiş " diye açılış konu ş-

masını yapmıştı.
Belli bir noktadan sonra söz bitiyor. Takdirden öte de yol
gitmiyor. Hani Cahit Sıtkı Tarancı'ııın meşhur beytinde geçtiği gibi, "Herkesin gideceği yer oras ı /Ecel, hepimizin varacağı son
nokta / Kim bilir nerede, nas ıl, kaç yaşında / Bir saatlik saltanat ın
olacak! Taht misali o musalla ta şında" diyor. Ben, De ğerli Baş-

kanımiza Allah'tan rahmet ve camiamıza da taziyelerimi ilade ediyorum.
Efendim, benim iki hususta önerim var, bu önerilerimi
dile getirdikten sonra vaktinizi almayacağım. Öncelikle hepsi birbirinden kıymetli üç adayımız var. Hangisi bu demokratik yarışı neticelendirirse neticelendirsin, Türkiye Barolar Birliği kazanmış olacak, meslek örgütümüz kazanmış olacak. Pazartesiye daha güçlü, daha güvenilir bir yap ıyla meslek çatımızı çıkartmış olacağız inşallah. Ben bu seçimin kaybedeni
olmayacağı inancındayım, çünkü meslek örgütümüz kazanacak, hangi başkanımız kazanırsa kazansın.
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Önerilerim şudur: Şu toplantıları çok fazla gecikmeden,
Mali Genel Kurul'da 2 y ıl, seçimli Genel Kurul'da 4 y ı l değil
de, bunun adına kurultay m ı deriz, çalıştay mı deriz, istişare
toplantısı mı deriz, 4 ayda bir yapsak; baro ba şkanjanmız, delegelerimiz katı lsa ve buradaki gündem mademiz tek madde
olsa, şunu konuşsak: "Neler yaptık?" Şimdiye kadar hep yapamadıklarımızı dile getirdik. Bunu hem yönetimdeki yeni ba şkanımız ve yönetimdeki arkada şlarımız bize ifade etseler, biz
de neden yapılmadığı noktasında sorguya çeksek tabiri caizse, herhalde netice alırı z kanaatindeyim ben. Her 4 ayda bir
meselemiz hallolsa, senede 4 mesele ve 4 y ılda da 12 mesele
yapar, dolay ısıyla bir mesafe almış oluruz. Birinci önerim bu.
İkincisi şudur: Yine 17. Baro Ba şkanları Toplantısı'nda
Karabük Baro Başkanı Fatma hanımın bir ifadesi olmuştu.
Şöyle diyordu: "İcralarda yolluğun kaldı rı lmasıyla biz çok ciddi
sıkıntılar yaşadık. Nasıl sıkıntılar yaşadık? Sı raya konuluyor dosyalar ve ayda 1 defa ancak lıacze gidebiliyoruz" Herhalde birçok

belde de aynı sıkıntıyı ya şıyor, çünkü Kayseri'de de yaşıyoruz. Bunu ifade ettikten sonra, Türkiye Barolar Birli ği yöneticilerimizden biri söz almak suretiyle şunu ifade ettiler: "Biz
bunu hükünıetle konuştuk, yetkililerle konu ştuk. Çok kısa süre içerisinde bunu halledeceğiz."

Şu noktaya varmak istiyorum: Parlamenter sistemde yaşıyoruz; yasama, yürütme, yarg ı, yürütmeyi temsil eden de
Parlamento'dur. Dolay ısıyla, takdir edersiniz ki, meselelerimizin çözümünde Parlamento önemli bir ad ımdır. İktidarıyla, muhalefetiyle hukukçu olan meslektaşlarımıza baskı yapmak suretiyle meseleliimizi aktarmak ve çözmek mecburiyetindeyiz, bunların takipçisi olmak mecburiyetindeyiz. Müşahhas iki örnek vereyim: Kayseri'nin sınırlı imkanları ve sınırlı sayılarıyla birlikte biz müşahassas iki meselemizi yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sağlamış olduk. Bu
bir adım değil midir, bu bir netice değil midir? Muammer
Başkanımın konu şmasında geçen şu KDV baskısı var ya, o
KDV baskısını şu anda askıya aldılar. Meslektaşlarımızı Maliye, sorgu alt ında, denetim altında tutuyordu, şimdi askıya aldılar. Ben inanıyorum ki, Kayseri sınırlı imknlarıy1a bu mer91
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haleye gelirse, Türkiye Barolar Birli ği, 70.000 kişilik bir mesKEMAL lek örgütüne sahip o çatı altı nda çok daha güzel neticeler alaGÖNCÜNÜN bilir. Dolayısı yla, mevcut iktidar veya hangi iktidar olursa olKONU ŞASI sun, biz doğruların yanında, yanl ışların da karşısı nda olacağız. Bu bir eğilme, bu bir el ufalama, bu bir omurgadan taviz
verme değildir. Onurlu duru şumuzu yine sa ğlayalım.
AHMFT

Son bir ifade: Bizler hukukçuyuz. Hukukçular, hukuk
kurallarıyla bağlı olmak mecburiyetindeler. Burada konu şma
yapan çok değ erli arkadaşlarımız, yargı süreci devam etmekte olan davalarla alakal ı konuştular. Ben bunu ne etik, ne de
hukuki olarak buluyorum. Bu konuda da eseflerimi ifade etmek istiyorum.
Saygılar sunuyorum. Genel Kurulumuz hay ırlı olsun diyorum.
Teşekkür ederim.
Başkan Yardımcısı : Av. Ali Riza Dizdar, İstanbul Barosu
delegesi; buyurun.
Av. Ali Rıza DIZDAR (İstanbul Barosu): Hepinize saygılarıını sunarım.
D İZDAR'IN
KONU ŞMASI
Öncelikle İstanbul'da Silivri yerleşkesine İzmir'den,
Ankara'dan ve Anadolu'dan gelen tüm avukatlar ı bir kere
daha başımı öne eğerek, bir daha saygı yla selamlamak istiyorum. Çünkü her hafta sonu o arkada şlar bizlerin yanına geliyorlar. Biz, mesleğimizi icra ederken, 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinin baskıcı yöntemleriyle karşı karşıyayız. Hatta o dönemleri aratacak baskıcı yönetimlerle ba ş başayız. Bölge avukatlarına, yani Diyarbakır, Van, Güneydoğu avukatlarına uygulanan baskıcı, antidemokratik tutum, gün geçtikçe Türkiye'ye
yayılma çabası içine girdi ve yayılı yor. Amerika'da bir vatandaş, bir zatı muhterem, ombudsman, İsrail'e karşı, İsrail'in
zulmüne karşı kalktı şu cümleyi söyledi: "Otoriteye karşı gelirnnez." Yani, bunun amacı şu: "Burada da bir otorite var, dikALi RIZA
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kat edin, otoriteye karşı gelmeyin" dedi. Hakimler, savcılar, avu-

katlar, demokratik insanlar korku imparatorlu ğu içine sokulmaya çalışılıyor ve biz avukatlar bu korku imparatorlu ğunun
içine hiç mi hiç girmeyeceğiz. 0 korkuları kağıttan kaplanmış
gibi, Mao'nun dediği gibi yırtar atarız. Biz böyle yetiştik, böyle devam ederiz.
Adaleti hiçe sayan, hukuku hiçe sayan bu yönetim anlay ışına karşı ayakta durmak zorunday ız. Gündem maddesi değişmemiş olsaydı, başkan adaylarınadn neler talep edeceğimizi, Yönetim Kurulu'ndan neler talep edece ğimizi söylerdik, ama teknik o kadar ilerledi ki, bu ilerleyen teknikte nas ıl
olsa bunlar zabıtlara geçiyorlar. Biz Silivri'de oturdu ğumuz
yerden konu şma yapıyoruz, yaptığımız konuşmalar zapta geçiyor, yani teknik ilerledi. Ama tabii ba şka bir zabıt da var;
1,5 sene avukatlar izleniyor, telefonlar ı dinleniyor, uzaktan
takipler yapılıyor. Ondan sonra "Buyurun, içeriye girin" diyor. İşte bütün bunlara kar şı, meslektaşlarımızın üstündeki
bu baskıya karşı bir arada olmal ıyız.
Dosyalara gizlilik karar ı veriyor, dosyalardan gizlilik kaaltında
rarı
dosyalan bize aylarca okutmuyorlar. Kald ı ki, emniyetteki ifadeye gitti ğiniz zaman, gecenin saat 02.00'sinde,
03.00'ünde, 05.00'inde ç ıktığınız zaman, bir suretini size vermiyorlar. Size 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun bir
maddesini koyuyorlar. İşte o sırada onurları hep dik olan bizler direniyoruz, direniyoruz ve al ıyoruz. HAkimden karar ç ıkardığımız zaman, otomati ğe basılmış savcılar buna itiraz
ediyor, otomoti ğe basılmış yargıçlar ise hemen o hMcim kararını kaldırıyor. Hemen o lükim karar ı kalkıyor, 24 saat içinde.
Tutuklamaya itiraz ediyoruz, tutuklama kalk ıyor, insanlar
salıveriliyor. Hemen arkasından otomatiğe basıliyor, yine bir
itiraz, o itiraz üzerine 3 yargıç toplanıyor; saat 16.50'de kendisine dosya gelmi şse, 17.00'de karar ını veriyor, "Yeniden tutuklanuı." Bunların içindeyiz.
Bakıyoruz, Beşiktaş yerleşkesinin devamı olan Silivri
Cezaevi'nin içinde, cezaevi denilen yerde mahkemeler kuruluyor. Biz hukukçuyuz, sadece hukuku savunuruz. Hiç kim93
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senin peşinde gitmeyiz, biz u şak değiliz; biz emperyalistlerin
D İ ZDARIN de uşağı olmadık, faşistlerin de u şağı olmadık, hiç kimsenin
KONU Ş(MSI uşağı değiliz. Biz hep bu baskıcı yöntemler karşısında üstümüz aranmak istendi, direndik, üstümüzü aratm ıyoruz. Telefonlarımız içeriye sokulmak istenmedi, telefonlar ımızı sokuyoruz. Bilgisayar içeriye sokulmak istenmedi, bilgisayarları içeriye sokuyoruz. Ama nereye kadar biz, bizle beraber gideceğ
iz?
Ali RIZA

Ben iki sözle konuşmamı bitireceğim, fazla uzatmak istemiyorum. Bir tanesi, Mevlana'nın sözüdür; "Dün dünde kaldı, yarunı bakalirn cancağızı m." Biz küskünlüklerimizi, kırgınlıklarımızı, güneyde yaşayan arkadaşlarımızın, bölgede yaşayan arkadaşlarımızın dünkü acılarım şimdi duymaya başlayanlarla beraber, "Dün öyleydi, bugün böyle" değil; "Dün bak
bize yapıldı, size de mi yap ılıyor?" laflannı bir kenara bırakalım,
örgütlenelim ve yürüyelim.
İkincisi, Naz ım' ın bir sözüdür; "Matem tutacak vaktimiz
yok. Güneşi zaptedeceğiz, güneşin zaptı yakın."

Başkan Yardımcısı: Av. İlyas Solak, Batman Barosu delegesi; buyurun.
Av. İlyas SOLAK (Batman Barosu): Say ın Başkan, değerli
meslektaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözKONU ŞMASI lerime başlamak istiyorum.
[YAS

SOLAKIN

Ben kısaca gerek şahsımın, gerekse Batman'da buraya
gelmeden önce düşüncelerini aldığım, görüşlerini paylaştığım meslektaşlarımın Türkiye Barolar Birli ği'nden, seçilecek
olan Barolar Birliği başkammızdan beklentileriyle ilgili 3-4
tane önerim olacak, onları meslektaşlarımla paylaşmak için
söz aldım.
Öncelikle bizim Avukatl ık Kanunu'ndaki antidemokratik olduğuna inandığım, bugün de gündemimizi ilgilendiren
seçimle ilgili antidemokratik hükümlerin bir an önce de ği594
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tirilmesi gerektiğini dü ş ünüyorum. Biz önce kendi içimizde
demokrat olmal ıyı z, antidemokratik hükümleri kald ırmalıyız
ki, ba şkaları ndan demokrat olması n bekleyebilelim.
Bunları n bir tanesi, barolar ımızı n delege seçim sistemi.
Barolarımı zda delege seçim sisteminde, gerek baro ba şkanı
seçiminde, gerekse delege seçiminde belli bir hizmet s ınırlaması getirilmektedir. Bu hizmet s ınrlaması nedeniyle bugün
10 yılın altı nda hizmeti olan ve meslekta şlanmızın bana göre
yüzde 80'ini temsil etti ğine inandığı m hiçbir avukat arkadaşımı z, Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ve delegesi olamamakta
ve bugün ş u salonda bulunan arkada şlarımızı
n büyük çoğunluğu, ben de dahil olmak üzere ya emeklili ği gelmiş, emekli olmuş yahut da emekliliğ i yaklaşmış arkadaşlardır, yüzde
80'in temsilcisi burada yok ve ben bunu şahsen genç arkadaşları ma anlatmalcta zorlaruyorum.
Yine ülkemiz, bundan 20 y ı l önce bizim mesleğ e başladığımı z dönemdeki Türkiye de ğil, değiş ti, mesleğin sorunları da değiş ti ve hatta bayağı da ağırlaştı . Genç arkadaşlarımız gerçekten çok zor ko ş ullarda görev yapmaktalar. Bugün
o zor koş ullarda görev yapan arkada şlarımızın meslek eti ğine
uygun davranması, meslek sayg ınlığını korumasın beklemek
bana biraz zor geliyor. Yine bu genç arkada şlarımızın mesleğ in saygınlığını yükseltmesini beklemekten ziyade, bugün
hakikaten mesle ğ in saygınlığı m korumanın sıkıntısını yaşıyoruz.
Bir diğ er antidemokratik olduğuna inandığı m Avukatlı k Kanunu'ndaki düzenleme de yine seçimle ilgili, Türkiye
Barolar Birliğ
i'nde temsil konusu. Bugün 78 baromuzdan 3-4
tane büyük ş ehir metropol baromuz bir araya geldi ğ
inde, bütün Anadolu'daki baroları n temsilcilerinin herhangi bir şekilde iradesine saygı göstermeksizin demeyeyim, ama iradesine değ er vermeksizin istedi ğ
ini yapabilmekte, istediği kararı alabilmekte. Adı üzerinde, Türkiye Barolar Birli ği, tüm
baroların birli ği. Bunun acısı n, yasamızdaki bu antidemokratik düzenlemenin s ıkıntısını son Genel Kurulumuzda gördük. Bugün Türkiye Barolar Birli ği, Batman'da avukatlı k ya
95
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pan bir arkadaşınız olarak, meslekta şını z olarak beni temsil
SOLAK'IN etmiyor... Bugün Mersin'i, Diyarbak ır'ı , Rize'yi, Van", Sivas"
ın öbür tarafında yok. Bu, Türkiye
KONU ŞMASI temsil etmiyor. Ankara'n
Barolar Birliği'nin isniiyle de, çok örtü ş en bir tablo değil. Bu
nedenle, yeniden Türkiye Barolar Birli ği seçiminin, delege
temsil sisteminin sorgulanmas ını , demokratik hale getirilmesini talep ediyorum.
Biz, Türkiye Barolar Birli ği'nden ve yeni seçilecek ba şkandan her türlü hak ve hukuk ihlalinde hukukun yan ında
ı bekliyoruz... Bu hukuk ihlali nereden, kimden
tavır almasın
gelirse gelsin. Ancak, maalesef son dönemlerde ben, arzu ettiı nda zaman zaman gösğim düzeyde bu tavr ın hukukun yan
ı
terilmediğini, her haks ızlığa eşit şekilde tavır konulmadığın
rmak
istiyorum:
Bugün
gözlemlemekteyim. Biraz somutla ştı
kamuoyunda, halk nezdinde Ergenekon davas ı olarak bilinen
davada hukuka aykırılı klara, hukuksuzluklara kar şı gerçekten duyarlı bir tavı r gösterilmiş tir. Ancak, yeri geldi ğinde demokrasiyi ortadan kald ıran, demokrasiye müdahalelerde de,
ında tavrı n gösterilmesini bekdarbelerde de bu hukukun yan
lerdim. Yine bir türban kararında da, yine ayn ı şekilde türban
nedeniyle veya katsay ı nedeniyle eğitim hakk ı ndan mahrum
ında
olan öğrencilerin-iz, gençlerimiz için de bu hukukun yan
tavır gösterilmesini isterdim. Yine Hrant Dink davas ında da,
Rahip Santoro davas ında da bu hukuktan yana tav ır gösterilmesini beklerdim. En önemlisi, bölgede görev yapt ığım için,
bölgemizde yakla şı k bugün 5.000'i bulan, ta ş attığı gerekçesiyle yargılanan çocuklar ve bunlar terörist muamelesi görmekte ve Terör Kanunu'ndan dolay ı yargılanmakta.
Ben Batmanlı değilim, ben Türk kökenliyim, e şim Kürt,
23 yıldır Batman'dayım. Ama burada, o bölgede bu çocuklara, sayıları 5.000'i bulan bu çocuklara terörist muamelesi uygulanırken, Türkiye Barolar Birligi'niri bu çocuklara yap ılan
nda bir ses ç ıkardığını göremedim.
zulmün karşısı
Efendim, şöyle söyleyeyim: Bugün hepimiz, ben köylü
çocuğuyum, köyde küçükken zaman zaman onun bahçesinden bilmem meyve çalm ışızdı r, yaramazlık yapımşızdır. YapILYAS
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tığımı z hareketin sonucunun nereye varaca ğın
ı öngörmeksi- ILYAS
zin yapmışızdır. E ğer o hareketimizin müeyyidesi olan h ırsız- SOLAK'İN
lı ktan mahküm olmuş olsaydı k, bugün bu kürsüde olamaz- KONU ŞMASI
dım. Birçok arkadaşımı z da, geçmiş te, çocukluk dönemlerinde, öğrencilik dönemierin-tizde birtak ım hukuka ayk ırılıklar
yapmışızdır. Ama çoğu zaman da bunu yaptığımı z eylemin
sonucunun, müeyyidesinin ne oldu ğunu öngörmeksizin yapmışızdır. Orada 10 ya şında, 12 yaşı ndaki çocuk, taş atmanın
müeyyidesinin ne oldu ğunu, bunun kendisine neye mal olacağım bilmiyor. 5 lira para verin, orada 1 000 tane çocu ğu sokağ a dökebilirsiniz. 0 aç ı dan, eylemin sonucunun ne oldu ğunu bilmeksizin bu hareketi yap ıyor.
Efendim, 12 Eylül darbesi sonras ında o bölgede gerçekten az önceki konu şan delege arkadaşımı z da güzel bir şekilde ifade etti, "Y ıllardı r Güneydoğuda hukuksuzluk yap ıldı " diye.
Biz bunu yeni yeni görüyoruz. 12 Eylül sonras ı nda, -ben 23
yıldı r Batman'da görev yap ıyorum- Diyarbakı r Cezaevi'nde
PKK terör örgütünün, özellikle vurguluyorum, terör örgütünün sera eğitimi yapılmıştı r. Orada yaş ayan insanların,
Batman'da da ayn ı şekilde, ben bu ülkenin vatanda şı olmaktan onur duyan Balı kesirli bir kardeş inizim köken olarak,
ama eş im Kürt. 0 bölgede ya şayan insanların anadili Kürtçe,
biraz empati kurmamiz laz ım. 0 bölgede yaşayan insanların
anadilinde b ırakın konuşmayı , türkü dinlemeyi, şarkı dinlemeyi, anadilinde inanın düş ünmek, 12 Eylül dönemini söylüyorum, 12 Eylül askeri darbesi döneminde dü şünmek, hatta
ve hatta rüya görmenin bile -biraz abart ılı belki ama- suç olduğ
u bir dönemdi o dönem ve PKK böyle bir ortamda do ğdu.
Bugün gelinen noktada şiddet, terör, Kürt sorunu çözümünün önünde en büyük engeldir. Şiddet bugün çözüm değildir. Ancak, orada 30 y ıllık o şiddet ortamında olu şan bir
güç var, ş iddetten beslenen bir kesim var. Ben onlara ki şisel
görü ş üm olarak ifade etmekte de bir sakı nca görmüyorum;
Kürt Ergenekon'u diyorum ve o bölgede çok az olmakla beraber, bu Kürt Ergenekon'u örgütlüdür, organizedir. Sesi çok
çıkmaktadır. Halkın büyük çoğunluğ
u, sorunun çözümünden yanad ı r. Ben hukuki boyutu itibariyle söyleyeyim, ta ş
97
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atan çocuklara eğer biz terörist muamelesi yaparsak, 25-30 y ıl
SOIAKIN önce Diyarbakır Cezaevi'nde ya ş anan olayların çok daha yaKONU ŞfMSI himini 20 yıl sonra ya şarız, 10 yaşı ndaki o çocukları n sonucunda yaşarız.
Genel Kurulumuzun Türkiye Barolar Birli ği'ne ve ülkemize hayırlı olması n diliyorum. Daha demokratik bir Türkiye Barolar Birli ğ i ve daha demokratik bir Türkiye dile ğiyle
hepinizi saygı yla selamlıyorum.
İlYAS

Başkan Yardımcısı : Av. Enver Bakırcı , Gaziantep Barosu
delegesi; buyurun.
Av. Enver BAKIRCI (Gaziantep Barosu): De ğerli meslekBAKIR[VNIN taşlarım; hepinizi saygı ve hürmetle selaml ıyorum. Bu yap ıKONU Ş(MSI lan 11. Olağ anüstü Genel Kurul toplant ımı zm özellikle değerli meslektaşları ma, sonra da Türkiye'ye hay ırlı olmasın temenni ediyorum. inş allah hayırlı olur. Ayr ıca Av. Berra Besler harıı mefendiye burada huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 0 benim hem ş ehrim, biricik hemş ehrim. Çok yorulmuş
11 ay. Gerçekten kendisini bir yorgun sava şçı gibi gördüm.
Allah yardımcısı olsun, biz de kendisine in şallah dua edeceğiz, yardımcı olacağız.
Efendim, Mevlana şöyle diyor, hoş uma gider: "Her gün
ENDER

bir yere konmak ne güzel, her gün bir göçmek ne iyi. Donmadan,
bulanınadan akmak ne güzel. Günle beraber geçti canca ğı zı m, düne
ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek." Felsefeciler mo-

derniteyi zamamn hızlanması olarak yorumluyorlar. Öyle mi
efendim?
Aslında söyleyecek çok sözüm var, çok ama çok sözüm
var, ama zaman yok. Burada ba ş kan adaylarımı zdan kim var,
ş u anda salonda? Bakın, biz onları dinledik, oıılann da bizi
dinlemesi gerekirdi. Şimdi ben tereddüt içerisindeyim, kriterim de yok, bu baş kan adayları ndan hangisine oy vereyim, ne
dersiniz? Özür dilerim... Neyse haliniz, odur fal ınız, yani halimiz neyse, kar şımıza çı kacak da o. Yarı şaka yarı ciddi, Ber98
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ra hanı m buradalar. Han ı mefendi, siz kefil olursanı z, bura- ENDER
da oturanları mükMatlandıracağım. Şu anda salonda bulun- BAKIRCİ 'NIN
lar kimse, Gaziantep'e gelirse, misafirimizdir; yediririz, için- KONU ŞMASI
riz, ağırlarız, şanımı za göre de uğurlarız.
Fuzuli diyor ki, o büyük şair diyor ki, "Konu ş sam bir tesiri yok, ama sussam da gönlüm raz ı değil." Öbür taraftan Yunus'a
soruyorlar, o koca Yunus'a, "Yunus, çok konu şuyorsun, çok dertlisin." "Susayı m da öleyim mi?" Bırakı n da biraz konu şalım,

öyle ya...
Efenim, benim arz etmek istedi ğim husus şu: Sağ olsun,
iki başkan adayımız Gaziantep'e kadar te şrif ettiler, geldiler,
beraber oturduk, yemek yedik. Kendilerini yakinen görmek,
tanımak imkAnın
ı oldu. Bir tanesi de s ınıf arkadaşımmış, şimdiden Allah mübarek etsin diyelim. Benim arz etmek istediğim husus ş u, kendilerine de arz ettim: Türkiye, Türk toplumu, ş u safhada çok ihtilaf üretiyor, çok suç üretiyor. Bak ın,
Gaziantep Adliyesi, 30 küsur trilyona yap ıldı, 20 sene sonraya hitap edecekti. Say ın başkanları m burada, Av. Haşim Mısır bey, burada, ş u anda Gaziantep Adliyesi'nin tamamı dolu.
22 tane asliye ceza mahkemesi olu ş tu. Niye bu toplum bu kadar suç üretiyor, ihtilaf üretiyor.
Bunu ş unun için söyledim: Efendim, Ernst Hirch benim
hocam olmadı , ama onun "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi" kitabı var, çok hoş uma gider, çok da namuslu bir adamm ış. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi okumayan, hukuk tarihi bilmeyen, hukuk mantığı güdemeyen bir nesil geliyor. Bunu stajda görüyoruz, bunu ögrencilerde görüyoruz. Adam Gaziantep Barosu'nun baro salonuna gelip oturmaya korkuyor. Bu
arkadaş nasıl hukukçu olur? Bu eksiklik hepimizin bunu ciddi anlamda düşünmemiz lazım.
Başkan adaylarıma ş unu da arz ediyorum: Bak
ı n,
Türkiye'de en iyi yeti şmiş insan, nitelikli insan, en zengin insan kaynağı hukukçularda, bir ba şkası
nı tanımıyorum. Ama
bu kaynaktan istifa edebilmeliyiz. Aram ızda parlamenterler
var, bakanlar var, ba şbakanlar var, müste şarlar var, çok değ erli insanlar var, ama biz bunlardan istifade edemiyoruz. Sa99
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ENDER
BAKIR[I'NIN
KONUŞASI

yin başkanları mdan ricam bu; lütfen bunlardan istifade edelim.
Bı r hususu daha arz edeceg ı m: Türkan Rado sa ğ mı, Öldü
mü, bilmiyorum; hocam ızdı . Öldüyse rahmet eylesin, dönü ş
Allah'a. Bize bir ş ey anlatırdı Türkan hanı m derdi ki; "Evladım, yavrucuğt?m, avukatın aldığı para onore ücretidir, avukat ı n
ücreti olmaz." Biz ş imdi maliyecilerle kapışıyoruz, ba şkana

izah ettim. Çocu ğum yaşı ndaki Maliye denetmeni geliyor, 34
yıllı k vergi mükellefiyim, dedim ki, "Insaf edin, şimdiye kadar
benim vergi sicilimde bir tek çizgi yok." Başardılar beni de usulsüzlükten cezaland ırmayı . insaf, yani biz vergi kaçakç ısı mı yı z? Birçok dava var ki, vekalet ücreti alm ı yoruz. Lütfen barolar asgari ücret tarifesi yap ılı rken bu maktu ücreti lütfen yükseltin, başımıza iş açıyor. Adam hırsız, ben paranı n nesin tahsil edeyim? Adam sarı çizmeli Mehmet a ğa. Maliyeci geliyor,
diyor ki, "Bu parayı senden isterim, illa bu paran ın vergisini ödeyeceksin." "Tahsil etmediğ im bir parayı nasıl ödeyeyinı ?" "Git et,
icraya koy" diyor. İyi güzel, bir de icra masrafı ödeyeyim, bir

de onun masraf ini yapay ım.
Efendim, aslı nda söylenecek çok söz var, anlatacak çok
şeyimiz var birbirimize. Ben sosyal ili şkilerin daha artmasını
istiyorum. Yan yana oturuyoruz, ama birbirimizden y ıldızlar
kadar uzağı z, daha sosyal olmak zorundayı z. Geliniz, gidiniz;
Halep'e gidiyorsunuz, Avrupa'ya gidiyorsunuz, Bosna'ya gidiyorsunuz; Gaziantep'e de gelin, yak ın, her şeyi var.
Aslı nda gerçekten için-iz dopdolu, söyleyecek çok söz
var, ama bunu burada sonuçland ıralı m. inşallah hayırlara vesile olacağı na inaruyorum. Bir de Antep'ten hat ıra kalsın, öyle
mi efendim? "Ben Antepliyim, şahinim ağam /Mavzer omuzlar ıma yük / Ben yumruklarımla dövüşeceğ im / Yumruklarıın memleket kadar büyük."

Başkan: Çok teş ekkür ediyoruz, çok güzel bir biti ş oldu.
Çok değ erli arkadaşlar; 2-3 konuda aç ıklık getirmek istiyorum, bilgilendirmek istiyorum sizi. Yar ı n saat 09.00'da
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oy verme baş layacak. Oy verme iş lemi yine burada olacak.
Adaylar burada galiba, eksik var m ı adaylardan? Fusulalar
hazır mı; hazır.
Bunun dışı nda, bu akşam bir akşam yemeği var. 0 yemek
de Monek Ote'lde, saat 20.00'de ba şlıyor. Bunu da Yönetim
Kurulu'na soralı m; araba mı kaldırılacak? Insanlar nası l gidecek? Monek Otel uzak galiba. Otellerden arabalar kalkacakmış. Saat 20.00'de yemek ba şlayacak. Bütün delege arkadaşlarımız bu yemeğ e davetlidir.
Başka açıklanmasını istediğiniz bir konu var mı , bilemiyorum, ama bugünkü gündemimiz son konu şmacıyla burada
bitti. Yarın sadece Seçim Kurulu'nun nezaretinde seçim yap ılacak, biz de onlara yard ımcı olacağız ve yarı nki görevimiz
09.00'da başlayı p 17.00'de bitecek, bir oylama olacak.
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GÜNDEM MADDESİ 7
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKAN YARDIMCISIA
KAPANIŞ KONUŞMASI

Başkan: Sayın Başkan Yardımcımı z bir kapanış konuşması yapacak.
Buyurun.
Sayın Baş kan; Divanm elindeki günSESLERIN deme uygun hareket edeceğini dü şünerek oradan müdahale
KONU ŞMASI etmenin ayıp olacağını düşündüm.
BERRA

Av. Bern BESLER:

Ben bazı konulara açıklı k getirmeyi düşünmü ştüm. Ancak, arkadaşlarımız da kalkacak, bir cümleyle sizleri selamlamayı uygun görüyorum.
Adayların tanıtımlarını ve ne yapmak istediklerini hep
birlikte dinledik değ erli meslektaşlarım, bilgilendik, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarın siz değerli delegelerimiz, Sayın
Baş kan Özok'un görev süresinden kalan k ısmı tamamlamak
üzere içimizden birine, bir de ğerli meslektaşımıza oylarmızla görev tevdi edeceksiniz. Yeni ba şkanımızın 23 ve 24 Mayıs günü sizlerin, de ğ erli Genel Kurul delegelerimizin güvenoyları yla göreve gelen Yönetim Kurulumuzla, Türkiye Barolar Birliği'nin karar orgarııyla belirlenmiş ve mesafe kat etmiş olan çalışma programına göre bu programı daha da geli ştirerek, açılış konuşmamda da belirtti ğim gibi, Türkiye Barolar Birliği'nin ilkeleri ve çizgisi do ğrultusunda uyum içinde
çalışacağı na inanıyorum. Hangi adayımızı Genel Kurul görevlendirecekse, biz Yönetim Kurulu olarak kendileriyle çalişmaktan onur duyaca ğız ve destek olacağız.
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Tabii ki bir yılı aşan çalışma süreınizde kendilerinin ol- BERRA
madığı dönemdeki mesafeyi çabuk aşabilmeleri için Yönetim BESftR'IN
Kurulumuz kendisini destekleyecektir, uyum içinde daha ile- KONU ŞMASI
riye doğru çalışmalarımızı yürüteceğiz. Diğer arkadaşlarımın
bir iki tereddütleri vard ı, onları da cevaplamayı düşünmüştüm, not almıştım, ama ben onları özel olarak bilgilendirmeye
her zaman hazırız, sizlerin de daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hep birlikte yemekte ve yar ın sandıkta buluşmak
üzere iyi akşamlar, saygılar sunuyorum.
Başkan: Sayın Başkan Yardımcırmzdan özür dileriz. Son
konuşmaya ben baktım, görmedim zaten, ama tabii Yönetim
Kurulu'nun ibra edilmesi ve seçilmesi gündemde olmad ığı
için, Başkanlık Divanı, Başkan olarak seçimi yapan Ba şkandır, kapanışı da aslında Başkan yapar. Ama gündeme maalesef bu maddeleri koymuşlar. Çünkü Yönetimde ilgili herhangi
bir eleştiriye cevap veyahut da ibra nedeniyle bir teşekkür sonunda yapılır. Böyle bir şey olmadığı için, ben de atlamış oldum. Böylece bu bir ölçüde yerine getirilmiş oldu.
Katıldığınız için hepinize tekrar te şekkür ediyorum ve
toplantıyı burada kapatıyorum.
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Adavlann alm ış oldu ğu oylar yukar ıda isimleri karşı sına yazı ld ığı na dair bu nalaııak ısratım ı zdan düzcnlrrıerrk iman edildi. 3062010
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ÇANKAYA 4. İLÇE SEÇIM KURULU BA ŞKANLI ĞI

Sayı :C.O5.O.SKB.04.06.03440.99-

36f062010

Konu :Scçim Sonuçla-

TÜRKI YE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
yap ılan Türkiye
1136 Sayılı Kanunun öngördüğü esaslara göre, 13.061010 tarihinde olup,
Av. Vedat
Barolar Birliğ inin. Birlik Başkanl ığı seçimi, yasal süresi içais ınde kesinleşmiş
Ahsen CO Ş AR 118 (Yüzyetmiş s.ldz) oy alarak Birlik Ba şkanı seçilmiştir
Bilgilerinize rica ederim.
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