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BAYINDIR

K O ·C AıJ::_j;
1'

l. Av. İlh::uı ARIN

(+)

ı.

2.Av.Nuran KORTEL

(+)

2.
KONYA

l.Av. İhs m ONAR
2.Av.Mehr:cet

KAVAY..LIIJı.R

l.Av.Besin nRGON
(+)

2.Av.J:Pikri

SİMAV

• V •

KÜTAHYA
ı.

l.Av.Zelü ÖZKE::R
2.Av.Hüsnü DüVuTOGLU.

2.
MALATYA

l.iı.v .To.ıst BARIŞ

(+)

ı.Av.Ali

2.Av.Rıfe.t AKE;,İT

(+)

2.Av.Gökalp
1

TUNÇ
2Illi~T

MANISA
ı.Av.Scbcı.ho.ttin SEZİK

l.Av.Muvnffak GÜRSOY

D:sı'Ji:REL

2.Av.Mehüet

2.Av.Faruk

ŞEKER

MARDİN

l.Av.Celil C"iN
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GÜNAY
R İ Z

E

l.Av. İsn=ıiı Hnkkı ŞUŞOGLU ( +)

l.Av.Sabahattin TANYOL

2.Av.İhsnn

2.Av. Cenaı şr:;r.Lu~·o(iLU

ORHON
SAKiı.RYA
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S İ N O P
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2.Av.Ali SÖYLEMEZOGLU
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İ İ R T
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T E K :t R D A
l.Av.Erdoğan

YElili

2~~.Balıattin

(+)

G
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(+)

l.Av.Refik GthmL

2.Av.Rıfat VERDIGİL

(+)

2ı..ll.v,.Gavit

TURGAY

TO KAT
ı.Av.Cemil YOGURTCUOGLU (+)

2.Av.M.Orhan YILDIZ

l.Av.Kemal KOVALI
2.Av.ö.Raci BAŞl3UG

(+)
TRABZON

l.1\.v.Fethi ÇULHli

(+)

l.Av.Neco.ti KUi.v.ı:BAROGLU

2.Av.A.Rızs KULAÇOGLU

(+)
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URFA
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ı,

2.

2.
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(+)

ı.

YÜKSEL(+)

2.

ÇALIK

2.Av.M.SeıEıhattin

VAN
l.Av.Salih YILDIZ

ı.

2.Av.Azni SOYD.Afif

2.

Y O Z GA T
l.Av .Snlih DEI'JIIREL

ı.

2.Av.Ümü ALLIOGLU

2.

l."ı_v.Bur~nn ICRı.ÇELİK

2 • .ı:l..v.ll!lustrıfa GÜRAY

ZONGULDAK
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(+)
2.Alparslan AVDAN
(+)
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. 1- Yoklama:,

2- Birlik Başkam.nı.n toplantıyı açışı,
3- Bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki üyeden ku,rulu Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilmesi,
4- Saygı duruşu,
5- Samsun Barosu Başkanın:ı..n konuşması.6-:- Başkanlık raporu ile Birlik Yönetim Kurulunun 1974 yılı. çalışma raporu.
Blanı?o, gelir gider ve giderlerin bütçe ile mukayese tabloları.m.n ve
Denetleme Kurulu raporunun okunmasl. ve görüşülmesi,
7- 1974 Yılı çalışmalarından dolayı Birlik Yönetim Kurulunun ibrası,
8- Askere giden avukatların aidatıarının Birlik kesene~inden indirilmesi
hakkındaki Ankara Barosunun teklifi,
9- Ölüm Yardımı Esaslarının görüşülmesi,
10- Ankarfl' dan başka illerden seçilen üyelere Avukatlık Kanunumin 112/2 .ma<
desi uyarınca ödenen yolluk, ikamet ve di~er zaruri masraflarl.n tesbit:
ll- 1975 Yılı Bütçesi ile Bütçe Yönetmelif!inin görüşülmesi ve kabulü~
.12- 3 Asil, 3 yedek Birlik Denetleme K~rulu üyelerinin seçilmesi,
13- Yerli ve yabancı kongralere gidecek delegelerin seçilmesi veya Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi~
14- Gelecek Ola~an Genel Kurul toplantısının zaman ve yerinin tesbiti,
15- Dilekler,
16- Birlik Başkanın;ı.n kapanış konuşması.

TÜRKİYE

çok

kıymetli

BAROLAR BİRLİGİ BAŞKANI Av.FARUK EREM- Tieğerli Valimiz,

hakimlerimiz,

savcılarımız,

kıymetli konuklarımız,

aziz mes-

lekdaşlarım;

Türkiye

Baro~ar Birliğinin

delerinizi is tirham
Tielege

Genel Kurul

edeceğim..·

imzalamak lütfunda

arkadaşlarımın

görr-ı toplantıt. nisabımız fazıasiyle

Bu
d~ğerli

gi ve

et

yıl,

ncı

Geleneğimize

için ,Samsun Barosu

mevcut

baro olmak üzere

temsilcileri de

saygılarımızı

a9mama müsaa-

toplantısını

şu

anda

bulundukları

bulunmaktadır.

Barosu da

Gümüşhane

yer

aramızda

çizelgey~

almışlardır.

kurulmuş,enun

s-ev-

K~ndilerine

arzederiz.
uygun olmak üzere, Genel Kurul

toplantısı Başkanlığı

Başkanı İsmet Katar'ın adaylığı önerilmiştir. Eğer

ı

başka

bir öneri yoksa,

İsmet

Katar' ın

~ı kaldırsınlar ••• Kabul

yorum. Kabul buyuranlar lütfen
edilmiştir• Sayın

fakla kabUl
rin~,
ını

tevdi

buyurdukları

Birliğinin

vazifeden

dolayı

iki

üyt"ınin

Başkanlık Tiivanım.n

Çdk

etmeyenler ••• itti-

ediniz.

değerli

sonsuz

oluşması

(Alkışlar)

Genel Kurul üyele-

teşekkür

ve

şükranları

için bir

Başkan Yardımns:ı.

seçilmesi gerekmektedir.

Efendim seçimlerin gizli eyla
( 11

teşrif

arzedi..:..

arzederim.
Efondim,

'Ve

katar, lütfen

Türkiye Barolar

BAŞKAN-

adaylığını açık oylarınıza

yapılmasına

dair bir teklif var

mı?

Ytk 11 sesleri) Olmadığına göre adayları aç 'ık oylarınıza arz edeceğim.
Başkan Yardımcılığı

lu teklif edilmektedir.
Kallul

edilmiştir.

Rasin

için Giresun Delegesi

Oylarınıza

sayın

Rasin

Bayazı toğ

sunuyorum. Kabul edenler •.• Etmeyenler.

Bayazıtoğlu'nu

Tiivana davet ediyorum efl'lndim.

Üyelikler için Mardin Delegesi Celil Can ve.Tekat Tielegesi Cemil
-

Yeğurtçueğlu

teklif.edilmektedir.

Celil Can' ı
Kabul

za sunuyorum. Kabul edenler •.• Etmeyenler •••

edilmiştir.

Cemil

Yoğurtçuoğlu'nu oylar:ı.nıza

m.eyenler •.• Kabul
~

oylarını

rum efendim.

edilmiştir.

:Bu

sunuyorum. Kabul edenler •.• Et-

arkadaşlarım:ı.zı

da Tiivana davet ediyo-

.. 2-

Büyük: Atatürk'ün, aziz
aziz

lektaşlarımızın

ruhlar~nı

şehitlerimizin

ve

aramızdan ayrılan

taziz için hepinizi

saygı· duruşuna

mes-

davet

ediyorum efendim.
(SaygJ.
BAŞKP~-

Teşekkür

-cıuruşu yapıldı.)

ederim.

Şimdi İstikl8J. Marşı çı alınaeSktır.
(İstiklal Marş::ı. çalı:şdı.)

Efendim

BAŞVAN-

mesajını

şimdi,

sayın

Cumhurbaşkanımızdan

ge]. en kutlama

ekütuyorum.
Sayın

Prof.Dr.Faruk Erem

Türkiye Barolar

Birliği Başkanı

9 Ocak 1975 SAMSUN
Türkiye Barolar Birliğinin Samsun 'da

Konak

Sineması

8 nci Genel Kurul
aldım. Teşekkür

Topla:ılıt;ısl münasebetiyle
,K:i.şilere

yapılması

kararlaştırılan

traki davetinizi

•derim/ Hak. araınada ve sahip

ınemnunlukla

oldukları hakları n

korunmasür!lü.r,dükl r.i
sı nda yardımcı olmayı öngören ve yargl. erganları nezdinde /.;.:•< .ı. ; ·:,r:. ~ızmetler

sırasında

adaletin

te~ellisini

de

katlık mesleğinin değerli mensuplarını,
tı

başlıca

amaç

edinmiş

elan avu-

Samsun'da düzenlenen bu toplan-

vasilesiyle en iyi dileklerle selamlarlm.
Adalet hizmetlerimizin

dığım ~

nci Genel Kurul

lunan konuJ..ar üzerinde
supları

için

yararlı

çeşitli etr~nlarına ışık tutacağına

çaJ.:ışmalar:ın:ı~ başarılı
yapılacak görüşmelerin

olmasını

inan-

ve gündemde bu-

ilgililer ve meslek men-

s4nuçlar vermeeini dilerim.
Fahri K•rutürk
CumhurÇaşkanı

(Alkışlar)
BAŞKAN-

Efendim

mal Güven'den gelen

şimdi,

Büyük Millet Meclisi

telgrafı •kutuy~rum.

Başkanı

Sayın

Ke-

- 3Faruk Erem

Sayın

Türkiye Barolar

Birliği Eaşkanı

Konak Sj neması S.Al\ITSUN
toplantınız

8 nci Genel Kurul
şekkür

münasebetiyle vaki'davetinize te-

ederim.
Ç3.1ı şmaları m

Ankara 1 daki

nedeniyle

günüm. Genel Kurulunuzun memleketimize ve
masını

diler,

saygılar

aranızda

bulunamamaktan üz-

camianıza hayırlı,

uğurlu

ol-

sunarım.

Kemal Güven
Millet Meclisi

Eaşkanı

(Alkışlar)
BAŞKAN-

lama

için özür

Eaşkanından

gelen kut-

diler~

Birliğinin

Genel Kurul
teşekkür

nazik davetinize
'

Türkiye

Birliği Eaşkanı

Sl-u\1SUN

Sı:iınemas:;_

Türkiye E'"orola:r
ğim

Mahkemesi

Anay.:ı.sa

Erem

Farcık

Türkiye Esrolar
Kcnak

şimdi,

. ku·cı_wo:curıı o

telgrafı nı

Prof.

E:t'b1dj_m

'

Bar:cılar Birliği

kendi

Toplantısına

gelemedi-

ederim.

sorunları yanında

ülke

sorunları

üzerindeki çalışmalariyle de kamuoyunda haklı bir saygınlık kazanmıştır.
Yeri geldikçe ülkenin temeli olduğu söylendiği halde, tüm sorunlarıyle başbaşa bırakılan yargı

lar

uyandıran

nınmış

olan

şimdiki

durumdan

saygınlığın

gücünün gelecek için çok ciddi

kurtarılması

fiilen de

ve

yargıya,

kaygı

ta-

Anayasaroızda

gerçekleştirilmesi kaçınılmaz

b:iJ

zt-

runluluk halini almıştır. Bu gerçeğe sırt çevirmekten doğacak sayısız
sakıncaların

ilerde

alınacak

tedbirlerle de

önlememeyeceği

bilinmelidir.

Türkiye Barolar Birliğinin ve onun öncülüğünde Ankara, İstan
bul ve

İzmir Barolarının

yetkisini
~

tadan

~ sınırlayan

kaldırılması

ve

bu konudaki
~hÇ!Jk:lını

yolundaJö

çalışmalarını

ve özellikle yargr

güvencesini _zedeleyen

kuralların

çalışmalarını şükranla anarım.

or-

- 4 Sıras~ gelmişken,

hukukun

yaratılmasında, uygulanmasında

tçuır,,"deyJ,e~iJ,-ri§ırttr8.il1-l1.1~/~83'~f!i~ökleşmesinde
nan Türkiye Barolar
ların

Birliğinin

katıldığıını

Genel Karul
seçkin
sunarı

daha özerk bir düzene

Anayasaya uygunluk denetiminde iptal

içtenlikle

belir"imek isterim.
sayın

k,a:tkısı

ve

kavuşması

bulu-

ve yasa-

açma yetkilerine de

davası

('Alkışlar)

çalışmalarının başarılı

Genel Kurulun

şahs:ınızaa

payı

büyük

h~

ve

geçmesini diler, size ve

üyeleriyle

konuklarınıza saygılar

m.
Muhittin Taylan
Anayasa Mahkemesi
("Bravo" sesleri,
Efendim,

BAŞKAN~

kutlana

yazılarını

alkışlar)

de

şimdi

~kutuyorum.

Avukat, Türkiye Barolar

Türkiye Barolar
ederim.

zin en isabetli

Birliğinin

8 nci Kuruluna

Genel Kurul

Devamlı

gücünün

Yargı

Birliği Başkanı

Si,emasL SAMSUN

Ko~ak

günüm.

Sadi Irmak'tan gelen

sayın Başbakan

Faruk Erem

Say~n

şekkürler

Başkanı

~şl~yişi

~nerilerle

ve

için te-

toplantısına katılamayacağıma

sorunları

sorunların

çağrıldığım

ile ilgili olarak

çözümünde

yardımcı

üz-

Birliğini

~lacağına

gü-

veıı.ty•ru,.

Sizg
saygıları~

Te Eirliğinizin değerli

üyelerine en iyi dileklerimle

eunaJım.

Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak
Başbakan

(Alkışlar)
BAŞKAN;_

Efendim

dürü Mehmet Pandül

b~yin

şimdi

de, Cumhuriyet Senatosu Özel Kalem Mü-

gönderdikleri kutlama

yazılarını

okutuyorum.

- 5 ..
Sayın

Faruk Erem

Türkiye

Bar~lar Birliği Başkanı

Kon~k Sineması

S.Al.\[SUN

G nci Ger.el Kurul

toplantınıza nazik daveti~ize teşekkür ede-

ri m.
Elde olmayan sebeplerten
Genel Kurul
kararların yararlı

ve

etürü

bulunmak maalesef

çalışmalarının başarılı

Vt":tt"iı:llıi..

elmasını

olması

dile:r, güzide

~ümkü:ıl

TI2deDiyle

olrııaiiı.

alınacak

t~plulu.ğur.uza. sıe

laınlarım.

Tekin

Arıburun

Cumhuriyet Senatosu

Başkaı-.ı

Mehmet Panöül
Cumhuriyet Senatosu

Başkaulı~

~zel Kalem ~ddü~ü
BİR DELEGE- Tekin .Arı burun imzası ile mi gelmiş, özel kalem

müdürü

imzası

ile mi

~elmiş?

BAŞKAN- "Cumhurıi.yet Senatesu Ba~kanlığı Özel Kalem Müdürü Yardımcısı

1

l

Mehmet Par.dül." aynen böyle efendim.

6 ]3.A.ŞKAN
~aşka~ı

hi~ap

YARDIMCISI- Efendim

şimdi

sayın

sizlere,

Samsun :Barosu

odGcekler.

SAMSUN BAROSU BAŞKANI İS]iiET KATAR- Aziz delegeler, sayın Valimiz

v~ B~lediye Başkanımız,

sın mensupları;
larımız

çek

toplantımızı

ve Türkiye Barolar

değerl.i

izlemek üzere onur veren çok

Birliğinin saygı

ve ba-

savcılfirımız

hakimlerimiz,

değer Başkanı

değerli

konuk-

ve Yönetim Ku-

Tulu üyele:.ri; hepinizE) hoş geldiniz der, saygı ile seHinılarım. (Alkı şlar)
Birliğinin

Türkiye Barolar
yıG ~1iya~::ı

yapılması

Samsunumuzda

gü~ yaşamanın

&n büyük

anısı

Toplantısının

19 Ma-

bizler için ikinci bir kez tarihi bir

olacaktır.

Birliği

Türkiye Baro,lar

8 nci Genel Kurul

kurlıt'tj.ş

yeni

kuruluş

bir

olmasına rağmen

çok diray& Hi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin i tidalli, sabırlı, azimli ve

gerektiğind6.

güvence
bir

olmanın

Bu büyük

le,

mensupları

inanılır,

için bir

güvenilir yetkili

olmuştur.

kuruluşun

hı.kukun

ların

önlenmesi, savunma

yasal

tedtirl~r:?.~

ilkesine

yasaların

hakkını

oluşturulması,

her gün

toplantılarının

Genel Kurul

üstünlüğü

kişilerin özgürlüğünde,

kaldırnlması,

bugün· sadece

çok ötesinde Türk kamuoyunda

nıcslekJ: ku...vt:.'luş

le ve daima

tutunılarıyl~

cesur

değişmekte

bağlı

kalarak

duşturacağı

yapacağı

güç-

girişimler

tatoikatın getirdiği kısıtlama

ve

da her türlü zedelenmelerden koruyacak
hazırlık

ve ilk tahkikattaki

dünyamızdasosyal

olan

gizliliğin

bünye ile

ilişki

sir-~ kesmiş yasalar yerine, çağın gereklerine uygun temel hak ve hürri-

yetlere

saygılı
h~r

sorununun
ması

yasaların

getirilmesi,

türlü tereddüt ve

şüphelerden

gQbi bir çok memleket ve meslek

sa mutlaka

başarılı

sonuçlara

Türkiyt> Barolar
leketimiz

~-c mesleğimiz

tekrar hürmetle
BAŞKAN--

nun 1974

yılı

selamları m.
Şimdi

çalışma

sosyal güvenlikleri

uzak saglam ilkelere

sorunlarını

hayırlı

8 nci Genei Kurul
ve

bağlan

geç de olsa, güç de ol-

ulai]tıracağına inancım

Birliğinin

için

avukatların

sonsuzdur.
Tt"plantısının

uğurlu ~lmasını

mem-

diler, hepinizi

(Alkışlar)

efendim, gündem

gereğince,

Birlik Yönetim Kurulu-

raporunun, Bilanço, gelir-gider, bütçe ve mukayese

7
· tablolarının ve Denetleme Kurulu Raporunun
miş

Başkanlık
rafından

Raporu

raporun bir özeti

yapılmaktadır.Bu

için,

hususta sayrn

:Buyurunuz efendim.

TÜRKİYE

BAROLAR BİR1İGİ BAŞKANI Av.FARUK EREM- Sayın Başkanım,

sonuçları

1975

Av.FARUK EREM- Emrinize amadeyim.

arkadaşlarım;

sorunlarının.hiç

birine etkili bir çözüm

sarıliniarında

alamadan huzurum.:tza
için bütün

yılı

ve mesleki

geldiğimizden-

dileğimiz,

yüce Mecbek-

üzgünüz.

kuşku uyanaırmayan

tasarrufları

bir

çalışma

dö-

başlamasıdır.

adaleti güdümlü hale getirmek

eğilimi,

ve bu arada Barolar ve Barolar
makamının,

asıl

Anayasa

Birliğinin

yer:i olan Anayasada

leriyle belirtilmesi, Anayasa Mahkemesine
mesini

v~

olan

sorunlarımızda

yürütme ve yasama

Önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu elarak

kisinin

getirmemiş

bu dönemde, bilinen nedenlerle Hükümet

sahibi,sorumlusu, hukuki temelinde

savunma

dü-

Başkanımızın

BAŞKAN-

delege

BİRLİGİ BAŞKANI

lisin yetkisine giren memleket

ması

ta-

sayın Başkanımız

isterim.

yılının kapandığı

neminin

olduğu

BAROLAR

Adalet

lenen

teamül veçhile, umumiyetle

TÜRKİYE

değerli

1974

toplantılarındaki

arkadaşlara dağıtılmış

şüncelerini öğrenmek

nın

gel·-

görüşülmesine

bulunuyoruz.
Ancak, Genel Kurul

çok

ve

okıj_nması

tanınması
sağlayacak

anlamsız

bir tutumla

değişikliklerinin kaldırıl

idari vesayetten

yargı

doğrudan

arınması,

bölümünde kesin yetkidoğruya baş

vurma yet-

gibi yenilikleri getirecek hükümlerin de Anayasaya girbir

çabanın yanında

.elmak

kararındayız.

Bu konularda belirli ve olumlu bıiır ortamın yaratıldığını sanmaktayız.

1974

yılında

baroların kurulması

kurulan

Gümüşane

yolunda Kanunun

:Baromuzla .birlikte bütün illerde

Birliğe

tahmil

ettiği

görevi hemen

hemen ikmal etmek üzereyiz.
Yönetim Kurulumuz meslek içi düzenleme
çalışma yılı

geçirmiştir.

Bölge

toplantıları

tasarruflarında

yapılmış,

yoğun

bir

kamu oyunda ilgi

q
ili

!ı:ı

ıl:

8
ve

görülmüş

bölge

bazı

toplantılara

rulu raporunda

ait

toplantıları

bunlar

arasında sayılabi

bilgiler sizlere sunuran Yönetim Ku-

ayrıntılı

bulunuldu. Cumhuriyetin 50 nci
olmasından

girişimlerde

Cumhuriyetten evvelki

yılında,

açısından

ileri gelen ilke

çalışmalar yapıldı,

rumun tashihi için gerekli

mevzuatın

huzur bozucu du-

yetkiiilere sunuldu.

Geçen Genel Kurulda izhar buyurulan bütün temennilerin
rılması,

ölüm

sonuca

cezası

istekler

karşılanmış
Cezaların

Yönetim Kurulunun

kanaatının

rastlanan

davranış

infazı

sırasında

Kurulunda üzerinde

ısrarla

zannediyorum. Fakat bunun yeterli

şimdilik
ması

olmadığı

geçen

yıl

inancı

tercih

aldığımızı

içerisindeyim. Bu b-

hakimliği kurulması yltılunda

için infaz

devamını

girişimleri

olumlu sonuçlar

doğrudan doğruya Başbakanlığa sunulmuş,

usulünün

dışı

durulan. konulardan biri idi. Bu konu-:

olduğunu sahdığımız uyarılarla

layların tekrarlanmaması

kanun

bazı

Gı::;nel

savcılığı

yolundaki
edilmiştir.

giderilmesi için Yönetim Kurulunun etkili

miz

açıklanması

ve yüce Meclise gerekli öneriler takdim

ların

da, etkili

başa

bulunduk. Geçen Gvnel Kurulumuzda

bağlanması_çabasında

hakkında

ettiğini

Adalet

Bakanlığı

açıklamış,

öneri-

ise infaz

bu nedenle konu

bir sonuca bağlanmamıştır. İnfaz hakimliği müessesesinin kurul-

yolundaki

kararımızda ısrarlı

olacağız.

Af Kanunu ile daha belirli hale gelen, suçtan zarar görenlerin
devletçe himayesiz

kalması

konusunun,

diğer

memleketlerdeki örnek ka-

nunlardan da faydalanmak suretiyl-e giderilmesi çabalarını içeren tasarılar.gerekli

makamlara

Adl:l, idari

sunulmuştur.

zabıta ayrımı,

kullanılması uygulamaları

re sebep

olmuştu~Önleyici

arasındaki

zamanda

Adlİ,

geçen

yıl

işkence

iddiaları,

Genel Kurulumuzda

bütün öneriler

zamanında,

kışkırtıcı

ajan

haklı şikayetle

iki Genel Kurul

duyurulmuştur.

idar:l

il
\:

li

i'•
ı\
ıl

l ı_.

1

olabilmek kaygusu ile gerekli

yardımcı

1
"_11_

istenmiştir.

açıklanmıştır.

Yasamaya
hala yürürlükte

da çözümler getirilmak

sorunlarına

Trabzon 1 Hatay, Malatya
lir. Bu

1-'1

zabıta ayrımı

gerçekleşmedikçe,

pek çok

şikayet-

1

1

.... 9 ....
lerin

önlenemeyeceği

Adalet
miş;

Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı,

manın karşısında

takipçi

Yönetim Kurulu ittifak halindedir.

kanaatında

yer

bu

yolunda kanaat izhar et-

ayrımın yapılması

bizce isabetli olmayan mülahazalarla bu
Yönetim Kurulumuz bu konuda da

almıştır.

&ayalı

olanlarının

da karma bir kurultay
tir ki, yeteri kadar
arzettiği

muza
li

fayda

durmalarında

toplanması

hazırlıkları

özelliğin

yansıtılmasında

konuşmacıların

memleketlerin

gelişmemiş

vardır.

ortaya

hukukçularının

çözüm çarelei:.ini bulmak-

sorunların

leketimizde
le,

yakından izlenınediği

Birliğimizin kUruluşundan

dünyasındaki

rin

dayandığı

yurulması

düşünüş

hukuk hareketlerinin mem-

Batı

gibi bir

:Bu neden-

kuşku taşımaktayız.

bu yana geçen

savcıların

şekilleriyle

kararımız

yelundaki

makamlarla

eği

içerisinde

beş yıl

Batı

bütün hukuk hareketlerinin takipçisi olarak, o hareketle-

Avukatların

kim ve

kurulların

kararındadır.

yandan, uzunca bir süre

Diğer

toplumu-

çabaların

la göre•li olan Yönetim Kurulumuz, bundan evvelki genel
limi ve teselsülü içinde olmak

görevleri-

toplantılarında değer

Genel Kurul

koydukları

yılın

incelenince görülecek-

ve o memleketlerde harcanari

zaruret

ve 1975

görmüş

sürdürülmüştür.

KuruJiı teplantımı zın tutanakları

Genel

ekonomik

sorunlarının

çözümünde hukukçu ve'ekenomicilerin bir ara-

ya gelip ana sorunlar üzerinde

nin

ısrarla

olacaktır.

Yönetim Kurulumuz, memleketimizin hukuk
temele

ayrıl

işler

meslektaşlarımıza

du-

kısmında dUyurulmuştur.

bültenimizin ek
açısından

hak ve ödevleri

ne gibi

Birliğimiz

birlikte bütün

görevinden

ayrılan ha~

deruhte edemeyecekleri y•lunda ilgili

Yönetim Kurulu

arasında

çetin

görüş

ayrılıkları

kaydedilmiştir.
Meslektaşlarımızın bazı

gerekli tedbirlere tevessül
sliı.

çözümlenebilecek hale
Fakat

meşru

edilmiş,

gelmiştir.

diğer mesl~k teşekküllerinin
elmalarıdır.

saldırılara

:pek

Kesin sonuç

şartlarını

kalmaları

olan sil§.h

haklı

de kitle halinde

müdafaa

maruz

açısından

taşıma

alınamamasının

aynı

müracaatta

mesleğimiz

kenu-

nedeni,
bulunmuş

mensupları

ka-

- 10-

dar bilebilecek
lımızın

Bakanlığı

düşünülemeyeceğine

gibi gerekçelerle bizzat

temas sonunda, Ocak

olduğumuz

let

bulunacağı

da

meslek

bir.başka

ve Birlik

ayı

arasında,

ve her davada bir hak-

İçişleri Bakanı

bitiminde Emniyet Genel
başkaca kuşkuları

leri de alabilmek üzere konunun bir hal çaresine

ile

yapmış

Ada-

Müdürlüğü,

da giderecek tBdbir-

bağlanması

için toplan-

tılara başl~yacağız.

l9Y4 dönemi, mukayyet avukat meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde mutlB. bir

olarak kaydedilebilir.

yıl

nci derecenin son

Avukatın ı

kademesin_e ·yükseltilmesi elenağının tanınması, ilk 4 derecedeki kadrolara
atanabilmek için 10
ve

hizmetin yeterli

yıl

sınıfının başlangıç

avukatlık

müddetleri

derecesi ve bu ve bu gibi konularin çözümleri

bu bölümde pek

lanabilmiş,

sayılması,

ayrıntılı

olarak, takdim

kılınan

sağ

raporda gös-

terilnı.ğştir.

S8syal güvenlik

durumu

açısından mesleğimizin

şöylece

özetlene-

bilir:
Türk
bilmiştir.

avukatl~rının

Boşlukların doldurulması,

belki de yasama
mış

sosyal güvenlikleri ancak ve

Sosyal Sigortalar,

çözümlenecek nitelik
uygulamasınde,n,

mümzilerin de

gösterdiği

bizler de

bazı

ile

bazı

sıkıntılar

Bu nedenle yeni bir tip
Çalışma Bakanı

bazılarının

Çalışma Bakanlığı

yapmış

saptanmıştır.

eksiklerin,

olduğumuz

sı

çabaları

Birliği

Tip

olan

tarafları

görüşmeleriyle

sözleşmenin beş yıllık

boşlukların bulunduğunu,

g~rdiklerini

görmüş

çabası

temaslar, bizlere

diğer

bulunuyoruz.

içindeyiz.Bizzat

bazı

sorunların

bazı

nedenlerle

aşağı

tutulmasından

ya bir defaya _mahs1).S olmak üzere ayarlama veya

daha otomatik bir sistemin,
'

sözleşmenin

karşılaş

gibi bir umut verdi.

Asgari kazanç bildiriminin
sıkıntıların

tip

sözleşmenin hazırlanması

kolaylıkla çjjzlıilebileceği

ileri gelen

gibi sorunlarla

ve Barolar

içerisine

sağlana

idari dirençlerin ggderilmesi,

bazı

organının hareke~e geçiriltiı.asi

bulunuyoruz. Bu konulardan

kısmen

kendiliğinden

işleyen

bir sistemin bulunma-

içerisindeyiz.

Hizmet akdi,· vekın..et akdi

çekişınesi,

levhadan silinme, avukat-

- ll lık

süre belgesi, her

beiiiiimiş

haklar

sistemin

aranması

görüşmelerle

arasına
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artırımı'n kası ts ız j.hmal

girmemesi için yine

nazarı

güvenliğiillizin

sunmuş

aldığı

için,

bulunuyoruz. Bu önerEt

ayrı

sayın Başkaniıkça

emir

ayrı

vaki istelüeri

toplantısındaki

bi:c maddesi halinde takdirlebir gündem maddesi halinde yer

huyurulduğu

takdirde,

ayrıntılı açık

o zaman yapmak isterim.

laınaları

1974

yılının ınilletçe

en önemli

olayının Kıbrıs Barış Harekatı

olmasında kuşku

yoktur.

Barış Harekatının başladığı

Türkiye Barolar

Birliği

Yönetim Kurulu, bu

.ruluğunu

barış

günün

akşam

üstü

hareketinin hukuken

ıneş

tescil eden ilk kuruluş olmuştur, (Alkışla~)
Kıbrıs rumlarının

Bundan sonraki günlerde,

nün yerine geçebilecek sta-tünün hukuki
Yönetim

bir

işleyen

meslek içi tedbirlerle ne derece. sağlana

itibare alarak ve gündemin

rinize

kendiliğinden

ümidi içindeyim.

hususunda ilk denememizi, Bursa

bileceği

neticesinde kay-

ve daha pek çok sosyal güvenlik problemlerinin üçlü

halledilebileceği

Sosyal
de

yıl

verilen görevler,

KurJ!ıluna

ihlal

hazırlanınası

zamanında

ettiği

açısından

yerine

statü-

Hükümetçe

getirilmiştir.

Bunu

takip eden, yani İkinci Cenevre Anlaşması hazırlıkları sırasanda mukabil

propagandanın yoğunlaşması

zinin

esaslarını,

yabancı

tün dünya

barolarına,

damlarına

şahsen

İçe

mek

ınediği

attığımızda,

gil;bi

p

a

bir

broşürle

eksiksiz bü-

büyük hukukçulara, sözü geçen siyaset a-

ancak Yönetim Kurulumuz
kı tta sahanlığı

1958 Cenevre

Bu
kıt'

tanınmış

hastırdığı

Türk te-

postalamıştır.

Bu vesileyle
lere göz

iki dilde

Birliği,

hitap eden birtakım bildiriler yanında, uışa hitap edebil-

olanağını

gelmiştir.

sonunda Türkiye Ba-rolar

acı

Anlaşmasına

konusuna

ve bu

değinmek

Anlaşmaya

gerekli hale

tekaddüm eden metin-

n dönemde Türk Hükümetinin yeterli ilggyi göster-

bir sonuca

anlaşmalar,

sahanlığını

sağlayabilmiştir.

vardık.

Adalar

topluluğunu

karasularından

ve bu Adalar

topluluğunun

çok öteye kabul etmekle_ bu Adalara sa-

hip olan uzaktaki .bir ülkenin o adalara daha

yakın

olan

ül~yi

asker:l

- 12 ve iktisadi abluka

altına

·cun bugünkü Türk menfaatlerine yüzde yüz
bir Türk tezinin
yakında

Barolar

vermiştir.

alabilmesi gibi bir sonuç

hazırlanması

lüzumunda

Birliğibin mütalaası

aykırı

olduğu,

uyarılarda

bu

Bu sonu-

konudıa

belli

bulunduk. Bu konuda

isteneceğinden,

hazırlıklarımızı

ikmal etmek üzereyiz•
Sayın

delege

arkadaşlarım,

emir buyurulan özetin senuna

gelmiş

bulunuyorum.
Türkiye Barolar

Birliğinin kuruluş

şüphe

döneminde

yok ki so-

rumlulu&;un en ağır payı Yönetim Kuruluna düşerd:L Bu i tibarla "~ sizlerden daima bizi tffi.enkit
tır;

istirhamımız.ın

buyurmanızı

formülünü

niyaz

etmiştik. Kuruluş

değiştirmek ihtiyacını

tamamlanmış-

duyuyoruz. Bundan

sonra Yönetim Kuruluna, Türkiye Barolar Birliğinin geleceği hakkında direktiflerin mesuliyeti tümden yüksek kurulunuza
rektiflerinizi

biz~en

Saygılarımla.
BAŞKAN-

düşer.

B'J.

yıl

da bu di-

esirgememenizi rica ederiz.
(Şiddetli
şimdi

Efendim

ve sürekli alkışlar)

topluca, Atatürk

j

ıl
1

anıtına

çelenk koymaya

1

li

gidilecektir. Hepinizi davet ediyorum.
Efendim, Divana
önergelerin
rınıza

öğleden

birtakım
okunınası

:Snnra

önergeler

verilmiş bulunmaktadır.

Bu:

ve müzakere edilmesi hususunu cyla-

sunuyorum. Kabul edenler ••• Etmeyenler ••• Kabul

edilmiştir.

Öğleden sonraki görüşmelerin Belediye Salonunda saat 14.30 da
başıayacağını

hatırlatarak

bu sabahki oturumu

Kapanma Saati: 12.00

kapatıyorum.

.1'1'
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Aç~lma

BAŞKAN-

Oturumu

OTURUM

Saati: 14.3e

açıyorum.

Efendim, İzmir Delegesi sayın Cengiz İlhan'ın önergesi vardır,
okutuyorum.
Genel Kurul
Genel Kurul

Sayın Başkanlığına

çalışma

gündeminin düzenlenmesi, Yönetim Kurulunun

yetkilerinden bir tanesidir. Genel Kurul, kanunumuza göre gündem
karar alabilme durumunda
Kurul

çalışmalarında

değildir~

Bu

bakımdan

büyük ölçüde önem

Kurulunun Genel Kurul gündemini

tilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunun
esas

:Şu

sebeple, Yönetim

esas

aldığı

ölçülerin belir-

toplantı

gündemini

önerir, takdirlerinize

BAŞKANşey

var

İlhan

Efendim Yönetim Kurulunun bu hususta söyleyecekleri

mı?

TÜBKİYE BAROLAR BİRLİ(}İ BAŞKANI

sahibi bir

açık

sunarım.Saygılarımla

Av. Cengiz

bir

hazırlarken

ölçü ve ilkeleri faaliyetleri cümlesinden olmak üzere

aldığı

laması nı

düzenlenen gündem Genel

taşımaktadır.

hazırlarken

dışında

açıklamada

Av .FARUK EREl/I- Efendim öneri

bulunursa minnettar oluruz. Çünkü bize biraz müp-

hem geldi.
BAŞKAN- Sayın

Cenggz İlhan, buyurunuz.

CENGİZ İLHAN (İzmir)- Saygılar sunarı m.

Efendim öyle zannediyorum ki,
ğum

önergede bir

noktanın

liyor: Malumu aliniz,

açıklanmasını

Avukatlık

Kurul gündemini Yönetim Kurulu

Başkanlık Divanına vermiş

isterim. O da

şundan

oldu-

ileri ge--

Kanununun 121 nci maddesine göre Genel
hazırlamaktadır.

Yine

Avukatlık

Kanunu-

na göre, Genel Kurul, gündemde bulunmayan bir i:nadde üzerinde karar verme durumunda

değildir.

Bu iki maddenin birlikte

çı-kmaktadır:

YönetimKurulu

sayın

mütalaasından

şu

sonuç

Genel Kurula ne getirirse Genel Kurul
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bunun üzerinde· karar verecektir.
Bu durumda Yönetim Kurulunun Genel Kurul gündemini tanzim tasa:ı:-rufundaki

yetkisini

kullanması

büyük önem

Yönetim Kurulu Genel Kurula hakim
"ıakim olacaktır.

Kurulum·,

hazırlarsa,

rulu gündemi
yin

Eğer kısıtlı

yaptığım,

Baroma

çıkmıştır.

şu toplantı

gündemine

karşı

alınması

baromun da Yönetim Kuruluna

mi.zarı

itibare

alınmaması

karşıyadır.

tartışılması

alınmaması lazımdır,

orada

ve onun yeri

v-ardır.

yaptığı

iki

neticesinde ortaya

sıramuda ayrıca alınması lazımdır,

tartışacağız.

erasıdır.

Ama onun veeilesiyle ortaya

Birliği

Türkiye Bar,.,lar

tartışalım.

BAŞK.llJ'r-

Maruzatım

ya da

Orada özel bir tasarrufta buçıkan

bir

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun gün-

demini hangi esas ve ilkelere göre tanzim etmektedir. Bunu
bur.u da

hususun-

Burada· o teklifle~imi tartışmıyorum. Zira, bunu, Yönetim Ku-

rulunun raporunun

dururu

yaptığım,

Yönetim Kurulunca

lunmuştu?

bir ölçü içerisinde Yönetim Ku-

pek de demokratik elmayan bir vaziye tl e

g~.bi,

tekl::Li'iı:\

ya da Genel Kurul Yönetim

bu takdirde Genel Kurul Yönetim Kurulunun ta-

Bu mesele, llendenizin
da

Çünküj ya

çerçeve içerisinde meseleleri müzakere .etmek ve orada kalmak

ettiği

durumu

olacaktır

kazanmaktadır.

açıklasınlar,

Saygılarımla.

ve talebim budur.

Efendim bu hususta Yönetim Kurulu cevap vermek arzu

ederler mi'? Buyurunuz efendim.
T~riKİYE BAROLAR BİRLİGİ BAŞKANI Av.FARUK EREM- Yönetim. Kurulu-

nun

şimdiye

dek

davranışları

asla Genel Kurula hakim olmak gibi bir ni-

yet içe:cisi':lde mütalaa edilemez. Geçen süre, bu
nıtlamış

saptanmasında

nd nadd!".lerinde gösterilen ölçülere
Bir talebin gündeme
Rr-ıas aldığı .. temel

lık

tutumumuzu ka-

gibidir.
Yönetim Kurulu gündemin

ğişi.kliği

bakımdan

hareket

alınıp alınmamasında

edpmiştir.

Yönetim Kurulunun

sadece kanun hükmüdür. Örneğin; ancak bir kanun dekenuları

biz, Avukat-

hakkındaki çalışmalarımıza bırakmış

bulunuyoruz.

halinde çozüme

Kanununun tadili

Bunun nedeni

g~re

Kanunun 121, 110 ve 117

şudur:

bağlanması

Elimizdeki

mümkün f'lan

AvukatlıkKanununun hazırlanması,

bütün

1',
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farklı

görüşler,

alındıktan

ayrılıklar

sonra

yapılmlş değildir.

s•nradan meydana

:Biz

çıktı.

Eu nedenle
aynı

bazı

hatayı

yap-

mamak istiyoruz. ~u nedenle, herhangi bir konu kanun dBğişikliğihi icap
ettirecek •lursa,
dermek,
sonra'

Avukatlık

onların mütalaasını

gereğini

yapmak

Kanunu

evvel& bütün barelara gen-

tasar~mızı

sqnra Genel Kurulumuzun taavihinden

aldıktan

kararındayız.

Bu nedenle bizim, istenen bir mevzuu gündeme
bir

sizlerde

intibaın

almadığımız

ggbi

tahsisen rica etmekteyiz.

uyanmamasını

Arzederim.
BAŞKAN- Teşekkür

ederim efendim.

:Bir önerge daha var, okutuyorum.
Türkiye Bar•lll'-r :Birliği ll> nci Genel ~rul -Eaşkaıı.lığına
Gündemin 9 ncu maddesi hakkında genel görüşlerin kısa süre
içinde belirtilmesi için bir yöntem

bu

saptanmasını,

görüşleri

göze-

terek konuyu Genel Kurula sunacak bir komisyon seçilerek onun raporunun

görüşülmesiyle kısa

zamanda sonuç

alınmasını

öneririz.• Saygılarımız-

la.
Ankara
Yekta Güngör Özden
BAŞKANşülmesi

yon

Efendim, 9 ncu maddede ölüm

yardımı

esaslarının

gffirü-

mevzuu var. Deniyor ki, onun haklndda daha evvlden bir komisbir an evvel neticeye

kuralım,

Efendim, 9 ucu maddenin
bakımından,

Kabul

Bursa
Turgut Bulut

bir komisyon

varalım.

görüşülmesinde

kurulması

bir

kolaylık sağlaması

hususunu kabul edenler ••• Etmeyenler ••

edilmiştir.

Şimdi,

bir komisyon

teşkili

bahse konudur. Bu hususta, komisyon

için aday gösterilmesini rica ediyorum. ("Hasan Basri Güder, Nabi İnal,
İlhan

Arif Bilgin,
BİR

Kutay,

İsınet Çağıl"

sesleri)

DELEGE- Efendim, bu hususta kurulacak

mek üzere Yönetim Kurulundan bir üyenin da
Şimdi

koınisyona

katılmasını

izahat ver-

teklif ediyorum.

efendim, Hasan Basri Güder (İzmir), Arif Bilgin (İs tan-
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bul), Nabi
daşlarımız

aday var

(Hatay),

İsmet Çağıl

. bu komisyon için

mı

(Uşak),. İlhan

adcı.y gösterilmiş

efetidim? •• Yok. Bu

bulunmaktadırlar.

kabul edenler lütfen

arkadaşları

buyursunlar efendim ••• Kabul etmeyenler ••• Kabul
bunu istedikleri
Efendim

Kutay (Ankara) arka-

edilmiştir.

Başka
işaret

Arkadaşlar

şekilde olmşturabilirlmr.
şimdi,

verilmiş

bulunan bir önerge var, okutuyorum.

Türkiye Barolar Birliği VIII. Genel Kurul Başkanlığına
Kur~1u

Yönetim

ve

dağıtıldığından okunınası

ra

Başkanlık raporları

yerine,

Başkan tarafından

geçilmesini öneririz.

göruşmelere

olarak önceden

özetlendikten son-

Saygıyla.

İzmir

Ankara
Güler Berkin

basılı

Ankara
Ayhan Erol

Hasan Basri Güder
Bursa
Turgut Bulut

BAŞKAN- Şimdi

önerge
Birlik
miş

bu husus, izahat

göre, binaenaleyh biz

olduğuna

laşkanımız tarafından çalışma

göre,

bulunduğuna

çalışma

rım?

şu şekilde

raporu

raporunun

sunu reylerinize arzediyorum. Raporun

önce

yapılmadan

oya

hakkıdda

ayrıca

okunup

okun~amasını

•• Okunmamasını isteyenler •.• Raporun

okunmaması

verilmiş

sunalım:

Sayın

bir izahat verilokunmaması

isteyen
oy

bir

husu-

arkadaşla

çokluğuyla

kabul

edilmiştir.

Şimdi

efendim, 6

ncı

derlerin bütçe ile mukayese
okunması.n

maddedeki: "Bilanço, gelir, gider ve gitablolarının

ve Denetleme Kurulu raporunun

hususu var.

Bu hususta Yönetim Kurulu ilgilisini davet ediyorum efgndim.
(Bilanço ve Denetleme Kurulu
BAŞKAN- .

teşekkür

kutlama

Şimdi,
Sayın

Çok

yazılarını

Birliği Başkanı

Konak Sin e ması :BA111SUN

okundu.)

ederim efendim.

Prof.Dr. Faruk Erem

Barolar

Raporıli

okutuyorum efemdim.

- 17Toplantısına,

8 nci Genel Kurul
gelemiyec eğim için mazur
_rının

mesleğimiz

yurdumuz ve aziz

şahsınızda değerli

görüleceğimi

takdir

nedenlerle

umut ederim. Genel Kurul
yararlı

için

meslektaşlarımı

buyuracağım.z

olmasını

ça.J.:ı.şııı.ala

diler, mümtaz

saygılarımla selamlarım.

Hayri

Wum.cuoğlu

Adalet

Bakanı

(JUkışlar)
Sa;y·ın

Prof. Faruk Erem

Türkiye Barolar
Konak

Birliği Başkanı

SAiviSffiif

Sineması

Türl-:iye Cumhuriyeti
hukuk devJ.eti ilkesinin
taKdirle
dığ:ı.m

meslek

için üzüntLmü bildirir,

dayanaklarından

yönünden çol-<:

pekiştirilmesi

izlediğim Birliğinizin

8 nci Genel Kurul

başarılar

içten sevgi ve

ar:k::adaglarıma

temel

Anayasasının

diler,

d'eğerli

olan sosyal

çalışmalarını

Toplantısına. ka.tıla.ma.

toplantıya katılan

saygılarıc1ı

bütün

sunarım.

Prof. İsmail Hakkı Ülgen
Danıştay Başkanı

(.Alkışlar)
Sayın

'

-·

Avukat Faruk Erem

Türbye Barolar
Konak

Sineması

Birliğinizin
teşekkür

Bı.şkanı

SAMSUN

8 nci Genel Kurul

Toplantısına

ait nazik davetinize

ederim.

:tı;lerimin
rulum;ıza

Birliği

çoklug-u nedeniyle katılmak iınkaıu bulamadığım Genel Ku-

başarılar

diler,

sayın

üyelere

saygılar

suna.rım.

ZeyJat Baykara
Devlet
(Allnşlar

)

Sayın L~vuka t

Farul: Ere m

Türldye Barolar

Birliği Başkanı

:Bakanı-Başbakan Yardımcısı

f
ı
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memnun oldum. Önceden

toplantımza

beni de davet

etmiş olmanızdan

planlanmış işlerim v~silesiyle aranızda

cağım. İçten teşekkürlerirole başarılar

çok

bulunamaya-

saygılarımı sunarıın.

diler 1

İlhaıni

Sanc ar

Milli Savunma

Bakanı

(Alkışlar)
Sayın

AvukaG Faruk Erem

Türkiye Barolar :B irligi
:::.Kona1LJ~ineo:ı.ası
:Başarılar

:BaşkanJ.

SAMSUl\

diler, Birliginiz

içten

üyelıiıriıie

saygJ.larımı

sı;ınar:ı.o:ı..

Mukadder Öztekin
İçişleri :Bakanı
(Alkışlar)
Sayın

Faruk

Erem

Konak

Sineması

SAMSUN

VIII. Genel Kurul
günüm. Genel Kurula
nın

toplantısında aranızda bulunao:ı.a~acağ:ı.ın

başarılar

vazgeçilmez unsuru

diler, seçkin

kişiliğinizde

avukatlarınıza saygılar

için üz-

savunma

hakkı

sunarıın.

Mehmet Özgüneş.
Devlet :Sakam.
(.Alkı ş lar)

Sayın

Avukat Faruk Erem

S:ürki;ye Barolar

Birliği Başkanı

Sekizinci Genel Kurul
katılaınadığıın

da büütün

SAMSUN

toplantln:ıza

için üzüntülerimi bildirir,

hükümet

çalışmaları

9aşarılar dileğiyle şahsınız

arkadaşlarımıza saygılar sunarıın.

Bedri Gürsoy
Maliye Balta n:ı.
(.tUkışlar)

nedeniyle
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BAŞKAN-

Şimdi

raporu

çalışma

hakkındaki

görüşmelere

başl:nyoruz

efendim.
Sayın

Necla Fertan Ertel, buyurunuz.

NECLA FERTAN ERTEL
lar

Avukat Faruk

Birliğinin Başkanı

Sözlerime
mek isterim. Bütün

yıllarda

gemedikleri lütfettikleri
maların

şunu

noksan

gnrdtiğüm

da belirtmek

şımp"Evvela

yılında

da bizden esir-kabul

teşekkürlerimi

kendilerinden rica ederim. Ve bundan sonra da, bu
noktalara

ihtiyacını

uzun uzun

gelmiş

olan

işaret

şu

ve

görevimi yerine get:i:r:-

teşekkür

çalışmalarından dolayı

neticesi olarak meydana

gördüğüm,

Birliği sayın Başkanına

gibi, 1974

olduğu

sayın

selauılarım.

ile

evvela Barolar

başlarken,

Başkanlığını ,Bar;:.ı- ..

ve Yönetim Kurulunun

saygı

Yönetim Kurulu üyelerine

Birliği

buyurmalarını

Kongre ])ivan

Ereuı'i

sayın meslektaşlarımı

üyelerini ve siz
Barclar

(İstanbul)-

raporda

kendiınce

çalış

eksik

etmek isterim. Ancak burada

duyuyorum. Geçen sene bir delege arkada-

teşekkür

ediliyor, sonra da uzun uzun tenkitlere

giriliyor. Burada bir çelişki olmuyor uıu? 11 buyurmuşlardı. Öyle zannediyorum ki, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun
hakkında

derilmesi ve bu rapor

revin yerine getirilmesi

müzakere

değildir.

lerinde belirttikleri gibi, bu
bette bundan sonraki
kaynağı

Sayın

çalışmalar

da, önsö:z;--

Başkanımızın

üzerinde fikir yürütmek, el-

şekilde

bildirdikleri gibi, bu, kendilerine bir

olacaktır.

bulunan

Birlik

sadece kanuni bir gö-

kendilerine isteklerimizi iletmenin bir

Bu

bakımrlan,hem teşekkür

düklerimizi söylemek isteriz. Çünkü,
tir.~de

açılması

bizlere gön-

yıllarda

yoludur. Ve çok veciz
güç

tanziuıi,

kişilerce

yapılan

ederiz, hem de

düşün

faaliyetler, bugün yöne-

mühim görülen konularda ve kendilerince kabul

edilen bir yönctem neticesi meydana gelen ç alışmalardır. Ola ki biz
yönteme

etmeyiz, ola ki biz, bu meseleleri önplanda görmeyiz

iştirak

ve burada. belki
rahat rahat
da bir

söylerken,

hayatımızda şu

bunları

çelişki

·bu

tadını

çıkararak

söylemek isteriz. B"U o akımdandır ld ikisi

olmadığı

şunun

söz hürriyetinin de

kanısındayım

bendeniz. Ama biz

da idrald içindeyizdir muhakkak:

arasın-.

1ıurada bunları

])ünyanın,

dünyadaki

-
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bütün müesseselerin bir buhran geçirdikleri ve dünyada yerini geri kalbir ülke olarak

mış

bulıran

geçirmekte

Birliği

.lar
lup

almış

olan Türkiye' nin belki müesseselerinin de bir
ve bu durum içinde bir müessesenin,Baro-

elduklarını

Yani burada, bir Türk
isteriz.
run

de,

değil

İşte

olabileceğini

ben, bu

şu noktalarında

şekilde

olarak gönlümüzde yatan bütün

avukatı

zannettiğimiz

bir idrak içinde

da

birtakım

kanun

ze

başlamak

istiyorum.

yer

tasarıları

Bu noktada iki
hazırlanan

almış.

bölümde yer

almış.

Heihen

şunu

türlü takdirin üstünde. Bu,

teşekkür

hocamızın

Bu noktada söylemek

şey

tasarısı

tasarının;

tek

ölüm

şey

şu:

ge-

değil.Bu,her

için ben fazlaca bir

istediğim

ve bu

tasarının

bize bu mevzuda hediye

ve bu konunun ele
artık

alınan

hazırlanmış

etmek benim haddim

umumi·heyetin bu mevzuda.beliren temayülü de
nül, böyle bir

kısmın

tasarısı,

bir kanun

ifade etmek isterim ki, bu

bir kitap. Bu derece mükemmel bir
mel bir gerekçeden sonra

faaliyetler

eksikliklerin, ikin-

ettiğim

cezalarının kaldırılması hakkında

rekçesini takdir etmek, buna

meyeceğffim~

ilişkin

göremediğim tasarılardır.

ile ilgili olarak bir kanun

cezaları

ile rapo-

Müsaade ederseniz bunlardan sö-

tesbit

cisi de; bu bölümde görmek isteyip de
ölüm

olduğum zannı

arzetmek isterim. Birincisi; ele

şeyi

tasarılarda kendiınce

Ölüm

dile getirmek

şeyle:;-i

maruzatta bulunmak isterim:

Raporun üçüncü bölümünde yasamaya

ve

neler yapmamaya imkan bu-

da mutlaka idrakimiz içinde bulundurmak isteriz.

bulmayacağını

asıaniarı

yapıp

gibi güçlü dahi olsa, neler

ettiği

şey

söyle-

Bu kadar mükem-

alınmasına

sebep elarak

açıklandığına

göre, gö-

cezası kaldırılmalıdır şeklinde

bitmesini bekler ve özlerdi. Halbuki bu

tasarı,

ölüm veya müebbet ha-

pis

şeklinde

ğim

kadar, zaten Ceza Kanununda mevcut olan 59 ncu madde ile bu müm-

kündü ve

bitmektedir. Hocam beni affetsin, fakat benim bilebildi-

şimdiye

kadarlii tatbikatta da,

ada mahkemelerinde, gerek 22
da, gerek bu son

sıkıyönetim

bildiğimiz

gibi, gerek

Şubat olaylarından dolayı

devresinde birçok

sanıklar

açılan

Yassı

davalar...;.

için hakim-

i

r
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ler, mahkemeler ve heyetler 59 ncu maddeyi tatbik etmek suretiyle ölüm
müebbet hapse

cezalarını

Şimdi hocaın

ben ölüm

diyecekler ki, (Tiaha önce demişlerdi bir toplantıda)

cezalarına karşıyıın •• Biliyoruın hucaın,

hümanist bir noktadan
noktadan

çevirmişlerdir.

kullanıyoruın.

jinin kendi felsefesi içinde bir
sen, hümanizm bir doktrin
hür hümanist
olaylara

hüınanizıni vardır

bir dünyaya

değildir,

biliyorum.

verdiği hmferansın

kanım

Çünkü benim

Kitaplarında

Hatta ve ,hatta, bu kanun

biliyo~uın.

hür

da, ölüm

odur ki, her ideolo-

ve bu. yüzdendir ki esa-

bakış

açısıdır.

ölüm

ne

bu

olduğunu

bi ttiğini

kaldırılmalıdır şeklinde

sayın

hocaının

kendi

fikirle~idir.

Ben

Birliğinin

bu

onu arzetmek istiyorum. Ve netice bu bir

olmalıydı,

Bu kadar emek

kamuı ts.sarıeıdır.

Hocaının

açıdan

cezasına karşı

Yönetim Kurulunun fikirlerinden bahsediyorum. Ben Barolar
görüşü

bir

tasarısının hazırlanınasına ınukaddem

cezası

de biliyorum. Ama ne var ki, bu,
husus:taki

iıı.üınanist

bütün ideolojilerin üstünde hür hümanist

açıdan,

baktığını

biliyoruın.Nasıl

ben

ıneselelere nasıl

biliyorum. Burada, hür hümanist derken, bu kelimeyi

baktığınızı

de bilhassa bilerek

baktığınızı

sizin bu

vei'ilıniş, bir tasarı

hazırlanmış

ve ne-

tice s~; ~2Ölüm cezaları kalkmalı dır" ı:;ıeklinde bi tırriyor ve kanımca onca güzel gerekçeye bir yerde

yazık

olmuş.

Suçtan zarar görenlerin
zırlanmıŞ.

Bu da

raf edeyim hiç
tiş

şekline

şekilde

göre bu tadil

hakkında

mükemmel bir

okuınadığıın şeyleri

b8.ı·~c;yl<=', .Mağdur,

kimse

aynı

k~runması

tasarısı

hakkında

girişe

bir kanun

sahip.

Bilmediğim,

bu gerekçede okudum. Ancak
da biraz lüzumsuz

herhangi bir olaydan

dolayı

kalmış

zararını,

dava etmek suretiyle, hepimizin

i ti-

kanımca,

bi-

netice iti-

bu fiili

bildiği

ha-

tasarısı

işleyen

gibi, alabiliyer,

imkanını buluyorsa, varsa adaının malı •• Ancak, bunu garanti etmek için,

ilkönce bir tedbir
kolaylık

sadece

şu:

yoro Çünkü devlet,
diyor_. Bir ikinci

kararı alıyor.

Bu tedbir

Getirilen bu

kararı

alma külfetinden

malvarlığına sanığın,
kolaylık

daha

tasarıda

ise temin edilen

mağdur kurtarılı

dernal kanuni bir ipotek vaze-

getirilmiş,

o da; böyle bir sebepten do-

layı açılacak tazınimi.t davasının harca tabi olması hususu kaldırılmış.

-
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.Ona işaret ediliyor, deniyor ki; İngiltere 1 de, İspanya'da Yeni Zelenda'da, Nevyork' ta, Kaliforniya'da
prensitı. söylediğini

tir. 189l'de

doğrudan doğruya

buna muhatap devlet-

1975 Türkiyesinde biz de söylb.eyebilir-

dik. Artık eğer mağduru" devlet koruyacak ise, doğrudan doğruya onun mal
varlığına

l

alır

şey

sanık,

cezası

doğrudan doğruya
kesinleştikten

bu

zararı

kendisi

sonra hapisanede

çalı

ne yapacaksa, onu oradan tahsil eder.Aksi halde bu, yeni hiç

getirmez.

herhangi bir
muş

aktarma etmeden,

üzerine ve de

şac~ mı,

bir

işi

bu

Eğer

birinin gözünü

çıkaran

yoksa, bu kanun

malvarlığı

bir

tasarısı

mu oluruz? Bence bu kanun da, sonunda

kişinin

ile biz

getirdiği

el koyacak·
mağduru

koru-

teklif ile hiç ge-

çerli bir tasarı değildir ve de cesurca, açık açık ''Bunu devlet karşı
lar" detn.ek

lazım

mek, biraz

işin

sanığın malvarlığına işi

gelirken, böyle

kolayına gğtmek

aktarma ret-

gibi geldi bana.

1136 sayılı- Avukatlık Kanununda da değişiklik yapılması nusutasarı hazırlanrriış

sunda bir

ve BarJlar
dil

Birliğinin

tasarısı.

dir.

vesayet al tından

Başkanımızın

baroJ_arın V3

dediği

ğımsızlığına bağlıdır.

!

daletin

Türkiye 1 de hala barolar
ayı bı

bakımdan,

evvela ve

çıkması

vesayet

tamaıniyle baroların

hususuna

ilişkin

'bir ta-

Birliğinin

çıkması

bağımsızlığı

altında

meselesi-

baroların

ba-

olan bir memlekette a-

bahs3dilemez. Avrupa kendi barosunu kuruyor,

ve Barolar

Türk avuka tlarııı.na

tasarı

Barolarx

ggbi, mahkemelerin

Baroları

bağımsızlığından

ki bunun

tasarı

Pek tabii bugün bizim en hühim meselemiz, en ana mesele-

miz vesayet al tından

(~

ve bu

Birliği

değil,

vesayet

ayıp

altında

kime ai tse o

sen derece yerinde, gerekçesiyle,

ve tabii

taşısı n.

getirdiği

Bu

değişik

likle.
Ancak, mademki böyle bir tadil
yuna da

veremeyeceğimize,

bir iki nokta

vardı

veriyorduk, boyuna bo-

bir süre emek sarf ed ec eğimize gör·e, burada

önemli olan,

dilerdim. Onlar herhalde

tasarısı

onların

unutulmuş.

da göz önüne

alınmasını

Bunlardan bir tanesi,

ben

Avukatlık

Kanununun 154 ncü maddesidir. Malumunuz, 154 ncü maddeye göre, o maddede yazılı suçlardan dolayı bir avukat hakkında bir takibat açıldığı

-

zamari ı o avukat derhal
bir

kişinin

işten

henüz suçlu olup

çektirilir• Ama bir h8kim
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el çektirilir ve bu bir mettburiyetti:r. Yan:i.
ölmadiğı

hakkında

işten

belli olmadan, avukat

tahkikat

açılır,

el

tahkika.tın n€ti~

o

cesine kadar- h~kim, Türk Milleti adına yargılama yapıp karar vermeye
devam eder •• Burada bir haksızlık ~ardır' Çünkü, eğer avukat be:raat e•
der de kendisi tekrar barosuna gelip

çalışmaya başlasa

bile, hiç bir

aVUkatlıktan alakonulduğft

zaman bütün ömrünce bir devre için

hadisesi-

ni aniatamaz. S8kak stlkak gezip de; haks;ı.z bir muameleye maruz kalmış.:..
tım, ne yapayım ef.endim, işte bu kaldırıldı •• diyecek deihl ya. Herkecanım

sin nezdinde;

avukatlıktan

bu adam bir devre de

men

edilmişti,

neyin nesidir bu? •• Y,k •• Buna hakları yok. Öyle zannederim ki, bunun
gerekirdi, Bu nokta

kaldırılması

iki nokta var ki, onlar için
Bunlardan bir tanesi
maddeleri. Bunlar için
umumi heyet

genç

Avukatlık

Kanununun 114,

diyemeyeceğim,

çünkü

yapılmış

~lan

tekrarlamak isterim: Bir insana, bir

verme:k,

daha mühimi, o

dilediği

aynı kişiye

huzurlarınızd·a

Birliğinde

huzurlarınızda;

b$şka insanın

insanın hayatı

gibi hareket edebilmek

hakkında

imkanını

Ha bu Avrupa' da

olsaydı

şu

dar seneden •onra

anlardım,

var. Bizde_öyle bir

kadar

miktarlık

şey y~k.

şu

namütenahi

işti.

fikri
malı

hak-

savunma yapmak,karar
tanıyorsunuz,

fakat

tanımıyfrsunuz.

orada zannederim birçok memleketler-

kadar seneye kadar
şu

iştirak

yönetime

tekrar

kendi barosunun yönetiminde böyle bir hak

de bir avukat

bir

Bu mesele, biliyor-

senelik avukat olmadan kendi barosu içinde yönetime

rek edememek. Ben he:vzaman arzettim

çcık

ncı

bunu bir mesele olarak, bizzat kendi gelip umumi heyete

edememek, 15 senelilç avukat olmadan Barolar

kında,

de 9t

toplantısında

umumi heyet

iştirak etmek istemek suretiyle buraya getirmiştir.
beş

diğeri

bunu gerek dilek olarak, gerek tenkit ola-

toplantılarında

arkadaşım

sunuz,

diğer

unutulmuştur diyemeyeceğim.

unutulmuş

rak, gerek hatta Ankara'da

diyorum, fakat

~çin unutulmuştur

şu

kadar

miktarlık

davaya,

şu

ka-

davaya bakabilir diye bir kademe

Yemininizi ettiniz, ruhsatnamenizi

aldı-
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nız mı

da

tamam. Bir

bakarsınız'

aynı kişiye,

Bence bu da

insanın hakkında

idam talebiyle

hakkında açılmış

milyarlar

açılmış

bir davaya da

"yee sen benim yönetimimde söz sahibi
değişmesi lazım

bir davaya

bakarsınız;

elamazsın 11

ama

dersiniz ••

gelen bir madde idi. Bu hususta da bir ta-

dil tasarısına madde konması gerekirdi, konmamıştır. (Alkışlar)

Şimdiye kadar arza çalışt~ğım hususlar, daha başta da belirt~
tiğim

dir.
hal

gibi, mevcut

Şimdi

bir de,

arzuladığım,

tasarılarda kendiınce

gönlüınce

edebildiğim

eksiklikler-

arasında bulunmaaını

bu tasarilar

göremediğim

fakat

tesbit

behema-

konular için bir iki söz söylememe

müsaade rica ediyorum.
Yasamaya
huriyetten evvelki
ğı

önemli bir

ilişkin

kanunların

çalışma

adını

faaliyetler

ayıklanması,

taşıyan

üçüncü bölüm, Cum-

~aldırılması

getirilmiş

neticesinde meydana

şeklinde

bir

kısım.

bayaFayda-

lı tabii, lazım t_abii; ama bu arada bir şey yı"'k, Anayas"a meselesi yek.
Barolar

Birliği

Anayasa tadillerine

nının ~hyazılarında söylediği

bette Barelar

Birliğine

karşı

çıkmış

gibi, buna ilk

ve e Barolar

Birliği

doğru.

.J'Ietim Kuruluüyelerine aittir. Bu
samız,

daha ileriye götürUlmek gerekirken,

olduğu

yerden geriye de

götürülmüştür.

karşı

Bu

çıkma onıllru

adına Başkanına

Anı-ak,

Başka

bir birliktir.

da el-

ve de

To-

bu yeterli mi? Anaya-

birtakım değişikliklerle
bakımdan,

m~tlaka Anayasanın

değişmesi gerekir. Anayasada tadil edilen maddelerden başka da bir sü:\

rü antidemtkratik maddeler
de, bu raporun

görüşü

.vardır.

içinde. en

Bu

bakıında•

azından

biz bütün yasama faaliyetlerinin en

bu ra:?•run esprisi için-

bu Anayasa tadil teklifiniN

başında

görmek ve bulmak isterdik.

Biz Anayasa Mahkemesinde dava açma hakkı bize verilmemiştir d iyoruz.
Bağırıyoruz

bunun için, sinuna kadar.'da

kullanıyoruz.

sormuyor.

O

kanunların yapımı

Sorınadıkları

bu kanunu yaparken e

halde,

tasarıyı

sonra da bize, o kanunlar

sırasında

Birliğimiz

da

~ağırlıı.cağız.

nazarı

hakkında

iptal

O

kanunları

hiç kimse bize bir

çalışır

itibare
davası

biz

şey

tasarı

gl5türse,

almıy~rlar.

Ve ondan

bir

açma

hakkını

tanımı-
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yorlar. Olmaz böyle

şey.

Bu maddenin tadili gerekir mesela •• Bunun gibi

bir sürü maddeler. Biz bu .tadil

ne kadar çok söylüyoruz ••• Tabii efendim, bu bir metod meselesi.

Benim

kanım

odur ki, meseleleri somut olarak

açılış

kenuşmasında,

terli;- geçerli

lafı

nuda

ve bu

rü nümleler

düşünmektedirler.

~

şeklinde,

istediğim

lıştır,

herhalde

fikir

':Szgürlüğü

büyük

bir

yazı

çıkmıştır

esassızdır,

gibi herkes ÇJk

fikir
bir

dışında,

şüphem

yok ki böy+;:

nasıl yaşayacak

Fikir

yoksa fikir

kaldırmak ını

söylemeden sadece fikir

yanlış

esassız

fikir

değil

mutlaka

olduğuna

yazı

dilerlerse bu

izahatı

kabul

olduğunu baştan

özgürlüğü

yan-

konusunda, de-

ve de Yönetim Kurulumuz tamamen fikir

şeyden

gibi duran 141 ve 142 nci

bu ma deleri

hiç

bir gazetede. Herhalde bu

yana olmak yeter mi

özgürlüğünden yanayız

şeyler yapmamız lazım.

ha.::nrlaınak lazım,

çısı

Bir

için? Fikir

özgürlüğü,

hakkında

şeyin

Diyor-

Yönetim Kurulunun sa-

kendileri icap eden

hassastır

özgü~züğünden yanadır.
yaşaması

hakkında.

Bu söz ancak bu

ezgürlüğüdür.

kuşkuya düşürecek,

etmek ve dilemek isteriz. Onun

ve

bir sü-

diyebileceğim

özgürlüğü

Yalnız ~aşkariım değil,

konuda verirler; ama biz böyle bir
diğim

mutlaka bu

Gerçi Genel Sekreterimiz için, böyle midir

insanı

inanmak

önsözünde veeize

değerıisi

üyelerinin he_psi de fikir

midir

ı~dan

bakımır:

görülmeliydi, bunu göremedim. Bu ko-

Ve bir tanesi de fikir

yazmışlar.

kadar güzel söylenebilir.

1

çalışma

neticeler

aldığımız

beni mazur görün. O ba

rap:::ırun

lar ki, özgürlüklerin en
yın

toplantı

daha fazla uzatmak istemiyorum.
Sayın Başkanım,

le

ama hiç olmazsa

haklıyım,

çalışma yapılmalıdır

kon#rede, bu

şu

makalede,burada söylemek bugün için ye-

şu

demeyeceğim,

din yeterli demekte

1

Denecek ki,

hazırlamalıyız.

canım

da, bu

i

tasarısını

bu fikir

özgürlüğü?

özgürlüğüne

iıizgürlüğünün

maddel~ri

lazım.

ş~yin

Nasıl

dair bir kanun
a.ı tına konmuş

hakkında

czgürlüğünden yanayız

gelecek bu
tasarısı mı

iki barut

lazım?

şey

bir çevirmen 36

fı

Yahut

herhangi bir

demek hiç bir

dolayı

gglmesi

Ha, bunun için de

tadil mi etmek

Ha, bunlar

etmez. Bugün Türkiye'de bir çeviriainden

•• Tamam.

~

şey

ifade
yıl

ha-
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pisanenin dört

duvarı

fikir

'izgürlüğüne

ye ve

yaşamaz

man

ra alev

methiy-eler diziniz,

Türkiye

gelmez Türkiye'

Mutlaka ve mutlaka, ne zaelinde ne kadar zaman sen-

iktidarın

bilinmeyen bu barut

alacağı

kadar

istediğiniz

f~kir özgürlüğÜ

toprakları.üzerinde.

bilinmeyen, hangi

patıayacağı

siz

arasına tıkılabiliyı!lrsa,

fıçılarının

bir çaresine bakmak ge-

rekir. Hukuk devleti istikrar devletidir. Senelerce tatbik edilmeyen

bm maddeler günün birinde tatbik edilmeye

s enel ere e bu mad-

başlar,

deler için şu veya bu yolda içtihat çıkaran yargı tay,' bu maddeler tatbik edilmeye, tatbik edilmesi

istenıneye başla~ığı

de

Yargıtay kararlarını

gelmeyen bir sürü

aklınıza

Birdenbire
ha evvel

şaşırırsınız,

Yargıtay

seydi, ben o
biçim bir

kişi güvenliği

tarafından

yazıyı

karardır

yazar

nün birinde birisi böyle

istiy~r,

Yargı tayda,

tefsir

şekilde

kararlar çikmaya

linde 15

yıllık,

karanlık

36

söylen-

edileceği
mıydım?

yapıyorum;

işletilmeye başlıyor

verilmiş

olan

Bu ne

ceza

tıkılıy,i,r.

ve bir-

özgürlüğünUn

iUlmlarıyle

Bu

ama gü-

teminatın dışında

Ondan sonra fikir

yıllık

hücrelerine

biF çeviri

maddeler

başlıyor.

yıllık,

20

yazıyorum,

bana daha önce

birtakım

sını

bu mudur? •• Ben, bana bunun da-

ki, bana ilkönce bu madde böyle tefsir edilir diyor.
yazı

hapisanenin

ortaya diziverir.

ben o çeviriyi yazar

mıydım,

Ben de ona dayanarak bir
denbire de

bu

eğer

andan itibaren, hiç

fikir

bakımdan

e-

özgürlüğü

bunun olmama-

büyük bir eksiklik olarak bendeniz görüyorum•
Bugünün yurdunda birçok antidemokratik kanunlar

nekler Kanunu,
diğiniz

Toplantı

ve Gösteri

Yürüyüşleri

kadar •• Bütüh antidemokratik

den antidemokratik
lara dair
dir. Kim

jlduğunu,

çalışmalar

yapıy~r

yapmak

kanunları

i~vvardır;Der

Kanunu •• Sayınız, istetoplayıp;

bunların

ne-

nasıl değiştirilmesi lazım geldiğini,bun
baroların

ve Barolar

Birliğinin

görevleri-

bunu biliyor musunuz? Mimarlar ve Mühendisler Odala-

rı.

Birleşmişler bulunduğum

rar

vermişler.

semtte, bunun için bir

Ama, biz bunu kendi

çalışma

başımıza yapamayız

yapma)'Ja ka-

diye, o kentin

müracaat

etmişler,

bendenize de müracaat ettiler.

Dediler ki, biz antidemokratik

kanunları

tesbit ettik, ama içimizde

birtakım avukatlarına

27 hukukçu yok, ri0a ederiz bize
olduğunu,

mokratik

hırlar mısınız;

yardım

eder misiniz?

Bunların

nasıl değiştirilmesi lazım geldiğine

neden antide-

dair

tasarılar

ha-

acaba baronuza müracaat etsek, acaba Barolar

Birliğine

mü-

racaat etsek bize ne derler? •• İçiınden ne derler bilmem dedim ama, tabii
şından;

dı

ne derler: Ellerinden geldiğince bu mevzuatın toplanınasında size

yardım

ec'.erler,

yardım

etmek

çıkmamız,

inşallah

bu

değil,

da bir noksan

doğrudan

yapmamız

bunu

n~kta·

edeceklerdir de. Ama öyle zannederim ki, onlara
doğruya

bizim görevimizdi;r. Buna sahip

bıı.na·

gerekir. Ben,

tasarıların bulunmamasını

ait

8larak tesbit ediyor ve

işaretliyorum

efendim.

Üçüncü bölüm hakkında söyleyeceklerimi böyle özetledikten sonra, dördüncü bölümde, BarHar
kında

toplamaya karar
gönderilen bir

vermişler;
yazı

ile buna muttali

ile

karşılamak,

yakın

bir sürede·
İkinci

bundan

feler

tediğini

de

vardır

dolayı

yektur meselesinin hepsi bir

O bakımdan bu tasa-

kendilerini tebrik etmek görevim.

yapılacak
.

olan

toplantının

herhalde
.

kabul buyururlarsa temennilerimden birisi.

fikirler beyan edilecek ve bu fikirler neticesin-

varılacak.

O

bakımdan,

dayanması

gereken

açıklamalıydı.

nomiLkamu düzeni yer

bazı

şllradan

böyle bir

Mesel13. raporun 57 nci

kendisinin

şllra

bir temennim de şu: Bir şllra toplanıyor. Konulan mese-

şeklinde koymanın

yımbendeniz.
sı,

olmaması,

hakkında birtakım

de de bir noktaya

bir

Bu meselenin ehemmiyeti

olmuşt:ılim.

çalışma yapmaktır.

Ancak, konunun ehemmiyetine binaen,
.

leler

hak-

toplantı

gerek raporda var, gerekbendeniz daha evvel

budur, bundan daha mühim mesele

rıyı· saygı

çok

bir

Birliği, EkQn~mi-Hukuk Şurası adı altı nda

tarafa, mühim olan; her konuda bir
ııı-

istediği

birkaç kelime söylemek isterim.
Barolar

şudur

yapmak

Birliğinin

meseleleri

evvel

gibi, 1961 Anayasa-

kamu düzeninin ne

Yahut, genel kamu düzeninin

almaktadır,

müteari-

doğru ~lmadığı kanısında

sayfasında dendiği

ekon~mik

peşinen

bu da Anayasada

-

olmasını

yanı başında,

saptanmalıdır.

isekO-

Demokra-

silerde ekonomılik düzenin saptanmayacağı iddiası yersizdir, şe1rlinde •• Acaba öyle midir? Acaba kamu düzeni de;1liminin içinde

ayrıca

ekonomik, demok-

f
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ratik kelimeleri de var
cek teklifler,
tekliflere

şurayı

yapılacak münakaşalarla·bir

ama

yanlış Hnlıyorum,

doğru olmadiğı

şuraya,

bütün bunlar toplanacak
neticeye

Aina tekrar

canı

çok yerinde buluyor, kendim de

O gelecek

varacaktır.

ise, böyle

anladığım dcığru

kam.sındayım.

gele-

bir yön vermek için

katılacak kişilerin çalışmalarına,belki

konınamıştır,

hükümlerin

mıdır? İşte

böyle bir

edğycırum,

gönülden

bağlayıcı

katılmak

arzu ediyo-

rum.
"Mesleğimizin serunları
tında,

de,

kısmın

kaydı

altına

da, bizim

ihtirazisi de

Efendim,

bir

adlı

daha ziyade adliyeyi ilgilendiren

ve esasen bu
değilse

11

başlık

birtakım

meseleler
tamamen

mesleğimizle

li

konuşmaktan kaçmayalım bunları;

kaçmaya hiç lüzum yok. Bizim

sorunları

leğimiz

var.

Türkiye'de bir

al-

konuşulmuş

yakından

evet, bizim
birtakım

ilgili

mesleği

meseleleri

de hakikaten önem-

mesleğimizin

işsizlik

sorunu var. Acaba bizim mes-

için· böyle bir sorun belirmedi mi? Yoksa görmüyor musunuz? Öyley-

se buna bir çare, buna bir tedbir
Şu kad~r

1

~~

başlığın

konmuş.

miz onore bir meslek; ama bu meslek onoredir diye de
konuşmaktan

var. Bu

düş-[;nmek

liradan sonra

gerekmez mi?

başlayacak

le takip edilir mi demek gerekir, yahut her

davalar mutlaka avukat eliy-

şirketin

bir

avukatı

bulunur

1

mu .. demek gerekir? Nedir, bilmem formülünü. Ama herhalde

evvel~

yi mesele olarak görmeye

şu

gerekir. Bir kimsenin

başlamak

bu mesele-

cüppeyi,

şu

değişeri ctip~eyi enuru ile taşıyabilmesi için, biz insanız,;karn,5Ut 0 da doymuş

olması,

çalışan

ta

etrafındaki

gec\Ç

insanların

da

arkadaşlarının

pazarlık

sarmısak alır

zimle ve biz bu

değil,

edilen yer

ediyor musunuz?

edilnez diyorlar. Haddinize
alır gğbi,

kendinin

değil,

olması nı

bulunduğu

etrafında

görmek ister.Hat-

seviyeye

yakışır

bir

gerekir. Söyler misiniz bana lütfen; bizim

tutturması

mesleğimizde~ başka pazarlık

kasapta hiç

yalnız

karnının doymuş

yalnız karnının deymuş ·olması

yyaşam tarzını

da,

düşmüşse

gibi

utandirıcı

beş

duruma

kaldı

mı

hiç? Bir bakkalda, bir

Asmışlar

duvara, burada

pazarlık

edin. Ama bizde adam

aşağı beş yuka~ı
katlanıy~ruz,

pazarlık

sonra da

pazarlık
soğan

ediyor bi-

mesleğimiz
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onore bir oeslektir

Kesin bizim bu para ile olan

d~yoruz.

fen, bunu bir sisteme
böyle avukat tuttum,

Ne alacaksak,

bağlayın.

ilişki~izi

alacaksak

nasıl

bir

davayı

kuki

görüş

şeyi

bana

görüş

de bilmek istiyorut!l

şey. (Alkışlar)

kazanırsam,

neticede dogru

acaba ben iyi

baştaki

müsbet

görüşüm

oldu~u

bir kuvvetle birlikte
Yargıtayda

konuda.

davadaki

başta

Yalnız

yürütnıeye

başlıyor.

falan

adamın ilişkisi,

bilmek

istediğim

bir

bununla iftihar etmek isterim,

bilmediğim,

Falanın yakıra,

görüşümde

hukuki

bu

çıkarsa

ınulıayyel

falanın tanıdı

istemi:voruın

var. Ben hukukçu olarak

şey

değilse

bir

hu-

bileıniyorut!l.Bana

dar...a çok liH etmek

isterim.Eğer

görevin neticesini , görmek

gördü~üm

halde netice menfi

davayı

aldığım

olan bir hukukçu-

görüşü

aittir? Ben bunu da bilmek istiyorum, ama

ını

getiren kiç:i, benimle birlikte bu

davayı

ğı,

çıkarsa

ben hakikaten

meslektaşlarım9

ben mi takip ediyorum,

muyum, yoksa

ama

alalıt!l,

kadar para verdim, bunu istedi de bu kadar para

şu

verdim •• Ondan sonra da bu meslek onore •• Olmaz efendim böyle
Bir

lüt-

bu

yaptığım

isabet varsa,

tashih etmek isterim.Aoa

yanlışımı

"

ben bunu bilemiyorum. Ben bunu bilemiyorum, çünkü benim

dışımda

hareket

eden bir güç oldugu o kadar büyük bir söylenti

o kadar

yaygın

bu, ben

şu

davada müsbet netice

diye müjde

aldım

ben onu bir hafta evvel Ankara'dan haber
rar

yazılmadan

nerden haber

ben bilmem; ama bana böyle
lirsiniz

bunları.

AVQ~atlık

kapılarının
duğum

gün

kentte olan

saati

günahı

zaman, bana,

vebali onun boynuna,

sizlere de

söylemiştir.Bi

ki burada •••

avukatlık yapmıyorum

mübaşir

gibi nöbet beklernek
oda

mahkemelerı

ve de

darlığı

dosyaları

duruşma başladıktan

duruşma

elinizde ,

ben

doğrudur,

sonra okumaya

duruşmaya

onların

Benim bulun-

mucibesiyle, haftada üç
kalan günlerinde okumu-

boş

başlıyorlar.

veriy<!İ'lar.J?:apılarırida hazır

okumuşsunuz

isteıniyçıruın.

esbabı

diğer

ve

gireceksiniz. Ne

Saat 10.30 da

::ı.azırsınız 9
ınünasebet

dosyanız

efendim; 12

de duruşmaya girerseniz çok şükür •• İçinizde midesindeız: gastrit olmayan,
kolit olmayan kaç

ki

diyor. Allah Allah, ka-

almıştım

•• Almış ama,

söylediği

verdiğim

yapmak istiyorum ben, hakimlerin keyfine göre,

duruşma yapıyorlar

yerlar da,
size

önünde

Yalnız

almış?

hçılinde,

arkadaşımız kaldı bilıneın •• Ne öğle yeıneğirrüz belliı

ne
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şeyimiz

hiç bir
çer"

Ta

nızı

açmadan,

kilometrelerce uzaktan Ankara'ya murafaaya gelirsiniz. Daha

Yargıtay

ra,

belli. .Bekle de b-ekle •• Kapılarınd.a ömrümüz beklemekle ge-

lmdar çok

kapıda

anlamadınız mı?

dim

dv.nya kadar bekledikten sonra, içeriye girdkkten son-

var, uz atma

sakın •.

11

bu

işin.

lım

yapmayın

yor~m

karşı.

bu

ınurafaaları •• Birbi-

Ben ne diye o kadar yoldan geleyim, ne diye o ka-

Bir oyuncak gibi

birbirimize

mekanizmayı

katlanayım,

eğer

lüzumu yoksa

çevirmenin lüzumu yok ki.. Samimi ola-

Ben zaten murafaalarda pek dinleyen falan da

ya •• Her neyse.Bunlar benim basit de olsa dertlerimdir, ben

içinde

"Ne

Dana iki kelime söylersirriz, efen-

dar masraf edeyim, ne diye bu kadar zahmete
,,..

söylediği şu:

bir yüzle size

•• E-fendim madem öyle,

kandırıyoruz?

rimizi mi

asık

hakiminin son derece

duruşmam

ağzı

görnı.ü

bunların

yaşıyorum.

Ka,yyum tayin ediyor, vasi tayin ediyor 9 konkordato komiseri tayin
ediyor. Kim? Hakimler. Kimlere? Üç tane, dört tane avukat bellemiş, onlar.:ı.n arasından.

OlmGzki böyle

Nasıl
şey ••

veriyor? Sanki

Bunun bir

sırası

babasının çiftliğinden

olftr, bunun bir

ten bir kuvveti var, bunlardan kuvvet

almasına

nizamı

ihsan

dagıtıyor.

olur. Onun za-

gerek yok; O, . Türk Milleti

::::dına yaı'gı

görevini yapan büyük bir kişi, adalet o! •• Aslında ona rastlareser, ben ona; tıbu adalet" diye bakıy-oruc.ı. Aına bu yetr:ıiyorouş gibi,
b
t4 küçük hesaplar kcıtılırsa böyle şey- olt;ıaz.Konkordato koı:o.iserliği üç
· ~şinin elinde. Bu eşitsizliğe de son verı:o.ek lftzım.
scE:ı

Efendim, bizim bir stajyerler meselemiz var. Bilirsinizy gelir hep
huzu:runuza, efendim ne diye stajyerlere konulan fonu
yalc.nırım, Barolar Birliğinden.

wrw.

canım

ne

kaldırıyorsunuz

diye

İpotek borcunuzu ödemek için kaldırdını~,

olur b:'..r sefer de bu

binayı

yapacağız

diye

kaldırmayın

bunu

chye :;_'icada bulunurum. Bu sefer de kendilerine tekrar diyorum ki, ipotek
bJrcu bitti, e bina da
şu

arkadaşların

yetişsin
Sta,iını

yapılmadı,

'binanın

staj fonunu koyunuz. Neden

parası

koyuiıuz?

var, çok rica ederim
Koyunuz da stajyer de

bu memlekette. Fakültey-i bitiren insan layiha

;yazmasını

bilmez.

bitiren adam mahkemeye gi tınesini bilmez •. Neden? Staja gelmez ki.

Ve biz çok zaman yalan söyleriz., kaba

\

da

konuşuyorum,

affınıza

s:ı.ğınıyorum,

..
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ama

doğruları

söylüyorum.

vam

ettiğine,

şöyle·

yor

stajı,

bir

BİR

Stajyeriıni~

çalışma gösterdiğ;ine

bir

da rapor

başkası

UELEGE- Ben

yazıyor

Ben de

bimden.

Vertrıe:druı hakkım

·nı

şeyi

Kişilerin yazıp yazınaması

dan

sorıra

nim

yazıhaneme

yok,

Ablanım

Karnı

gelecem

hakkının

diyemem• Soruyorum
haysiyetşiken

etmek istiyorum.

·raktinizi ve

parası

lisa-.

yoksa, ben

eğilmek lazım işte.

bu fonu mutlaka

Birliği

ınünasip

ola-

cebinde, be-

adamın

doyuracak

bizde kalabilmesi için, hem

. yapınalı, hem de Barnlar
işaret

yazmanı

onu •• Ama

karnını

yoksa,

onu olmaz •• O zaman onun derdine

yorum demek

aç adama, sen benim ya-

böyledir ;y·avrum diyorum, ama on-

şu

sorıra yazınıyorum

parası

önemli de-

veriyorum ce-

stajyeriıne parayı

onu.

bağlayamam

senin diyorum,

istiyorum, ondan

yazmıyorum

da

için

~eçinmesi

kabul ettirebilmek için de iki gece üç gece en

düşünüyorum.

Biti-

•.

kaç para sarfediyorsun •• Onun için çok

kalıyorsun,

cak' bir

yazıyorum.

dair rapor

hergün geleceksin, aksi halde ben bunu

zıhaneme

nerde

ama

yo.zmıyorum 7

muntazam de-

yazmıyorum.

NECLA FERTAN ERTEL (Devamla)ğil.

yazıhaneme

üç aydan beri

barolarımız

bu

koymalı

Ben

bu

yıl.

yazını-

yardJ.ını

Ben buna

(Alkışlar)

sabrınızı

çok

son bir konuya

aldım,

değinerek

otur-

mak istiyorum.
Bu raporda bir

şey

yok

meslektaşlarım.

maalesef, özür dilerim

Başkanımdan,

netim

kaçırılan

tren

Kurulurıuzda,
alışkanlığı

hep

şeklinde

da

bir trene benzetirseniz,

raporları yapılıyor,

Bir olay var, bu olay .konmadan

Raporun ve

olayın konuşulmadığı

kaçırılan

bir

yaşanıyor

ge-

ondan sonra olaylar el e

hazırlanan

rapor rapor olmaz ••

Genel Kurul, genel kvxul olmaz. O olay

şu:

Birkaç seneden beri Türkiye'de gencecik
başlamamış

le

şey,

Yönetim Kurulumuzdan, fakat bizim Yö-

•• Olaylar oluyor, bitiyor; olaylar

çiyor,. ondan sonra tesbit
alınıyor.

Bu raporda olmayan bir

kurınamış

insanlar, henüz

sevmemiş,

henüz

insanları

sevilmemiş,

henüz

yaşamaya

henüz belki

düş

bi-

insanlar arka arkaya öldl.irülüyor. Nerede? Büyük kentlerin büi
ı

~

r
-
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;y;ük meydanlarında, bUyük sokaklarında, Ne zaınan? Güpegündüz, herkesin gözleri önünde; daha mühimi poli,sin gözleri önünde. İşc·a blJ.Y!_U'UJ;ı:Taylan :hgür
İstanbul ı da güpegühdüz her}:e:;;in gözleri önunde ;ç~Lrr}unlananü:: öldürüldLL

Nahi t Ka:caçam,
dır

Altınay,

Battal

Arıkara'da
Eınniyet

Mehetoğlu,

k-:.ı.rşı..mlm~arcıl:

Fen Faklll tesi öcünde
IvlUdLirlüğü

Genel

Yıldıztda,

Davl~t

al tırıcı katJ.r1dan 3-'c::.larak öldürüldü.

Mi~arlmk

yaylıcı

nünde polisingözlerinin ötüinde

ateşi

dndislik Akademisi ö-

va

aqılarak

insanırL

Erdoğan bıçaklannrak

ran

'ılc1Uı":ildiJ,

Mel:'~Qet;

'i:G.:c-:süı n:eydanında

Cantekin ve Mehmet BüyL;ksevinç vu.rularak öldürüldü,
pegündüz yüzlerce

öld.ürüldtLEı-

gU-

içinde, polisin gözleri önünde Ali Aytaç ve D,töldürüldü, Mehmet Ali

Jı:;r'caç ı ı

bıçaklayanın

.::-es-,

ıni her gUn gazetelerde kocaman kocam.an basıldı.

Ankara 1 da soı-:ak ortasında İlker Mahfi olc;lu vu.rı).ldu ve öldt.l. Neoınettin

rif

Gir i tl i

oğlu

;ı Ço:;:ıkar

Menemen ı de vurularak öldürülC.ü.

Aydın çalJ_ştıkl:::ırı

fa'Jrikaıun

ve §e-

emeklerir:ı.in hakZ:ını nıüdafaa

önünde,

e-

derken VD.rularak öldürüldü. Orta Doğu Teknik Üniver:.:;itcsi sen sınıf öğren
Doğan,

c-isi Koray

vuı'ularak

Ankara' da herkesin gözleri önünde

öldürüldü,

Nihay t birkaç gü evvel İstanbul ı da Yıldız da 9 me:i::t.ebj.. n karşısındaki en
1

kalabalık

otobüs

darbeleri

altında

Peki, kim
belli

değil.

cina;ı,oetler

dı_ı.ragında

güpegündüz

Şahin Aydın adındaki

bunları

Çün1(ü bu

da, Barolar

edeceğim

bu

bunların

öldürenler? Kim

dosyaların

olarak birer birer,

kipçisi;ıriu-c,

bıçak

öl~ürüldü.

;yavaş yavaş hıfza l:aldırılı;,rorlaro

Birliğinin

bul•.;ı.nriıadıkçcı

katilleri? Haa ic]te o

hepsi 9 bu cinayetler in hepsi faili

düz bu herkesin gözleri önünde öldürülen
lunmu~ror

öğrenci

kişilerin

i'ailleri

r:ıeçhul

Güpegün-

bı.üunmu;yor"Btı.

kongresine gelen b-J_ Hl}Jürda ben bunun -tcJ-

adaletten söz edilmez; ben bc;_r,c_; mutlc:lw taki:p

diye bir cümle yok. Ben girndi

size~

u:;;.uw.i

rum9 mademki bu raporda bu yoktur, o zaman her ;pl ol
toplantının
koymadığınız

bugün

artık

sonunda

çıkaracağınız -tebliğoı

eğar

halde bi.z adalettcn 9 biz hukukun
hiç birinin eti ve

kemiği

kal:n.aınış

i..üıtünl

o ger-cecik

balıse_ders

.kişilerin

üze-

r
1
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taşları

rinde yükselen mezar
ler bize.

bile güler

bize~

acıklı

sessiz, hazin ve

gü--

(Alkışlar)

BAŞKAN-

Teşekkür

ederim.

Söz sırası sayın Turgut Bulut' da. Biı.yurun.
(Bursa)~

TTJRG-UJ' BULUT

Birliğinin sayın

Türkiye Barolar

kani, muhterem ho cam,

muhterer:rı

nci Genel Kurulun çok

değerli

sayın

Yönetim Kurulu üyeleri,
üyeleri, sevgili

Baş--

Genel

Divan ve 8

meslektaşlarım;

ve

~ahsıt:ı

Bursa Barosu. adına~ hepinizi engin hürmetlerimle seı"ı:tmlarım.
Çalışma
toplamış

raya
lek

raporu genellikle

başarılı

dışı

gerekse meslek

ve

gerçekten bir mesai

sarfedildiğini

netim Kurulumuza ve

sayın Başkanımıza

hususlarda

nin huzurunda bu

diğer

sorunlara

görmekteyiz. Bu

geldiği

rapor Bursa'ya

beraber oturduk, rapor üzerinde
arzedeceğim

nıeb-

görünmektedir. Gerçekten, raporu okudugumuz zaman, gerel<::

sorunlarımıza

Arıcak

·bir dönemin U.rünlerini bir a-

eğilindiğini

bakımdan

te,:;ıel~kfu'lerimi

eleştirilerde

çalışmalar

bulunmayı

eleştirilerisi açıklamak

öncelikle Yö···

arzetmek isterim,

zaman, Ydnetim Kurulu

;yaptığ·ımız

\Te

arkadaşlarımla

sorıucu. nda,

kararlaştırdık,

aşa[,J.da

ke.ndileri--

istiyorum.

Öncelikle meslek sorurılarımızla ilgili hususlara değineceğiınoll36
sayılı

ayrıcalık

Yasade büyük

larımızla

aramızda

arkadaş

meydana getiren ve gerçekten genç

tasarıda

bir kopukluk meydana getiren maddenin yeni

değiştirilcı3sini, benden önce söz alsın arkadaf}ıa gibi,

gerekli

ve

zorun-'

lu gördiJm,
Size

şunu

arzedeyim

arkada:Şlarım,

senelik dönemin al tındct kalmakta,·
Bi z bv.rada Genel

dır.

riyle

gelmiş

ile baroya
nın

olmamız

katkıda

lazım.

ola bilir g Te eriibe.

Bu

bulunan genç

büyük bir zaruret

oylarını

Ku:rullarımızın

yoruz ·sanki. ·Gerçekten burade,

Bursa Barosunun üçte

barolarıc::.ızın

arkadaşınun

Arkadaşlarım,

J:(arıunlarırı

genel

aidatı

olduğu ::anısındayım.

seçilme

Bunun

arkadasıların

gücü ile bulunu-

kurullarının re~rle-

ile, bilgisj_ ile, her•;eyi
hakkının

karşısırıda

gerçek ten me sl ege

·raporun birçok yerlerinde de avukat

beş

Genel K'J.rulda. kullarıamamnkta--

değil,

bakımdan,

ikifıi

banınmas.ı.--

bir tez

başladıgımız

şu

zaraarı,

bir yere, göreve atar.-·

Türkiye Barolar BirHği
Kiiliiohanesi

r
ı

""'
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mak istedikleri zaman

tabi

sınava

raftan dn kendimiz kendi içimizde
nem
ması

sınavına

ve

eğer

bu mümkün

bu

bakımdan

görül;::ıeyecekse,

çalışmalar

sınava

diğer

ta-

tabi tutuyoruz, bir dö-

aJ~ıcalığın

ortadan

kaldırıl-

son ihtimal olarak sürecin

kı sal tıl

aw.a öncelikle

kaldırıl

kısaltılmasını,

ile Türkiye Barolar

B~~şkanları

içerisinde bir

oldugu

~opukluk

bölgelerinde yetkili ve bölge

kanları

olarak Türkiye Barolar

kadaşlar

Fakat bu seneki
arasında

m.amıştır

•

Birliği

zamanda bu

toplantı,

görAşündeyim.

arasında

ne de bir

ol<:mağını

bulamamaktadırlar.

şu olacaktır:

Kurulunun tabii

azası

Baro

delegeler seçilir ve baro

başkanları

yazışma,

çizişr::ıe

ve

gitmemiştir.

seçilme-

ayrıca

üye olarak da Genel Ku-

Bu nedenle, B7..:trSa B"'rosu olarak

Türkiye Barolar

Genel

Birliği

talep e-

verilrrıesi::ıi

nihayet be,ro

yanında

başkanları

vuku bul-

çalışma

ü;,celerinin

yasada bu konuda yer

diyorum.. Böylece bugünkü statünün

baş

ile Türkiye Barolar Bir-

w.üşterek

Birliği

B<:::,:J;:anlarının

olmasının

Gerçekten baro

en yakin ilgi kuran ar-

çalışmalarımız };:arşılıklı

taraftan, Türkiye Barolar

bu seneki

köprü vaziyetindedirler.

başkanla:::-ı

si nedeniyle, birçok bölgelerimizin baro
önerimiz

arasında,

büro hareketlerinin bildirilmesinden öteye

Diğer

rula gelme

Birliği

sorunlarıyle

döneminde, baro

çalışma

ne bir umumi

.A;:,rnı

karşılıklı

~"''"'"

talep ediyoruz,

talep ediyorum.
Baro

liği

bir

onları

3-5 ve lO sene olarak dönem

ınasını,
masını

tabi tutuyoruz. Bu

tutulmm~ıarını

başkanları

dışında

da genel kurulun tabii üyeleri olur-

lar.
üçüncü

Arkadaşlarım,
tarafından
şekkür

kım
diği

o

ederiz; Barolar
değil.

nokta,

Birliği

öğrenmiş

çalışcıaları

bulunuyoruz.

ve

ve ilginç hukuk

Yalnız

sorunlarını

tiyle, giderek hepimizin

saklayacağı kıymetli

zi mümkün

bakımdan

Jnlınalıdır.

Bu

,_ gerlendirilmecini önermekteyiın~

Eurolar

alıyoruz

Birliği

ve çok te-

yazıştrcalb.arı haJr,Jcında

Hiç olmazsa bu bülteni biraz daha

gıtay içtihatlarını

Türki~re

bültendir. Gerçekten bu bülteni

çıkarılan

büro hareketini

değineoeğim

ar}:adaşlarır:ıızın
geliştirerekı

birtabekle-

ilginç Yar-

da bu bültene almak sure-

bir kitap haline getirmemi-

bu bültenin daha olumlu bir yönde'de-
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.Arkadaşlarım,

Dördüncü sorun:
yaşantımızı

gerçekten

mesleğimizin yalGŞlb.:i..

devam ettirmemiz yönünden bir yönüyle çok zorunlu olan ücret

meselesini ücret· tarifesiyle de halletme yolunda .bir
Bugünlee LicrGt tarifesinin yetersiz
da

a;y·rıca

olan

kaldığı

hepinizin

çalışma yapılmalıdır.
malumlarıdır"

B;..;;şkanımızdan

muhterem Yönetim Kurulumuzdan ve

rica

Burıu

edoric,ı_

R :_,:,orda yer eılan; Osmanlı İc.ıparatorluğu devrinden kalma kamuılar
ve nizaınnamclorin değiştirilmesi ile ilgili teklif gerçekten çok de 6 arli

>-

bir mesai sonucudur ve çok önemlidir.

Aı.1cak,

1 en husus c,: u: Deniyor ki 9 kanun yLirLir l

üğe

taslağında

kanun

girdikten sonra bü tLin

devrindf,;n kalma yasalar ve ni zamlar ortadan

kaldırılacaktır.

ri anc2k bir sene içerisinde getirilecek. K

arkadaşlar,

bu

~:UrLi-

ileri

OsrrucınLL

V e ycm.cleve

kaldırılua

yenileri"ci.n ge.cirilmesi süreç içerisindeki hukuk düzenini ne ile
caksınız tu konularla ılgili? Önerimiz;

ve ondan tJonra ortadan

diği::-~Liz

evvola bu yasaların hazırla:ıw:.ı~n

kcldırılmasıdır.

Sayın

e.:rkadaşlarım,

meslek

-?ru.ıı

şu olacaktır:

Bugün gGrçel\:ten Tü:pkiye Barolnr

;:

sorunları

dı:şında

Uzerine egilmek iste;-·
Biı-.liğ"J~

::Pür-

9

'

kiye 'de kendine güvenilir, kendine ihti;JTc-.Ç

duyı:.lur

gelmi§tir.

Wiuhittin '['aylan beyin bugL1nkU

telgrafı.

3eıyın

olan

le

ol~ı.

sayın

se7gi

Kandileri:ıe

JlYJ.cak
rin

başta

,c;aygı,

hakJcını

Mc::.hkemesi

gözleriuıi

gerçokten

yere getiren,
şı

.An;.:ıyasa

ve

essesblor olbettc

yaşarttı.

gerçekten

teşekkür

memleket

bundan sonra

bDkacakl.:;.J7., onun fildrlcrrini

Ei:c seneye

yon TU.rkiyc ı de
jim

bulu·anından

yt:ıkın

cere;ıran

kar-

arkadaylarına

arzetc.ıeme

tekrar vesi-·

değil,

sorunlarında

Tür~iye

Barolar

başı

biraz da bu

ye·~

derdo giren mü-

Birliğinin

gözüne

soracaklardır.

Ba:po:cdn gerçekten görmek
maktayıtE.

bu

ederim.

mosele bu yere gelmek

olacaktır.
urtık

huz runuzda

_şükranlarımı

Birliğini.

Ve 'J:ürkiye Barolar

Hocam olmak üzere bütün mesai

arkadaşlarım,

~.-c.crmek

Bc:'}kanı

bir müessese haline

istediğimiz

bir

hıfl.susu

göretnemiş

bir süre olacak, hüküo.etsiz bir

bulun--

adrrıinistr::u··

etmekte, genç dem.ohasimiz yara almakta, bL' re-

söz edilmekte,

yasar;ıa

erki zorlanmakta,

göTevlerinı

Ana-

yase;l 8çıdan yerine getirememektedir'. Bu zoruıı.luluk knrşısında Anayasal

- .36

bir çözüm yolunun

gösterileceği,

Birçok müesseseler bu konuda
bu yönlü bir
nıemekten

açıkla~anın 1

gerçekten

doleıyı

açıklanacağı

görüşlerini

bir

görüşün

arkada~lar?

Ben raporda da

arzetınişlerdir.

bekliyordum. Bunu göre-

sunulmasını

üzgünüııı.

Atatürk'ün hürriyet

uğrunda

ayağını

Birliği görüşleriyle,

Türkiye Barolar

yer neresidir

Anadoluya

Türk Millotine

attığı

Samsun'dan

sunuşlarını

bildir-

ıııelidir.

Saygılarımı sunarım.

Efendim

BAŞKAN-

bir bildirinin

(Alkışlar)

şir;~di

9

Gem:l Kv.rul umv.zun

için bir

yayınL::mmcısı

görLi•;ıl

erini

açıklayan

kor:ıi.syon teşlüli hE:kkınd::ı

bir

tcıkrir

vardır.

BİR
Efendinı

DELEGE- Eft:ndim, usul hEıkkında bir şey söyletcıek istiyorll.m.

bu komisyonun

evvel 9 Genel Kurulun komisyona hangi

kurulr:ıasindcın

konij.la:rda bir bildiri

;-/ayınlanması

komisyonun ondan sonra

kurulmasını

hususundaki

komı.şmsların

dinlenmesini,

•••

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Ankara)-

Sayın .Başkan 9

bu J:::onuda müsaade eder-

misiniz?
BAŞKAN-

Buyurun.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Ankara)- 'Değsrli .~çı.rkao,aşlar, önergeyi Genel
Kurulun bilgisine

nı

çalışcıaların

şimdi

nedeni 9 Genel Kurulumuzun 9 Türkiye Barolar

ilgilenmGkle zorunlu

Birliğinin

lundaki

sunmamızın

olmsun

ivedilikle

şimdi

dikkate

decıiyoruz,

olduğu konuların

rüşlerden

okudular. Elbette raporlar üzerindeki

esinlenecel~

lunca, elbette o zaman

bir komisyon

görüşleri

çalışma

Ba§kanlık

görüşler

görLişmeler

ortaya

olanaklcı.rını,

çalışmaya başlayacaktır.

yerinde. Yani biz b-u önergeyi, bu

açıklanması

yo-

Diva-

gelince okusunlar diye verdik, onlar

Genel Kurulun olumlu ve olumsuz

lanınca9

Biz bu önergeyi

alınmasıdır.

zamanı

kamuoyuna

çıkınca 9

tamambu gö-

fikir düzeyini bu-

Jl.rkada;gir2.ın hatırlatması

tamamlanınca

sizin bilginize

sunulsun diye verdik.
BAŞKAN-

Söz

1

\

Önerge ertelendi efendim.

sırası

Zonguldak delegesi

sayın

Burhan Karaçelik'in.Buyurun.

l
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KARAÇELİK

BURHAN
me;

Yönetim Kurulu

başta sayın

zere derin

(Zonguldak)-

şükranlarımızı ı

yönü

yılki

daha belirgin

yönterıli

arzetmekle

2""

çalışmalarını,

bir

olarak her

arkadaşınız

görmekle
Bu

bahtiyar

ayrıca

büyük

aşe;maların

yılki

aşamaları,

olmaktayını

yaratıcısı

ve

isterim.
yaşıyoruz.

toplantılara katılmak

izlemek
her

ve Yö-

bahtiyarl:tğına kavuşmuş

büyük

yılki

tekrar

gelişmeleri

da onur

mesleğim adına

sayın hocamıza

başlamak

görüyoruz,

olduğunu kıvançla

raporlarını

sözleri-

bir evvelkinden daha

çalışmalarının

Bendeniz ilk genel kuruldan bugüne kadar bütün
netim Kurulunun

sayın üyelerı

ve Yönetim Kurulu olmak ü-

Başkanı hocamız

teşekkürlerimizi

Yönetim Kurulunun her
olumluı

Sayın Başkanı

duymaktayım.

arze-

şükranlarımızı

derim.
Değinilen

etmeyeceğim.

komüara temas

fendi birçok konulara

Sayın

Bendenizin de

değindiler.

notlarımda

rine aynen
bir

da

noktayı

muhtelif

Birliği

belirtme~e

ele

konuları

dir, ama görev

almakı

sorumluluğunu

Yönetim Kurulunun

takip etmek, halletmek

ce en önemli bir konudur.

Sayın :Saşkanın

revi

en büyük takdir edilmesi
gö:rev

anlayışında,

üyelerinin, . tüm Yönotio Kurulunun görev

uygulayışında

çok

şüphesiz

değerli

duymak ve görevin ci:J.diyetini idrak ederek

çalışmak

K:ıfirulu

çalışmalarında saptadı

mUsaadenizi istirham ederim. Bir konuyu veya

içtenlikle görevi yapmaya
Yönetim

teın.ennile

katılıyorum.

Türkiye Barolar
ğım

sizi

vardı,

görüşlerine 1

bunlarla tekrar yormak istemiyorum. Önerilerine ve

hanıme

Nccla Fertan

bu samimiye-ti

gördüğümüz

gerekenı

gerekse

anlayışınia

bensayın

ve gö-

i.çin de ayrJ.ca kendi kendimize

bahtiyarız.

Tabiatiyle sosyal hayatta sorunldl'lU adedi belli
akan, sosyal

hayatın çeşitli

leyh, Türkiye Barolar
linçli

çalışırsa

çalışsını

halletcıek olanağı

olan
reken

çalışma

Birliği

yeni yeni sorunlar

Gelişen,

açık.

Biıaena

Yönetim Kurulu ne kadar olumlu, ne kadar· bi -

elbetteki tüm

sorunları,

~üm konuları

yok. Bu itibarla, mükemmel bir fikir ve hukuk

raporunda, tabietiyle

baz;ı konuısır

getirdiği

değil.

var.

Sayın

Neela

doğal

olarak, eksik ve ele

hanım bunları

b:ii..rden
aiiıidesi

alınması

birçok yönlerden

ge-

eleştir

1'

t
1
::

..
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a;yrıen katılıyorum

di,

Avukatlık

Kanununun 154 ncü maddesinden bahsettiler, çok tehlikeli bir

madde. Bendeniz Adana'daki dördüncü genel kurul
geniş

tehli.kellliri üzerinde daha
da, :"!ecla

sayın Ncıola hanım

belirttiklerine. Ancak 9 mesela

hç.mımın

ve

açıklamasından

Avukatlık KanunlJ.nun 5/9 ve

etraflı

toplantısında

görüşlerim.i

bu maddenin

açıklamıştım.Bura-

sonra tekrara lüzum görmüyorum. Bir de
<

vesikası

73/A maddelerindeki durum var; aciz

hali.
Hakkın du
vesilrası

da aciz

ve

da, iktisadi

alınan

scsyal

Kanu;m.ndan tu

Bir de

bir avukat levhadan silinir ı

çıkarılması

arkadar.~lc:ır,

ilg:Llendiruıemekle

ı7

g8çici

beraber,

bj.zioı r;1esleğiınizi

eğilm.em.iz

takipçilerinin bu sorununu da

1977

en ileri sürüyorum.

takipçiiliği

Ben bunu

bu hükümleri de aAvukatlık

nmi maddenin son bendi var. Avu-

vcı

son verilecektir,

altında,

hakkın

için de öneri getirilmesini arzu

duruoıu.

o

yapılamaz.

bir tutum olarak kabul ediyorum. ve

da ic:ru eden dava tskipçil,erinin

diını

kaydı

hayatın ağır koşullar

r:ıaddelerin

rJcıyın

alınan

bir kimsenin levhaya

yönrüıden haksız

vukatl2r

·katları

aciz v c; silrası

Şiındiı

temina-tı

Jnnun

al tın-

hakkaniyet gerekirse, da-

gerekir idi. Raporda görerne-

yılında

arkadaşların

bu

yapaoıayacaklardır.

1977

bu 2rkade.:.;:lurdan dgorte pirimi kesilip belki emeklilik

görevlerine
:vılına

halcl{ını

kadar

dahi al-

rr.L1drm bu c:rkada;;,lsrı rn.eslekten kapı dışarı ederler •. Bunun ben ınüktesep
ha.tdcı bağdaşcmyuccı{,ı

kanısındayım.

Bu

arkadaşların

hiç

değilse

sağ kalır

larsa erneklilikl.erine kadar görevlerine devam etme

imkanlarının

s.::ı.rıda

çalışılınasını

hüküu al t.ına

konmasını

ve

J...rkadc:u_;lar, 2,-j.ne raporda

ksnunlaşı:ıası

göreınediğim

için

bir tateınen-

bir konu 1 adliye meslek oku-

lu aç1.lınimı konusunu Yönetim. Kurulu acaba bir zorunluluk olarak kabul
etınecekte

midir, yoksa

bu konüya bih;rek
ligi,

başkatiplik

[;j_nde kinse

r;ıi

çalışmalar hakkında

yer

veriltııerdştir?

bUyUk bir sorun haline

devaınlı

du.rrnamaktadır.

A..ı-ıcak

raporun

Hepimiz

yaşıyoruz

gelmiştir.

bir

genişliği

atlaı::ıa

BugUn

içerisinde

9 zab:r.t kat ipzabıt

tahtası

katipli-

olarak kabul

~ı

'!
39 edilcıektedir.

Zabı +;ları

ehliyetli

zabı t

sı

vardır }:anısındo.yırıı.

gereği

zabıtları

çözmek,

değildir.

okurJ.ak mümkün

:::titi:pleri yoktur. Adliye meslek okulunun süratle
yapılan

Bunun, Ankara da
1

Çünkü
açılma-

j
~

Başkanları

Baro

toplantısında cla tu görL;çü r3ô;ylerıli;ş idim. 13i1.cüyorur:ı sayın Yönetim Kuru-

-

lu bu
d::u~

korn:ı.yu

t

mens:ıplarının 9

Adliye

barşkatiplerin

buriyetir:ıdeyiz.

çeşitli

meslek

mensuplarının,

sorunları vardır ı

mahkemeler kali te;:ıiz

ele:ıu:ınların

elinde

konudaki

de

isteric..

görüşleriili

Yargı tayınıız
arkadaşlarım.

karrizması

gJ. tayın
aynı

EG

evvrcl

gör~şü

arkadaşlor:c:1

şıyoruz.

::ıvukutlur

ce Senatonun
lardır

Tevhidi içtihat

Br::ş.:::anı

TUr}~

aziz

ıne-

d .. şünüyorum; acaba bugün Yaraynı

davayı

dairenin, ayni heyetin 9

kaybeder

~iyiın

alınmamıştır.

açıklanınaınıştır.

diye •• Ra-

Bu konularda

Yönetim Kurulunun

açıklamak

bunlar.

Yalnız

burada

isterim. Zannaderim bütün

gerek Barolar

olarak

Birliği

""esleğir::ıizin

olarakı

gerek barolar ola-

saygınlık kazanması

esef ve üzüntü ile gördük ki 9 Senato

ile

gelm.iştir

isterirıı.

telgrafı

için

avukatlarının

ir:czası

ile

değil 9

huzuruna bir telgref

çalı-

Başkanıınız 9

dahi kendileri çekmelo: lüzurrmnu

ve özel "'·clrm niidi;t;:·ünün dahi

nın ir:ızası

adliye ve

da bugün bu üzüntüyü duydular.

t3r~.':'tan

Awca

bunlar da çok

bir noktada bunu belirttiler.

arkadaşlarım.

de

odacıla-

Yönetim Kurulunun bu

durumuna

etrıek )..stediğim J:ı:onular

bi tirirkeyı bir üzüntümü

g'~rel:e

hanım

kô.fi derecede ele

öğrenmek

J3er,im k::.sac::c :;emas

Biz bir

kalmaktadır.

alırken

değişir

bulunulnıuştur 9

bu J:ecnudacü görüçünil de

rak,

yoktur

Ben dava

nedir,

tutur.:ıu

girişitdeT,~e

t:özleTir:~i

uğraşıyorsak,

eleştirilmeK:

Necla

r:ıübc:;;ıirlerin,

durmamaktadırlar 9

uerlcezde ama, iki ay sonra

Yar,r:;ı tayın ·;J,'

C:.elege

şey

çalı§mc:,maldadır.

'~v.

açık

sayın

görüçü l:1ye bir

görüşü

gitıi

öğrenmek

artık açık

Biı·c:.:

&dauların

porcia

yoksa bugüne ka-

bunlarla da ilgilenmek mec-

Hukul:çu isek, hak ve adaletle

ezilmektsdirler, Ve bu yüzden de meslekte

Yargı tay·ın

Eudır 9

girişir:ılerde bulunulmamış'rrııdır?

bu konuda

rın,

almarnışlar

ederler de rapora

müdür

Yü-

duyınaınış

yardımcısı

göndermişler.Bun-

dan auJdugum üzüntüvii de belirtmek ve bu hususun Genel Kurul tutanaklageçmesini arz · .c i;tiu-ı, Saygılarımı sı:uı.arım. (Alkışlar)

rına
1
1
1

)

'
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:BJı;;:KAN-

Efendim, Çok te;,:ekkür ederim.

Sayın Hurşit

Kangal, buyurunuz.

HURŞİT ·KANGAL (:Balıkesir)- Sayın :Başkanlarım,

sayın delege arka-

daşlarıa;

sayın

Benden evvel konuçan
birtakım

tim

vatandaşın

toplantısında

Ve o

zanıan

bu

doğr;ISU başlığını

görüşü

doğrular

cıünhal

sebebinin, bugün için

de. bu kadar sert bir deyir;;
şın

;şikayeti

Birlik

işleyişinden

adliyenin

nü ittiva ea?n, daha
rmı.

onları

konularo. temas ettikleri için

rum. Ancak, ·geçen Ankara
runda,

arkadaşlarım

delege

ınünhal

mahkemeler

olduğunu

devaın.

şikayet

\'e

gör~lşe

cia

kacıuoyunun

srbabında

tedir.

kalite

olarak bizim. de ad-

adliyenin

diğer

hizr;ıeti

o hizo.et

bakımdan.

işleyişi

şikh1yetlerimiz

ile
so-

ve Genel Kurulumuzun bu

yapmak isteyenler

erbabında

vasıf

ara-

bu seferki raporda hakim

çekici ve özendirici hale

getirilmetıi

görüşü

hususundaki

benimseyerek bu nokta-

ve ilgililerin bütün önemi ile dikkatinin

önec1 verilmesini arzediyorm1.
adalet

uekanizmasından

ve

dolayısiyle

isıleyi:;;inden şikayetleriaiz arasında ı

Davaları

dütı.yayı

vatanda-

ve dilekten öteye gidemeyecek-

·bir

aracıaya 9

demektir. Bu

olu:;;~~urulmasına

Vatandagın

ni zc,_anın

azalm.ışsa,

talip olanlar

katılıyoruc;.

çDkilcıesine

tUn

uahkum birer

savcılık o.esleğinin

Bu rapor-

zo.nnediyoruc.ı

dışında

sonra, bunun

asl::ıda kalri'.ağs

azalıyor

başlıca

mahkemeler konusu hall edilc:ıedikten sonra, buna

;yut ve

~aya i~~anıınız

bunu~ı

eto.ektedir.

ilgili olan

yoksa, o hizmet

ve

sözü-

hatırlıyo·

arzetmiştim.

ayrı

ulekanizmasınıcı çalışınasiyle

hizr:ıete

almış

fakat

aS.alet

tir, Bir

vardır,

faslı

ihtiva eden bir

kullanılrrıamr:ıkta,

bulunmao.ıktan

acil bedbirler

Kurulumuzun rapo-

şikuyetleri

büyük

ve onunla birlikte ve belki ondan

Kanaatir:we,

tekrar etmek istemiyo-

Yönetiın

nitelikte söz

liyerıin işleyişinden şikayetlerirıiz

temas etmek istedi-

[lu

uzatarı

sarc.ı;;

bir önemli sebor;:;ir,
EJdiliyorsa, bunun

bir

diğer

olan para
.Bı..ı.

se;bebin

üzerhıde

dG

bizim

aynı

davaların uzaması

rneka-

gelmek-

neden de, ülkemizde,sod zamanlarda büdeğerindeki

davaları

düşcıeciir,

kanısındayım.Bu

uzatan bir sebep

çalışrıalar yapılınalı

ve

btı.

olduğu

kabul

sebeple davala-
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rın uzmıasıni önL:;yici tedbirler önerilrıelidir :Sirligimizce.

Raporda,
liuıael

vel

sı;.ç

alınması

buluyorum; fakat tüm.ü ile ele

konuşan sa~rın arb:ads.şırJ.

nü devlet üzerine

konusundaki bölümü gayet bi-

mağdurlarının korunması

Nocla

alLJ.alıdır

hanırrun,

şeklindeki

suretiyle ve de benden ev-

bu

mağdurların tazı:ıinat

bir teklifini bugün.için hayô.l bu-

Ancak, ·bu konuyu tamacnen bir tarafa itmeyi de

lu;rorm:ı.

yükü-

buluuyorum.

doğru

Hiç olıııazsa bu ı.r.evzuda iki konu ele alınarak bir girişim yapılmalı ve bu
konunun o.ümkünse :pratik sahaya intikaline böylece

br:cşlanmış

olr:ıalıdır.

Bunlardan birisi trafik konusudur .. Bugün T.ürkiyeo.iz, verilen rakamlars göre, her sene binlerce

kişiye

mezara götüren ve

lerce nileyi gerçsk anlamda

deste~ten

de derece derece

sürükleyen trafik

gelmiştir.Ilunda

rev

;;raıJrrcasının.ı

sebe.ı:ıle

ı:::ıaluliyete

nedenlerin

çeşitli

yanında

yetkililerin eksik görev

r:ıf:lğdurlarının korunması

.suc;

sLJ.rıclan başlanmasını

korun~ıc:sı

yoksun

noktada ac:U tedbir olarak mevcut
şahısların haklarını

tecıin

ve

ve binlerce

bırakan

suçlarının

ülkesi haline

rolü

aşikardır.

konusuna evvela trafik

öneriyorlin ve
Karcıyolları

kişiyi

devletin eksik gö-

başında

yapmasının

diyoruı:ı

ki ı

eden mecburi sigorta hadlerinin

Bu

mağdurlarının
mür;ıküns e

Kanunundaki~

Trafik

bin-

dolayısi;y-le

bu

üçüncü

l~yik olduğu

noktaya yükseltilmesi Yeya bu noktada devlete fazla yük yüklemeyecek ve
adil bir

;ıeklinde

karşı

Suç

olan·görevir:ıizi

de

mağdurlarının korunması

cağdurlarıı"ırı korunmı.sı

kazasına

cı

rriaruz kalen,

Jehi olmayan

yeti sebebiyle'
r:ıız

bu

yıllar

--

ölür.:ı.

bi'Y.'takım

çalışma

ve bu suretle

konusunda trafik suçu

hususu

vardır.

suretiyle maruz

kimseleri

acısı

kalmışsaı

bırakmakta

iş

biliyoruz; bir

kaiş

geride günlük kazan-

veya derece derece maluli-

olarak hak ettikleri

beklemek mecburiyetinde

mağdurlarının

olan_ bir durum

Hepüıiz

ve kazanma gücünü kaybeden

kazaların ı:::ıağdurları
yılı

öneriyorncı

yapabileceğimiz·kanaatindeyim,

durumu l:adar ı belki ondan daha fazla yürekler
zaları

kıla

tecelli edebilecek bir fon tesisini mümkün

taslağın :BirJiğirıizce hazırlanmasını

calcc bir
katnuya

sister:ı

birtakım vatandaşları
tazminatı

kalmaktadırlar.

Bu

alabilc.1ek. için

arada~

biraz ev-
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vel de

tecıas

ettiğim,

vo.ların uzc.~m.asına

para de(;erinin süratle

sebebiyet ve:n1elctedir,

düşmesi karşısında,

diğer

hem. da-

aldıkları

yönden de,

parcı,

seneler geçtikten sonra hem ,;eçen seneler içer::.sindGki c;ıağduriyetlerini
telafi edememekte,
tazıninat

her;ı

mahiyetinde

y"pılBasını,

bu kaza

olacıamaktadır.

bakımdan

Bu

da,

iş kazaları

mağy}cırlarının haklerının tazcıinini.n

yal Sigortalar Kurumu

oldDkları

ilerisi için de kendileri için leyik

tarafından

şeklinde

deruhte edilo.esi

için etüd

twııamen

ya

bir

Sosbakıa

veya bu

dan da bu müokün olmazsa, kurulacak bir acil fonla bunun telafisi cihelüzurımna

tine gidilt:c1esinin
Sosyal
. yoruc:,. Bugün

güvenliğir:aiz
ülkerııizde

ğımsız çalı:şanlar

inanıyorua.

işçi,

c:ı.ecıur

isti~

,ve son günlerde, birkaç senedir, ba-

sosyal güvenliğe kavuşturulrrıuş buLmınaktadırlar. Amma,

40 milyonluk Türkiyemizde bunlar nüfusun pek
sosyal güvenlik konumuza
vatandaşl.o.rının

değinmek

konusunda öncelikle bir noktaya

sosyal

_değinirken,

güvenliğe

gönlüt:ı

kavuşması

azını

te~;kil

ister ki,

etoektedir.Biz

ar-cık

husv.sunda Barolar

bLitün Türk
Birliği

ön-

cülük görevini yapm.alı ve bu noktadaki kamuoyu oluşturması gayretlerine
büyük

açıklık

ağırlık

ve

;Tssleğiaize

vermelidir.

ilişkin

sosyal güvenlik

konularında

raporda, evvelki

raporlor ~ nazar2n e.aha detaylı hususlarn temas e dilci ş. Örneğin; mesleğe
devac::ı

edip

etmeyeceğimiz

Genel Kurulundaki bir
Kurulundan

çıkacak

arkadaşlarımızın

şu

husuGu,.

davanın

ei:ıekli

neticesine

hal;incıe,

olmacuz

bırakılrn.ıştır, Yargı tay

veya bu anlamdaki bir kf!!rar,

durumlarını

Yargı tay Hukul~

ecıekliye

etkileyecektir. Ancak, bunun

Genel

ayrılacak

geniş

anlam.da

bir sosyal konu olduğunu açıklıkla kabul etnı.erüz lazır:ı gelir. Mesleğirıi
ze

intieapların

şılm.asında

çoğalması

y-arar

karşısında,

bu konunun

açık

kalpliliklG

görmekteyicı.

Bundan önceki ilk genel kurulda da tew.as ettigira bir
hukuk

mü.;ıavirliği

yapallların tophıluk

sigortası

nünden Hukuk Genel Kurulunun, bir benzer
tabii benzer

\

.\

tartı

m.esleği,

meslek

hakkındaki

ile olan

cıesleği,
verdiği

rııüessese

ilişkileri

de
yö-

fsaliyeci itibariyle

kararı

örnek alurak buna

~
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bağlamıısı

bel

görünr;ıektedir,

yöneticilerimiz bu hususta Sosyal Sigortalar
kaydetr.ıektedirler.

rüldügünü

sayın

raporda. Ve bir taraftan da raporda,

Ben, bu

ile

Kurur:ıu

temasların olur::ılu

ter.ıasların

sonuç

sürdü-

verr:ı.esi

te-

oennisiyle bir iki noktaya yine deginmek istiyoruo.
Kururılarda farklı
yon:larından,
tadır.

tatbikatlar

genellikle lehimize

zündeki en
ü.ırını

bü~y-ük

olaraazsın,

anda bir

zannettiği

ar.kadaşınıızJ.n,

çıkmak

-Bu hususun göhazı:çlık

ve bütün

sen toplul1J.k

karşılaşı:ıası

gibi bir durumla

kararlar

çıkmakt2dır.

kararla

olacağını

emekli

yaptığı

ona göre

dan euekli

değeri,

etmektedir. Prim i tir az kom.is-

olmakla·beraber,farklı

farklı

Ve yine mahkemelerden

devac.ı

sigortasın

tehlikesi::lir.

Bir noktaya daha mUsaadenizle temas etmek istiyonum, raporda gör- belki ben
ııunlarJ.r:ıızda,
rcc

farkedemedim. Son

bazı

kabili ter::yiz

telif

Gıahkerııe kararlarının

olduğu

usul kanununda ve

kesin

olduğu,

yolundaki hükmü ben hukuk

dahi

birtakım

ilke

kararı:

ka-

anlay:ı_şı

ile kabili

r:ıahkemesinin

bu-

hükümler gayri k\'lbili istinaf ~ fakat c::.ut-

.l.aica her hUkUn kabili tem.yiz idi, Bu noktada da

Efendiuı

bazı

eski deyinüyle gay-

ve. zannediyorum. ki, ülkemizde isti-naf

görc.Uyoruc:-~

zacıanda

yapılan

giri,şirrıler yapılr:ıasını

raporun ilkelerle ilgili 139 ncu sahifesinin 2 no.lu bir

Sosyal Sigortalar Kurumu ve

vek~let

'::rczeri ortak konulu davalarda dava açmadan önce

ücreti ile ilgili ve
avu.lı::atların

barolara

're Türkiye B2.rol.8r Birliğine b':i.lgi vermesi w.esleğüı ve r.ıeslektaşların
ymar.ına

olacaktır,.Şir,ıdi

şu yazılış

tarzı

, bir temenni oektubu, bir tavsiye
veım,ıirde
~-t:r1a

ilgili

Bunu d8
J.iğine

r:;_

Sosyal Sigortalar
daveıyı

ka~rdetr..iek

ne

;şekilue

::ı.lcm baroların

';::cr? Eunun

gerekir

r::ıutlaka

niteliğinde.

kararı

görünmektedir.Ev-

i-le vekalet ücreti ye benzeri
kendisi açmaz 9

kanısındayım.

t:ıleyhine

rıevzu

açılır.

de

Saniyen 9 barolara ve Barolar Bir-

bilgi verecektir? Bu bilgi vermenin yöntemi 9 bu habeveya

hakkında

I'urgut Bulut

avu.lrat

Kuruınu

itibariyle bu, ilke

Birliğin

davranış

biçimi ve

sonuçları

ne olacak-

bir açJ.klama yoktur. Buradan ister istemez

arkadaşıının

temas

ettiği.

bir konuya

te:;ıas

sayın

etr,ıek tııecburiye-
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tindeyim. Tabii bunu,
bir

eksiği

noktasına

ideal

kabul edelim.,Bir

7-8

yatımda,
lantımızı

saygın

kişilik

baro

kişi

ve

kurulduğundan

larının

rolü büyük

şilik iştirak

leceği

toplantılarında

olarak

gelememiştir,

zaman, bundan

yaptığımız
yasamız

duyduğum.

ve bununda mstünde,

kişilik

Amma, 210

iftihar

baroların

Birliğinin

da-

ku-

çabalı çalışrıcı

bir baroda da yine 90 ki-·

arkadE:şlaruıızla barolarımz

ilişkilerin

ne

şekilde

arasındaki,

daha

barolarımızls

hale gelebi-

c:ıütekanıil

ve giderek, tabii ileri tarihlerde, u1ükemmel noktaya

liğindeki

bunu

çok bulundum. Bu son baro top-

bu yana gerçekten fçtenli, büyük

olmuştur,

arasındaki

şabileceği

bıraka

kanaatirJ.ce azdır.· Evvelerrıirde, hiç bir ceza yöntemine mü-.

etrrıe:rlan,

Birliğimiz

henüz,

ilişki

ve etkin hale gelmesi, ki bunda Türkiye Barolar

rulması

racaat

arasındaki

memnuniyetle kabul edeyim; 25 senelik meslek ha-

çok büyük oldu. Bunda tabii, son
ha

olarak görüyorum. Avukat-

ve düzeyine, asga;ri düzeye dahi

noktayı

90 kUsur

Birliği

asla

sayın yöneticilerüıizin

eksiği

olarak görmüyorum, hepimizin

larla barolar, barolarla Barolar
lım

ve

sayın Başkanımızın

hususunda
ilke

kararı

çalışmalar

nasıl

;y·akla··

yapo.akta, bu vesileyle bu tavsiye nite-

vasilesiyle, bu noktaya da

fayda gör u-

değinm.ekte

yorum •
.Dinlemek lütfunda
larır.ıı

bulunduğunuz

için

teşekkürlerimi

saygı-

sunarını.

BAŞKAN- Teşekkür

söz

Şiodi

.sırası

ederiz
Sabih

efendic.ı.
Adlı

arkadaşımızda.

SABİR ADLI (İ-stanbul)- Sayın Başkanlar,
larım;

arzeder,

Buyursunlar efendi[n.

değerli delege arkadaş-

hepinizi İstanbul Delegesi tlarak hürmet ve muhabbetle selaml::ırır:ı.
Muhterec:ı arkadaşlarım,

Barolar

Birliği

Yönetim Kurulu faaliyet ra-

poru, bu 1974 faaliyeti geçen senelere nazaran daha çok bizlerin 7 nci
Genel Kurul
önerileri
den

toplantısında yaptığır.ıız

nazarı

dolayı,

itibare alarak, gerçekten önemli

Yönetim Kuruluna

rlluhterem
luğunu tlli~dir

tenkitler ve

teşekkürü

arkadaşlarım,

tuttuğunuz
konuları

ışıklar

ve

halletmelerin-

vicdani bir borç bilirim.

üçüncü ve dörd üncü

sırada konuşmanın

zor-

edersiniz. Çok önemli bulup, kendime göre önemli olanlara
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kısaca

teDas

edeceğim.

ŞiDdi

muhterem

arkadaşlarım,

onlura

değinmeyeceğim;

çoğu değindi,

da hakikaten

rın

cülük

yapmasını

avukatlığın

fakat

.1\.ncıak,

bulunacak noktalarda

hazırlamışlardır,

kammunda

kendilerine

yapılacak

tutuyor bir hüküm koyuyor, diyor ki; bir

proje

olr:ıaz.Biz

hakkı

kayboluyor, hem .-de daha genç

olınazsa

ğu

parafta muo.yyen bir ücret

1963 teki prensip

dik, Fakat o

başlayan

alır.

kararlarında,

değişmiştir.

r:ıit;ıarın parafı

Kanununda yer
adalet

"Pahalı

önerge-

Mir.ıarL,r

olmadan bu
dilekçe:yle

yazdığı

Bunu biz 57 baronun

zamanın iktidarının endişesi:

görüşler fazıasiyle

idi. Yö-

da hiç

arkadaşlarıcı bunları

Avukatlık

çare

işsizliğe

değişiklikler

bir arzuhaleinin

vatandaşıcuz

toplantı

ederim. Ancak, bir

teşekkür

ön-

duracağım,

çektiğimiz bağımsızlık

Odası

niye,hem

Birliğinin

gene geçen Genel Kurul

netim Kurulu, hakikaten hepimizin özlemidi
lerini

noktala-

değindikleri

ve bugünkü gençleri meslekteki

avukatlık

arkadaşlarımın

en fazla üzerinde

benüı

sorunlardır.Bilhassa

geleceği

~nların

bulunan bir Barolar

çabasında

temenni ederim •

ilgili

mesleğüıizle
sında

bağımsızlık

memleket meselelerine

oldu-

yapmış

almasını

E

olu:ıaz 11

isteşimdi

Garp meoleketlerinde de bunlar var •• Bu-

nun üzerinde durulabilir.
Bundan
la; 10 bin
de gene

başka,

liranın

Avukatlık

tasarıda

gene 1963 teki

üstünde olan

işL;rde

Kanununun tadili

bir hB:kim seni

azıediyorum

gibi;

gereği

geçti!n sene dilekler
desinin 2 nci

çıkarıyorum
düşünüldü,

faslında

fıkrası,

behemahal

sırasında,

raadem fikir hürriyeti istiyoruz,. fakat
avukatın,

olup dw

asıl

olmayanl~rdan,

avukatın bulunması.Bir

r,wdercı

özgürlük istiyoruz,

fikri müdafaa

diyince

mese-

çıkarıyor,

mesleği

olan

seni vekaletten

yeni bir avukat gelsin diyor. Buna

işaret

etmiştir:ı.

bugünkü hürriyet

1

Usul Kanununun 70 nci mad-

anleyışınd:,

fikir hürriyetinde
1

de, Deslek
dır.

Bu

bağımsızlığında

bağıı~sızlık

çıkarılar:ıaz

da bu bi·ze

tabirinin

arasında,

ve yeni vekil tutmak

da, onore etmek

istediğir:ıize

hakir:ılerin yapr:nş

avukat

şeklinde

göre,

olduğu

bir

hakir:ı 'tarafından

baskı

celseden

ı

1

karar verilemez gibi bir husus

mesleğimizde

bu da yer

almalıdır.

1

1
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•

Ve biliyorsunuz, hepinizin Lıalmıudur, eskiden avukata karşı işlenilen suç-.
karşı

la hakime
da avukata

yüksek

karşı
Artık

Bu nedir?

işlenilen

adacı

işlenilen

çıktı

suldeki bu yolsuzluk

işlenilen

diye bize

değil.Bu

vardı,

fark

suçla hakime

o kürsüye

hüviyetinde

arasında

suç

vazifeşi ba:şın-

bugün
suç

istediği

işi

yönden, bu sözleEimin

aynı

cezayı

yaptırır,
ışığı

görür.
bizden·

altında,u

kaldırılınalıdır.

İnfaz nevzuunda Birlik faaliyeti yerindedir ve hakiınin olcıadığı
iştirak

yerde hv.kuktan bahsedilet:i8Z, ben de
lığının verdiği

var, infaz
dai121a

savcısı

var.

nun için

E

her zaman, hepinizin
mağdurun yanında

cezalandırılmasını

isteyen

64 7

sayılı

Kanun

r.ıalurıu

olduğu

üzere,

olan ve

inşallah

Barolar

artık

gibi, bu,

Birliğinin

Şit:ıdi,

gayreti ile infaz

benden evvelki
çıl:masını

bir kanunun

dait:.ıa karşısında

mekanizr,ıada,

hususlar olsa bile, ne de olsa insç:m hatadan

Sosyal güvenlik:
tiği

Savcı

ı:ıağdurun ycınındadır.

bazı

acısıdır.

cevap da hakikat en .yürtikler

kinin taraf olarak
cıl

ede:rio. Ancak, Adalet Bakan-

saliı:ı

değildir,

hakiı:ıliği

arkadaşıcnn

.zorunlu

burada insan-

da

kurulur.

işaret

kılmaktadır.

bu-

et-

Çünkü gün

geçtikçe Yargı tay Genel Kurulunda bu ;yozlaşr;ıaktadır. Çünkü şöyle idi,
böyle idi ve halcikaten arkadan gelen gençler de, e
kanı

veriniz diyorlar, gene oraya

lerin

yapıldığ·ını

ya yasal
nız

ve hakikat

değişiklik

lar ı

ları hakkı

benim 15

şeyde mağdur

senerı

bazı

im-

teklii-

avukat

t:.ıı

yapalım.

parcısını alır ı

demiyoruz ar:.r.:a, ya bize de

aynı

Yal-

olsun? •. Aynı fa-

gitti gürül tc:yeı bir 10 sene

vaziyette tekaüt olur,

kaldıralıcı

çalışına

da görüyoruz. Bunun için

olacak veyahut. da bunu da bir an evvel

çıklyoruz,

hakir.ıler aynı

bize

istiyorlar gibi

payının olduğunu

bunu böyle söylerken, e her

kül teden

yapışcıak

canıcı

tanıdı

onların aldık-

hak verilir veya-

hut da sosyal adi::üetten, sosyal güvenlikten ve fırsat eşi tliğindenı hukukun
dan

üstünlüğünden

kaldırmc:u:ıız

Muhterem
lerüıizi

aynı

bahsediyorsak,

onlcırı

da yasal bir faaliyetle orta-

gerektir;
::ırkadaşlarıcı,

renkle

tecıin

baro

Yônetinı

Kuruluna

etmesini bendeniz

lu da kabul etti, kendilerine bu noktadan da

şu

günkü yeni cüppe-

önerrııiştirrı,
teşekkür

Yônetir:1 Kuru-

ederdım.

Bu yeni
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cüppelerim.izin bütün

meslektaşlar:ı.cııza hay:ı.rl:ı.

ve

uğurlu olcıas:ı.n:ı.

temen-

ni ederim.
arkadaşlarım,

Muhtere

geçen seneki faaliyet

raporundaı

sayın

ho-

cac:ı.1n avukatLirın özel arabalarına özel am'blecı yapılacağını eôylemişti.

ve'bunun yalnız yapılması bir şey değil, her zaman,. ~zıcık kanunu bilen
adam olarak, artık trafik polisleriyle tart:.ı..şm.a da öı:iıenecektir. Bir,de,
bilhassa büyük

şehirlerde

davaya

.yetişmenih

nedeni, bir

ledi, 10.30 1 a kadar bekleriz ve daima mücadele ederiz

arkadaşım

ba.z:ı.

söy-

küçük yerler-

den İstanbul'a gel~n, efendiCl 9,5 ta geldim •• Canım 9,5 ta gelinir·mi? ••
E bE:ni geliyorum ya •• Ben gelmeden duruşcıa yapılmaz,
Eğer

arkadaşım anlayış

göstermezse .ya

gıyaba kalır

ben gelmedi!Jl ıni? ••
veya müracaata

kalır.

Bunun ~çin geçiş önceligini de sağlayacağız d'iye buyurırı:uşlardı. Basın ve
doktorlarda

nlduğu

Muhterem
İcralara

gibi. Buna da temas ederlerse yerinde olur.

o.rkadaşlarıc:ı.,

bir de temlik suretiyle

iş

takip etr:J.ek.•

~

giderseniz, benim genç arkadaşım iki dosyayı çıkarmak cıevzuu'-'

na geldi mi,

canım

dur

şicıdi

akllm

karıştL ~.Fakat muakıp

veya temlik

suretiyle olanın renkli renkli; Ah.met beyin dosyalkı bende', öbürüeli yeşil..

OnL.r avukatlardan fazla faaliyet

göstercıektedirl

e

r.Bunu,ı

için,

eskiden olduğu gibi, baroların ve Barolar Biİ·liğinin bu uıeseleye de
eğilmesini

te!Jlenni

Muhtere!Jl

ederiuı.

arkadaşlar:ı.!Jl,

sayJ.n Necla Ertel, 1965-l966'da patenti

bendEmize ait olan ve kendisinin de eğildiğinden dolay:ı. teşekkür ederimJ iıakikaten bizim İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde görülen şey;
konkordato

koiniserliği

muayyen

kişilere atıfet

olarak verilir. Bunu bi-

zim Yönetim Kurulumuz 1965-1966 senesinde benimsedi ve Yilksek
Kuruluna meseleyi aksettirdi. Buna

nortı.al

kadaşlar,

iş

yalnız yazıp çüımekle.

bu

. beri sırası gelip Barolar :Birliği
yın

hocamdan

masımz

şunu

rica

edeceğim;

liJir cevap verilmedi.

Ht\kicıler
Şimdi

ar-

olmaz. Bugüne kadar da 1965 t.en ·

Genel Kurulunda buıiu arzetmediin; saher vesileyle yüksek mahkeQelerle te-

gayet iyi. İyi am::ı., şunun gerçeğini, kendisinin çok !Jledeni ce-
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saretinin

olduğunu bildiğim sayın hocaının şunda,

ahkaoı şahsiyedeki

aynı maaşla

ki nedir veyahut da zan
önlemesi
sa

liği,

fazıasiyle

fırsat

gerçekleştirmiş

eşit
ol~.

ho,cam.J.za ait olur.

ınuhabbetle eel~mlarım,

huzurunuzdan

ayrılı-

(Alkışlar)

Söz

Teşekkür

sırası

kardeşlerü.ı.,

sevgi ile

Altop'da, Buyurunuz efendim.

(İstanbul)-

YönetL1 Kurulu

değerli

ederiz.

sayın Fadıl

FADIL ALTOP
sayın

değerli

Çok

nrkadaşlarını,

davetliler;

J)i van ve çok

sayın

İstanbul

Birliği Başkanım,

Darolar

Barosu

adına

sayın

hepinizi

delege
saygı

ve

selat:ı.larım.

Öncelikle, gerek
içinş

say;ı.n

onun neticesini almak

BAŞKAN-

duğu

prensibini

üstünlüğü

Hepinizi hürmet ve
rıt:ı..

öbürünün~

adhleti rencide eder, onu da

süzgeçinden geçmesini temenni ederlerse, hem

hem hukukun

İnşallah

alt;ı..nda kalmas;ı..

duruou nedir,

niye

şey,

Yüksek H&kimler Kuruluna bunu aksettirip hiç olmaz-

bakımından

baroların

şeyin

bulunaq bir

en basit bir

Başkanır.ıln,

rapor yönünden kalbi

ger~kse

teşekkUrlerit:ı.i

Yönetim Kurulunun bize sun-

arzetmek isterio.,Rapor benim

bundan evvelki yüce heyetinizin içten ditekleri ve ileriye dönük

arzularını dile getirebilt:ı.emiz yönünden başlayan çalışmalarla eleştiri

ye, müzakereye ve
rüp_, bu gözle
başta

nuşınadaki

açllmış

değerlendirdirıı,

raporun bu

arzuları

tartışı:ıaya

ve gene

niteliği,

Çalışrnalar:ı

sonra

sayın Başkan:ı.nun

bir deyimi nedeniyle

Dediler ki Başkanır.ı.:

bir

.:J,.du.

ktıPl

için

Rapıı-:ru

teşekkürlerirı.ıin yanında

şayın Başkanı~n açış konuşmasındaki

geçen Genel Kuru;(..da

son ko-

Uç Genel Kurulda idare heyetiniz umu-

mi heyetin ilerisinde idi, Sonraki dört genel ku;ulda

.

yetişmeye çalıştık. tı

olaylar Ye fikirler hepimizin önünde gidiyor,
sonra da Yönetim Kurulu olarak bunlara
tirimizin temeli bu.

yaptığı

eleştiril.ere geçeceğ\m.

11 İlk

re heyetinin önüne ge-çti, biz

bu gözle gö...

bi<~

'

umut:ı.i

Şio.di

heyet ida-

görüyorum ki,

Genel Kurul olarak,

yetişmeye 9alışacağız.İşte eleş

'
--
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konuşan,

Ben bu konularda, bend--en önce
deşimin görüşlerine

ama

ruınundayım,

tamamen

katılıyo~uın.Aynı

geniş

Necl~

konulara belki

Bu, bir fikrin daha iyi

değişik açılardan.

Yönetim Kuruluna daha

özellikle

açıdan ışlk tutabilınesi

Ertel kardu-

değinmek

pekişınesi,

dayan-

teınennisine

maktadır.

başlayan

Arkada9lar, 1968'de
zıplatan,

sonuçları

hukuk

açısında.

Faili

bulunar;ıaynn

OrmLlncılar

rolar

Mühendisler
bu konuda
hüraanist

bilirio. Tümü ilo

onları

sı lıc:ıkkındaki Hocac.ın

ği

o

acı

başladı.

J3una Tabipler

arıyor,

sayın J3aşkanır:ı.ın,

yapıları:çu.,

Odası,

tüm barolar ve Ba-

hatta Yönetim Kurulunda-

fikir ve

Hatta,

paylaşırım.

;yürek

yanıklığını

hürn.anisttir.,

Bu

duygularını yakından

ölüo

cezasının kaldırılına

açıdanı

ızdıraptır.

idiler. Ve

çekmesi, kendikarşlsın-

Ama bir insan

karşısındaki

gönlüo ister ve dilerdi ki, bu

inanı.Y,orum

ızdırap

insanın

kaybetti-

kendinde duyabiliyorsa, o zaman

~larak

barolar ve Barolar

karşısında

kendisinin

insandır,

(Alkışlar)

ile beraber, anayasal görev

ı:;ı.utlaka

insanın

içinde duyabiliryorsa 1

ızuıraDını

zm:ıan

bir

çekmesi, fizik, ooral bir

evladının

ve anayasal hak olarak

J3irliği

ki bti.Yle bir

olayların başlaı:;ı.ası

yek vücut halinde

düşünüş,

yaşaı:;ı.a hakkı
düşünmeli

bu tür olaylarJ.n

tekrarııu

önleyecektir.
Bir suç

açıkL:dıkları
görı:;ı.eyeceği

İşte

gene

ve

çok kıyDetli, çok değerli gerekçelerinin karşı

anlsyışıında

·;insanın

dakı

olayları

başlndı•

çareler

Odası

düşündüren

bu süküt bana çok hazin geldi, Nedenini söyleyeyim.
Benim

sinin

öğrenci

hoplatan,

susuyor.

Birliği

arkadc:şlarımın

sında

sonuçlara götüren

ci.nayetler döner:ü gene

Arkadaşlar,

ki

itibariyle tüm kamuoyunu derin derin

öneı-:ıli

Odası,

yüreğini

ve her velinin

karşısında

suçluyu,

gibi, suça i ten

Hocamın

esaslı

unsur,

büyük ilcu dirayetleriyle
yakal2noayacağı

ve ceza

fikridir. Eu fikri silerseniz, bu suçlar ortadan kalkar.

ölüm cezasının kaldırılı:;ı.asının bir büyük nedeni de budur,
Bir

başka

olay daha cereyan ediyor: Aylardan beri

Hükür:ı.et

kuru-

1
5~
Başkanıının
'

lmuyor.
hafızauda

ve.

baroların

iki dÖneu önce

noktaya kadar siyasetle

-

uğraşabileceği- hakkındaki

önündedir, Ama

gö:z;Lir:ıün

ve :Sarel ar

bir

biz~

çok

:Birliğinin

değerli raporları

hukıı.~ kuruluşu ı"larak~

hak ve özgürlüklerinden yana isek 9 Anayasada

yasanın ter:ıel

aç:ısından

lara verilen görevlerin m.utlaka Anayasa esprisi
oesinden yana isek, o hald.e

Yasaı::ı.a

Meclisinin _bir

hangi
Ana-

belli-kuruluş

yerine getiril•
görevi olan -

nucıaralı

yürütme kurulunu kuro.ak görevini yapr:ıayan Meelise karşı, Anayasa açısın
artık

dan görevi yapmas:anlar iÇin

ahlôkl3rına kalmanın

istifa etmenin

bir takdi~- hakkı d~ğil 9 b:ii.r r:ıüeyyide olduğUnu cı.utlaka açıklar:ıamJ..z lazıu
dır. ("Bravo" sesleri 9 ·ı:,ıkışıar)
geleceğ:l.u~

Bir üçündü noktaya

Sabahleyin

Hocamı

belki kendileri-

nin nizacından gelen teenni ve te~<inle, belki tevazu ile, ar:ıa bana ters
gelen bir tabir
yana

kulland:ı.la:rı:

ölacağıu••·"

•iŞub.un yan:ı.ti.da oHıcağ:ı..u,

HayJ..r Hocau,

ö_Çalişualari

karşi olanları yanıo.ıza alacağız.

buraya bunu

şunu yazdık~

şu çalıS~ınalardan

oluştu.racağ:ı:z,

bi:t

Onun için de, her

çal:ı.şr:ıayı,

vaulı

TRT ile

itiraf edeyim
runuzla

devao.lı

işbirliği,

kiı,

öğrendim,

çalışacağız,

devamlı

talebeliğimde

iukaiı.ını bulr:ımııştım..

görüşlerimizi

tazmini

olayını,

de o konuyu hiç

Ama si:iyleyeyio. ki, çok

neye
le bu

çalıŞıyor,

kamu
ve

devamlılık

Bir yöntem
nel Kurulu

isterdicı

oauakla beraber,
Toplantısı.

Bu

de-

o uükeuuel rapobu

sonra da etüt
rapor~

daha ev-

fıkra yazarıarına

nedir, Genel Kurul ne için

efk~r:ı. oluştu:puls'\.lll•

bakJ.ından,

yönıltem

bu

toplanıyor,

itibariy-

birliği r:ıulaka sağlaualJ..yl.z.

hatasına

oluşturan

Birliği

edip

aksettireceğiz.

okuınaoış,

vel bütün matbuata gönderilsin, bilhassa makale ve
bilgiler, sunulsun, Barolar

r:ıüracaat

devacılı basın toplantıları,

matbuata

uağdurun zararının

şuraya

çünkü.hukuk, her gün

yaptıkla bırakcıayacağ:ı.z,

yeni-den ve tekrar tekrar ihlal- ediliyor,- bizse bir defa
duruyorum. O halde

bize

çok

daha

takılacagım.

Sayın Başkanıının

değerli arkadaşlar:ı.illın,

·oluşturduğu

çok önemli bir

ve ilk Ge-

kanunda bir hüküm ol-

çalışma vardı;

Her baronun kendine has meseleleri, dertleri ve

Başkanlar

Avukatlık

j

'

.
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Yasasının anlayışları

yokcıuş.

dim. kanunda
var?

:Hayır.

yazın

ölür::i.

Bunu

vardı~·

Bu· sene bu. kalktı,·

Peki, kanunda bunun

yapm?'zsanız

tazminatı

tatbikatı na

bak neler olur?
fevkal~de

iç;i.n bir

sorducı,

c:ı.e:rak

ettim; efen-

engel bir hüküm

c:ı.ü

Hatırlayacaksınız hepicıiz

kongre davetiyesi

aldık.

Mensubu

_bulunduğuc:ı. İstanbul Barosu. ve tahr.ıin ediyorucı diger birçok barolar o ta-

sarının yapı açisından geçerli olmadığını· derhal bildirdiler· ve o toplantı yapılo.adı.

Eğer Başkanlar toplantısı yapılıp

bu

c:ıesele başkanlm-

ara-

sında görüşülseydi böyle bir çelişkiye dllşülür müytlü? . .Aynı şek:Üde, bir
Avukatlık Yasasın:ı.n
Yalnızca özerkliğe

lar

tadili

tasarl.sı ilt:ı karşı karşıyayız.

mani. olan üç

ı:ıaddenin değişikliği.

toplantısında oluşturulsaydı,

Ne ele

Peki, bu,

bugün burada dile getirilen ve

all.naıış?
başkan
değiş

tirilc,esinde zorunluk görülen bütün hususlar kendiler'inin bilgilerine
sun11.lur, o

değişiklik tasa:ı;-xsı ç~k

daha

.Değişiklik tasarısında ge:ı;;ı.Q.l_erin
şahsen karşıyımve

-

la

Kardeşimin

ve

Biz

kuşak

diğer değerli meslektaşlarıı:un

geldi

ise, düzeltmek
Ac:ı.a

isteric:ı..

O

Arkadaşlar,

barolarıcııza.

hayı::tiyeticıizi devar.ı

leşr.ıe·ğe ın.ecburuz.

görev iüc:ı.alarına cıani olan hükr.ıe

bunun kaldırılansını istiyorum. Bunu önerirken, Neo-

su daha ilave ettuek
yan bir

rıükeınnı.el çıkardı •

1968

Onl-,a rın çok

öğrenci

olaylarını yaşa

değişik .görüşleri

ettirrJ.ek istiyorsak, fikirle:r

arkadaşların görüşlerinde

irJknnı

gerekçelerine bir husu-

deyanlış

açıundan

var.
zengin-

var ise, hata· var.

ancak bir diyalogla, bir beraberlikle mümkün olar.

hlz, bu kanun maddeleriyle

diyaloğu

önler,

beraber:liği

keser-sek,bir

yerde yeni görüşl:e:r, yeni meslek hakkındaki önerilerden herhangi bir haberüı.i2,

olamayacaktır •.

154 ncü o.a.ddeyi biraz
nı

yapan bir

nrkadaşınız

deşeceğirrı. arkadaşlar.

Biz bunun

tatbikatı

olarak söylüyorum; raporda gördünüz, bize üç

tane tedbirli dosya geldi, üçünün de tedbirini
savcıLırın açtığı [iuvaların

kaldırdık.

Arkadaşlar,

ne zaman hangi sonuçlara vardığını, özellik-

le ;y-üzde ne kadarının da beraatla neticelendiğini tecrübelerir;ıizle· p.e:..
piw.iz biliyoruz • .Şirıdi böyle bir son tahkikat açılmış ı davanın ne zaman

J

biteceği

belli

154

değil 9

ueslekten uen ediyorsunuz.

karşısında arkadaşı

diğer

Üstelik kanunda bir
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uadde

getinıezsenizı

bu görevi yerine

ter baro disipl:J,.n kurulundn 9 ister Barolar

:Birliği

vazifeyi

zar:ı:m arkadaşlar

siz soruulu olursunuz ı O

ihr:ıolden

vicdanları sızıayarak
dılnr,

Aı;ıa

niçin bu

uygul.~dılar 9

evvelg

disiplin kurulunda

artar? :Bir an.evvel bu

sıkıntılar

düşündüler ı

ve

araştırdılar

sonra

is-

::.ıaddeyi

kaldır

değiştire

lin ve bu giyotinden tüo. 'cıeslektaşları kurtaralır:ı.

-

yönünden

Değişiklik

enekli olan ve gelen

başka

bir

ızdıraba

kendi

rıeslektaşlerın

par:ıayncağı hükcıü Danıştayın knri:ırlarıyle 9

değineceğir:ı.

mahke:;cı.elerinde

olduğu 9

diyelio. ki

lan mahkemeden, eoekli hakiu diyerek,
bu

taşın

rekabet sonucu

haksız

O halde 9 bu oacldenin
ğiştirilı::ıesi

-

yıl

haks:ı.z

süratleı

gördüğüt1üz

bir

başka

elde etoesini

verdiğiniz

da devao ediyor.
r:ıensubu olduğunuz

Şiodi

nrkad,:ışı

r:ıeslek

önler:ıektir.

baro si'"e
arasında

yükleyer:ıeyiz.

bu-

iltifat edip görev
görüldü, üçüncü

tatbikatı

barosu delege saçr:;iyor, görevi bura-

delegeliği

arkadc:,.şn

uygun

arkadaşın

görrıüyor;

yerine koyun;

ac:w burada göre-

bu eziklil: içinde, ahlak prensip-·

ayırım yapıp

:Bu nedenle bu

arkadaşlnr hepiı::ıiz

k~s~~cuza

bir an için kendinizi o

ediyor, hiç bir

leriyle vazifesi
yetini

ar:ıacı 9 fi

özerklik kadar öncelikle de-

aksaklık;

için delege seçiliyoruz. :Bir

döneu, o görev

·devar:ı

kam;mun

değil 9

rekabete giren bir

veriyoruz, o görevin süresi dört sene. :Burndn

viniz

kendisi-

yalnız

l6zımdır,

Tatbikatta
raya iki

o

ao.acı

haksız ınenfaat

beher:ıahal,

ya-

sulh hukukta görev yapacwz 9 onun

altıncı

her yerde görev yapar. Kanunun

dışında

nvukatlık

uesela İstanbul gibiı Ankara

. gibi 20 tane asliye uahkeo.esi olan bir ilde 9 gide gide
ni n E:mekli

Yargıçlıktan

tercih reyini

ı::ıaddenin

aç~klaoak

de sürctle

uecburi-

değiştirilr;wsi

lEızıu.

:Bir

başka

olay sebebiyle. bir

:Barosunun, tnsarrufuola
örtülü

katıldığım

r.ıeslektaşın ihracı

başka

konuys

ve yürekten

Ankara

değineceğiu.

desteklediğir:ı

bir

olayJ. var. Sonra da Ankara Barosunun

baş

dinacıiz-

I
- 5.3 azınini

mini,

Bakanlığı

başta

ve ondan sonra da

Dam.s;tayın kararlarını

ve nihayet

Birliği

B<1rolar

Yönetim Kurulunu,
saygı

yürekten

selaınlı·

ile

yorum • .Ao.a arkadaşlar, aca"ba 72 nci maddenin '(b) fıkrasına göre 5 nci
rıaddenin
çalışcıa

(c) fıkrasına açıkl:ı.k getirecek ve At.atürk ilkelerine aykırı
yapDak isteyenlerin ürJ.idini kökten

bir

kıracak

için

değişiklik

daha ne bekliyoruz? (Alkışla;V)
Avukatlık Yasasının 72/f r:ıaddesindeki, hani şu sosyal sigorta a-

,__

idcıtını ödeçıeyenin rıesleği bırakt:1asındaki
şey

bu

söylerıek istet:1iyoruın.
aidatını

sına devnın
verdiği

lar

eder,

olduğur:ıu

Bir

tekrar

başka

nusu. gene yok.
lira

ayırr.ıak

de~

likte

bakkal

çalışon

veya-bu nedenle, listelik onurunun

çalışrıaları,

Baro-

karşı karşıya kalır.

ara vero.eden

ısrarla

takibinden

hatırlatr:ıak isterüı •.

konuya yine

suretiyle

ve o

yaptı

her bnronuu bütçesine

de gelir olarak Barolar
de halinde belirtti.

Barolar

tat"bikatını

zar:ıan

tanzim

koyacağ:ı.

Birliğinden

Şimdi

ko-

geleceğin arkadaŞlar;stajyerlere yardım

biliyorsunuz ilk

Ar:ıa

hiç bir

sosyal sigorta,

ar:ıa

buııu alır,

kaybetoekle

rlesleğini

bu yöndeki

olarak

oezalı

bizir:ı o.eslektaş şu

mahviyet içinde

israf olur,

zar:ıanınızı

öı:1er:ıeyen ba1ckalı:1an

Birliğinin

yana

Bu,

hakkında fazlaccı

abes

ettiği

300 bin

Birliği

buna ait

yönetr:ıe·

yardıın faslı

stajyerlere

için

kendisine verilecek :payı da "bir

önünüze gelen bu husustaki önergede, bu

ınad,-

cıad

de kaldırıldı. İki yönden hata edildiği inancındayır:ı.
ı-

müesseseleri müessese yapan ve

onları

gelişiıninde

tutarlı

ha-

le getirenı ikidebir karar değiştirmer:ıesidir. İki sene evvel bütçesine
koyup

fasıl

düzenleı::ıe

liğini

121 nci
neği

yapan ve "bunun düzenleyicisi olan Barolar

tasarısında

di kendinin
Yasasının

yardım

koyarı

tnsarruflarını ink~la

27 nci

cıaddesi yardımı

Barolar Birli 6 i
rıaddesinin

var;

madde

iki sene

uğrar.

zaafa

barolara

yapacaktır.

Peki

sorıra

bunu

kaldırır sa ı

Dediler ki,

bırakrıışı

arkadaşlar,

acıa

ölüp

tazr:ıinatı

ken-

Avukatlık

bunun

yönetrıe

Avukatlık Yasasının

14 ve 18 nci maddeleri de var ve bunun

Avuketlık Yasasında

Birliği

verileceğine

soınut

bir ör-

dair hüküm

'

r

Birliği 7

yok. Aua Barolar
lediğim

w:ıddenin

121 nci

Genel Kurulun da
14 ve 18 nci

yerlere

barolar yapar,. Barolar

yalnız

~·

zamanınızı

ilk

başlarken,

ve

dıracak

stajda düçar

ür:ıitsizliğe

ür.ıide

bağlayacak

bir

olarak, bu söy-

dayanarak ölüm tezrü-

verr.ıesin?

asla

Birliği

Kanunda 7 staj-

yardıo.

yapuaz diye
ızdıra

ötesine, stajyerlerinR

değinmeyeceğim~

aloamak için

isteği

fıkralarına

açıklanaların

bir hüküm de yok. Bu yasal

1

haklı

tanzin ediyor; Peki stajyerlere ne için

natını

bına,
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Stajyer bu
Onun

oluyor~

ufacık h~mr.ı.eti

sayın

uesleğe

ümitle

ürıütsizliğini

kal-

Yönetin Kurulu e-

sirgenesinilier, her genel kurulda dile" gelen bu arzuyu. lütfen kabul etsinler.
Arkadaşlar,

tekrardan
varalın;

rim;

diğer tasarı

kaçacağın.

çalışnalarında

Lütfen soo.ut

~na

isteğin

olacak,

tek naddeler halinde bir ko,rara

r.ıesela ölüc:ı cezasının kaldırılmasını

mağdurun zararının

tek bir

mutlaka devlet

kc:ıbul

ede-

ve devlet eliyle

sağ

kendi yönümden

tarafından

lanr::ıasını temin edeliı:ı. İnfaz h~kiuliğinin kurulcıasınd·an yana olduğu
r:ıuzu r.ı.utlaka belirtelir:ı
m.asını

ve

yanında

ve karar altJ.na

avukatı

oloadıkça

alalım.

sanığın

·Adl!:U

zabı tanır:ı ayr;ı.l

sorgu.sunun

yaplluauasını

mutlaka hüküu altına alalır:ı bu kongrede ve bunları ne pahasına olursa
olsun Barolar

Birliğinde

ve barolarda

bıkuadan

takip edeliu,

ve saygılarımla selamiarıın. (Alkışlar)

Hepinizi yürekten sevgi
BAŞKAN- Sayın arkadaşları

bu arada verilen bir önergeyi okutu-

yorur,ı.

Genel Kurul
Hazırlanmış

Sayın Başkanlığına

bulunan Genel Kurul

çalışma prograuına

göre 1 10 Ocak

1975 günü sabah çalışmalarının saat 9. 30 yerine 9. 00' a alıncıasını 7 aynı

gün

öğleden

sonraki

çalışuaların

rar verilaesini ve Genel Kurula

da l4.30'dan 14,00'e

sunulmasını

ler ••• Kabul

Bu takriri oyunuza

edilwiştir.

sunuyorm:ı.

ka-

ar.z ve teklif ederim.

Av. Atilla Sav ve
BAŞKAN-

alınmasına

arkadaşları

Kabul .edenler • .,.,Etı:ıwyen

J
- 55 Efendim müzakereye devau ediyoruz.
sırası,

Söz

NABİ İNAL

sayın arkadaşıoız

Sayın Başkanı

(Hatay)-

İnal'da.

Nabi

çok

Buyurunuz efendio.

kıymetli

delege

arkad~şla-

rıo;

Her geçen gün biraz daha etkinligini
kaouoyw~a

tiren ve kendini
bir

ğinin
~~

sözlerine

olo.rak

ü;ıresi

kabul

ettirniş

lar

varlığını

hisset·-

bulunan Türkiye Barolar Birliiçinde

bulum:wnın kı vancı

arzetnekle

olduğuı:m

başla,racag'ıın.
V

Ulus olarak, fert olarak ve meslek
lelerioiz

arttıran,

Ve 15 bin

vardır.

Birliği

sin§sinde

avukatı

olarak da bu meseleleriaize

en etkin bir biçimde
Yönetim Kurulu

getiriltıesini

raporu

çalışc:w

kuruluşu

haklı

olarak birçok nese-

olarak çözün

istiyoruz. Ve gerek

hakkındaki

Türkiye Baro-

barındıran

yollarının

:Başkanlık,

eleştirilerir:ıizi

gerek

yaparken bu

doğrultu içerisinde olduğumuzun sayın :Başkaniınızca takdir edilmesini di-

liyoruz.
Gerek
her zao.an
rine

gibi gayet güzel, olgun bir eser. Bu

olduğu

de bir borç biliriz.

teşekkürü

Başkanlık

raporu, gerekse Yönetin Kurulu

:Başkanlık

taınar:ılar

raporunu

tedir. 12 Marttc:m. sonra,
s inde

yapılan

Annyasa

döner:ıe geçtiğir:ıiz
yasası

ile

nitelikte Anayasa
diye

olağanüstü

değişikliğini

7

ifade etDek

ma ve hüküm
vardır.

ayı

aşkın

Yalnız,

raporunda, geçen

yılki

değişikliğine değinilmek

geçtiğir.ıiz yıl

bir

döner:ı

içeri-

içerisinde 9 ol ağ· an

bir s ür eye

rağmen girilLıenesini

eleştirilere

de aynen

üzüntü
katıldı-

isterir:ı..

raporunda,

unsurlarının

Dikkate

kendile-

ifade edilmek suretiyle tekrar asgari olarak 1961 Ana-

düzeyine 9 14

Başkanlık

raporu

·bc,kır:ıdan

adlandırılcın

karşılıyoruz.Ve Eaşkanlık rcıporudaki

ğıınızı

dir.

Başkanlık

çalışr:ı.a

değer,

da

Cuohurbaşkanının başknnlığında

katılacağı

yüksek anayasal

üzerinde uzun uzun

Cuınhurbaşkanın:ı.n seçir.ı

durulaası

usulü ve

itham, savun-

kuruluş

önerisi

gereken bir öneri-

geçmiş kişilerin kişilik

leri göz önünde tutulursa 1 bu konuda çok hassas

olmamız

gerektiği kanı-

-
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sındayıo.

Yönetin KD.rulu
ayrı

ayrı

bir

lara aynen
sında

değer

çalışr.ıcı

raporundaki kanun

taşıLıaktadır.

ölütı cezaları

değinmek

bir noktaya ben de

her biri
tasarı

Ve nitelikleri itibariyle bu

Ya.lnız 9

katılLıa.ktayın.

tasarılarının

ile ilgili kanun

istiyoruu. Birçok

konuşoacı

tasarı

arkadaşı

oız wna değind,iler, ben de yine aynı hüln:ıe değiur;ıek istiyorum. Bugün
ölüiiı cezası yasalarıcuzdan kalkoal:~:dır.

çoktan

çözüı::ıleoiştir.

cezası

pis

Uygar ülkele

Hazırlanan tasarıdaki

deyini ve bu

kavraoın

bunu genellikle

ölüm. veya

kabulü, ölüm

ı::ıUebbet

cezasının

aynen

ağır

ha-

devmı

et-

oesi detıektir; özellikle siyasi.suçlarda. Nitekio 9 bundan önceki dönerıde

idar:ı cezasına iozasını atıp

yanat

yapılacak değişLlilde

göz önünde tutulursa,
ı::ıüebbet

veyahut da

ağır

sonradan eoekli olan

hapis

cezası

deyi::.ini

kişinin verdiği

bu takdire

kullanaanın

be-

kalcıış

ne denli sa-

kıncalı olacağim,. sayın hocarrı.ız herhalde tStkdir ederler.
kısaca

Sosyal güvenlik o.eselesine
geniş

bir

şılıklı

şekiırı"

görüşı~e

el eştirilr:ıiştir.

ile

Artık

zütılcmeceğj_

inancından

katlara

Sosyal Sigortal«rdan
görüşı::ıe

yardıtı et1~e

husasları

görüşm.e

sıyrılsak

inancı

var.dır

gibi

suretiyle neselelerin

çö-1'

yeri dir. Sosyal Sigortalor, bı.

'

ile, kendisinin takdirine kalan konulnrda avu-

hususunu, Sosyal Sigortalar yasalarla bize

tanınan·

dahi tanır.ıaoak için savunı:ıasını yapr:ıaktadır. Ve sanki sosyal

sigortalar, avukatln:aa
teliğg,."ldedir.

yasa

herhalde

Hakikaten raporc1s

h1U8. Sosyal Sigortalar la kar-

r:ıeselelerL.üzin çözür:ıleneceği

geldi bana.

rakın ke.rşılıklı

Xalnız

değineceğin.

haklarını

verı:ıeoek

için

Bu i tibarla Sosyal Sigortalarla

değişikliği

ile bunu zorlamak

zaoatıı

kurul:::ıuş
görüş:::ıe

gelr.liştir

bir kurum. ni-

suretiyle

değil_,

ve bunun da

Parlç:ı

r;ıentodaki hukukçu parlöm.nnterleritıiz vası tasiyle zorlanı:.ıasını ve sağl:::m-:

r;ıasını diler:ıekteyiz.

1

Teferruata giroiyoruo •••
(Şehir cereyanı
BAŞKlıNtoplanılmak

Efendiı:ı,

şehir

üzere oturuou

ke-sildi.)

cereyanı kesildiğinden,yarın

kapatıyoruo.

(Kapanr:ıa

Saati:l7.20)

saat 9.00'da
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9.1~197-5

Cuma

tiÇlJNCÜ OTURUl\!1
A~lma

BAŞKAN-

Saati:9.00

Ekseriyetimiz vardl.r,

Bu arada kongremiz e
müsaade eders-eniz

başar:ı.

toplant:ı.y:L açıyorum.

ve .i.yi. ..ı,UJ.ekte

JJ-ııl 1ınal)-"'t;e.l.g;ra.t:.J,.a.1: :u,a:ı:_.

orı.lan. okutaca.t5:uı..

"Türkiye Barolar

..t:ıirli~:L

VIII. Genel Kurul

Başkanll.~ına

Samsun
Barolar

birli~inin

8. Genel Kurulunda

başarılar

diler,

saygılar

sunarım.

Prof, Dr. Turhan Esener
ÇalJ.şma Bakanı"

" Barolar

Birliği

Genel Kurul Kongre

J3aşkanll.~l.na

Samsun
Kongre

çalışmalarının başarıl:L

geçmesini temenni eder,

saygılar

sunarım.

!zmit Belediye

Başka.'"l.vekili

Av. Cemil Karakad:l.lar"
"Türkiye Barolar

Birli~i Başka'nl:ı.~:Lna

Samsun
Çağrınız

lı olmasını

sürekli

için

teşekkür

ederim,

ve Türkiye Barolar

esenli~ini

Çal:ı.şriıalar:ı.n:ı.un başarıl;l..

~irl1~1nin değerli

dileyerek genel kurulunuza

yönetici ve üyelerinin

saygılar

BUlenli Ecevit

c.H.P Genel

ve yarar-

Başkanı"

sunarJ.m,
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Birliği Başkanlığı

Samsun
Adaletin tevziinde vazgeçilmez müessese olan

Barolar~n

8.

Bir~ik

Genel Kurul toplantısına başar~lar diler, bütün üyelerinize sajg~lar~ı
sunarım.

Süleyman Demirel
A,P Genel Başkaıu"
"Sayın

Av. Faruk Erem

Türkiye Barolar

birliği Başkanı

Samsun
Türkiye Barolar .birliğinin Sekizinci Genel Kurul toplantısı için
göndermek lutfunda
hukuk Devletinin

bulunduğunuz

geliştirilmesi

gerçekleştirilmesi

yolundaki

kazanmasını

taze bir güç

yürekten sevgilerimi

nazik davete
ve insan

değerli

teşekkür

haklarının

-eder Türkiye 'de

daha

geniş

ölçüde.

gayretlerin bu Genel Kurulda da

Ümit eder Genel Kurula

başarı

dileklerimi ve

sunarım.

Muslih Fer
Devlet
11 Sayın

Bakanı"

Av. Faruk Erem

Türkiye Barolar

birliği Başkanı

Samsun
Birliğinizin

ten

katılır teşekkür

8. Genel Kurul
eder, içten

toplantısına

başarJ.lar

nazik devetinize yürek-

dileklerimle

saygılarım:t.

sunarım.

Prof. Dr. Sefa

Milli
\

Reisoğlu

Eğitim bakanı"
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Faruk Erem

"Sayın

Türkiye Barolar

.l:lirli~i BaşkanJ.

Samsun
Davetiniz e

teşekkür ede~""

t.opla.n:tanıza başar.:ı.lar

Genel Kurul

di-

lerim. Selamlar.
Dr., Kemal J)emir
Sağll.k Bakanı"
ıı Sayın

Av. Faruk Ere m

Türkiye Barolar

Birli~i Eaşkan~

Samsun
Türkiye Barolar

Birli~inin

nazik

çağrınıza içtenlikhı

diler

saygılarımı

8. Genel Kurul

teşekkür

ediyorum

toplantıs;ına ilişkin

çalışmalar~n:ı.:ı:da başarılar

sunarım.

İlhan Evliyaoğlu

Turizm ve
"Türkiye Barolar

Tanıtma Bakanı"

Birliği

VIII. Genel Kurul

Başkanl~~J.

Samsun
Türkiye Barolar

Birli~inin

dı~ımdan

üzgünüm.

malarını

dilerim. Türkiye

sistemin

yerleşmesi

olacaktır.

8. Genel Kurul

toplantısına katılama ..

Değerli meslekdaşlar:ı.mın çalışmalarında başarılı

Barolar~nın

ol-

özgürlükçü demokratik parlamenter

ve yasal temellerinin güçlenmesine büyük

Bu inançla en iyi dileklerimi ve

saygılarımı

Av.Nermin Neftçi
Kültür

Bakanı"

katk:ı.s:ı.

sunarim.
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"Sayın

Av, Faruk Erem
Bir1iği Ba~kan~

Türkiye Barolar
Samsun

toplant~sma

8. Genel Kurul

ait davetinizi

aldım, ıxeşekkür

ede-

rim. Genel Kurul toplant~s~da allhacak kararlar~n h~rlı olmas~ı diler

saygılar

sunarım,

Prot~

Dr. Sabahattin Özmek

Ulaşt:ı.rmııı.

"

Bakani"

Faruk Erem

Sayın

Türkiye harolar

Birliği Başkani

Samsun
Türkiye Barolar
başarılar

Birliğ~

camiamıza

dilerken hukuk

kararların alınmasını

8, Qenel Kurul üyelerine

çalışmalarında

ve yüce milletimize yararlJ. olacak

temenni eder kongre

başkanlık divanı

mub.terem üyelerini Türkiye Noterler Birli€.1;i

adına saygı

ile

ve kongrenin
selamlarım.

Halis Tokdemir
Türkiye Noterler
"Türkiye Barolar

Birliği

S., Genel Kurul

Birli~i Başkanı"

Başkanll.gına

Samsun
Hukukun

üstünlüğü kavramını

ve adaletin mülkün temeli

bulunduğu

prensibini benimseyen genel kurulunuz hür demokratik devletin
mosinde ve
hizmetler

gelişmesinde

yapacağına

ve sosyal ekonomik

tam

inancımızla

sorunların

güçlen~

çözümünde büyük

Sekizinci Genel Kurul

çalışmaları

nın Yüce Türk milletine hayırll. olmas:ı.nl. diler, ılioplantıya katılan de-

gerli tyeleri

saygılar:ım~zla

selamlar ve üstün
Kırşehir

Baro

başarılar

Barosu

Başkanı

dileriz.

Adına

Av. Sait Azmi Gönül"
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Raporlar üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.

BAŞKAN-

yarım

Dünkü

kalan

konuşmasını

sayın

tamamlamak üzere

Habi tnal'a

söz veriyorum, buyurun.
Sayın Başkan,

NAB! !NAL (Hatay)-

çok

Dün elektrik kesilmesi nedeniyle
da sosyal

ının:

runda da

güvenliğimizle

belirtildiği

lı anlaşma

sal

yapma

yarım

ilgili konulara

üzere, sosyal

kalan

delege

arkadaşları.m;

konuşmamın

ve

rapo-

eksikleri olan

me.';s•-

için, Sosyal [3igortalarla

imkanlarının kalmadığı kanısına

son 1o.s-·

çalışma

değinmiş

güvenliğimizin

kavuşmasi

lelerin biran evvel çözüme

kıymetli

ka:r:şı.lık-·

vararak, bu konuda ya ..

değişiklikler yapılmasının sağlanmasını dilemiştik.

Birde temas etmek
aksine

yazılı

sözleşme

istediğimiz

olmadığı

cihet,

çalışmaktadır.

ve en

değinilmiş

kısa

aranacağı

söylenmiş

bir sonuç

alınamamıştı

rağmen

bir zamanda

avukatlı.k

bu konu maalesef avukatlar·

Altıncı

!ki sene önceki

olduğu

·ücreti. Kanur,claki

takdirde, mahkemece hükmedilen

ücreti avukata aittir, kesin hükmüne
aleyhine

avukatlık

Genel Kurulda bu konuya

içtihadın birleştirilmesi

halde, aradan geçen iki

olanak1ar·ı

yıla rağmen

ve öyle zannediyoruz ki, bu

herhangi

açık hakkıınızın

üze-

~~

rine de bir çizgi çekmek gerekiyor.
Geçen seneki

çalışına

istemesek de ergeç biz

raporunda

geniş

yer verilen ve istesek de,

hukukçuların yararlanacağı

sibernetik ve elektro··

nNk beyin meselesi üzerinde herhangi bir ilerlemenin olup
çalışına

bu

raporunda bir

ınese.lenin

_Yine

açıklama yapılmadığından

üzerinde durmak ve
çalışına

gelişimini

raporunda yeralan ve

görüşünü oluşturacak kıta sahanlığı

tim Kuruluna ve
yonun

geleceğini

sayın Başkanımıza

en

yakından

meselesine

ne denli

bilmiyoruz, ama herhalele

sağlamak

kısa

gerekir

kanısı.ndayız

sürede Yönetim. Kurulunun
değinildiği

teşekkür

etse k

ilgilendiren bu konu üzerine

tim Kuruluna huzurunuzda bir kere daha

olmadığını

teşekkürü

için Yöneazdır.

değinen

borç bilirim<

35 mi.l·Yöne-

,,

'
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Muhterem
Yıl

çıktı

lj
f

~

ı

,

ve Af

arkadaşlarım,

içinde bir Af

Yasası çıktı.

Yasası çıkmadan

Bu A.f

uz,un mücadeleleJ:>le

Yasas:ı.

Birliği

önce de Türkiye Barolar

şünü bildirdiği

gibi, Yedinci Genel Kurulda Af

şünü açık-seçik

olarak

toplantı

kendi görü-

ile ilgili görü-

Yasas:ı.

tebli~ine almı~:ı..

sonundaki

çı

Fakat

kan ~ Yasasının ne şekilde olduğu hepimizin malUmu. Bi~ maalesef bu A.f
Yasasında

Türkiye Barolar

Birliğinin görüşüne aykırı ~ıkan

gerekli tepkiyi gösterelll€C.ik, biraz da suskun

bu

yaşaya

kaldıkkaru..sındayım.

G-er•

çi Anayasa Mahkemesi iptal etti bir maddesini, ama

ip~al

edilecek e ka·

işkence iddialar:ı.

geçen

yılki

1

dar çok maddeleri var ki ••• Yine
rul

toplantısını

met getiren

epeyce

Bu

meşkul etmişti.

Genel Ku

ar'iJ.k gazetelerde neda-

yıl

işkencecilerin t,efrikalarına rastladık, lşkenceden

ençok zarar görecek olan hukuk ve hukukçudur. Türld.ye Barolar

herhalde
Birliği

d

bu konuda, en büyük savunucudur• Ancak. yalanlanmayan, tekzipedilmeyen
bu tefrikalar

hiçbir

karşl.sında

yönden herhalde af

yasası

şey yapamadığımız kan:ı.sınD.ayız.

ile suçluluk ortadan

kalkmıştır,

Çezai

ama herhalde

yapılacak başka şeyle~ vardı ~annediyoruz.

Çalışma

raporunda üzerinde durulan infaz hakimliği, adli, idari

za~ıtanın ayrılması,

işkence

tasarılar gerçekleşirse

ve bu
ama

bu

cilağanüstü

dönemlcr.de bu

~dialarına

herhalde

bir

bak:ı.mdan bağlanabilir

Q.iğer.gelmesi:ni

tii.ı" işkence

iddiaları

temenni etrrieyiz, ·

belki bir kere çlaha

tekerrür etmeyebilir.
Biz bir noktaya bUl.'ada
porunda avukat önünde
miş,

yapılmayan

etraflıca eleştiriimiş

hazırlığı

hiçbir

içerisindeyiz

da

hazırlansın.

yılki çalışma

isteriz. geçen

ikrar;r;n

ge~ersizl:i.ği

ve bu konuda bir

denilmişti.

şeye rastlayamadık.

tasarısı

Q.eğj,nmek

An~ak,.

bu

konusuna

~as~~nın

yılki

Gönül isteldl ki, bu konu

en

kısa

çall.şma

ra-

.Q.eğinil..:.

zamanda

raporunda

oluşturulsun

ve
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Yargıtay Başkanı

mesi

adli

yılın açılış konuşmasında,

Başkanı Birliğe gönderdiği yazıda

gönderdiği

va açma

telgrafta, Türkiye Barolar

beri bizler de burada bu

gereğin

Birliğine

.Anayasa Mahkemesine da-

yıl

yerine getirilmesini söyleriz. Yüksek

şayan

bir

şekilde

karşı yapılan bazı

içerisinde biz Türkiye Barolar

rak gerekli tepkiyi gösteremedik.
dire

Birkaz seneden

durmuşlardır.

Mahkeme bizi bu denli desteklerken, Yüksek Mahkemeye
dil uzatmalara maalesef

Mahke~

ve dün Sekizinci Genel Kurula

üzerinde

hakkının tanınması gereği

Anayasa

Sayın Başkanım kişisel

açıklamışlardır,

Birliği

görüşünü

ama Türkiye Barolar

olatak-

Birliği

ola-

rak gerekli sert tepkiyi gösteremedik, bundan üzgünüm. Bugün ülkemizde
bir hükümet

buhranı

cek niteliktedir.
Türkiye Barolar

hüküm sürmektedir ve bu rejim

siyah bulutlar da uzak da olsa görünmektedir,

Birtakım

Birliği

bunalımına dönüşebile

hukukun

gerçek savunucusuduro Demok-·

üstünlüğünün

Birliği

rakik hukuk devletinin savunucusudur. Türkiye Barolar
çinde

bulunduğumuz

bu

dığımızı

ifade etmeme

Kıymetli

Dünkü
liğinden

ki

ettiğim

luluğuz.

gerekirken, bu konuda da suskun kal-

yapmamız

müsaade buyursunlar.

sayın Başkanım

arkadaşlar,

konuşmamda

ve çok

haksız bazı

değerli

da, bugünkü

konuşmamda

sayın Başkanımdan

tenkitlerde de bulunduk, ama

gibi, her

Elbetteki Türkiye Barolar

lıkla

ama

ve bu

ulaş:ı..rdı,

meselelerimiz çözüme
şunu göstermiştir

tasarıları

lerimiz çözüme

ki, fazla

ulaşmamış

birliğinin
s~hirli

şu

istedik ve bel-

şeyler

konuşmama başlarken

meseleleri çözüme

bakımdan

da Türkiye Barolar Bir-·

birçok

elinde bir sihirli deynek yoktur. Bu

de bize

ikaz görevimizi yapmak

çıkmazdan çıkış yollarını

ve yol göstermek suretiyle

olarak i-

ve çok

deynek

de ifade

ve dolu bir top-

değerli Başkanının
olsaydı

geçen birkaç

gayet rahat-

yıllık

dönem

yumuşak olup,tasarılar hazırlayıp

ileride tarihi bir belge olarak saklamakla da mesele-

ulaşmıyor

ve

ulaşamayacak

da. O halde meselelerimizi
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çözüme

ulaştırabilmek

larıma

çözüme

şahsi

ve sadece

meselelerimiz

ve rejimimizi daha da

ulaştırabilmek

yolları

turtabilmek için yeni birtakim mücadele
doğrultuda çalışmak gereğine

da ne denli hassas

olduğunu

biz Türkiye Barolar

inanıyoruz.

ve

kişisel

masını

çok iyi biliyorum, ama

ağır birşey

da istiyoruz. Belki

ket meseleleri bahis konusu

oldu~u

Yönetim Kuru-

Birliği

bir yol tespit edilmek su-

diliyoruz ve bunu

çalışma yapılmasını

temellere o-

Faruk Erem'in bu konular-

Sayın

~eni

ülke sorun-

aramak, bulmak ve bu

çabalarını

lu olarak bu konularda yeni bir yöntem,
retiyle

sağlam

olarak, Türkiye Barola1'

Birliği

değil,

sayın Başkanımızın sağla

istiyoruz kendisinden, ama memle-

zaman bu yükü de üzerine

alacaklarına

inanıyoruz.

Dinlemek zahmetinde
g4lar

sunarım.

teşekkür

eder, say-

(Alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür

Söz

için hepinize

bulunduğunuz

sırası

ederiz efendim.

Kahraman

Maraş

Delegesi

sayın

Selahattin

Aydın'da.

Bu-

cyurun.
SELAHATTİN

leri, çok

aynı

Maraş)- Sayın Başkan, sayın

Divan Üye-

değerli meslektaşlarım;

Yalnız

ve

AYDIN (Kahraman

meslek

zamanda

sorunları

küçülmüş

olan

ile iktifa etmeyip, memleketin bütün iç
arz'ımızlh

topyekUn. milletleri ilgilendi-

ren dava ve meselelerine dahi ilgi gÖsterecek kadar Türkiye Cumhuriyetinde yerini,
liğinin

fonksiyonlarınJ.

ispat etme mevkiine gelen Türkiye Barolnr Bir-

mümtaz üyelerini ve bizi

'

dinlem~k

'

lütfunda bulunan

kıymetli

mi-

safirlerimizi en derin hürmetlerimle selamıayarak sözlerime başlıyorum.
Çok
liğini

kıymetli hocamızın

yoktan varedercesine Türkiye Barolar Bir-

Türkiye'de sözü geçer,Anayasal

kuruluşlar arasındn şahsiyetli

mevki iktisabeder hale getirmek için bugüne kadar sarfedilen
küçümsenmeyeceğini

çabaların

ve bizi böylesine bir topluluk haline getirmekte in-
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san üstü gayretler sarfeden her
madığım

sadece

bakışlarımla hayranlık

kıymetli Başkanımız

takdir,

şükran

değil,

izhar etmek

hiçbir

arkadaşlarına

beklemeksizin

karşılık

borcumuzu eda etmek mecburiyetinde

çok

fırsatıni bulduğum

Faruk Erem ve onun mesai

sayın Hocamız

sadece iltifat o1mak için

kendisini tasvire kelime bula-

bakımdan

~ürmet,

zan ve tah-

olduğumuzu

min ediyorum.
olan raporun Türkiye Barolar

Hazırlanmış

ketimiz için

arkadaşımızın

sında koşuyoruz
şekilde

kadar hürmetlerimi,

rında

ifade

Başkan

gezdirdiğipiz
buyurdukları

zaman hemen
üzere,

anlaşılmaktadır.

artık·meselelerin

arka-

arkadaşlarımızın

kendi

Birliğine

inanıyorum.

göğe

ve Yönetim Kuruluna bir kere daha yerden

teşekkürle~imi

Türkiye Barolar

tirdiklerine

göz

çıktığını

fakat yetişemiyorıiz. Bizi bu bakımdan en liyakatli bir

temsil eden

Bütün

vönünden memle-

bir eser halinde, bir abide halinde ortaya

nasıl

ıriuhtevasına gelişigüzel

Dün bir

Birliği

arzediyorum.
barolarının

g.enel .kurul

toplantıla

intikalini arzu ettikleri meseleleri ge-

Biz de böylesine bir haleti ruhiye içerisinde

mahalli teşkilatımızın ve bu teşkilatın kıymetli mensupları değerli meslektaşlarımızın ıstıraplarına

revi deruhte
le çok

etmiş durumdayız.

kıYL1etli

tercüman

olmayı

vaadederek, bu

şerefli

gö-

Onun için, bir meseleye dokunmak suretiy-

olan vakitlerinizi israf etmeden meselenin

esasına

avdet

etmek istiyorum.
Kıymetli
miş

hocao icazet aldığı, ruhunu emdiği İtalya'da cereyan et-

bir hadiseyi sözlerime ölçü olarak almak istiyorum, Sene 1961 de ya-

nılmıyorsam İtalyan
sını,

mahiyetini

Temyiz Mahkemesi Reisi intihar etmişti. İsmini, mana-

değerli

Başkanımızın bileceğini

gazetelere intikal eden habere göre, masada
mektubunda,
daşa

iras

11 Taşra

ettiğim

hakimiyken

bıraktığı

yanlış verdiğim

kürsü cinayetinin

zannediyorum. O zaman
intiharla ilgili

bir karardan

dolayı

ıstırabından kurtulaoadığımdan

vatanve

-

bunun vicdan

azabını

All~h başa

başka

çare

intihar

bulamadıgımdan

diyorlar.

kaldır.ı."

getirmesin, Türkiye'de her

intihar etmek

dolayı

için

çekebil~ek

etmek mecburiyetinde
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~ecburiyeti

verdiği yanlış

karardan

vazifelilerimize ariz olsa, bu

ketin otantolardan, hukuk kiliselerinden

farkı

Berrıle

kalmazdı.

Meseleyi evvela kendi zaviyemizden mütalaa ederken sebepleri üzerinde de durnak mecburiyeti

vardır.

li ve mümtaz

bakımından,

sıhıfı

zevahir

Sadece hücu.m

etr::ıek,

sadece bu

zahiren tahkir ve tezyif

şeref;..
etr::ıek

mannsını tazammun eden konuşmalardan uzak.kalmak mecburiyetindeyiz. On-

larin müspet manada, ölumlu manada Türkiye Cunhuriyetinde adaleti temsil
eder hale

gelmeyişlerinin altında

yatan içtimai, siyasi, iktisadi faktör-

leri bilmeden evvela kendilerini bu bakımdan tenkit etmek hakkını kazanacak

insanları bahşetrrıeden

bu

şerefli

camiaya

hücuı1 etr:ıeyi

ben

şahsen

uygun görmüyorum.
Ne
halinde
~

yapr:ıak lazım? Eğer

raporumuzun 90-93 ncü maddesinde iki sayfa

Yönetim Kurulumuzun temasettikleri bir cümle dikkatimi çek-

sayın

meseydi, bu sözü de almak niyetinde
ve tasavvur
lenmiştir.

edilmiştir.

Aslında

adaleti temsil
bizle_r, ne

L'lerdivenin birinci

Barolar

bu

geliştirr::ıedikçe

olarak bize dava veren

_Seçilmesini

önerdiğimiz

Birliğinin Sar:ısun'daki

sesini

hazırlanmakta olduğu

basamağında

tiklerini ve gördüklerini iddia etr.1eleri
yapılacaktır?

Bir adli kriz hali tasvir

Ve bir adalet raporunun

şartlarını

vatandaş

değildim.

olan adalet

rrıemlekette

insanların

cihazının

ne avukat olarak

adaleti temsil et-·

r:ıümkün değildir.

belki bugün, belki
yalnız

söy-

Öyle ise ne
yarın

Türk Milletine

Türkiye

değı!;l,

yet.:..

kili kuruluşlara da o.ksettirecek olan bir bildirinin ana ter::ıası şahsi ve
aciz

kanaatir:ıe

adalet

göre, Türkiye'de adalet

mekanizmasının

bugünkü haliyle

reforr:ıu olacaktır.
devanının

Laçka

olnuş

menleket için bir inhi-

dam, bir inhizam olacağının izah ve tasvirine taalluk etr::ıelidir. Eğer

- 67
biz bu davayı böylesine bir ana r:ıerkeze bağlanak suretiyle Türk efkarı
umumiyesinin dikkatini çekmezsek, bunun tal"ihi vebali bizin
Yargıtay,

lar

Anayasa

Mahkeınes~,bütün yargı

Bugün kürsüde "sana

Birliğine bağlanıştır.

yorun, ana

yarın

organları

senin cübbeni giywek için

boynuı:ıuzadır.

üoidini Türkiye Barotevzii adalet edi-

karşı

hazırlık yapıyorum"

diyen
çalışma

binlerce hakin görüyoruz. Bizin de istikbalimiz sizin gayret ve
larınıza

Fransa 'nın

bağlıdır,

yor ki, "Yeryüzünde öylesi
dır

.
ki,

nüdafaa edenlerin

ı:ıeşhur

profesörlerinden Ivloris Duverje diiçin

kıyrıetli beşeriyet

fikirler var-

faydalı

kudretine, hitabet kaabiliyetlerine göre

kaleı:ı

bunlar ya hüsnükabul görür veya sahibinin aczine göre silinir, süpürülür
gider."
Meseleyi

şuraya

si Türkiye Barolar
rar

etniş

kadar

Birliğinin,

aLJ.ansız,

gibi, bundan sonra da yetkili

olarak

değil,

geç

kalmış

bir necburiyet olarak yunruk

davanın

bir

hakkın

yunruğa,

utanuadan,
:r:ıerciler

Şöyle

Ur:ıuu

ki: Bütün

Müdürleri

kiye'de yüz sene sonra dahi
ni, bir adalet
Adalet

Bakanı

Bakanı

cihazının

kılına

sıkılı::ıadan

gözgöEe,

kaşkaşa
Ar~

bugüne

huzurunda sadece bir
zorunlu

geluek suretiyle

ve ifade

Türkiye Cuuhuriyeti

çağırıp

fikirlerini tek-

iktisabı bakınından

mücadele etneleri suretiyle bu dava helledilir.
·( ... ~ .. :;ç 9'X) iki tane Adalet

uuzaffer olabilme-

değerli arkadaşlarınızın

oluyoruu, özür dilerim,

olduğu

atıfet

getirmek istiyorum: Bu

ediyoruı:ı,

yetiştiret1e;:;ıiştir.

bir araya getirmek suretiyle Tür-

dokunulanayacak bir adalet haysiyeti-

ideal prensiplerini

olarak bu kürsünün rehavetine

hazırlayınız
kapılıp

ve ben

burada

eğer

beni

kalırsan

ikaz ediniz, hazırlayacağınız tasarıyı Hükür:ıete götüreceğir:ı, şayet Hühiiı:ıette

bunu kabul

olLıadığu.ıı,

ettirı:ıeye

ouvaffak olamaz isem, o

şerefli

kürsüye

layık

o dikenli koltukta oturLJ.ay:ı. zül telakki ettiğhıi Türk efkarı

uuuuiyesine her türlü

basın toplantılarıyle,

parlanento kürsülerinde

hitap etuek kayıt ve şartiyle arz ve ilan ettikten sonra, sineyi nillete
(X) Bu

kısuı

Genel Kurul

kararı

ile

zabıttan çıkarılnıştır.
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çekileceğim,

diyecek iki ( ••••• )(X.)_ Bakan

nış

bu davalar çoktan halledilirdi beyefendiler.

olsaydı,

eğer

bu nenlekette vazife al-

Evvela birisi gider Hükünetinde, ben bu tasarıların kabulü için
görev

aldın;

ya bunu kabul edersiniz yahut ben yokum der. Birincisi da-

böylesine

vasını

nanalı,

edilnedini istifa eder.

böylesine
İkinci

bulamadık,

addedecek bir siyasi eleman
ıstırabını

çekiyoruz. Bunun

lığının müsteşarından

Ne

yazık

şekilde

lanse eder. Kabul

biz bu seviyede adalet

işte

' istikbalini kurtaracak ve bu

( ••••• )(x)·

sanım.

bir

gelen de, onun yolunu takip ederse, üçüncü

gelen rahat ederdi beyler. Fakat

menenin

geniş

davayı

Cutıhuriyet

müna~aşalarını

tutunuz da bütün

Un~

kendisi için vazife
devrinde bunu

~etiştire

bugünkü Adalet Bakan-

Müdürleriyle

davayı bulunduğu koltuğa

ki, öylesine bir

cihazının

yapmış

bir in-

halel gelir

korkusuyle ileri sürmek cür'et ve medeni cesaretini gösterenediklerini
ikrar ve itiraf
Niçin

etnişlerdir,

bunları

hayretle ve

anlatıyoruz?

dehşetle

,Parantez

i~inde

buna

şahit

arzedeyiu,

olmuşuzdur.
artık

bu

kongrelerin vilayet vilayet gezilmek suretiyle yapıloasını bırakaln:ı.
Yetkili

insanları

zorla Ankara'da

murafaanın faydaları

kelimeler le duyurmak,

toplantılarımıza

nedir, yüzyüze,

yazılarla

ı::ıüüklerimizle,

dinleyen insanlara daha çok tesir

davet edelin•

ifade edeuediklerimizi

jestlerirJizle, hareketlerinizle

yaprıak,

oeselenin hassasiyetine daha

iyi intikal ettirebilmek maksat ve gayesini tazammun
lar,

işte

üyelerini,

öylesine bir maksatla
basın ı::ıensuplarını

Onların,

bakanlarını,

umum

etrıiyor ı::ıu,murafaa

ı::ıüdürlerini,

oraya davet etmek suretiyle, bir

Yargıtay
kişi

dahi

gelse bizio için kafidir, amma buraya yarın unutulacak olan bir telgraftan

başka birşey

pılmasına

geloiyor. Onun için biz, bu

toplantıların taşrada

muhalifiz.

Bir kere daha arz ve ifade edeyim; bütün
huriyet devrinin
(X) Bu

ya-

kısırılar

çocuğu

olarak gözünüz

Genel Kurul

kararı

ile

açıldığı

hayatımız

boyunca Cum-

zaman Samsun bizim ka-

zabıttan çıkarılmıştır.

\
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farnzda

bir

flaş

şehir

olarak tecessüm ve tebellür

nin hasreti

vardı.

mızın

Samsunluların

mize

r.1eşakkatlere

hayra_n

olmaı:;mk,

O tebrikleriLü, takdirlerimi,

ğil.

davauıza,

baro mensupu

şahıslarımıza,

teveccüh ve iltifata,

tenkit

kıyuetli

etmiş

Faruk Erem

olnak için

arkadaşları-

.

prensıp

,Ağabeyimize

1

ı:ıümkün

de-

bu vesileyle de ifade_ et-

şükranlarını

değil,

ı· erı. \

katl_andıkları

kendilerini tebrik etmemek

oluyorum. Onun için demek isterio ki, adalet

Yazıyoruz;

çok

bizlere,

gösterdiği misafirperverliğe,

büyük

r:ıiş

bütün

Sarısun'lu arkadaşlarımızın,

Onu görme-

etmiştir.

cihazı kurtarılmalıdır.

ifade etmek için,

hayranlığımı

cihazı nasıl

raporunun içinde," adalet

olmalıdır,(bilhassa dikkatibi çeken) adaletin bulunduğu yerde hakın en

kötü hükünetlere d.ahi tahamnül

ettiği görülı:ıüştür,

ayakta tutaJ::' ... " cüulesinin çok tesiri
fus" ile Fransa' da adaletin

herşeyin

Duverje, "Politikaya

adlı

onun

olmadığını,

giriş"

sağlam

cağını belirtniş.

esaslara

adalet sosyal

altında kaldıu.

üstünde

olduğunu

yapıyı

Enin Zola "Dreyis-pat

etuiş.

eserinde, adal.etin üstünde hiçbir
dayanması

halinde

herşeyin

Benin dinimde diyor ki, "Alimlerin ·

Moris
şey

sütliman ola-

knleninden akan

nürekkep, şUhedanın kanından da nübecceldir 11 diyen benin diniın diyor ki,
"Birgün kürsüde icrai .adalet
dır."

Ve yine

etr:ıek,

başka-bir hüklılünde

kırk yıl

ibadet etLJekden daha evla-

diyor ki, necelleye de

geçuiştir,

"En

liyakatsiz, ~:ın sahtekar hükümetlerin, devlet idaresinin .iş başında olL1asına rağmen,

eğer

o ülkenin adalet

iet, o millet payidar olur.-

mekanizması

eğer

o dev-

Fakat başındaki idareciler dünyanın en bü-

yük aliuleri, en namuslu, en dürüst, en
olsa dahi,

sağlan çalışıyorsa,

faziletıi

o d(:)vlet, o milletin adalet

insanlardan

Dekanizması sağlam

müteşekkil

prensiple-

re istinat etmiyorsar o devlet payidar olmaz."
Öyleyse,değerli arkadaşlarımızın konuşnalarında
uüşahade

dünden bu yana

ediyoruz, gözlencilig;iuiz öyle, filan yerde cereyan eden ihti-

lal teşebbüsleri, filan yerdeki ihtikar, filan yerde takipsiz kalan filan
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cinayet hadisesi, filan yerde
olarak teker teker

nağdur olmuş

vatandaşın

filan

polis

vakası

ve haysiyetli bir adalet ue-

izahının cıltında sağlan

knnizmasının bulunuadığını görmek kafidir. Eğer bu nenlekette filan yerde
~ir ihtikar varsa, onun sebebi adalet nekanizuasının rayina oturmanış olnasından

nun da

ileri geliyor.
adalet

altında

bu uemlekette filan yerde bir vaka varsa, o-

Eğer

cihazı yatıyor.

Nüfms memuru vazifesini

yapuıyor,

tapu rıeuuru görevini ihual ediyor, vali vazifesini eğer hakikaten savsakhepsinin

lıyorsa,

iktisap edecek mertebeye
leri böylesine nütalaa
arzuladığınız

adalet

altında

mekanizuasının

gelmeuiş

oluası

etmediğiniz

esbabı

ideal, ulvi prensipleri
uucibesi

yatıyor.

zanan bu nenlekette hiçbir

istikanette ideal nertebelerde görmeniz nünkün

l\IIahkenelere gidiyoruz,
bulayın, karışnış

"dosyanı

bul

kardeşin,

.. "

şey

Hadisebizim

değildir.

"Kardeşim nasıl

dosynlar, aratıyoruz .•. " Duruşuaya çıkıyorsunuz, "Hakim

bey bugün benindavan var ..•

ıı

"Karıştırnışlar

efendim •.. " Kaleme gidiyor-

sunuz, dosyalari koyacak raf yok.
Bir

arkadaşınız

anlattı,

içinizde bilniyorun

r:uz var

nıdır'? Maraş' ın Türkoğlu Kazasından

arkadaş

gider hakim, bakkal yok, oteli yok, yiyecek
da kendin

alayın

uydurayın

darna

nacak, ne

Düşündün,

arkadaşı

verilniş

lokantası

bir
çiğden

yok,

çarşı-pazarı birşey

taşındın,

yok, bir astsubay idare ediyor,

kuuandanı

vicdanında

Samsat 'a yetki

dedin, diyor, gezdio

Köyden kazaya ouhavvel bir yer.

Adıyanan'lı

kayrıakan

başka

çare

yok.

izinli, jan-

bulaoadım,

bu nerılekette hiçbir hakin yok, ben de gidersen herşey kapayaptın

biliyor musunuz, gittim

Jandarrıa

Karakoluna, jandarmalar

bana ranzadan bir yer ayırdılar, onlar üstte yattı, yari yana biz de jand~
ı:1alarla

Elbistan

bir ay

ycıttık arkadaşlcır.

Ağırceza Mahker:ıesine

~

lar, sökülnesin,

I

tilonun bir

dağılnasın

!stirham ediyorum, adalet bu

gittin, daktiloyu kendirle, iple

diye, "Reisbey

fotoğrafını çekeyiı:ı,

ı:ıüsaade

bunu adalet

eder

Bakanlığına

r.ıisiniz

r:ıudur?
bağlauış-

şu

dak-

götüreyim •.• "
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anan ... " Biraz da

"Aı::ı.an,

gıtay Eskişehirde bulu~duğu zar.ıan,

bilirler,

maaş

dedik ya.,

şahsiyet r.ıeselesi

alaoaı:ıış Yargıtay

çok

kıymetli

şahsiyeti

hukukçu

üyeleri, Meourlar

riaaş

yok. Yar-

arkadaşlarıuız

Za-

alauam.şlar.

manın Yargıtayda vazifeli yetkili bir arkadaşııı, büyüğüı:ıüz; şirtdi Alla-

o

hın rahı:ıetine kavuşmuştur,

"Adliye

sarayını,

kıntılı

adan,

zar.ıanki

Adalet

Yargıtayı kapattıoı

kaygılı

adaı:ı

Bakanl:ı.ğ1na

telgrai' çekiyor;

vereı:ıez;

aç adam karar

karar vereo0z. Verirse bu

aç adam,

kaygılar

sı

karara i-

nikas eder, adalet rencide olur."
Katip yok •.. "Efendim, kadro yok." Ne
Geceyi gündüze

katı::ı.ak

suretiyle

dağları,

de katedenek heyecanla o gün karar
. vallı
için

vatandaşını düşünün; hakir;ı.
duruşı:ıaya çıkarııyoruz."

Olmaz böyle

nusu olnaz. Adaletin bir

adalette kadro yok?

en korkunç

taşları

alacağı üı:ıidiyle

şehre

"Efendiı:ı, zabıt

bey,

yoknuş,

Niye? Karar

beyefendi. Adaletle

şeyler

der;ı.ek

alakalı

için-

gelen bir zaolrıadığı

katibiniz

torbaya

girniş

kadrolar.

neselelerde kadro.söz ko-

Adalet

iı:ıtiyazı vardır.

şartar

insanlık

içindir, adalet

haysiyet içindir.
Değerli hoear.ıız

let

değildir,

adalet

geçecek, okurlarsa,
Barolar

söylüyor, hiddete
da

intikaı:ıa

kulakları sağır,

bü~ün

Türkiye

barolarında

olan adalet gerçek ada-

•.• Devan edeliu; bunlar zapta

·gözleri kör olan yetkililer Türkiye
tutanaklarını

Yargıtayda,

Mecliste, Adalet Kooisyonunda,
tayda

karşıdır

Sekinci ·Genel Kurul

Birliğinin

bürünı:ıüş

Adalet

Anayasa Mahkeoesinde,

belki hakinler okurlar diye

lenek necburiyetindeyiu. Siyasal konulu .adalete her
riliminin

arttığı

çıkabilmesi

dönenlerde

rastlanır.

Bakanlığında,

Bu

geriliı:ıden

Danış

bunları

toplur.ıun

adaletin

söy-

siyasal gezararsız

kolay olmaQaktadır. Bunun için her zaı:ıan büyük hakiı:ılere ih-

tiyaç var. Bulauazsınız büyük hakiı:ıleri; mümkün değil. Büyük bir Yargı
tay üyesi, hürmet
tabidir. Bir, özür

\

ettiğiL1

bir zat, dedi ki, adliye iki türlü tasfiyeye

diliyoruı:ı,

ben de

aynı

yolun

yolcusuyuı:ı,

ana herhan-

- 72
gi bir

yanlış

anlaşılı:ıaya

mahal

olnak için arzediyorun,

bıralmamış

Tür~

kiye'de hakinlerin binde dokuzyüz doksan dokuzu nanuslu, bitaraf ve dürüsttür. Cahildir;

zim gibi, iki sene de,
vaffak

olmuştur,

gitı:ıiş.

Nereye?

yük

davaların

gitniş.

heyacanı

toplulukta,

olduğu

nerhauıeten

mu-

almıştır, kurasını çekmiş,

olduğu, ihtilafların

harman

cinayetlere vesile

ile,

yardın

et. Usulün
de

aklındakilerini

herbiri

yeğan yeğan

onlarından

olduğu,

harnan

filan memleketin filan

bir

r:ı.etre

senden listün
elli santira

değil;

lay

altı

değil.

Çıkıyor

oraya çocuk,

bü-

kazasına

kanunun filan naddesi,

ahlak kaidelerine göre

haklıyın,

Kolay

gibi, plat-

değil,

şurada

insanların dinlediği

yukarı

bu platform

çıkıp konuşnak,
heyecanını

bir
hitap

yenmek ko-

ay, bir sene kürsü cinayeti beyefen-

!stediğiniz

ettim, 20 sene, 40 sene hizmetin

teı;ıayüz

çıkarken;

işleniyor.

tatbikatını bilnediği

unutuve~iyor.

etmek, adalet tevzi etnek kolay

dL •. Kürsüde cinayet

~

tezkiyesini

alnışbi

Oturuyor kürsüye, aptal aptal etrafına bakıyor, başkatibi çağıri

başkalarından

te,

gibi,

arkadaşınızın dediği

görnüştür,

Davaların

Fakat hasbel kader diploma

r.ı.esele.

değerli

staj

yor, anan diyor, bana
förn

bir

ayrı

Yargıtayın

bugün

k"-da.r, ben
vardır,

filan

gideceğiı;ı,

yetiştin

meslek-

adaletin huzuruna

içtihadı,

adaletin

bir celse bitecek.

şu

iş

nihayet. Öyle diyoruz, gidiyoruz; fakat beyefendiler, ( •••••••••..•••• )(X)
karar

nünkün

alı:.ıak

değil.

O onun kabahat i

k.rızi dediğiniz hazırlanacak

olan raporla

değil;
iş

adalet refornu, adalet

bituez. Çok

kıynetli

hocandan

rica ediyorurı; Vallahi de kendisinin yerıni tutacak bugün teşkilatınızda
adau yoktur. Çok nezaket ve tevazuuna ninnettar
kitabında,

şiudi,

hiçbir tamininde, hiçbir

broşüründe,

Hükünet listesine

ki hiçbir
bakınız

"Ordünaryüs Profesör, ordünaryüs profesör, ordünaryüs profesör,

p:oofesör, profesör ..• " binlerce etiket

(X)

olduğun hocanın,

Bukısıu

Genel Kurul

kararı

ile

reklanını

görürsünüz,

zabıttan çıkarılmıştır.

aı;ıa

profe-
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çoktan

Ordünaryüslüğe

iktisap eden

beniı:ı.

şında

iı:ı.zasını

ne bir

Şiı:ı.di,

gösteriş

hal böyle olunca

yapmak,

yoktur. biz

rulduğunuz

haı:tıilinin

yattık,

rııeselelerin

altinda

intasını

dı

görür-

ı:ıeselesi

söz konusu ol-

filanayaranmak madem ki

hoş görünı:ı.ek,

inandığl.r:ı.ız şeyleri

biziı:ı

naya-

adalet huzurunda, özür dilerim, yo-

haz:ı.rım •••

şimdi bıraktık

takibi

takip ediUr? Hani bir aile içinde-

nasıl

zanan derhal kesmeye

Biraz da eskiden,

("Devau et, devam et" sesleri)

ya, bu yüzden hapishanelerde filan da

politika yaptığın zanan gÖrdün. Parlan€mtoya gideriı:ı., yahu nedir

Türk-İş'in

bugün

görürsünüz, ne de

Türkiye'de neseleler

ı:ıaktadır.

r:ıızda

daha bir gün Avukat Faruk Eren'in

Başkanıı:ı.,

(Alkışlar)

sünüz.

yiz,

Genel

ilı:ı.ini

yükseltmek liyakatini, faziletini,

bütün

eleuanları

Türk-!ş

burada.

ile alakah filan kanun

çıkacak da efendim, burada kararg~ kurarlar bunlar, on kişi, yirmi kişi,

otuz

kişi,

milletvekillerine ziyafetler çekilir, konisyanlarda

yapılır, neşhebine,

durmadan

işlenir.

Bankalar
Bütün bankalar
nüz; kanun
kahvenin

hatırı

Birliğinin
birliğinin

göre

eğlence

bakarsınız

Nihayet

kanun

Türk-!ş'in

lehine

çıkrıası

ücretli görevlilerinin orada

beyler, Benin

çıkınıştır

yerl?rine götürülür;

bir kanunu parlanentodan

kırk yıllık hatırı

bugün hala
kahvenin

nayasına

olur.

bütü:ıi sıcaklığını

kırk yıllık hatırı

evvel

işlenir,

çıkar,

gerekiyor.

olduğunu

ecdadın.kanunu vazetniş.

Asırlardan

arkadaŞlık

söylenmiş

görürsü-

Diyor ki, bir
bir deyim

ve hararetini muhafaza ediyor. öyle ise, bir
varsa, hele bir ziyafetin kiubilir kaç

asırlık

var? ..
Öyle ise, gidilecek.

ğinden geçineceğiu,

heı:ı

de

Değerli arkadaşlarınız,
işini

gücümü

bırakıp

vazifeli_

Eğer

Eı.erini

uzun süre

avukatlık

nesie-

parlamentoda Türkiye'yi,

uilleti kurtaracak büyük hukuki tasarrutlara nüessir
değil.

heu

olaca~ım •••

Bu kolay

arkadaşlar~n~zın naişet kaygıları dolayısiyle

Parlaı::.ı.ento'nun

hücrelerine •

.kouisyonlarına,

kendi-

salonlarına.
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ayda kendilerine içtiuai

tıralır:ı.,

lir:ı.,

busuna adapte etr:ı.eleri irikanı yoksa, o.idatlo.r:ı. ar-

ar:ı.r:ı.a

bu

işler rıutlaka

rıevkileriyle r:ıütenasip

takip edilsin. Ben

ile de yakinen ilgilendin, TRT'nin
den ki

açık konuşuyoruz,

yazılı.

Urıuu

ne zaman

müyorur:ı,

Müdür ne za1:1an

evlenmiş,

lar; nihayet

ne

bakarsınız

şerefli

gelr:ıiştir,

Şube r:ıüdürleri,
odacı,

Türk-İş

onun

r:ıuavini

odacılar,kapıcı

r:ıüstahdeı;:ı,

sizin

hakir gör-

evliliğinizin

seneyi devriyenin de ne

senei

olduğunubil

bir paket, efendin bu nutlu evli-

sizi. yürekten

alınca, Allalı Türk-İş' den

Müdürüne kadar, na-

zarıan evlenı:;:ıiştir,

ne

vasıtayla girr:ıiştir,

liğinizin yıldönününde Türk-İş

Ur:ı.urı

Türk-İş

günü TRT'nin hususi envanterinde

haberi yok,

bir insan, bir gün

ana oraya bir

Paketi

doğurı

doğnuştur,

adanın

açıkca söylüyorur:ı.,

kapıcısından,

zar:ıan doğnuştur.

devriyesini, Anadoludan
r:ıez,

herkesin

bir ödenek vere-

1:1isin, buyur

selaı;:ılar

ve tebrik eder ..•

efendir:ı. ..• Kapılar açılıyor.

Böylesine çalışılıyor beyefendiler. Adeta TRT 1ye he,kir:ı. Matbuata hakir:ı.
Der:ıek

oluyor ki, Türkiye'de

taktiklerine
Ne
sıl

bağlı.

r:ıeseleler

En iyisi bunu takip

yapalır:ı? Şu

de1:1in

başka birşey; rıesela:
bunları

birisi

Hakinlik

ideal prensipleri •.. Mesela na-

bulunduğu
vasfı.

yerde

halkın

en kötü

Çok vaadedip az veren,

ancak zevahir ve gösteride

değildir. Müter:ıeddin r:ıilletlerin

anlayışına,

edeliı;ı'.

söylediğiniz

ideal prensipleri'? Adaletin

renk arzedip

takip edenin kudretine,

bırakan

o

hükür:ıete,

ihtişaı;ı.

ve

vasıflardan

en alisi hak nefhunu

olduğu

bir

hakikat ise, ilk göze çarpan ihtiyaç ilne r:ıüstenit nevzuatıyle bltaraf
bi~

adalettir. Bu zarurete cevap
azaltnaye-cağı

ehenniyetini
r:ıenfaatleri

veren nüessese Devlet de hiç kinsenin

bir nevki

işgal

eder.

Cerıiyetin

bütün büyük

hakinin nuhafazası altına vazolunnuştur, bu geniş selB.hiyeti

kullanabilrıesi

için bu vazifenin büyütülnesi, yükseltilnesi lazındır •.•

Lauanne'nin fikirleri.
Şindi,

durup dururken biz hnkinlere

vasıf

yönünden, cehalet yö-
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nünden, becerisizlikleri

adaletsizlikleri yönünden hücüu et-

neye kalkarsak, vaktiyle Ekren Hayri Üstündağ'ın dediği gibi, Türkiye'de
şarkta vatandaşı nuayene edecek doktor bulanayiz, denişti .. Müsaade ederdiliyo~un,

seniz, çok özür

bu ehenniyetlidir de onun için arzediyorun;

başıanak lazın?

nereden

Fevzi Boztepe isminde, ben 6 zanan bir gazetede okudun, hala sakların hatıra

olarak, Karadenizli; Sansun'dan Artvin'e kadar

taneleri ziyaret

etniş,

görnüş

ki,

gezniş,

has-

devlet hastanesine, nilletin

vatandaş

hastanesine yatabilnek için evvela hekinin nuayenehanesine gitmek, orada
biraz dökühıek, soyuluak rıecburi;yeti var. ("Halen de öyle" sesleri) Halen de öyle diyorlar. Olabilir. Nanuslu hekinleriniz çoktur. Geliyor EkÜstündağ'a,

ren Hayri

rahuetli !znir'li,

Sağ;l:ı..k

ve Sosyal

Yardıu Bakanı.

Vatandaş gazetesi Ulus Gazediesinde ı sohrad<m i)ldü, Sunt Bayranoğlu isı:ıin

de bir

arkadaşıuız vardı,

"Sağlık Bakanı

o da

yazı

işleri

nüdürü, bir nakale

neşrediyor.

istifa etnelidir. Çünkü vatandaş kendiparasıyle neydana

gelen devlet hastanelerinde, nillet hastanelerinde tedavi görnek
ıı.

dan nahruudur." Ben 6 zaban
Bizin

kapıya karşı olduğu

hakiı:;ı

nucip. oldu,

stajiyet'i;Ydih Anrada 'da, sene 1951.

için, geçerken

Vatande.ş Matbaasında yazı işleri

hürnetleriı:ıi,bildirin,

Bitlis'te, Siirt'te,
nıyorULı.

Tabipler

doktorlara diyor.

Ağrı'da,

Odasının

büsbütün

Odasına

yerden

ederseı:ı,

perişan

paralel olarak

Suat beye

şu r.ıevcut

gittiı:ı.,

dedin ki,

bir tekzip

getirı:ı.iş;

Fevzi beyi

kadar

hakLıdır,

anna ben

göğe

beyannaı:ıesi vardır,
aı:;ına

Merakıı:ı.ı

önünde.

Bingöfu'de bugün bir tek

Aslında haklıdır,

sesine uyarak iltihak
Şarkta

da

kapısının

rahr:ıetli

Şöyle

ne var? Dedi ki, Bakan kibar aden.
görürseniz

baktım Sağlik Bakanının arabası

uüdürünün

sonra geçerken

yerı.ekten

iükanın-

hekiı:ı

hayır

bulundura-

iftira ediyorsun

ben de kendilerine

vicdanıı:ı.ın

doktorlar da istifa ederler

olur nillet, onun için isteneyerek Tabipler
onları

teyit için

şu

.tekzip

yazısım.

getirdin.
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durm~

geldi~i,

göreyin de kendisini bana dokunua,

bundan ibarettir diyeyin ...
Eğer biz bugün sadece hakiDlerin, kalite bakınından, görev kut-

siyeti bakınından, liyakatleri, vazifeye devanları, ilni yetenekleri
yönünden hücuna

kalkışırsak

beyler, büsbütün

çıknaza

gireriz. Ne yapDak

lÔ.zu;_? Yapılacak olan iş bdsit. Çok kıynetli Genel Başkanın bunu rapo-

runda gayet güzel açıklanış. Mesken davası halledilecek, Ödenecek neselesi halledilecek. itibari kıden neseleleri halledilecek, kadro ı:ıeselesi
halledilecek .. Bo.kkalla alışveriŞ yapınaktan kurtarılacak. Suç üstü ödeneği
olnadığı

için

şö@:örlere

yalvarmaktan

savcılar kurtarılacak.

Kırtasiye

al-

mü:: için Banka Müdürüne şirin görünmek ı:ıecburiyetinden kurtarılacak. Kad-

ron :;rokb.ur diye dağdan, köyden gelen vatandaşların zabıt katibi olmu:ıak
t;an nütevelli t geri dönnesi önlenecek. Hatta kanun

işi o·lınaktin çıkarıla

cak; bir kurula verilecek. O senenin iktisadi konjon...1ctürlerine göre hakinlerin tazr:ıinatları, imkanları, rıese.leleri nuayyen bir kurulun vereceği
kararın

~

halledilece.k seviyeye getirilecek. Ondan sonra ne

yapacağız?

Ondan .sonra isteyeceğiz • O zaı:ıan liyakat li hakir:ıler istifa edip bugünkü
duruclda avuknt oluyor, naalesef bizde bu neslekte

ı;ıuvaffak

olaı::ı.ayan

li-

yakat siz c..vukatlar da hÔkir:ı oluyor. Adalet cihazı böylece iki türlü oluns·~'""", r:ıenfi bir tasfiyeye tabi tut:ulı:ıuş durunda. Eğer ben kendi nuhi tir:ı..:.
cl s,

ö~:<Le diyorLır, ana beh vicdo.nını yokluyorur:ı, vallahi yeterli bir avu-

l:eJ;

değilüı..

vs2cırı,

Bana devlet bugünkü

kazancının

dörtte birini nanuslu

maaş

bi.r kaloriferli evde oturacak kadar inkan bahşetsin, beni çarşı
cılışveriş ;y-apacak, hakir.:ılik şeref ve. onurunu ayaklar altında

çiğe:syscek duruı:ıdcın kurtarsın, hakiı:ı olr:ıaya hazırın; hepiniz hazırsınız.

C ha1de 1 rıeseleleri kökünden alnak lazıı:ı.
Bu itibarla neşredilecek olan kongre bildirisini'n ruıa tenası
bütün Türkiye' nin dikkatini çekeçek şekilde, bugün adli l".rizin nevcut
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olduğunu,

bütün devlet

de, Anayasa içinde

hayatında

herşeyin

Hükünet

nekanizoası

ötesinde 'bir adli reformi.

belirtilllesini ve bu konuda bütün

olduğunun

nin çekiloesini,
Bir

olh~in

içinde, rejin içinşiddetle

dikkati-

neşir organlarının

buna hasrediloesini

ağırlık nak~s~ın

ihtiyaç

~enenni

ediyorun.

neaele var, Kanaatler oahtereudir, fikir hürriyetinden

istifade ediyoruz, bütün fikirler

ayrı ayrı

nuhterendir, benin fikirleri-

ne uyanlar da nuhteren, uyr,myanlar da nuhteren; fikirlerin nübadelesinden
hakikat

bariayı

tezler

çıkar

çarpışacak,

kıYLıetli

sözü

vardır;

ı:ıeuleket

çarp:ı.şacağız,

hayrl.na bir sentez

tezler

yapacağız.

etneden raporunda
en zor

önerriiş bulunuası

tişı:ıiş

bir oilletin elinde, kültürlü bir nilletin elinde

onun kendi

teb'asına,

kullanılır.

taraf:ı.

budur,

Deı::ıokrasinin

kendi

Deı:ıokrasi,

vatandaşlarına tan:ı.dığı

icab:ı.

eğer

iyi ellerde, yeinkişaf

kullanılmasından

Eznanın teg~ü

ahkao da tegayyür eder, Bütün nillot olarak, dünyada ne kadar
nenfi cereyan varsa hepsine
aı::ır:ıa

etnezse

haklar ve hürriyetler

olarak kötüye

çeker, Onu çökertoeoek necburiyetindeyiz.

kapılarl

açan bir

Anayasan~n

ile

oü~pet,

hasleti içinde-

ne zaoan? Türk Milleti olarak belli bir seviyeye gelip, bir

nefkure ve ideal
Dalara ihtiyaç

birliğine

olduğu

yükselineeye kadar, Bir

kanaatindeyim.

nun

negehban:ı.

siu

hatası

olan Fransa'da, 1968 de, pek

olabilir

Gas~on

Fra1'lsa • dan daha-

nı

r.ıüddet

daha

kısıtla

(Alklşlar)

Medeniyetin bütün hürriyet hareketlerinin

okuduı:ı.

çok

Zaten donokrasi kendi bünyesinde nündeniç olan hürri-

yetlerin, denokratik prensiplerin

yio,

Hocaı:un

itibariyle bunu beninse-

ı:ıedin.

dolayı

Ben

anti-

Anayasa tabirleriyle ilgili fikirlerini kül halinde, istisnala-

rına işaret

kötüye

çarpışacak,

öncülüğünü

yapan ve bu-

Fransızca bilr.ıedittim

Marsille diye bir

İçişleri

için i-

Bakanllllll eserini

ilerdeyiz? Marsille ihtilal güçleri diye bir

kitap yazu~ştır, !çişleri Eakanlığı teraüne ettirniş, gördürj, onlar bile
!<"'~

re j inin

kurtarı.luas:ı. icabettiği ~ar.ıan

ouayyen taktiklere, lo. sı tl analara
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milletin, rejimin, devletin

için

baş.vurmakta

beyis görmezlerj ama

sayın Hocanıın· raporunda, Yüksek Hakimler Kuruluna Adalet Bakanının baz::_
başkanlık yapması,

ahvaldo

miyorum. Eskidon
lamaya

iştirak

katılır,

oya

iştirak

oylamaya

etmesi prensibine ben de kabul. ct: ...

iştirak

şimdi katılıyerı

etmezken,

edebiliyor. Sebepleri var. Haddine tecavüz eden

na münka],ip olur

arkadaşlarım.

:Bütün hürriyetler

bütün hürriyetsizlikler de hürriyetten

doğmuştur.

OJ-

şey zıdclı.-

hürriyetsizlikten~

fakz:ı~;

Bu kaide bir kaziye

hs.~

lindedir. Öyle ise, biz bu sistemi, bu Anayasayı,ferdin hakkına ve hay ...
siyetine hürmet göstermekte dünyada bir daha emsali bulunmayan demokrasiyi na.sıl koru;ın:ı:cağız? Onu..ı-ı korunması :lçin, onun muhafazası için şartla:t'
icabettirdiği zaman topyekUn milletin ekseriyetine tercüman olacak lcıSJ.t~
kalanıayız.

lamalara gitmek mecburiyetinden hali
s·ırf göster:i,ş

O i tibarla,
şuna

gitmek,

Hasan'ın

olsun diye,

veya Hüseyin'in

sırf

beğenmesini

filan müessesenin ho-kazanabilmek için

top~

\

yekun kül halindo sebeplerini; tarihi, içtimai, iktisadi sebeplerini ko-nara itmek surGtiyle hül halinde
3rerinde ve isabetli

olmaması

kanizmasının işleyişiyle

şöyle

olsun den::.Gk,

kanaatı

acizome görc1 1

gerekir. Ben, onun için derim ki, adalet

;rı.;,.

ilgili olaT'ak, adalet cihazının evvela vermek,,

verildikten sonra buna uymayanları tasfiye etmek yolunda varacagı büyük
refoı·m

hareketlerinden dünyaca takdir edilen ana prensiplerin Türkiye' du

hakimiyetini sağladıktan, yüz s.ene sonra gelecek benim sevgili vatandaç··
larııı:ın,

neslimin Türkiye 'de bu ideal adalet prensiplerini kim

vazetmiş~

t;iı diye tarihi tetkik etmek lüzumunu hissedecek, ulvi prensiplerin tah-kımindu'l

sonradır

ki; bu me soleler halledile bilir. Yoksa,

lecl,alim, genç demokrasimiz i
bazı

kurtaralım ••.

Anayasayı

hal·-

Genç demokrasimizi kurtarmak

ahvalde onun muhafazasının icabettirdiği sebeplerle yapılan tadil-

lere de

boyuıı

e5mekle mümkün olur. Ben de hapishanede

müşteki değilim.

Takdir öyle,

görüş

yattım,

kimseden

öyle, el elden çok üstündür,

şayanı
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lıürme"G,

şu

ama ben

kanaatteyim ki, Anayasa tadilhiri

Birliği,

Türkiye Barolar

yapılırken

gerek

gerek üniversiteler, gerekse.söz sahibi Türki-

ye 'deki bütün otoriteler susmuştur. O zaman için telllVi.z etmiştir, dün
de2~e:::'li

Ld.r arkadaşıının dediği gibi, gençler katıediliyor, insanlar imha
çocuğumun

ediliyor, bugün okula giderken benim
acaba eve döüebilecek.mi diye

kaygı

t;öre gidiyorum, diyorum ki, henim

~

geldi, ta Anadoludan geldim, ya

f

benim

'

çocuğum im~tihana

başından

da

geçti,

akşam

çekiyor veli, ·ama öbür taraftan rek-

çocuğum kapıda iıntihana

şu kapıdaki adamları

gire.r, ya bu durumu

zabı tla

girmek için

bertaraf edersin

tespit edersin De kan

beyefendi cliyoruın; Hacettepe Üniversitesinin Tıp Fakültesinde •.. Ben karışamam"
buraJc~

... Gücün yetmiyorsa güvenlik kuvvetlerine
kazansın

istikbal

diye gönderdim.

Hayır

başvur.

Ben

çocuğumu

diyor, onu da yapmam. Bu-

.

.

.

nu yapnam demek suretiyle o gençlerin l.stikbaliyle oynayan zihniyetin
birtakım

haddini bildir,:;cek

tasarruflara tabi tutmak da millet olarak,

devlos 'olarak hepimizin vazifesi. CAlkışlar)
Sözlerimi
~

bı.xada

iç :Lı., daha birhayL
'-~:ı.ymetli

.,

omın

bi tiriyorum. Beni dinlemek

notlarım vardı,

içi'-:. sizi

ama vakit çok

lütf:riında bulunduğunuz
kıymetli,

yeğan yeğan bağrıma basıyor,

al tın kadar

en derin hürmetle-

riJıi arzediyor, rn1r1affakiyetinizin devamını temenni ediyorum.
B.i~ŞKJ\lTSayın

(Alkışlar).

Te;;:< kkür ederiz efendim.

Del8gc:

arkadaşlar,

bir takrir var, onu okuyoruz.

Türkiye Da:-r> lar BirlL!i
VIII, Genel Ku:cul
Yuni ve 60

Başkanlığına

r:cı kuruluşu

olan

Gümüşane

Barosunu temsilen dünkü

Genel Klirul toplantıs.ına iklim şartları nedeniyle yetişemedik. Böylece
kcxuluşumuzu

kutla,; are

sayın

Genel

Başkanımız

Avukat Faruk Erem' e

için söz verilmesini arz ederim.

Fu.at

Akkoyı.ınlu

teşekkür

BAŞKAN- Eğer

bir tercih

müsaade

buyurursanız,

konuşmacı arkadaşlardan

önce

söz verelim.

tanıyarak arkadaşa

Oylarınıza
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sunuyorum. Kabul edenler ••• Etmeyenler ••• Kabul edil-

miştir.

Buyurun

efendim.(Alkışlar)

FUAT AKKOYUNLU

(Gümüşane)- Sayın Başkanlık Divanı,

muhterem ar-

kadaşlarım;

Birliği

Türkiye Barolar
60

ncı sırayı teşkil

kurulduktan sonra en yeni

Doğu'nun

eden

ücra

köşesindeki

kuruluş

olan ve

küçük bir vilayetin

baro temsilcisi olarak sizleri saygı ile selamlarım.
Biz

yıllarca

çok

müteşekkir olduğumuz

ve

çalışmalarıyle

bize her

zaman rehber bulunan Erzurum Barosunun mülakatı idik. Kendileriyle yıl
çalıştık

larca

ve hiçbir

liği kuruluşuna

siyetle ve
şimdiki

ve

geçildikten sonra, Türkiye'de

şerefle

Genel

temsilinden büyük bir

söz

verdiğiniz

bana öncelik

birtakım

rula

ücra

bir bölgede

tanıdınız

köşesinden

haşin

yaşıyoruz.

mesini, sosyal ve ekonomik

ve

teşekkür

etmek için dahi olsa,

sırası gelmişken sayın

Biz, baromuzu

Genel Ku-

seslenmek istiyoruz.
iklim

şartlarında

Bırakınız

yaşamımızı

türlü imkandan fuahrum feodal

cek miyiz,

ve faaliyet gösteren

adli

ve Devlet elinin uzan-

teminatı, bırakınız

adale-

cinayetlerin veya gerçeklerin dile getiril-

tecellisindeki-birtakım

insanlarız.

başarı

hay-

(Alkışlar)

dertlerimizi de

-Bizler gerçekten
madığı

avukatlık mesleğinin

için de çok mutluyum. Bununla beraber usule mütedair ol-

makla beraber
Doğu'nun

Sonradan Barolar Bir-

ve Yönetim Kurulumuzu da bütün içtenliklerimle

Başkanımızı

saygılarımla selamlarım.
Ayrıca

tin

şekilde müşteki olmadık.

dahi dile getirmekten uzak ve her-

kalıntıların baskısıyle

kurduğumuz

yaşayamayacak mıyız,

ömrümüzü geçiren

zaman kendimizi acaba

yaşayabile

bu baromuzu yQrütebilir miyiz, yürütemez
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miyiz

koşullarıyle

çarpışa:ı;-ak

bu örgütüm.üzü kurduk • .Ancak, sizlere

.şunu

gerçekten söylemek istiyorum ki, büyük vilayetlerin temsilcileri, büyük
vilayette çalışan avukat arkadaşlar; sizler bizler kadar adaletin tecellisindeki

yanılgılardan

nun uzak Thir bölgesidir

dert

orası.

Küçük kasabalardan meydana

huriyet Devrinden sonra il

olmuş

davaların,

ihtilaflarının,

gerçekten arazi

Zira, en bariz

yanamazsınız.

örneği:

gelmiş

Doğu'

ve Cum-

bir yerdir. Oraya sadece ve sadece büyÜk
gerçekten

köyleraras~ndaki

mer'a, yaylak, otlakiye ve birtakim cinayetlere yol açan.ihtilafların
halline ancak, demin benden evvel
hasbelkader iki
mış,

yıl

konuşan arkadaşıının belirttiği

müsamaha neticesinde staj belgesini ve ehliyetini al-

torbadan ismini çekerek gelen

arkadaşlarımız

dertlerimi. dile getirmek için sizlere
isterim, ancak

gibi,

burası

yeri

müşahhas

yönetiyorlar. Ben bu

somut örnekler de vermek

değildir.

vicdanından şüphe

Biz hiçbir zaman gelen hakimierin

etmedik, ancak

gelen hakimierin avukatlara karşı olan anlayışlarından her zaman şikayet
ediyoruz ve her zaman

l

şikayetlerimiz

dü:ş.ünebi

de devam edecektir. Zira,

.liyor musunuz, ekonomik ve sosyal imkanlardan yoksun bir hakim avukatın
kendisine yeni

açtığı

bir dava dilekçesinde

ile sorabilecek kadar avukatlardan
bir terazi

oyunurıda üçkağıt

kiyiz. Bunlar
lışıyorum o

korkarı

oyuncusu gibi

;yıllarca gelmiş geçmiştir.

Hiçbir

şekilde

oradan

kazancının

ne

ve avukatlara
bakarı

·Ben on

ayrılmadım,

olduğunu şüphe

şüphe

ile adeta

insanlardan biz
yıldır aynı

ancak

müşte

bölgede ça-

birtakım davanın

ha-

kimleri,zaruretler .içinde başka vilayetlerde de dava takip etme imkanlarını

elde ettim ve gördüm ki, gerçekten devletin ekonomik ve sosyal

yönden ihriıal edilen bölgemiz, adalet yönünden de ihmal edilmektedir.
Size
ğüm

şunu

ileteyim; ben buraya gelirken avukat

arkadaşlarınila görüştü

gibi, hakim arkadaşlarımızla da görüştüm. Bana dediler ki, aman ne

olursun,

Gümüşane

Barosu ilk dei'a,kuruldu, ilk defa sesini duyurmak im-
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kanına sahip, lütfen bizim maddi olanaksızlıklarımızı ve son tasarıdaki

% 45 brüt maaş durumundaki tazminatımızı da savun. Bunu hakim arkadaşlar
söyledi. Ben de dedim ıti, adaletin tümünü savunacağız, ama evve'la önce1:i.kle kendi sosyal

güvenliğiı;ıizi,

mesle~imizi savunacağız.

kendi

Sizin

de bu iş için gerekli şekilde müdafaa;ız elbette Barolar Birliği tara.fı.ı:ı
darı

ale

Diğer

size.

bunları

taraftan, biz yeni

merkezindeki avukat
nuıız

ben

alınacaktır,

açıkca

kurulmuş

miktarı azdır,

belirteyim.
Yalnız,

bir baroyuz.

ilçelerde çoktur.

Sayın

baronun

Genel

Başka-·

ve Yönetim Kti.rulumuzdan istirharrt ediyoruz, gönderecekleri bütün

basın evraklarının, dergilerin ve tebÜ~lerinilçe adli müzaharet büro-

lo.r:ma da gönderilmesini önemle istirham ediyoruz.
Diğer

Luz.ın

taraftan;
geldiği

elimizden

bccro olarak
1m.ı_tıs:ı.nda

sayın arkadaşlarimız,

katkıda

kadat haysiyetli bir

bulunmaya gayret
teşekkür

yeni baromuza

bizler bu

kuruluşta

şekilde yönetiı;ıine

meslekiyeni bir

edeceğiz.

Genel Kurulun dünkü

sayın

Başkanımıza

eden

Genel

top~

ve sizh:re

;yil:eekten teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (lı.lkışlar)
BAŞKAN- T•;şekkür

ederiz.

Söz sırası !stanbul Delegesi sayın Orlıan Barlas'ta. Buyurun.
ORHAN AR!F BARLAS (!stanbul)- Başkanlık Di vanının seçkin üyeleri,
degerli

arkadaşlarım;

Öncelikle bir noktayı a~1klamak zorundayım, söyleyeceğim şeylerin
r;o[';mmn,
s-;,"'vel

görüşlerin çoğunun

:patenti bana ait

konuşan değerli arkadaşlarımın

J:ıcş göreceğinizi umarım,

sGLL1

J_:;;ın.

Bu

kuruluş

başından

söylediği

bunu sizden

Bendemiz bir mutluluk diyorum,

değildir.

noktalara yeniden

saygılarımla

şöyle

bir

Bu yüzden, daha
değinir~

dilerim.

kuruluşta

görev

beri gerçekten gerek toplumun genel

aldığını

olanakları

tqinde, gerekse bu kuruluşun kendine özgü güçlükleri içinde büyük görevlar

yapnn.ştır~

etkinlik içinde

iş

görmüştür •

.Böyle bir

kuruluş

içinde
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bulunmak bana mutluluk veriyor,
ötesinde bana

Bu.~un

Birliğinin

lar

aşama

bütün

değişmeyi

ilk

veren bir

kıvanç

kuruluş anından

çalışnalarında

izlemek bana

veriyor.

kıvanç

Sekizinci Genel Kuruluna kadar

az-çok bulundum ve bu

ayrıca kıvanç

verdi.

o

zamnn

sanıyorduk

birçok hukuk.
lı

sorunlarını

olarak, bir

kelerde

şeyler tartışıyor,

aramızda

kuları,

yeni

sakınarak

coşku

kurduk,

coşku

yaptığı inancı

Derken bir

içindey-

ile, heyecanla

ve ülkücülükle az

basar olduk.

uygun olup

bakıma

hak

gelişmiş

ül-

ile hergün birçok

başka

Suskunluğa,

dönem geldi,
çekingenliğe

olmadı(Sını

tartftışmak

bile

kuş

art niyetleri çeker hale geldi. Öyle günler
başlarından

aniadlanlar yergilere, ·

bunları

bir türlü

bir dikkate büründük. Öyle hal oldu ki, burada

cezasının

şüphe leri, birtakım

bu ilginç

çözümleyebiliriz. Bir

~yimserlik

oldu ki, savunma görevi yaparken
düz

yarına

şoylqr arıyorduk •.

titizliğe,

ölüm

bir

topluluğu

mühendislik görevi

ayaklarımızı

kadar varan bir
kendi

bugünden

bakıma aşırı

hukukçuların

O dönemde

ki, biz bu

gelişmeyi,

aşama

Şöyle:

Birliği

Bir döneme kadar Türkiye Barolar
di.

yön var: Türkiye Baro-

başka

geçenleri anlatanlar, düpe-

eleştirilere

muhatap oldular. O

döner:ı

de

geçti.
Ş~mdi,

döneı::ıc

sanıyorum

en gerçekçi, en

girmek için elimizde bir

fırsat

haklı,

var.·

en yerinde ve etken bir

Şudur:

Ne büyük urmtlarla kendimizi Türk toplumu içinde büyük görevler,
görelim
büyük misyonlar yüklenmiş bir topluluk olarak, bir kuruluş olarak,( ne de
bize

düşen

bir meslek

görevleri yapmakten çok ileri
kuruluşunun,

çok görevler

yapması

bizim türden bir

beklenmez. Bunu

lü gerçekçilik kabul edin. Öyleyse,
değiniyorum,

dahn

kaygılarla.çekiihelim. Aslında
kuruluşun

bir topluluk içinde

karamsarlık saymayın,

şu

raporun

özelliği

bunu bir tür-

için bilhassa

meselelerimizi bundan böyle daha nesnel, daha gerçekçi,

tartışılabilir

ve

akılcı

yoldan aluak

bizirıı

için yeni bir

ışık

yolu
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olacaktır

c::c.ıı.o_

Şu

•.

Genel Kurul bize, bunO-an sonra daha

etkili oluak için bir

başlangıç noktası

atılgan,

yare.rLı,

daha

bulursa, bundan sevinne:U/····

yiz" He.kikaten de bunu bir eleştiri olarak söylelıliyoruı:;ı. Yani bu Ü?iİı ivarım..

çinde ben de

işler

·de_ çok büyük
Şu girişten

sevdiğin arkadaşlar

en

bir noktaya

yeceğir:ı.

Değerli

havası

değineceğim;

içinde bu ekonomi

halledelı!ez,

ana yu ri

ge:,-~

girişinin açısından yara::~ı:.c

benden çok daha. iyi takdir ederler"

toplantısı

de:ccce derece sosyal devlet, ekonouik

çc::r.·ç •c• ve sinde

d--

toplantısı. Ayrıntılarcı

ekonoui

arkadaşlarım

delege

Baitl:ı.

da var,

yapabilir.

sonra raporda, benin bu

gördüğüu

Ge_n\ôl

saydığuı,

toplum kesiti böyle her ueseleyi en· önde

duğm:ıuz

1.\ııce

En

bizio.

karıu

bileceğiniz

kadariyle
der:ıclccô:.s~;

düzeni, hatta sosyal

birtakın

te lkinler içindedir, haklıdır. Ni tekin bilirsin:'. z,
ne
snJt t;enel kaLm düzeni:. /seçkin değerli Genel Başkanıı::ıız tarafından, :c;

rl•c' bi.zl.er tarafJ_ndan bir yerde- yeterli görülDedi. Arkasından ekoncı:ıJJ:c

kr·r;u_ d-Lizeni

kavramı

ortaya

-'::~a.lnız

l

kavrar::ı

jandarrıa

rc.v:ını..sağlar:ıakla

t!rıtuHk

ortaya kondu.

devleti,
iş

yalnız

genel

gidişi

8Z gelişr;iş

ta"L'tJ.ŞtJ.k.

Sanıyorun,

G8.ha ÇOk

j_r;anso

ekonoı:ük

demokratik

anda sosyal devlet herkesin

herkeke Anayasa ile

sağlannn

yukarıdan

.c:cı-

nese:.Lecoı

.

birey bal';

aşağı

içinde bir

avukatın

..

Bütün ülkelerde sosyal de,r···

doğrul tuyu

bize gösteriyor, ama .) l<ur}.. n:
•• -

Yazılı.

daha ÇOk

unuı:ıi çağa

uygun

kavrayacağJ.Z,

. • Bundan evvelki

bU

gidiş

zanmı:.ı.nc'n

içinde

r:ıeselede

toplantılarda,

:ı.

lÇJ...;_l..-U.C

omuzuna daha çok biniyor. ·Bunu

Türkiye 'deki

o.nlayacağız,

varacağız

basılıyor.

ülkelerde bu sorumluluk hukukçunun, hukukçu

en di.nanik unsuru olan

ÖLcicU

Şu

için,

derıokratH:

·bu kadarla kalmıyor. Buı:ı,dan öte az gelişrıiş ülkelerde hukukc;t:•JJ.üıı

çağın
y

çekeçeği

kamu düzemi

bitmiyor. Zaten raporda da

üzerine özellikle parmak
1 :"c

Ekonorıik

üzerine

birtakın kuşkuları
di.:~zuni

atıldı.

daha

ÇO~L

dış Lıenlekui>·

hıı:·deJ ;yapılan to:plantılarda neler· tartışı:ıışlar. !şsizlikle nücadeü· -,;;ar~
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sosyalizas.yon var,
ği

kar:ı.ulaşt'l.rma vaxı.

sorunlar olarak, üzerinde

_:BUtün bunlar :_hukuk.ç-unu.ı::ı _hallede-c.e- ---'-sorunlar olarak ele

düşüneceği

alınuış.

Üstelik hukukçu; bunu demokratik yollardan ve bunun ötesinde yasal yollardan halledecek tek kiuse
toplantısını

ekonomik hukuk

için bize

olduğu

çok ouhteoeldir. Bilmiyorum
toplantıda

diği yazılı,

ana ben

zevk

toplantıya

bulunacaklar

adına

Bu

düşnüş.

girişle birşeyler yapılabileceği

kimler

Eğer

Genel Kurul ü--

katılacak;

Bize bu

mı?

çağrıyı alaoadıo.

bU.'1dan kendi

lanırsa,

bir nisyon

çok önenli buluyorum. Ana könusu hukuk refor--

mu olacak hukuk kongresinde böyle bir

yeleri de bu

ayrı

iş

için

çağrı

gönderih·

böyle bir olanak bize

oüyük bir nutluluk

bağış-

arz etoekten

duyac~ıoı

alırırh.

İkinci
öğrendiGioiz

sorun
ve

ölüı:ı cezası.

Raporda ölüo

birçok

bilı:ıediğioiz

cezası

üzerindeki bizin

mümkün olan en

şeyler

açık

dille an-

latıloış. Sonra, seçenekli ceza önerilmiş ve benden evvel söz alan değer
li

RI'kadaşlarır:ı

dan

yanlış

seçenekli

olduğunu

veya

cezanın

hangi nedenle uygulana ve kuramsal

tartışılabilir olduğunu

nçı--

ileri sürdüler. Benin

görüşün başka,

Şimdi

bu ölün

cezası

üzerindeki kuranlar,

li ni, gerekaiz tli diye ortaya
Ölüm

cezası_gerçekte

birşey geçoişte

ölüo

tışoa,

miden öte, ölüo
çığır

üzerinde

çok daha
tildiği

ölün

iyi midir, kötü

cezası

denen

şey

yürütülr:ı.elidir.

yararlı

bir çizgiye

üzere, ölüm

cezasının

cezasının kalkışl.

Bu

r:ı.üdür,

luoların gelişnesinin norr:ı.al

cezası

ölür:ı. cezası

olm:>.
diye

üzerindeki tar-

gerekli oi,
nasıl

üzerinde.yürütülen

vardıracaktır.

değil

var, bu

tartışoa

bizi

Çünkü, raporda çok iyi belir-

tarihi sürekli bir

bizin irademiz

gerek-

skolı:,stik

topluluklarda neden var,
çı~ır

cezası

gerçekliktir~ Ölür:ı. cezası

var, bugün de var. Öyleyse. ölüo

cezası

ölüm

bence bu biraz

atılırlarsa

bir sosyal, tarihsel

eğer

ilganın

dışında uygarl:ı.~ın

tarihidir. Yani
ve bütün top-

sonudur, !sterdim ki, raporda geçen

yüzyıl-
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da hangi ülkelerde ne oranda ölün
ne oranda gi tgide
ne kadar aza
ne kadar

çağa

hen de infaz

azalıyor

ve bize
şu:

Öyleyse bizim göreviniz
insanlık

hangi k&J.unda ölüm

azaldılar,

vardı,

bunlar o günden bu yana

cezası vardı,

gittiği

cezası

bir

zin evvelden söylemeniz bize bir türlü
lik, önden

söyler:ıe hakkı

dıracak ...

Böyle bir

iyirıserliğe

lıu

pü;yiik

ve

nasıl

kal-

her:ıen

Ne bu

Parlaı:;ıen

Türkiye'de ölüu ceza-

ama hiç ol.nazsa biz bunda öncü olacezasın

(Alkışlar) Be:ı:iirJ

gö-

budur.

çok

artı

hı:lli, burada, terasil haklarının

değerli

Hukuktan 22-23
25,

bi-

parlamen-

tasarı

olsa yer yüzünden günün birinde kalkacak olan ölün

Gençlerin
nauası

bu

kaptırrııyorun,

da hiç olr;wzsa biz bir onurlu öncü görevi. yapalım.
rüşün

bir Y,er

yarına tartışacak, ,ölür:ı. cezasını

kendimi

olasılıkla kaldırr:ıazlar,

Birliği

bir türlü ilerici-

sanriıyorur:ı,

to, ne de bundan sonraki yasaua neclisleri
sını

dünya,

cezasının kalkDasını

çağ dışılık,

verecektir. Ben

toya gidecekte, parlamento bugü;nden

bir

yerde hukukçular genellikle, avu-

istikamette ölün

Uygarlığın gittiği

değil,

iyi mi, kötü nü

katlar özellikle ve en özel olarak da Türkiye Barolar
alacaktır.

çağdan,

çizgisi neresini gösteriyor?

grafiğin

Ölür:ı cezası

bir yere gidiyor, bu

ölüu

şeklinde

ne kadar çoktan

cezası

arkadaşların tarafından

yaşında

15 eder 40

olüak

lazıra.

20-25

yaşında

Çok

nezun olur,

ve yeteneklerinin bulun-

uzun boylu dile getirildi.

avukatlık

stajını

da eklersek eder

Yani, buraya gelnek için en genç

yıl.

sevd.iğin

Sayar dün

vali olsun dedi,

birşey

Aslında

kırk yaşında

söyledi, valiler de hemen

seçinle

çalışan

yerlerde valilik,

Anayasa ~ahker:ıesi Başkanlığı, Yargıtay üyeliği falan ayrı ölçüler; onlar
bir türlü brokrasinin kendi

kallııpları

seçinle gelinir, Bizi seçen

küıselerin çoğunluğu

yoruz.

Bunların hakları

lattı; aranızdaki

var,

iddiaları

içinde

var,

çalışan

yerlerdir. Buraya

kiLller, hepiniz bili-

değerli Fadıl

Altop iyi an-.

kesintiyi ortadan kaldırmak lazımdır. Ölçü olur; 30

r

r
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yaşında başbakan

30

yaşında

hatta

Cunhurbaşkanı

al~yorun.

leri) Sözünü geri
bunlara bir

Şimdi

oluayan genç

bu

çoğunlukta

dan

bulunnası

için

cezası

kaçınılnaz

olduğu

Değerli

bir yol

yanlış

için

Hükümet

görev

ki, bu

yollu
yalnız

Anayasal

açıkladılar.

Hükünet

bunalın

gıHendiriyor;

oldu

Ben

artık.

sayarın.

bunalımını,

siyasal

bunalımı

bunalın

burada

değinilDediğini

öyle bir çizgiye

siyasal

yalnız

Maden Anayasal

şu

veya bu

Biz de bunun çözünü üzerinde kafa

bunalım

da

vardı

değil,

Anayasa Hukukunu il-

doğrultuda düşüncelerini anlattılar.

yornalıyız;

yani bir daha yeniden böy-

le bu rejini zedeleyecek, rejiLli tehdit edecek hale varan
karşı

bakının-

yani bizi ilgilendiriyor. Nitekü1_bu konu üzerinde bütün

Anayasa Hukuku bilginleri

~

olsa

Buna ayak

Bunu da gerçeklik

sanıyorun bunalın

bunalı:nı değil,

nasıl

duyuracaklardır.

olacaktır.

kıdemi

bir yolQur.

gibi, onlar da

dile getirdiler. Yönetin Kurulu raporunda buna neden
şikayet

sonra" ses-

da yeter.

artık kaçınılmaz

arzettiğim

arzetıb.eyi

arkadaşların,

kadarı

olo.ak kabil, o

burada seslerini günün birinde

direnek bizin için

yaşından

yolu bulmak nünkündür. Bir oranda

burada

arkadaşların

midir? •.. ("Kabil" sesleri)

da olnak kabil. (''40

Başbakan

başka çözüı:-ı

biraz evvel ölüo.

Tıpkı

değil

olo.ak kabil nidir 1

Anayasada ne gibi

şeyler

öngörülebilir, bunu

bunalımıara

tartışmalıyız.

Hewen

çözer uiyiz, çözmez niyiz, bilenen, ana sürekli olarak bu günün neselesidir. Bu günün meselesinde, müncel meselede bizim yer
. olacaktır

kanısındayım.

Bu Anayasa tadili
arkadaşıLı

Selahattin

madıklarını

lar.

alnao.ız yararlı

Aydın

geldi. Çok

burada bir

yanlış anıana

Anayasa tadilleri özellikle

r:Ldir, öbürleri

değerli,

çok sevgili

raporda Anayasa tadili tekliflerini uygun bul-

az önce çok etkin bir dille, çok

Sanıyorur;ı

eleştirilen

deo.işken aklıo.a

var;

coşkulu

Başkanlık

yargıyael

değil, yargının bağımsızl:ı.ğı

bir dille

anlattı

Raporunda, ki

atan Anayasa tadille-

için neler

yapıldı,

bunlar
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eleştiriliyor.

reforı::ıu

Ve değerli nrkadaşıı::ı yine en büyük coşku ile burada hukuk

dedi, adliyenin iyi

gelişmesi,

çalışması

iyi

arkasından

dedi,

Annyasa ile yargıya el atı:ıak olı::ıaz dedi ve bu o.rada maaşlara zaiı 1 ödenek-

evler

Ln', kalorii'erli

% 45

i'erli ev,

zarıla

Yargının

i'ilan dedi.

ve katip

kadrolarıyle

iyi

çalışnası yalnız

kalori-

sanıyorum

halledilmez,

Anaya-

sc:da yargının bağıı::ısızlığını, ;yürütoenin yargıya el atnasına karşJ_ k{Jyrıak
bı:;;üıılDaz

bir haldir. Elinden

"~·ef~ıruunun

çok ötesinde

gö.;:·ev

bağıDsızlığı alınnış

kalır.

Beni

bir

yargı

bağışlanası dileğiyle

zaten hukuk

bunu

açıkımıayı

sayarır:ı.

Burada, öldürülen ve i'ailleri bulunnayan gençlerden bahsedildL
Bu ep·:;y bir zanandan beri
:~1:.ntü

dovaı:ı.

edip geliyor.

Yalnız

acı

ile söylense çok şeyler söylenir. !ki açısı var, birisi kaba kuvvet,

dür~ünce çappışnası yerine kabu kuvvete başvurulr:ıa.. ..
bcm'~::J. ko.rşısında.

İkincisi,

y:ıkan

bu

rıahrem toplantılar:ı.ı:ıızda

en

burada uzatondan bir

noktayı

JÜreğirıizi yakDalı.

_,:}.:~.zc ;;üre,

9

Türkiye 1 nin

yurttaş da Öldü;

e görev

Bir hUkukçu e\-veJ.a

rada
e.dliyenin çalışması, i'aili neçhul cinayetler; soh/coun

Yıünız,

;:;:c;::>}lSJ.nG.a.

r

ile, yalm.z ü-

alnış

değerli

9

sınır

başka

aranızda yü.re;;:ı:ı:'.z::.

kendi
şey

aklına

geldi, o da

yakına.a öğrer..diği·

bölgesinde,

yurttaş ve böyle olur, bütün sınır böl-

arkadaşlarıı:ı,

bu arada

umarır:ı

bu

işin

htj-

ye.c:.ınrJ.ı çokton beri yaşatan Cenalettin Güçdenir açıklayacaktır, böyJ.e-

E'::._,,e

öldürı:ıe

L'J::Jj;:i

ldirJi

L.::r ",c·.

olayları lınlkırııza

iş bıraz

olr:ıarıalı,

-~,c,;c\: , :;_ üüze

onlara da

alnalıyız.

L

nas_ıl

yardıı:ıı

olmayan kimselere yö-

gürültüye gidiyor, öyle üzerinde çok durulmuyor, On-

çıkan ölür:ıler,

se tıe:p,:;iz,

desteksiz,

karşı

Belki gençlerin kendi
geçen sefer

olduğu bilinr:ıeyen

bj_zde bir türlü

gelneliyiz,

söylediğiı:ı

onları

da hergün nesele ola-

aralarındaki

gibi,

halkın

tartışrıa

ile

da böyle hLç

öldürneler le telef olup gi tnelerins

açık davranış

yeri getirecektir.

Yazık

ki, eskiden
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beri bildiğim, fakat yeni ve değerli örneklerini ~ok yakında gördüğün,
· yaln:ı.z seçkin bir ceza hukUku bilgini değil, yalnız çok değerli bir avukat

değil,

zananda

aynı

ğerli Başkanın

dine

yazdığı

gerçek
rını

ya

son

yazısında

men kendisine

güç, kendisi için bir engel
okuyasın:ı.z.

bunal:ı.ı:ı

öğretilen şeylerin

Şiı:ıdi buı'ada

tının anıları.

aydın kuşkusu

bunalın

içindeydi ki, ora-

içindeydi ki, dersten on

tekrar etset'l

alırım;

Hepinizden istirhan ederin, çok güzel

için bir
buyazıyı

Dilerin hepiniz

zamanım.zı

rag-

altıasına

kendisi için bir zor, kendisi

olduğunu düşündü.

ile, bir

ve sorula-

düşüncelerinin eleştirilerini

o genç kiubilir hangi

ve kirabilir hangi

de-

olduğunu gördüğün

ve burada bir gerçek

kendi

!şte

dile getiriyor.

sanatçı

bir genÇ avukatl.n intihar etmezden evvel ken-

açıklıyor

uektubu

aydın düşüncesiyle

vardı

az bulunur bir

eşi

bir ceza avukaBen çok bü-

yazılar.

yük zevk1e okuyoruu, çok güzel yaz:ı.lar ve o gençleri, o araı:u.zda Frenk de;..
yimiyle, sempati
ğiı:ı

kuruluasım.,

yak:ı.nll.k,

duygu

gençleri günün birinde bir oranda burada

birliği kurulunsını
görr:ıe

dileği

ve

istedi-

inancı

ile

hepinizi engin saygılar ve sevgilerle selÔ.ularl.m. (Alkışlar)
BAŞKAN-

Söz

Teşekkür ederir:ı.

sırcısı

!stanbul Delegesi Arif Eilgin'de, buyurun.

ABDURRA.EIJ!.iAN AR!F B!LG!N (!stanbul)-

Sayın Başkanlarıı:ı,

sayın

mes-

lektaşlarır:ı;

EvvelÔ. huzurunuzda şu kong~e için bütün inkÔ.nlarl.nın üstüne çıka
rak gayret
çok

sarfetmiş

değerli Başkan

olan sevgili

ve Yönet'icilerini

Değimıek istediğir;ı,

ancak
nun

beniı:ı

belki

tascırısı;

Saı:ısun

tazla bir

suçtan zarar görenlerin

arkadaşlarımı

arkadaşımızın
kuşku

ile

tasvibine nazhar olan

endişe

duyduğuu

bir ka-

kanun

tasarı-

korunuası hakkındaki

sı.

Arzetueye

çal::ı.şt:ı.ı::ı,

ve

teşekkürlerimle selaı:ıların.

konu pekçok

lüzuı:ıundan

Barosu mensubu

be],ki ben çok

kuşkuluyum

veya b:irhusus dik-

- 90
katlerden

Zannediyorun, biliyoruz ki, memleketinizde hukuk dev-

kaçtı.

letinin yerle ŞL1e si
çok öteye bu

problerıi,

içinde yetkilerini kullanan

kuruluşlar

vetini kullanan

ı:ıüe ss e selerin

kuruluşların,

kişilerle yalın vatandaş

mevcudiyet inde n
devlet kuv-

kişilerle

kendini

arasındaki ilişkilerde

gösteren bir- problemdir.
;~indi düşüne lin,

önümüze gelen kanun· teklifinde bir

davanın

kara-

ra bağlanrıasındarı önce, yani, bir hakim güvencesinden çok önce bir savcının

iddianauesiyle veya bir sorgu hakinininin son tahkikatın açılması

kerınrı

bir
na

ile beraber ve otonatikman

"uenkullerinin ve alacak ve

şöyle,
alım1ası

su.

o

o

ço~u

tasarısını

rak

düşünün,

edilen

dönende,

bir an

son dört sene içinde

kanuniaşmış

olarak

:mallarının,

herşeyinin

rehin

ta-

altı

açıluası hakkındaki

açılnış davaları düşü

vardır.

zararların,

Herbirisinde

girniş

ola-

hatta nevcut

olduğu

iddia

.sırf

iddia

r.ıakamının

iddiammesinin tanzirüne veya sori
kararından

sorgu hakirainin

ka-

şu

yürürlüğe

düşünün,

tünü için rehine varan ve

o.çıhıesı hakkındaki

~

şu

herbirisinde nuhtemel

zararlo.rın

kik2,tın

parasının,

beraatle neticelerren pekçok ithalil

nun

bütün

ve gayrimenkulünün, varsa elbet, ipoteklenuesi söz konu-

o"

Geçirdiğiniz

nün;

sanık hakkında

son

tcı.h

tahkikıiı.tın

i tibaren derhal neriyete

girecek olan ve kişiyi, sadece kişiyi değil, onun eline, ekı.':leğine bakan
yakınlarını

da

perişan

Türkiye 'nin

şartları

yahut teklif edilirse
sırf

edecek olan bir rehin söz konusu
içinde

artık

kanunlaşırsa,

artık

bu kanun
bir

olacaktır.

tasarısı kEmunlaşırsa,

davanın

bitnesiyle

değil,

bir iddianamenin tanzir.ıiyle bir kiı:ıseyi yok etr.1ek mfu1kün olacak ar-

·kadnşlar.

Hiç

değilse

beraber yok etr,1ek

ekononik olarak ailesiyle

müı;1kün

herşeyiyle,

goleceğiyle

olacak.

!ddiannneyi tanzim eden

savcı

son

tahkikatın açılmasına

karar ve-

ren sorgu hakini hangi şartlar altında çalışırlar, çok çok iyi biliriz.
Savcı

iddianamesini başka bir davad::ı. şnhit dinlerken alelacele yeni bir
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davanın dosyalar:ı.nı karışt:ı.rarak

iddiananesini tanzin eder, :ve, s()rgu ha-

kini çok defa özellikle taşrada mülakatiard~
kadastro hakiraid:ir, kendi_,r .·
si kadastro tahkikat:ı. yaparken katibi, başkatibi sorgu ifadelerini alır
ve hiç bir

şekilde

şu

leyeyim

iddia edemeyiz ki, hiç

değilse

şekilde

son takdinden sonra, hiçbir

uu.halif

ueflıuın.u

ile söy

iddia edeueyiz ki, Tür-

kiye'deki sorgu ha13;:imleri Türkiye'nin en degerli hakimlerid:f.r. Bunu söyler.ıemi'ze

icikan yok

savcının

bir

kendi

arkadaşlar.

Kapall

düşüncesine

bagll. .. bir iddianamenin bu
:- j

re

varnası

ihtiualini lütf.en

kapı].ar ardında

bir sorgunun veya
çeşit

-i·

düşününüz.

Barolar

..ôirliğinin

netice le-

böyle

bi:ı;,,

teklifi götürmesi halinele b:)..r; daha kendini/zin de böyle bir teklife,· ta.sarayı

yahut kanuna karş:ı. çikua'LJ.mz imkanslZlığ:ı.nı da lütfen hatırı'U:ı.za

getiriniz.
Biliyorun, herkes kendi
bu

çocuğunu

çok sever. Yönetin Kurulumuz da

elbet beniuseyecek, ama bu çocugun .giderek bir

tasarıyı

Frankeştayn

olnasından korkmanız. lazım.

Kanun

tasar:ı.sı

bütün bu riskleri

yanında,

bu risklerden öteye

bize ne getiriyor? Zaten ihtiyadi hacizlerle talep halinde vaki olabilecek

birtakın

söz konusu,
fayda
lar?

güveneelerin

kendiliğinden gerçekleşmesi

tartışıldığı

Batı

atılması

söz konusu. O riskle bu

takdirde hangisi üzerinde durmamu gerekecek

dünyasJ.nda bu kanunlar olabilir, ar.1a bizim

uzun uzun dile getirildi. Biziu
ins.anların

ortaya

otor.ıatiknan kendiliğinden

şartlar1r.u.z

nenleketiı:ıizin şartlar~

ufacık
arkadaş

burada

içinde henüz

insanlara cebretmesinin taciamen bertaraf edilmedigi ülkemiz-

de, köy kahvelerinde hatta,

bırakınız

küçük hesaplar üzere iddianame tanzimi

siyasi

davaları,

köy·kahvelerinde

imkanlarınl. düşünün, sırf buir;ı.-

'

kanla:r:._...§:.Ç_:ı,.sından düşünün bu tasarınl.n üzerine çok ciddiyetle eğilmemiz
ı azın.

Ve bir ufacık parantezle birazcık daha ilave yapalım konuya;

\
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Türkiye'deki

davaların,

ceza

olmaksızın açılmış

ceye, kesin

haklı

beş

süresini lÜtf!')n

çaresizlikleri

hatırınıza

Başkanımızın

Bir

hatırınıza

iddiananelerin netigetiriniz, asgari üç

zarfında

henüz

adına

tasarının gerçekleşneciesine

getiriniz ve

Yönetin

değilse

bu konu üzerine bir defadaha

ufacık noktayı

yan tesirler

gireceği inkansızlıkları,

dava boyunca

künse hep beraber gayret edelim. Hiç

davaların

edilniş

sene, dahn fazla bu süreler

sanık dediğiniz kişinin

sadece

açılmış

tanzin

davalarının,

hükrııe varış

sene, dört sene,

endişelerle

ayrıca başka

eğilmosini

ve

I~urulunun

mümsayın

rica ediyorum.
hatırlatmak

bir bahis olarak

is-

tiyorun. İstanbul Barosu Yönetin Kurulunun bir kararı olduğu için huzuarzı

runuzda arzetmeye mecburun. Genel Kurula
retlerinin

Yargıtay içtihatları

ı::ıesele

aslında avukntlık

sel,asidir. Bir

olnadığı

muvacehesinde aksine mukavele

halde avukata verilmenesi konusu.
gibi,

söz konusu idi. Vekalet üc

Yargıtay kararlarından

kanu,nu

davanın tarafları

ı::ıeselesi değil,

ancak dava

ı::ıasrafları

da

bilindiği

fakat bir usul

r::ı.e

ile ilgilidirler

ve masraflar meyanında olan vekalet ücreti de ancak taraflar arasında
dağıtılır

söz konusu olur,
O halde

yapacağınız

kanunundaki bir
olmak gerekir.

şey,

Yargıtay içtihatlarının

Avukatlık

tadilatın,

Yönetir:ı

hükmü

Kanunu

bu konudaki bir

çalışmalarından

ana

noktasıdır.

da öteye usul

tndilatın gerçekleştirilr:ıesi

Kurulunun bu husus üzerine

eğilr:ıesini istirhar::ı.

e-

derii1 ..

Bir

küçük nokta, Nabi bey

diğer

üstadıı:nzın

da bir nebze

leri gibi, bundan evvelki Genel Kurulda Yönetin Kurulu ve
r:ıız

sibernetik ve elektronik bilgi

leceklerini ve ciddi
rrıporda

bu hususa

derlenr:ıesi

çalışmaya

dö:rt-beş

brrlısGtnekteler.

Biz

İstanbul

bir

sayın Başkanı

konusu üzerine titizlikle

geçeceklerini beyan

sntırlık

konusu, ki bu yoldan

işler:ı

değindik

etmişlerdi.

kısıı:lüa değinilr:ıekte,

yapılacaktı,

bu konudnki

eği

Bu son
kanunların

çalışnalardan

Barosu Yönetin Kurulu olarak neseleyi titiz-

r
- 93· likle takip ettik. Zannediyorum devlet
zorlukları karsıısında
diğer Bakanlıklar

le
tek

kuruluşlarıyle

olacak, bu konuda

şindiye

topla:r;.tıdan, lViayıs ayında yapılım

istirhnn

eğinilnesini

Birliğir:ıiz

küdnr Barolar

Organları arasında yapılan ter:ıas

ve Yüksek Yarg1

bir

toplantıdan

dan sonraki dönende konunun üzerine ciddiyetle
le

nesainin

teşriki

bir

öteye geçmedi. Bun-

eğinilmesini,

daha ciddiyet

edeceğiz.

Bir diğer şahsi görüşürJ., Yargıtay Kuruluş Kanununun 8 nci naddesinde

nizanıanan

kınız,

Aslında

tevhidi içtiho.tlar.

'ne

tarafından bakarsanız

ba-

tevhidi içtihat müessesesi, bizatihi bu nüessesenin kendisi Anatananen

yasm:ııza

aykırı

bir kaide tasarruf müessesesidir,

istar edilen kaide

tarafından

tasarruflardır

ya:t'gı

o:t'ganı

ve bu kaide tasarruflar

hukuk devletiyle kabili telif oluayan en garip şekliyle nakanble şaDil
değilse

kaide tasarruflar olarak görülürler. Dünyada hiç
oluak

bulunan dünya devletlerinin hiçbirisinde

iddiasında

içtihat

kararları

prensip

kararı

ler

şeklinde

yoktur. O kadar yoktur ki, hukuk genel
karar

adı altında

değil,

hukuk genel

neşretr.ıeleri,bir
kurullarının

dava

bir dava

hukuk devleti
Yargıtayttevhidi

kurullarının

dolayısiyle
dolayısiyle

tevhitprensip

kararı neyanında bir karar verneleri DÜelliflerce ciddi şekilde kınanır

ve

Yargının

ker ele
dan

Hürriyetine

karşı

alınacak yargının

bakınca Yargıtay

bir tecavüz addedilir. Olaylarda teker te-

hürriyetine

karşı

Kanununun 8 nci unddesinin ve

de yer alen tevhidi içtihat raüessesesinin
yebancı, r:ıevzuat rıisali

lunun bir

Bfi-ÇiKAN-

bu kadar,
Teşekkür

Bu arada bir
li Barosu

\

yeri

çalışna yapnasını

Sözleriılı

Başkanı

bir tecavüz addedilir. Bu

teşekkür

mevzuatında

da,

dilerin.
ederin.

(Alkışlar)

ederiz.

telgrafı

Behçet

Türk

bu madde-

gerekir. Bu konuda da Yönetin Kuru-

olı~aı::ıak
şahsen

aslında

dolayısiyle

açı

okunama

ı:;ıüsaadenizi

Çanakoğlu'ndan

geliyor.

istirham ederim. Deniz-
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geceleyin
ıstırabı

şahsi şikayote

gündür bir üyenizin

çağrıldığı

karnkolda

ve

dövühıesi

şehir dışınn bırakılnasının

Adli soruşturnil sonunda iki koniser tutuklanmıştır. Birlik

iç~inde olnaı::ıız

gereken bu

yasanızı

da

sırnda ~ İzrıir

Barosu nensubu bir

bu baro ile neznket

çiğneyerek

tenası

iftiralar dolu bir tutuklanaya itiraz dilekçesiyle
üzüntü

duyduğurıuzu Türkiye·avukat:iarının

isteriz,

Toplantının

sonunda

olaylarının kınanı:ıasını

kararlar

alacağına

yayınlanacak

uüntaz

üyelerinıiın

inanarak

dahi

yapr:ıadan

görmekten

teı:ısilcilerine

bildirmek

bildirinizde son avukat dövne

Uluswnuz ve

saygılar

arkndaşıı:ıızın

karşıı:ıızda

bekliyoruz. Bu vesileyle gücünü

lan Sekizinci Genel Kurul
rına

konu bir yüzünden

içindedir. İçişleri Bakanlığı iki nüfettişi ile idari tahkikata

başlEmıştır.

neslek

beş

hnklılığından

meslektaşlarınız

a-

yara-

sunarın.

Denizli Barosu
Behçet

Bnşkanı

Çonakoğlu"

(Alkışl::ı.r)
Bl\.ŞEJı.N-

savver Bildiri
İLHAN
~

ram

geldiği

GENEL

Efendin, nüsaade
hazırlama

bu

buyurursanız

Komisyonli?a tevdi ediyoruz Divan olarak.

MERTSOY (Denizli)..,. Müsao.de ederseniz bu nevzuda
zaınan konuşacağım,

BAŞKAN

FARUK EREl\JI-

le intikal ettirildi. Telin

izahat

Değerli

alındığı

f1ıkat

olan vaka

sonra Ankara 'yn hareket
hakkında

BAŞKAN-

şindi

Teşekkür

ne slektaşlarıı:ı, bu olay bize tel-

ertesi gün

BAŞK.AJII -~

1

i

\~

Buyurun.

ettiğiniz

İçişleri Bakanlığına

müfettiş rıahnlline

için, bugün telgrafta

biz-

gönderilyazılı

bilgi sahibi olduk, arzederin.
ederiz

CENGİZ İLHAN (İzrıir)-

run.

konuşna sı-

vereceğin.

zat gi ttin, Bakana durunu nrzettin, henen iki
di,

telgrafı kurulması ı:;ıuta

efendiı:ı.

Müsaade ederseniz usul

hakkında

söz istiyo-
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CENG!Z !LHAN

Tolgrofın r:ıetninde
dövı~ıe

nizin bu

!znir Bnrosundan bir

olnyı dolayısiyle

şikayet

tiliyor ve bu

kısaca şunu arzetr:ıek

Efendin,

neslektaşırıızın,

kararınn

tutuklniJ.a

istiyorun.
bir üye-

ettiği

itiraz

belir-

ediliyor.

Öyle zannediyo:ç-um ki, bunun şike,yet nercii sayın Genel Kurulunuz
değildir.

Bunun şikayet nercii !zııir Barosudur. Bu !znir Barosunun yetki
inceler::ıe

leri dahiline giren bir nevzudur. !znir Barosu bu konuda
sonucuna göre bir karar verecektir.

caktır,

dıim

yapılıp

herhangi !zrJ.ir Barosunca bir incelone

hususta bir karar alna durununda

Divanınız

bu

!LrlliN

nin

~ffiRTSOY

ait

olduğu

yere havale

etniştir.

konuşsun"

tanırsanız,

izahat vernek

sesleri)

Bu hususta da bir önerge var, "Denizli Barosu tEmsilcisiöne

konuşnasını

.konuşnasını

bu

(Denizli)- Efendin, nüsaade ederseniz Denizli Baro-

("Konuşsun,

Bu hususu
di

verr::ıedon

Ese.sen kongrenizin bir karar alnasina lüzun görülmeden

telgrafı

BAŞKAN-

bir karar

şindi

değildir.

su tensilcisi olarak bu konuda bana öncelik
isdterin.

Genel Kurulunuz

budur efendin.

Maruzatın

BAŞKAN-

Sa~ın

yapa-

alalın"

derler.

oylarınıza sunacağın.

Denizli Barosu tensilcisinin

kabul edenler •.• Etneycmler ••. Kabul

!LHAN MERTSOY (Denizli)- Efendin,
yın Divanı,Genel Bo.şkanıruz:ı.,

edilmiştir.

s.özloriı:ıe başlanadan

İdare Hoyetiı::ıizi,

Genel

şin

Buyurun. ·

evvel sa-

bütün delege arka-

daşlarıı::ıı en derin hürmetlerirıle selamlar, Denizli Barosunun size selam

ve hürnetlerini,de

iletı:ıeyi

bir borç

Şiı::ıdi, ı::ıuhteren arkadaşlar,
tın

biliriı::ı.

günün aktuel r:ıevzuu olarak bir avuka-

dövülne hadisesi hakkında heyetinlinizi tenvir etı:ıeye çalışacağım.

Mesele

şudur

efendim:

Bir avukat

arkadaş

ev sahibi ile ufak bir

nünakaşa

yapar. Bu nü-

nı

versin ...
RİFAT VERDİGİL (Tekirdağ)-

Bu konu bu Mecliste

nasıl görüşüle-
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w.ez, bend{lniz bunu

şülüp konuşulLmsı lazıDdır.

arkodaşımızın

da ait olsa, bu Mecliste görü-

anlayar:ıadım? Barolc:ıra

Böyle bir hakorete naruz kolon bir avukat

durumunun bu Mecliste konuşuluası lÔ.zıı;ıdır.
diye

BAŞKA!'I- Görüşülr:ıeyecek

birşey

yok e.fendin.

Görüşü;ıemeyecek

olan uevzu, lzuir Barosundan bu işin vılıkaletini derulıte eden ve itiraz
dilokçesi yazan avukatın tutunudur. Bu !zair Barosunu olakadar'eden, daha sonra da Borolar Birliği Yönetim Kurulunu alakadar eden bir uevzudur.
Bu nevzu görüşülneyocektir. Yoksa dövülue hadisesi pek tnbii ki görüşülecektir

arkadaşlar.

(Alkışlar)

!LHAN lviERTSOY (Devanla)- ..• Ve
cenin tenha

saatında

ve hatta

arkadaşımız

hayatının

orada

tehlikeye

düşnüş

içinde büyük yalvarno. ve yakaronlarla kendisini

şesi

pestil gibi bir hale getirdikten sonra

ağır ağır

olDas-ının

bırakıyorlar,

Sabaha

bırakıyorlar.

parça kendisinde yürüne takati buluyor ve

bırakılıyor;

karşı

ge-

endiama
bir

Denizli'ye geliyor

ve bu şikayetlerini yapıyor.
Gayet tabi karakolun bernutad daina taktikleri veçhile, yok e.fendim diyor,
Ben

ı:ıerdivenden düştü

buııa şahsen inanr:ıadın.

·duğu

de onun üzerine eli yüzü

Yalnız,

için, delil toplamada biraz daha

dise nahallinde benin elbiselerinin
savcılığa

nız,

arkadaşınız

lamuş

düğmeleri

elbise

savcılık

ve

orada diyor, ha

parçaları kopnuştu,

r.ıahallinde bunları bulacaksı

gidiyor, mahallinde

parçaların:ı.

diyorlar.

ne de olsa bir avukat ol-·

uyanık davranıyor,

uürac.aat ediyor, süratle gidin,

diyor. Ve

kanadı

hakikaten buluyor,

kopmuş
Çawlık

düğnelerini,

parça-

denen yerde.

Bunun üzerine hadise, ki bana da gelirken intikal etti, son günlerdeydi, ondan sonra seyanate
Başkanlığına,

çaktık,

Dahiliye Vekaletine,

hadise süratle Barolar

Adliye Vekaletine intikal ettiri-

liyar ve hakikaten de sayın Hacanızın beyurdukları şekilde
mız

Birliği

'

sayın Hoca-

alakadar oluyor ve Dahiliye V~kaletiyle konuşuyor, Vekille bizzat
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konuşuyor

ve iki

müfettiş

gönderiliyor. Bugün do

Baro

sayın

Başkanınızın

1

l

telgrafından

öğrendiğinize

bu iki koniser

göre~

tutuklansın.

arzu ederdi ki, Emniyet Müdürü de beraber

ama gönül

tutuklanıyor~

O da herhalde bir

f

i

Menurin Muhakenat Kanununun

zırhı arkasına

inşallah

edilemedi tahnin ederim. Belki ileride
nizli Vnlisine Enniyet Müdürü
tir,

arkadaşlnrır.uz

teenr:ıül

gizlendi ve o itibarla tevkif

hakkında

o da tevkif edilir.("De-

tel çekelim" sesleri) Bir teklif-

buyursunlar,

gereğini. teenrrıül

hakikaten hadise çok çok çirkindir. T::>,bi

şimdilik

bile

buyursunlar ve

bildi~iniz

işin

bu kadarıdır. Bundan sonrası için neler coreyan ettiği hakkında pek tabii
burada

olduğun

için benin

vereceğiıı izahatın dışinda kalıyor.

NECLA ERTEL (!stanbul)- !zrür Barosundaki
!LHAN MERTSOY (Devanla)-

Şirıdi

telgraftan

arkadaş

ne

yapı:nş?

öğreniyoruz,

tevkif edi-

len koniserlerin veknletini alıp, itirazda bulunrıuş olduğu anlaşılıyor.
Gayet tabii bunun da bir nesleki tesanüte uygun olrıadığı kanaatindeyiz.
Yalnız

!znir Barosu

Başkanı arkadaşınızın

da

buyurdukları

veçhile, her-

halde İznir Barosu bunun g~reğini tee:c:ırıül edecektir.
Ve hakikaten çok çirkindir beyler. Bu bir yönüyle avukatlara verilen değerin naalesef henüz cerıiyetiniz içinde miktarı kafi anlaşılamruJış
olnasının

Bir

acı

bir sonucudur.

hatıranı

nakletnek isterim, bir

te pasaportuwuzda avukat kolinesini okuyunca
avukattır,

nuayene tabi olnaz

kede bir avukat olarak

denişler,

gördüğünüz

ülkeye

dış

yaptığınız

gür.~ük memurları,

buyurun

nuanele bu

denişlerdir.

seyahat-

naden ki

Bir

dış

ül•

olnuştur.

Onun için çok üzücüdür. Malun Aluanya'da

ayrıca

bir noterlik mü-

essesesi yok. Avukat aynı zamanda noter. Veknleti de tanzin eder, icap
eden nukaveleleri de yapar, hen noterdir, hen
bir nevzudur ve

ayrı

bir konudur. Ancak,

terin ki, bu ve buna benzer

birtakın

şu

avukattır.

vesileyle

olaylar cereyan

Ne ise o

ayrı

şunu arz~tnek
etı:ıektedir.

is-

Haki-
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katen birçok uevzularda necburen karakolla

olmaktad:Lr, mecbu-

işleriniz

ren nüvekkiller kanaliyle vekalet aluaya gi trıekteyizdir,
şekilde clövj.ilnüş olmanın

adımlar ağır

üzüntüsü içindedir. Bize vekaletnane verı:ıek isvekaletnaı:ıe

terler, noteri sokmazlar. Wateri karakala sokr.mzlar bir
mak için;

bırakın konuşturnayı.

Onun için, hakikaten bu

bir,onların

da gizlendikleri

olduğu

gizli

avukatı soknayız
ı;ıız

da

iştirak

derler ve

ı:ıaalesef

bu fikre biraz da

o-

tahkika-

hiçbir surette

sayın savcıları

etuektedirler.

Yani, öyle
tahkikatında,

hazırlık tahkikatında

için. Bu itibarla,

zırh şu

hazırlık

luyor, birincisi Nienurin lVIuhakenat Kanunu; ikincisi de
tı

al-

ki

hı::diselerle karşılaşıyoruz
savcının yanında konuşr:13

ki,

eğer

nüsaadesi

şahsa hatirlık

bu

vardır

göre, bunu bazan

sayın savcılarınız

buna

o anda gider ve kendisine gerekli hukuki

rağnen eğer

lunabilirsek bir

haksızlığı önlemiş

gücünüz yetuiyor, hakaretlere uaruz

da tatbik etnek

usul kanununa

ister:ıenektedirler,
yardımda

bu-

olabiliyoruz, fakat bazan da buna
kalıyoruz.

Muhterem arkadaşların, bu nevzuda zannediyorur:ı ki, heyeti alinizi uiktarı kafi tenvir ettin. Tabi bundan sonraki coreyan eden hadiseler
burada bulunnan itibariyle takdir buyurursunuz ki, herhangi

hakkında,

bir uallioatın olamaz,
Mçı,den

ki lütfeclildi, benin konuşr:ıaı:ı ' ·.öne alındı; bendeniz de

birkaç noktaya tenas otnek suretiyle sözlerine son vernek isterin.
Muhteren arkadaşlar, kabul etnek lazım ki, bizin dertleriniz
Adıiyenin

dertleriyle birçok noktada tedahül halindedir.

di bizin de

derdü:ıizdir.

Biz falan

nahkeı::ıeye

gittiğimiz

Adıiyenin

zananda

der-.

zabı t

katibi olnayışından, yahutta hakinin oluayışından dava görenezsek elbette bu avukatlık yönünden de, hakiulik yönünden de birtakın nahzurlar
arzeder.

Şiudi,

bu ana kadar

yapılan konuşnalardan şunu anlıyorULı

ki,

-
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hepiniz adiiyeden birçok noktalardo. dertliyiz. Eu dertlerinizi bence iki
kısındo.

diğerisi

toplanak nünkündür. Birisi, naddi nevzular,

neseleleridir, Mevzuat neselelori için

de nevzuat
birçok öne-

kıyı:ıetli arkado.şları~1

rilerde bulundular, onlar üzerinde arizanik

ana

çalışılsın,

herşeye rağ

nen bir zauan neselesidir. Fakat

ı:ıaddi

hallili kabildir. lvleseln, bir adli

tıp r:ıüessesesi vnrdır. Muhterer:ı arkadaş

lo.rın,

::ıdli tıp

nüessesesi kurulamaz

bütçe ueselesi olan bir
keı:melen

tıp

adli

tıppı

ya

yeri tevsii

ı:ıeselesidir.

Bir bütçe

gerekli tahsisat

ı:ıevzuda

bulunduğu

LJ.ı?

etı:ıek

ayrıldığı

Bir

zananda nü-

suretiyle, !stanbul' daki

tevsi etnek suretiyle bunun halli veyahutta Anadolunun nuhte-

köşelerinde

lif

kanaatiı:ıizce heı:ıen

bir adli tıp nüessesesinin ıslahı çok zor bir iş nidir? İkinci ve

üçüncü bir

adli

neselolerin

adli

tıp

açı::u:ı.k

nüesseseleri

suretiyle bunu

kolaylaştır

Dak k8bildir,
Hepinizin derdidir. Adli tıptan birşey soruldunu altı aydan veya
bir seneden evvel cevap geliyor rm? Çok defa bakıyoruz, adli tıptan cevap
gelnediğinden

tıptan

cevap

lehinize bir cevap geliyor,

ı:ıüspet,

Hepinizin

r-

talik, adli

başından

geçen

vakalardır

gelr:ıediğinden

ı:ıüvekkil

hir sene

talik, sonunda da
;:ıüddetle

ye. tıyor. , •

bunlar. Binaenaleyh, ki emsalleri

iı.v-

rupada, yani nodern ner:ıleketlerde değil, akabinde adli tıp nüessesesi işe
el kor ve süratle adiiyenin önüne
ki, bir adli
tı

tıp

ilrıi

verileri kor.

Aı:ıa

çalışşın. Yazarsınız

nüessesesi de böyle

gönül arzu eder
çizersiniz, al-

ay sonra, bir sene sonra gelen cevapta nüvekkilin lehinedir, ndan yat-

tığı

ile

kalır

Tabii

ve boraat eder .• ,

bunların ~slahı

kabildir. Yani bu noktada

sayın Başkanıuız

ve sayın İdare Heyetiniz niktarı kafi denarjda bulunabilirse, niktarı
k2fi de hani Adliye Vekaletini:r
run ki, biro.z daha
Avukatların

ıslahı

r:ıüterrıo.diycn aşındırabilirse,

zannediyo-

kabil olur.

ücret neselesine

geleceğin.

Say:ı.n

Necla Han:n buyur-

dular, hakikaten biz müvekkillerle
şı karşıya geldiğimiz

ıoı-

pazarlık

mesleğimizde birtakım

müddetçe

olduğu

Biz, ki birçok Avrupa memleketlerinde
da

karşı karşıya gelmediğimiz

gari ücretler tespit

kıran kırana

edildiği

gidecektir

aksamalar

olacaktır.

gibi, müvekkille para mevzuun-

müddetçe birçok dertler.halledilecektir. Asmüddetçe bunlar halledilecektir, ama halleşeklinde,

dilmeyipte bir serbest rekabet
mi,

mevzuunda, para mevzuunda k

arkadaşlar.

sahası şeklinde

mütalaa edildi

Bunu böyle kabul etmemiz

lazım.

Hakikaten ücret meselesinin bir barolar mevzuu haline getirip, müvekkille
bizim

aramızda

nüyle

sayın

Ranıının

Necla

Yalnız

mutabıkım,

kalkmasına taraftarım.

gittim, birçok yerli
konuştum.

dedi adam. Ne

Necla

hanımın

ölüm ceza-

İsveç Kanunları nasıl

beyler,

İsveç'e

bizim Türkiye'den giden Türk

yapıyorsunuz

kaçakçılığı yapıyorsunuz

filan dedim, buna

İnauır mısınız

işçilerle konuştum,

Dedim ki,ne

büyük ümanis fikirlerle söyle-

cezalarının kalkmasına taraftarım,

niyor; siyasi suçlarda yüzde yüz ölüm

çileriyle

sayın

mevzuunda, ki raporumuzda da var, bununla yüzde yüz muta-

Birçok yönleriyle

birçok sahalarda

büyük yarar görürüm. Bu yö-

fikrine iltihak ediyorum.

hemen akabinde ilave edeyim,

larının kalkması
bık değilim.

çıkarmakta

bir ücret bahsini

burada?

iş

Kaç~kçılık yapıyoruz

dedim, afyon, eroin ...

Nasıl

olur

müsaade ediyor? Ne olacak, ver-

elikleri ceza altı ay yahut bir sene, daha fazlasını geçmiyor ... MalUınu
iiliniz

Timotholayında

onun için

zalar. Onun için icabediyorsa
~endim.

'.eğil.
!azı

Yani, Avrupada birçok

.akikaten

kalkmasına

da

cezaların

alınsın,

~kikaten

bir idam

cezası

da

da

ağır

görülüyor ce-

dediler. Bu vesileyle

hakikaten bizdeki

kaçakçilığı.

ama bir idam

taraftarım,

bırakılsın manasında

koptu, çok

yatıp çıkıyoruz,

Bizde idama kadar gider eroin

iktisadi tedbirler

erbest

kıyametler

manasında ağır

O itibarla, önleyici

cezası

da eroin için çoktur,

ama hani bu husustaki cezalar

konuşmadığıını

fazladır.

öğ

kalksın,

takdir buyurursunuz,, ama
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Yalnız,

haşımdah

dan;

tüm

cezalarının

geçen çok

acı

kalkmasının

olayı

bir

mübaşiriyle münakaşa etmiş,

evine gidiyor,
şındaki

mübaşirin

salıayarak

doğru

şahıs mübaşirle,

yani mahke-

evine gidiyor beyler;

evinde bulunan bir

çocuğunun kafasını

şu bakım

arzetmeme müsaade buyurun:

Birgün bir kazada mahkemedeydim. Bir
menin

aleyhindeyim,

üç

yaşında,

yaşında,

balta ile kesiyor ve üçünün de

beş

ya-

saçlarından

tüyler ür-

vahşet

adliyeye getirdi beyler ... Yani bu derece

mübaşirin

pertici bir hadisedir. Hala hatırladığım zamanda hadisenin tesirleri altında kalıyorum

ve bu bizim gözlerimizle

gördüğümüz

bir hadisedir ve bu

adama ben de hakim olsamtereddütsüz idamı yapıştırırdım.
BİR

DELEGE- Hastaneye gönderirdim ben .•.

İLHJı.N

MERTSOY (Devamla)- Hastaneye de gönderdik,

akıllı çıkt-ı

be-

yefendi.
BİR

DELEGE--

Akıllı çıkmaz,

onu

akıllı çıkaran

doktoru hastaneye

göndermek lazım.
İLiiAN

MERTSOY (Devamla)- O

başka,

o

kadarını

bilemem.

Binaenaleyh, birçok noktalarda zaten mahkemelerimizdeki

teınayül

ve Teınyiz Mahkemesinde içtihatlar o merkezdeki, idamdan (59 dan) çok de~

- fa

çıkıyorlar

arkadan 1960 dan sonra

miştir,

adam

zateno Faka.t bu adam, bu hadise 1960 den evvel cereyan et-

çıktı

çıkan

af ile de

geldi.

Binaenaleyh, hakilcaten
taraftar

aflar geldi, son

çıkan

değilim,

bazı

ama.bazılarına

ahvalde idam

cezalarının kalkmasına

arzettiğim şekilde,

da

hiçolmazsa De-

moklesin Kılıcı gibi bu hüküm kalmalıdır beyler. H~la hadisenin tesiri
altındayımdır,

siri

hatırlamak

istemem.

Ratırladığım

bir

yaşında,

üç

altında kalırım;

yaşında,

runun böyle kellelerini balta ile uçurup,
hala gözlerimin önünde cereyan eder.

zaman da çok menfi tebeş yaşında

saçlarından

tutup

üç tane yavgetirdiği
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Onun için, idam
istisnasını

cezalarını

kaldıralım

derken, birçok noktalarda da

kabul etmekte fayda görürüm. Benim

Efendim, Baromuzun

almış

olduğu

noktayı nazarım

bir Genel Kurul

budur.
var. Bir

kararı

son toplantımızda bu.Yardımlaşına Sandığı mevzuunda ihtiyarimi olsun,
mecburi mi olsun yolundaki

münakaşalarneticesinde

limat verildi; Genel Kurulda prensip
O itibarla bunu arzetmeyi bir
Efendim, yine
şikayetleri

hatta
mız

kıymetli

vazif~

Necla

bendenize

kararı alındı,

şöyle

bir ta-

mecburi olaun dendi.
kararıdır.

telakki ederim, Baromun
Hanım arkadaşımızın

temyizden

bazı

oldu, arzetmişlerdi. Bizim de bazı şikayetlerimiz var. Bu

Kasım ayında

cereyan eden bir hadisede

sayın

Genel

İdare

Heyeti aza-

Vedat bey de zannediyorum beraberdi, Dördüncü Hukukta bir murafaya

geldik. Dediler, bize gün tercih
ye. Denizli'den
leyemeyeceğiz,

eder, sizin

kalktık

falan saatta

dur1~şmanız

geldik Ankara'ya. Efendim, sizin

yapamayacağız,

dosyanız

edilmiş,

yeni

var di-

duruşmanızı

din-

aynendir, zannediyorum Vedat bey de teyit

açılan

ünüçüncü Hukuk Dairesine

gitmiştir,

o

itibarla oradandosyanızı arayacaksınız. Kalktıkonüçüncü daireye gittik.
Efendim, bizim bugün
günlerilistede de

duruşmamız

yazılı,

bir

var,

işte

elimizde

yanlış tebliğatta

duruşma

yok,

yalnız

günü,

duruşma

Dördüncü Hukuk

böylB buyurdu, dosya ,Onüçüncü Hukuka gidecek, ünüçüncü Hukukta sizi dinlemeleri lazım, oraya müracaat edin ... ünüçüncü Hukuka gittik, yok efendim dediler, bizim bugün duruşma günümüz değil. Ne olacak? Size ye.ni baş
tan

duruşma

günü

tebliğedeceğiz,

tekrar geleceksiniz •.•

Hakikaten gittik, arkadan tekrar

duruşma

günü

tebliğ

edildi ünüçün-

cü hukuka tekrar gittik; bir ay sonra. Takdir buyurulur m., biz

kalkıp

Denizli'den geliyoruz_Ankara'ya kadar ve müvekkilden para alarak geliyoruz. Müvekkile bunu

nasıl

izah ederiz? Ve bu

Nihayet müvekkil bir noktada cahil

insandır.

bir seyahat vesile ittihaz edipte, bizi

nasıl

kabul ettirilebilir?

Acaba

Avukatımız

kandırdı

Ankara'ya

der mi, demez mi? .. Ve
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bizim onun

yanında düştüğüuüz

mevki ne olur?., Bu olmaz, bu

şımızdan geçı:;ıiş

hadisedir, bunu

kündür ve

Vedat bey de

sayın

Sonra bir
mecbur

bir heyeti umumiye

bir durumla

..• Heyeti

uı:;ıumiye

karşılaştım,

çok enteresan,

takdir buyu.tulur ki,

kararına

mahalli mahkeme uymaya mecburdur. Mahalli mahkeme dedi ki,
yeti urJumiyenin
tuttu mahalli

kararına.o.

uyuyoruı:;ı

anlatmayım.

Hikayesi uzundur, hepsini

mahkeı:;ıe birtakım

di, heyeti umumiyenin

daima müm-

şahidimizdir.

şöyle

kararı

etı:;ıemiz

da tevsik

daha var. Yine •remyizden üzülerek arzetmeye

noktamız

bir husus,

olduğum

zabıtlarla

ba-

ı:;ıaalesef

kararı

sebeplerdi, tekrar eski

he-

Fakat
Şim

verdi.

yolundaki mecburi kaide, usul ka-

kararına uyulı:;ıası

idesi burada'hükümsüz kaldı. Haydi ı:;ıahalli mahkerae bunu yaptı, kabul, yapabilir;

görüşü,

birtakım

ki, tekrar temyiz ettik, dedik ki, heyeti umumiye
başka

hadiseler geçse, heyeti

tahkikat
kikat

yapılıpta

ikuıal

rar tabi Temyizden

adaleti

heyeti uuuniyenin

itirazım

heyeti umumiyenin

dosyayı

urauı:;ıiyenin kararına

idi, bu idi, pe-

kararına rağmen

noktayı nazarı

olmaz, o narnal

kararına

başka

birşey,

aradan

uyduktan sonra gerekli
çerçevesi içinde tah-

edilip ve aksi netice tecelli etse ve ondan sonra

verse ona bir

yiz

şu

hissi sebepler girdi araya

ama

aynı

gün,

hükmü

aynı

aynı

celse

uyuldu, fakat eski karar verildi dendi. Tek-

yapacak

başka

çareniz yok, Temyize gitti, Tem-

tastik etti, geldi. Nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz ve

nasıl

tecelli ettirebiliriz? Hakikaten, dertleriniz çoktur.

Meş

hur hikaye, hani deveye soruuşlar niçin boynun eğri diye, nereu doğru ki
deı:;ıiş.

Çok çok derdimiz var.
O itibarla,

şikayetlerimiz

bunu Heyeti Umumiyede arzediyoruz.
usulü veçhile bu nevi

şikayetlerin

şikayetlerimiz

var yani. Bu nevi
İcabı

halinde tabi

var,

sayın Başkanınızdan

ileride tevali etmenesi

bakımından

yine alakalı makamlara duyurulmasında fayda görürün.
Beyler, benin çoktan beri üzerinde

durduğun

iki mevzu var. Bir
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kere hakiınıerin yetişme r:ıevzuu, Hakim yetişmesi wevzuu Türkiye'de daha
dokunulınar:ıış

henüz

nasıl yapıldığı

Gümüşane

kazasına

falanca

karşısında

mışlar?

bu

İki

yaptırılıp,

renelik staj

stajın

o

da

malumdur, neraklı arkadaşlarımız tetkik eder, sorar, a-

arkadaşı,

şarkın

r:ıevzudur.

kendisine tecrübe

lıştırır,

ve· bu

bir

kazandırnak

için her türlü gayreti sarfeder

arkadaşıınızın

Dolegesi

buyurduğu şekilde,

da

birtakıw dosyaların

tayin ederler. Ondan sonra

arkadaşınız

haliyle bocalar. Bunu

Mesela bir Fransa

nasıl yapnış?

dış

ülkelerde

nasıl

yap-

Frartsa, hukuktan sonra bir imti-

hana tabi tutr:ıuş. Bir hakimler okulu açr.ıış. Dört senede bir h&kimler okulunda hakir:ılere gerekli ders verilDiş ve oraya gelen hocalar da, hakimler
okulundaki hocalar da

Ter:ıyiz

azaları

mahkemesinin

dört senelik devreden sonra tekrar

tabi

üıtihana

olmuş.
tutr:ıuş,

Ondan sonra bu
birtakım

test-

lere tabi tutmuş ve ondan sonra hakim muavini olarak tayin etmiş. Gerekli
tecrübeleri geçirdikten sonra
tarz

yetişmeyle,

caktır

bizdeki

artık

yetişr:ıe

arar:ıak

bence daha

Bu itibarla
şikliğine

şiddetle

Hepimiz asgari

sine

yaklaşmış

arkadaşlarırı?

onbeş

Tabi bu

birtakır:ı aksatıalar

ola-

o kusuru bulmaktan ziyade,

doğru~

mevzuunda gerekli wevzuat

deği

olduğu.kanaatındayım.

Sözlerime son verirken
rım.

arkadaşlara

hakiınıerin yetişmesi

ihtiyaç

hakir:ısin denmiş.

haliyle

arasında

ve bunu hani oradaki genç

sisteLlde

ona, haydi

şunu

senesini

ifade

etr:ıek

doldurr:ıuş

meslekte hepimiz tecrübeli
Gönül bir avukat olarak bir

zamanda büyük bir rüyet içinde,

rahatlıkla

isterim

sayın arkadaşla

ve bizler gibi de otuz seneGönül neyi istiyor

kiınseleriz.

ınahkewe

bir

huzuruna

mü~afaaınızı

çıktığ;ı.mız

yapabilmeli-

yiz ve diyobilmeliyiz ki, sayın hakim şu sualin.sorulmasını istirham ediyoruz demeden ve onun

atıfetine sığınr:ıadan

tirilsin ve bu çapraz sual

r:ıüessesesi

çapraz

sua:ı

getirilmeden biz

müessesesi ge-

sorduracağır:ıız

şualleri sayın-hakimlerimizin lütuflarına sağınarak yaptığınız

müddet-
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çede bu aradaki
bir

avulı::at

çekişmenin

olarak

devam

edeceğine

kaniin.

İstiyorurı

onu çok rahat nüdafaa etmeliyim. Son zamanlarda tele-

vizyonda gayet eriteresan bir

avukatın maceraları hakkındaki

ediyor. Enteresan, tabi

bir

işin

ana onu görüyorun ki, bir avukat
avukat olarak ben ne·kadar
vereceği

artık

bir dava varsa, müvekkilin hakikaten suçsuz-

inandığım

luğuna inanıyorsa

sonra

ki,

takım

eksejöre

nahkerıe

edilmiş

huzuru içinde

kalmalıyım.

mahkerıenin

müdafaasını

karar ne olursa olsun, ben evvela

bir_insanınvicdan

da var,

tarafları

önünde çok hür. Ve burada bir

tan yapabilirsen,

rıüdafaauı

seri devam

tam

ondan

yapmış

Teessürle ifadeyemecburuz

ki, birçok h~kimlerimiz, yeter, otur yerine, söz vermiyorum tarzında, mrukat

arkadaşlarımıza

muamelelerle
İşte
tır;ıızın

ve hepimize

icabı

halinde hakaret derecesine

varan,

karşılaşıyoruz.

bunu da bir dert olcrak arzetmek isterirı. Artık mesleki haya-

sonuna geldik. Bizden sonra gelecek nesil hiçoluazsa rahat etsin.

Biz nuayyen bir tekenmül geçirdik. Bundan evvel hakimin avukatı tevkif
selahiyeti vardı biliyorsunuz. Handolsun o hüküı:ı kalktı ve çok defa mahkenelerde,
tarzında

nesleğe

ağır

yeni

başladığınız

nuamelelere

sıralarda,

rıaruz kaldığıuız

"Seni tevkif ederiu ha! •• "

ve tevkif korkusuyle birçok

sualleri soramadığımız ve müdafaanızı layıkiyle yapauadığımız bir vakıadır.

Bunları

ben

hatırladıkça,

insan kendisini intihar
sanların

kani

etı:ıemek

bir

arkadaşırıızın

da

dediği

gibi, hani

için zor tutar. Biz vazifesini yapan in-

vicdan huzuru içinde kalı:ıadığımız' müddetçe avukatlık yaptığımıza

değilim.

Bunca sene bu

den çoluk-çocuk

yetiştirdik,

mesleği yapıyoruz,
aı:ıa

ben

şahsen

karnıı:ıızı

hakikaten bir

doyurduk, bu yüzavukatın

mahkeme

huzurunda layıkiyle nüdafaa yapanadığı müddetçe avukatlık yaptığına kani
deği1in.

Sonra geçen senekiteziude de

arzetmiştinı,

basit gibi-görünür bey-

ler, nahkemelere teknik aletleri sokalın. Şu teypi sokalım, stenoyu soka-

lım

beyler. Bunu
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sokaiil.adıg'ımız ı::ı.üddetçe zaptım bihakkın yazıldıgına

ni degilin. Son birkaç ay içinde öyle hadiselerle

ka-.

ki, hadi-

karşılaştın

senin oluş şekline göre, Af Kanununun şuruulü içinde olması lazın, ama
nahkene fikri sabit halinde müvekkili mahkum etmeye karar vermiştir,
Büyük Millet Meclisi
telÔ.kki içindedir. Ne

affetmiş;

ana ben

affetmeyeceğir:ı tarzındaki yanlış

yapmıştır yapmıştır, şahitlerin

çirmerıiştir. Direnrıişimdir, reddihakiı:;ı. yapmışımdır,
mışımdır,

fakat zapta geçirmek

Şimdi

ifadesini zapta geşeyi

hertürlü

yap-

ir:ıkanını bulamaı::ı.ışımdır.

beyler, eger teyp olacak ölursa, steno olursa bu

hepsi ortadan kalkar. Zapta geçirnek hakimin keyfi oluaktan

r:ıahzurların

çıkar.

O itibarla besit gibi görünür. Bunu evvela, geçen defa da arzettim, bir
melere

agırceza mahkeı::ı.elerinden başlayabiliriz.

teşuil

edebiliriz. Türkiye'de kaç tane

Peyderpey diger mahke-

ağırceza

mahkemesivar ki,

Türk Devleti bunlara teyp temin edemeyecek kadar fakirdir? Bu nümkündür.
Bunu st en o ile de halletne k uünküridür. Nelerini görüyoruz. Şahide bagırır;
böyle·degil mi, öyle degil mi,

şöyle

değil

seni içeriye, filan ••.

Şahit

zaten sallanarak gelir mahkeue hu-

kacagım

mi, daha söylersen hemen

tı

zuruna, bildiklerini de söyleueden, hiçbir şey biluiyoruın efendim der,
çıkar gider. Ve ondan sonra da adalet tecelli eder ve biz de vazifeleri-

ni

yapmış

kimseler olarak müvekkillerden rahat

beyler. Ve beni mesleki

hayatının

sonuna

en çok üzen, en çok, yani büyük vicdan
dafaamızı yapamamış olnanın

yapabildigimiz uüddetçe

vaziferıizi

ligi olarak, avukatlar olarak bu

yaklaştığım şu

azabı

üzüntüsüdür.
yapan

paranızı alırız

son senelerde

içinde titreten

!şte

hakkı ı:ıü

biznesleki yönden

kişiler olacagız ~

müdataanın

••. Olmaz

biınu

Barolar Bir-

hürriyeti üzerinde ne derece

merhale alabilirsek zannediyoruu ki·, gayeuize o nispette

yaklaşmış

ola-

cağız.

Hepinizi büyük bir

hürrıetle selamlarım arkadaşlar.

Bilhassa bu
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vesileyle de 19

Mayıs

kıynQtli henşehrilerinize

mensubu

sayın

ülkesi bulunan

Samsunlu

arkadaşlarımıza,

saygılarımızı sunmayı

büyük bir

baro

da as-

gari bir vazife telakki ederin. (Alkışlar)
BAÇK.AliJ- Sayın İlhan

açıklarıalarından dolayı teşekkür_

Mertsoy' a

ederiz.
ZİYA

NUR ERü:N

(!st~nbul)-

Usul

hakkında

bir

noktayı açıklamak

is-

tiyorw..1.
Şiı::ıdi

i

~

eğer

tepki olarak-ele
vatandaşın,

arkadaşınızın dövülr:ıe

alınacakso.,

bu bir

bir bildiri veya bir

olay:ı.

o.vukatın

vatandaşın

avukat olmayan bir

alıunasını

ele

bu

dövülnesi

şeklinde değil,

karakoldo. dövülnesi

teklif ediyorun. Çünkü bunun biz

şeklinde

acısını yaşo.dık.

Ben

müvekkilime •.•
BAŞKAN-

si

hakkında

açma

sayın

dağıtnayalım.

kongrenizin tezahür eden

kararında divanınız.
Avukatın

den

Ziya bey, nevzuu

Müzakere

hakkında

açı1L1ası

kabul

AilliiET HAMD! SAYAR (!stanbul)- Usul
BAŞKAN-

hissayatına

dövülnesi hadiseuyarak

ı::ıüzakere

Bunu kabul edenler ••• ( "Anlaşılrıadı" _sesleri)

dövülraesi hadisesi

arkado.şlar •.•

Avukatın

müzakere

açıhıasını

arzu e-

edil:r:ıiştir.

hakkında

söz

istiyoruı::ı.

Buyurun.

Aill11ET HAMD! SAYAR (!stanbul)-

Muhterer:ı arkadaşları:r:ı,

usul

hakkın

da görüşeceğüı. IvialUınualileridir Yüksek Heyetin, gündeiJ çerçevesinde nüzakereler cereyan eder.

Yalnız

bildiri konusunda

alınwış

ve

günder:ı

kilit-

lidir kanuna göre, maddesini ihlal etmeyen bir ç:ı.kış yolmıuz vardır-. Buna dayanarak

yayınlanacak

bildiride insa.run dövülnesi konusunun belirtil-

nesi çerçevesini kapsayan ve
dövülnesini kapsayan bir
sağlar:ıak

yönünden

leyebilr:ıek ir:ıkanı

meslektaşınızın

paragrafın açık

ve seçik

konuşacak arkadaşlarırrızın

mevcuttur.

da,

neslektaşlarımızın

da

şekilde yeralmasını

basiretli fikirlerini din-
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Bu

bakırıdan

maruzatı şudur,

bendenizin tekrar ediyorun

özel bir

müzake-re maddesi halinde,Heyeti Uuutıiye gündenine hakitıdir şeklinde ~1uadığıuıza

ve

aluası

göre, mümkün
insanın

edilmesi için

göreniyoru:r;ı.

dövüluemesi

yazılacak

konusunun iyi bir

gerektiği

uetne

tebliğde

Ancak bu ölçü içinde

yardımcı olacakkonuşmalar

şekilde

burada

yerifade

yapıla

nıünkündür.

bilir;

Buyurun Necla

BAŞKAN-

hanım.

NECLA ERTEL (İstanbul)- Denizli 1de bir insan görevliler tarafl.ndövülmüş.

dan

r::ıutlu anını

bana

Delegesi olan
nederi:r;ı

hayatının

Bu telgraf okunur okunmaz· heyetinizde belki
yaşatan

kıpırtı başladı.

bir

arkadaşır::ıın

o

kısma

ki, benin gibi naalesef o

en

Hepiniz, Denizli Barosu

ait olan sözlerinden ötesini öyle zanfikirleri

değerli

yarın-yamalak

yebildik. Çünkü, nesele buraya gelsin, burada evvela bu

konuşulsun

dinleis-

tiyorduk.
Bilhassa huzurunuzda teşekkür etnek isterir::ı Çorlu BarosU.nun delegesi olan

burada bulunan en

kişi zamıediyordur:ı.

dını.

bir

Hiçbir

rendiğin

kişi

Üç

yıl

:tlarak ben

ne

anda birdenbire

işkenceler görmüş insanların

bunda muafiyet

Şurada

kıpır kıpır

oldu içim, ama o

olacağız?

diğiniz
duğu

rin

Bu bizim

duyduğw;ıuz kıpırtıyı

zanan. Bizim gibi Türkiye'de her

zanan

ayağa kalktığını gördüğünüz

nutluluğu

içinde

değil

olacağız.

an

kişi

kazannış

elinitutarak

kazandığını

yine bir insana dayak

görünce r;mtlu olduu. Ne acaip bir mutluluk
mutlu

bu,haksızlığa

bu konularda nuafiyet

bayağı

artık

şey kazamıamışım.

ama benden de,

kıdemliler,

de genç kendisi. O heyecanla

kıderıliden

var ya, ben kendini

ayağa kalkış

yaşamış

Benden. zannediyoruu daha

arkadaşına.

zannediyor-

atıldığını öğ

kıpırtıyı

sizde de

mi? •• Ne zaman en çok

bütün Türkiye'ye yayabilbir insana bir fiske vurul-

artık

görevini

yapmış kişile

O. görev bize ait. O görev Türk hukukçusu-

na, Türk hukukçusunun en aktif olan,

şu

unsuru olan avukata aittir ve

ııo

-

belki, beni nffedin bunu nutlnka söylenek
tuğunuz zm:ıanlnrın

ben

Şir:ıdi,

insan görevliler

ki,

ve belki sus-

ödeyeceğiz,

kafaretini de
derir:ı

1

ihtiyacındnyın,

vaktinizi fazla

teklifiı:;ı şu

tarafından dövülnüştür.

alr:ıamak

için; bir

Türkiye'de hiçbir defa daha böy-

le bir olay olnayacak zamana kadar biz hepiniz bunun takipçisiyiz ve bunun özel

ilişkililir
Dirliğinden

Barolar

İkincisi,

r:ıüracaatlar

çerçevesinde, özel
diliyor

bir

değil,

avukattır

istiyoruz.

dövülen

dövülen bir

şinin yanına,bugün

çerçevesinde hallini

kişi.

avukattır,

O zaman biz bu dövülen ki-

ben teklif ediyorun, 60 tane

baronun tenaileisi var burada, her baro bir avukat görevlendirir ve bu
davaya 60 avukat olarak TÜrkiye
Eğer

nensup

kendi barou

olduğum
adına

da

zaı:-ıan

Türkiye

tününü tensil ederek gideriz.

baroda benden daha becerili

talibim

dan böyle görevliler

barolarının

onu kendi

derdirı,

tarafından

dövülen bir

üstatlarır:ı oluasaydı,

tayin edecektir ve bun-

baroı:ı

vatandaş

tıpkı arkadaşır:ıı:u.n yardımına koştuğunuz

baroları

olarak görev

alır

birer

kişiyle

söz konusu

g~bi,

böyle bir olaya

oraya gideriz. Ta ki,

Türkiye'de, Türkiye tarihinden bu olaylar silinineeye kadar.
BAŞKAN-

olduğu

(Alkışlar)

ederiz.

Teşekkür

BuYUI.'un.
ZİYA NUR ERüN (İstanbul)- E!endir:ı, hepinizi saJI"~l. ile selar.üarım;
Şirıdi

bu

konudı:ı

devirdir o, bunu

bizira

r:ıaalesef

çok hassas duruna soktu.

yaşadığımı.z

öyle ifade

edeçeğin.

kocanız

derıek
tiğini

veya

durununa

babanız

düşıaüştüu,

B~

karanlık

bir

devir bu konuda bizi

Şöyle:

Ben, güleceksiniz, nüvekkiliuin
veya

bir devir var ki,

neyse,
Çünkü

karısı.na

tutuk;t.andı,

çok

tutuklan:ı.nco.ya

biliyordun. Böyle bir garip duruma

de devan etnekte halen. Bir avukat bile,

şükür arkadaşınız

çok

şükür

kadar

düşnüştük.

haklarını

tebrik ederin

zavallının

Bu

karanlık

do.ha korumak

ne çekdevir
irikanına

-

oafuik bir avlikat bile karakolda
bu

Şiodi

bu

olayı

lll-

alınıyor

ele

açıdan

karanlık uygulaoanın,

dönemin,. bu

ve

alırsak

alçakça

istendiği

biz Türkiye'de bu

uygulananın

oiz için sonuna kadar nücadele etneye oecburuz. Ya
bu

kalır:ı

işi.

Bu

Başka

arkadaş ın

olarak ele

alıp,

hanıoın

buradaki dövüln.e · olayını

birliğinden

sözüne de aynen
BAŞKAN-

Teşekkür

GEif.EL

katılıyorum.

zın

60 baronun

ranla
.
su

içindeyir:ı.

masını

sırası

HAYAT!
pinizi

(Alkı~)

Erer.ı Hocamız

Faruk

Arkadaşlar,

tekr?r söz aloak

oraya

Fert an

değerli

gönderilr:ıesi

beraber, bunun 1bir gösteri
buyurr:ıanızı

BAŞKAN- Sayın

Genel

sayın

ben kaniim

da söyledi, zaten Necla

arz ederio.

şük-

niteliği kazanması kuşku-

("Brav•ıı

arkadaşın

sesleri,

Başkanır:ııza sonsuz,teşekkürler

Hayati

arkadar;ııoı

yolundaki önerisini

Bu itibarla, hepinizi temsilen fahriyen bu

bana lütüf

Söz

gerektiğine

olayı

veriyoruo.

l:!'ARUK EREM-

ter:ısilcisinin

karşılanakla

bıra-

veya

ederiz.

kendilerine~z

BAŞKAN

edeceğiz,

hangi yoldan olursa olsun, onun takip

Efendir:ı, sayın Başkanıoız

arzu ediyorlar,

ge~ebilrae

önüne

insanların dövülr.:ıe

Aynı şeyi arkadaşlarıo

öneriyorum.

karanlık

işin.

sonuna kadar oücadele ediloesi

ve ben bunu Barolar
edilr:ıesini

çaresi yok bu

gibi dövülüyor.

savun-

alkışlar)

ederiz.

Ekşi'de.

EKŞİ (Elazığ)- Muhterer:ı

Divan,

kıynetlimeslektaşlarır:ı,

he-

hürr:ıetle selamlar1r:ı.

Söz almak için biraz
görülr:ıe:cıi
uğrayan

aşırı

heyecan

gösterdiğinden dolayı

da

r:ıazur

nuhterem heyetinizden istirhan ederin. Çünkü, hadisede tecavüze

bir

burada izah

arkadaşır:ıızdır

ve ben bu hadiseyi

ettiği

aynen matbuata intikal

şekilde

ve bu

yazıyı okuduğum

canın

yeni

değildir.

andan beri bu

sayın

Denizli temsilcisinin

etmiş

olarak gördüm

r:ıesele hakkında heyecanlıyın.

Bugünkü Denizli Baro

Başkanının

teli de

Heye-

heyecanını

- 112 :...
artırdı.

Bu

bakımdan heyecanından dolayı

:tıeniı::ı

IVIesele,

söz alnak

kanıı:ıızın İçişleri Bakanlığını

yerinde

ınüdafaa hakkının

~ıüdafaasını

uyarısı

rıüteakip

üzerine

alıyor.

edilmeı;ıesini

savunuruz. Bu i tibarla bu

herhangi bir

şekilde

muaheze etmeye

Baş

Genel

konulmuş

neslektaşır:ıız

çıkıyor,

Biz senelerdenberi burada
r:ıüdafaa hakkının

arkadaşı·

hakkımız

Sayın

ile hadiseye el

bir

kutsiyeti üzerinde dururuz ve

Sayın İzoir

dileriı;ı;,

istediğin ı::ıesele şudur:

tur. Bu el konulmadan sonra tevkifi
tevkif edilenlerin

tekrar özür

takyit

bu müdafaadan ötürü

yok.

Barosu Başkanı burada huzurunuzda buyurdular ki, İz

mir Barosu bu-oeseleyi tetkik edecektir. !zoir Barosu bu meseleyi tetkik
ettiği

birşey

vakit cezai yönden

yapabilecek oi,

değil

mi? Bu

tetkik etsin. Binaenaleyh, bu telin biziu bildirirüzde ele
İzmir

Baro

Başkanına

vereceğim

cevap

şey

diye heyecanla

r:ıeseleyi

alınuasında,

ettin de, onu

izah eh1eye çalışıyoruu, ele alınnasında !zmir Barosunun selahiyetine,
vazifesine

mevzubahis olanaz.

Kanaatüı şudur

ki, !zuir Barosu da bu

ı:ıüeyyide

edeı::ıeyecektir.

hangi bir
kı vardır.
lanı:ıış

tecavüzüınüz

Bu

tatbik

meslektaşımız

bu

meslektaşırıız hakkında

her-

Çünkü, nihayet bir

ı:ıüdafaa

hak-

bir müdafaa

hakkını

kul-

itirazı yapınakla

oluyor.
Ancak, biz bir mesleki tesanüt içerisinde bunu, bu tür insanların

dövüluesi
nazarı

olayı

içinde, fakat

itibare alabiliriz,

niı:ı istirham.ım

Müdafaa

ele

ağır

bir dille

hakkında·

Ne c la

şekilde

buyurdular. Biz bu vazifeyi

muhterem heyetinize

Fakat

1

\

Be-

sayın Baş

şahsen Baror.ı adı

tevdi ettik. Ancak, benim, bu

başka

r.ıevzu

bir önerin olacak. Az da olsa

zaman zaman bu kabil hadiseler oluyor. Bu kabil hadiseler

1,

bildiride

kanaatınca kınayabiliriz.

hanınıın görüşündeydim.

Başkanımız sayın Hocaı:ııza

alınr:ıışken

bariz bir

bu yolda bundan ibarettir.

kanımız sağolsunlar lütıllf

na severek

ayrıntılı,

olduğu

vakit

- 112-

Bu

artırdı.

bakımdan heyecanıı:ıdan dolayı

Mesele, benim söz alnak
kanımızın İçişleri Bakanlığını

istediğim

yerinde

tur. Bu el konulmadan sonra tevkifi
tevkif edilenlerin
müdafaa

hakkının

müdafaasını

uyarısı

üzerine

Sayın

herhangi bir

şekilde

uuaheze etmeye

konulmuş

Biz senelerdenberi burada
hakkının

takyit

bu L1Üdafaadan ötürü

arkadaşı·

hakkıuız

Baş

neslektaşır:ıız çıkıyor,

kutsiyeti üzerinde dururuz ve nüdafaa

savunuruz. Bu itibarla bu

Genel

ile hadiseye el

bir

alıyor.

dilerir;ı•

şudur:

o.esele

rıüteakip

edilı:ıeı::ıesini

Sayın

tekrar özür

yok.

!zuir Barosu Başkanı burada huzurunuzda buyurdular ki, İz

uir Barosu bu ueseleyi tetkik edecektir. !znir Barosu bu meseleyi tetkik
ettiği

birşey

vakit cezai yönden

yapabilecek ni,

değil

mi? Bu meseleyi

tetkik etsin. Binaenaleyh, bu telin biziLJ. "bildiriuizde ele
!zmir Baro

Başkanına

vereceğim

cevap

şey

diye heyecanla

alınLJ.asında,

ettim de, onu

izah etmeye çalışıyorum, ele alınmasında !zmir Barosunun selahiyetine,
vazifesine

nevzubahis olauaz.

tecavüzüı::ıüz

Kanaatirı şudur

ki, !zmir Barosu da bu

hangi bir LJ.Üeyyide tatbik
kı vardır.
lanmış

Bu

ederıeyecektir.

rıesJektaşıuız

LJ.eslektaşiuız hakkında

Çünkü, nihayet bir LJ.Üdafaa hak-

itirazı yapınakla

bu

bir LJ.Üdafaa

hakkını

dövüluesi

nin

olayı

Müdafaa

ayrıntılı,

ağır

bir dille

hakkında

Necla

şekilde

bildiride

kanaatırıca kınayabiliriz.

hanının görüşündeydir:ı.

buyurdular. Biz bu vazifeyi

Başkan~rıız sayın Hocamıza

alınmışken

bariz bir

insanların

Be-

bu yolda bundan ibarettir.

sağolsunlar lütıflf

na severek
ele

içinde, fakat

itibare alabiliriz,

istirhauım

kanımız

kul-

oluyor.
Ancak, biz bir mesleki tesanüt içerisinde bunu, bu tür

nazarı

her-

o.uhtereu heyetinize

Fakat

sayın Baş

şahsen Bnrmı adı

tevdi ettik. Ancak, benim, bu mevzu

başka

bir önerin olacak. Az da olsa

zaman zauan bu kabil hadiseler oluyor. Bu kabil hadiseler

olduğu

vakit

- 113meslektaşlarımız

aynı

vakit

te

düşüncerulo

arkadaş

tecavüze

hadiseyi

olruılar,

dafaasını

tarafından

lazım

tepkiyi herzaman göstermemiz

kendi acizane
birkaç

bilhassa görevliler

uğradıkları

şu şekilde,

ve bunu ben

bir öneride bulunmak istiyorum; mahalli baroda
uğrayan arkadaşın savunmasını

başka değerlendiren

alır •. Netice

üzerine

bir tecavüze

alır.

Aksi

görüş

bir grup tecavüz edenlerin mü.;.

itibariyle bizin mesleki tesanüdümüz nö-

türazize bir hale gelir. Bunu önlenek için bu kabil hadiselerde muhakkak surette Barolar

l::Jirliği ueşkul olı:ıalı

rımızın müdafaasını

Barolar

di etmelidir. Bunu da

Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN- Teşekkür

Cengiz

İlhan

.uirliği kanalı

muhtereı:ı

uğrayan arkadaşla

ve tecavüze

ile o civarda bir gruba tev-

heyetinize öneriyorum.

(Alkışıar)

ederiz.

bey, buyurun.

CENGİZ İLHAN (İznir)-

Efendim, tekrar bir

noktayı

tavzih edeyim;

Bu telgrafta iki olay söz konusu ediliyor. Birisi, bir
Necla

hanımefendinin

düzeltmesi gibi, daha

doğrusu

bir

insanın

avukatın,

dövülme-

si, resı:ıi ı.ıorcilerde görevli olan kişiler tarafındruı vazifenin ifası sı
rasında

...
Diğeri

ise, döven

şahısların

bir avukat

deruhte edilmesi. Bu ikisi birbirinden

terafından ı:ı.üdafaasının

farklı durumlardır.

Telgrafta nüdafaanın deruhte edilmesi de bir şikayet konusu edilmiştir.

tur.

Bendenizin

İzmir

gibi, müdafaa

arasında

yapamayız.

bu

şikayet

Bu

mağdur

yapacaktır.

hakkının esasına

velevki bir avukat dahi

r.ıesleğinizin kuralıdır.

güvenınesi lazım geldiği inancını

terse

konusunun mercii

Barosu bunda bir inceleme

buyurdukları

suçlular

arzı,

avukat olsun, ama bu

Tabi

kat'iyen

dövmüş

İzmir

Barosu

sayın arkadaşıının

Biz

dokunamayız.

olsalar, bir

l\i1aden ki, bütün

olmuş

ayırım

suçluların

bize

topluna yerleştirme konusundayız. İs
arkadaşımız

meslek

kurallarımıza

ay-

- 114 kırı davramı.ışsa, işini neslek kuralları dışında yürütuüşse pek tabii ki

bir

takibatın

konusu

Benim

olacaktır.

maruzatın

bu

olmuştur.

İkinci arzım da şudur efendim:

Biz

suçlular

nasıl

bakınından

ayırın yapauayız.

da bir

nağdurun

dular. Buradaki
çin

değil,

nüş

ve bu sebeple

insan

olduğu

bir

bakınından

Necla

Şu

mağdur ol;::ıuş

yapamazsak,

hanımefendi

alalıı:ı,

vekaletini
için.

ayırım

gayet iyi buyur-

aı:ıa yalnız

halde, resni nerciler

bütün

Dağdurlar

vatandaşlarımızın

avukat

tarafından

kuruluş

Kurallara
yetindeyiz;

Söz

niş

olay

kendimize

oluruz. ("Bravo" sesleri,
kuralları

teşekkür

sırası M~rih

ı:ıuamele

alkışlar)

bütünüyle uygulanak necburi-

(Alkışlar)

ederiz.

Sezer boyefendinin. buyurun.

1\ilERİH

SEZEN

BiziL1

uygulaualarınızın

(İstanbul)- Sayın arkadaşların;

en sonut, en kesin bir

oluyoruz. Bundan 8-9 sene evvel !stanbul
oluuştu.

dövül-

değil.

saygılarınla.

budur,

Çok

BAŞKAN-

qu

inanıyorsak,

yalnız

JV!aruzatıı:.ı

düşmüş

durumuna

i-

vekaletini ücret-

siz olarak almaya karar verelim. Aksi halde bit kendinize özel
yapan bir

olduğu

Bir avukat

Binin üstünde avukat

dövüluüştü.

Barosunt':lıa

Fevkalado bir

itti~akla insanın

noktasına· değin

da

aynı

böyle bi.r

toplantı yapılnıştı.

bir daha kat'iyen dövülnenesi için

gerekli çabanın nuhakkak yapılnası lazın geldiği~e dair ununi heyet kararını

ittifakla

alnıştı,

ana ne

yazıktır

yette ve ismi bilinnoyen tahkik yerlerinde
ğini

herkesten
Şindi

saklarıayalıı:ı,

bu arada Barolar

run. Lütfen temenniler

devanlı

işkence

Birliğine düşen

faslında

ve dayak

vatandaşlar,

herkesin bildi-

dayak yenektedirler.
bir

olayı

söylenek istiyo-

Bursa, Hatay ve Ankara'da söyledikleri-

miz ve önerdiklerimiz bir defa daha ele
dik ki,

ki, poliste, jandarmada, emni-

olayıarına

alınacak

olursa görülür ki, de-

son verilineeye kadar Barolar bir-

- 115liğinin devarJ.lı

olarak bunu bir

edinip,

iş

edinip

nıesele

ve

çalışr:ıası

gerekli resmi makanlara durnadan başvurması, bunu önleyinceye kadar herhangi bir
lamanın

işlen yapılmadığı

yönteuini bulsun,

rJÜddetçe gerekli

deuiştik.

Şiı:tdi,

dolayısiyle

bu olay

yazılıdır

Özeti budur,

yorum ki, burada bizlerin de kusuru

ve netice

başvurmaları

orada.

sağ

Sanı

vardır.

şöyle olacaktır.

son önerin

Kar:ıuoyuna

Türkiye'nin bütün baroları ve Barolar birlikleri vatandaşların sorgu sı
tutuklana

rasında

role,rda bu

sırasında

için

iş

kurulmuş

kötü

muar:ıeleye

birer makam

heyetler derhal bunu tetkik edip,
zere

yapılacağının

·yalnız

...__

Çok

ve

ÇELEBİ

sayın

beş

r:ıahallinde bunun.savunmasını

kişilik

yapmak ü-

deniz Bolu delegesiyim.

sırada aklır:ıa

ederiz efendin.

Mehmet Çelebi beyefendinin, buyurun.

(Bolu)- Muhteren

Delege

görevi olarak

kaı:1u

(Alkışlar)

istiyorun.

arkadaşların,

bu konu ile ilgili bir-iki hususu

Başkana

parırı.;

arzetr:ıek

teşekkür

sırası sayın

MEB1lliT

kişilik,

da.bildirilnesi bir öneri olarak bu

gelen bir fikirdir, bunu

Söz

üç

gibi, bunun muhakkak ve muhakkak bir

konuşan arkadaşır:1

BAŞKAN-

vardır,

takdirde ba-

kaldıkları

fikrinin kamuoyuna .derhal bildirilnesi ve benden evvel

hazırdırlar

ücretsiz

maruz

arkadaşlarına

arzedBceğim

evvelemirde

İnsanın çokvurulduğu

Saat gözümün önünde,
izninizle.

Sayın

teşekkür ederirı.,

bir bölgede

ben-

avukatlık

ya-

Düzce.
Genellikle

fazla girerim. Bir

sayın

ı:1eslek hayatımda

çok tek tokat yüzünden
"Kavakbıçkı

Hocam da çok gelir-gider. Ceza
pekçok,

a~liyenin karşısına,

davalarına

rı.isalleri verilrı.eyecek
ağırceza

'dan Hasan' ın, neden vurdun onu'? Tokat

reisinin

atı:nştı

biraz
kadar

karşısına

bana ..• " Pir

tokat yüzünden adam vuranların avukatlığını pekçok yaptın.· Anlatr;ıaya
çalıştığın

bu

Kavakbıçkı'daki

.çülerine göre, tasvip

Hasan,

etrı:ıeı:1 başka,

bu

tokatın

altından

çıkanazsa

o köyde

yaşayanaz.

eğer

kendi ölHer za-
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zan kahveye

gittiğinde

la alay eder,
göre vurmak,
düşüncesi,

derhal bütün o çevrede, o kahvede bulunanlar onun-

yaşana hakkı

kendi ölçülerine göre, bir intikam ölçüsüne

biçiminde tecelli eder.

kırmak

benim bölgernde ekseriya bu
vatandaş,

9indi bu

Vatandaşın

genel olarak bir

şekilde.

bir tokat yüzünden 20 sene, 18 sene, 15 sene,

24 sene ceza yiyen bu vatandaşın binlereesi kendisini korunaya necbur olan Türk Devletinin

zabıta

lür, çok çok dövülür ve

gücü,

bunların

zabıta kuruluşu tarafından devanlı

faillerini

aradığınız

zaman

dövü-

bulamazsınız.

1

Bu bir avukat olur, bir vatandaş olur. Bundan tan bir hafta önce naalesef

1

çok ilginç bir olaydı, 'kendi evinde oturuyorun, karın birdenbire koştu bag
çeye

doğru

miş,

ne var acaba diye" Benin küçük

oğlun,

delikanlı,

benzet-

oncı

evinin bahçesine kolayca girilmesi münkün değil, ana sporc~ olnak la-

zım

atlayabilnek için, könürlükten bir

nin

kenarında

benin evin. Ben

delikanııyı

birçok

hayatında

zabıta çıkardı.

olayları

Cncide-

avukat olarak,

hakin olnrdk, savcı olarak buna benzer olaylcırı gördüm, ama böyle hani yainsan dövülnesini ilk kez gördün. Hani isteseniz bile, filin senar-

nımda

yosu·hazırlanıyorsunuz

alanadan

ölrıe noktasına

konşu binbaşı

:r;ıesele

var, iyi

o; efendin silah

ya, ıiene:n: göremezsiniz onu, ben insanların nefes
geldiklerini bir hafta önce gördün. Henen bizin
bildiğin,

görnüşler

diye teknelerle, benin

tın

çağırdın,

çünkü benim gücümü

kendisinde,

delikanlı kaçmış,

yetişti?diğin çarıların altında

her yeri tekDelenrnek suretiyle dövülnekte olan bu
bendenizin gücü
ki

yet:r;ıediği

uğrayabilirirı

girniyorum, o

onbaşı,

başıyı,

uzatmalı,

toplandı,

kısaltnalı

onun siyanetiyle o

delikanııyı

adarı rJıyuı,

bir nosele, ben de benzeri bir

kusuyle, houen bütün mc:.halle
hani

feci

değil

şekilde

kurtarnaya

sıraya

girer ya,

delikanııyı kurtardık.

niyim

bel-

şeye
şeyine

şeye uğrayabilirin

kin dinler kolunda

vesair

bir

niye kaç-

için, çünkü o arada ben de benzeri bir

korkusuyle, korkak bir

ayrı

aşan

kor-

işaretli

olan

çağırdıu

bin-

Kurdardık,

aua nefes
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alsın

çocuğu

yolvardım.

c:ı.lnaya

idi, nefes

gitti. Gitti,

Bırak

da nefes alabilsin dedin. Bir

bende bir as ap

anc:ı.

bulduranc:ı.dık,

dahi iukan

bozukluğu,

vap ver ... Efendin, rie istiyorsunuz yani.

konşumuzun

bir araba
adliyeye

koştur:ı

Zabıtayakarşı

çağırdık,

ce-

savcıye.

gelsinde,

zabı

ta bu kadarcık da iş yapnasın mı? Mensup olduğum, yıllarinı verdiğim, beraber

önceki dönemde beraber
ne
ğil

çok

çalıştığın şu şeref duyduğun,

çalıştığıın arkadaşlarının pekçoklarının cevabı,

yani, delilleri neydana

yapsın zabıta

düşünen,

ni yani? .• Bunun aksini

Türk

vatc:ı.ndaşı,

savcısı

Çok
türlü

dilediği

kuronadığın

için

l
\

bir

imkanı

adliyesi

nın

nozaretine

nun

şeyi;

şünüş şekli

geçiyor, bir

tanede

biçinden

savcı

kaç

başka düşünen,

kaç

cüuleyi bir

bc:ı.şka

hani bu bir inknn oldu huzurunuzda

çekişrıe

delikanlının arasında

var. Bu

bura-

konunundışında ·kalsın.

tevkif edildi. Düzce 'yi bilenler, yeni

adliye bir

jandarr:ıaya

vatandaşı

geçilir ve jandarna-

tevkif etti. Nedir bubaşka

dü-

Yok. Cezaevine götürürken yol polisin koridorundan
yol yok.

arkadaşlarıo,

Yalnız

dosya ile ilgili
nığın işlediği

dolayı

Şimdi

vatandaşın kafası,

yattı.

işde,

bir

savcıları,

alacak bunu cezaevine götürecek. Bunun bir

nı?

başka

Değerli

dilen bu

düşünen

dilerin.

polis karakolundan

atılır.

_var

bu tabiri

oldu, polisle-bir

suçtan

vardır,

jandnrrıa

bir

istetıediğin

başka

bir

yc:ı.ni

bağışlamanızı

yılbaşına doğru

da sebebinisöylemek
Delikanlı

söylediğin

tür

de-

dövınek hakkı

nübahtır şeklinde düşünmeyen

biçinde,

dilerüı,

bunu dile getirnek

l,

başka

için

göstereceksiniz bana? ..

affınızı

Yine

çıkarıw.k

bundan

göstereceksiniz bana Türkiye'de' .. Bu
dövuek

çokşeref duyduğun avukatlıktan

zabtı

değil.

suçun

ağırcezada

suçlu olan, onun için tevkif e-

kaburga kemikleri
var bizin

Bizio dosya

dosyası.

kırıldı

ve uzun süre has-

ağırcezc:ı. dosyasında.
başka

Ağırcezaya

bir suçun

Çünkü bizim

dosyası;

sorduk, dedik ki,

yani o sa-

eğer

Türkiye'-
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de kanun varsa, ad2let varsa,
bu

"varsa"ları

savcı

varsa,

bilip bilneyecek bir insan

istemiyorur:ı,

vermek

~

varsa, yani afedersiniz,
huzurunuzda

olduğu:c:ıun sınavını

üç kez Adliye Vekaletinden heyete uygun söz söyledi,

söylemedi diye dovaml2

ben de

sanık olr:ıaktan

usandın artık.

Devamlı,

e-

fendim heyete uygun mudur bu laf, değil nidir bu· laf 1 ama ben ölünceye
kadar bu tür
mıyorum

zannediyorum, yani

kibar bir

-

ğer

koşuşmaya alıştığım

sonra

insandır,

için Öyle

konuş:c:ıadığır:ı

zruJan da

geliyor bana. Onun için,

ayıp

beni,

çağırdı

ağırceza

yaşaya

reisi

Türkiye'de adalet varsa, e-

eğer

bu ülkede kanun varsa, eğer bu ülkede Anayasa ve hukuk devleti varsa,

bunun sahibini

Hasan sanayi

~arşısında,

Kardeşin,

ti •.•

bulacaksınız

•.• Efendin, polis

çarşısında

koca karakolda adam

dövdü ..• Biz görevli adan

bulamadık.

lis karakolunda biz görevli adam
Şimdi

tasavvur edin ki,

insanlar olarak bir

ne

tokatın

kalım;·kendi yetiştirdiğiniz

yetiştirdiğiniz

oğlunuza,

nuda tokat

atınız,

yoruz peki

vatandaştan?

sosyal,

bakınız

görevli, Hüseyin
arıyorsunuz,

trafiğe yardına

git-

kim gÖrevli, bunu biri

Türkiye'de Düzce gibi bir yerde po-:-

bulamadık.

hepir:ıü:~in bulunduğu
olduğunu;

oğlunuza,

niz, üniversitede, lisede olan

polis sanayi

soruşturuyor;

oğlunuza
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oğlunuza,

bölgelerden
tokat

yaşındaki

çok

saygılı

atın

oğlunuza,

gelı:ıiş

da görün baafedersi-

kurallar içerisinde

kızınıza haklı olduğunuzu ~annettiğiniz

size isyan ediyor mu, etniyor

tıu?

bir ko-

Neyi isti-

Ondan sonra diyoruz, Türkiye Devleti demokratik,

·layik bir hukuk devletidir. Neyse ı:ıeselenin burasında ve bu

saatte başka misalleri arka arkaya getirmeden Anayasanın tarifiyle insan
haysiyeti üzerine, Türkiye Devleti insan haysiyetine
kurnaya
yanın

ı;ıecbur iniş ••.

Ben

diyorını

sayın

hakimler,

her yerinde devlet, ta klanlardan bu yana

mücadele ede ede bu noktaya kadar
ben,

ki,

Hasan'ı

ben sizden

gelmiş,

nasıl kUrtarırım

bir dtüzen

sayın başkan,

vatandaşı

onun için
diye

yaraşır

korumak için

kurulmuş.

savaşıyoruz,

dün-

Türkiye'de

böyle ters

'
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bir cüzen. o kadar tersine

korurun

Hasanı,

Şindi

bir

tırabına iştirak·etnek

hoktadır

olan Türkiye Devletinden •. ;;

Türkiye'de. Dövülen
birşeyler

yetnez benin için;

nasıl

ki, birçok yerlerde,

korm:ı.aya ı:;ıecbur

kinden •.. Onu

utanılacak

bu,

işliyor

arkadaşının

is-

yapnak isterin, ana

bilmiyorun bunu,çok değerli hocan der.ün çok değerı:l.. bir jest yaptı, bilfiil benin

talebesi olarak okuduk, yeni göreve

hocamdır,

lar talebesiydim, bundan

şeref duyarın;

başladığı

şeref duyarın,

çok çok

zaman

çok güzel

bir jest yaptılar. Eğer
bize, huzurunuzda söyiüyorllL'l, laf ile değil,
A
Mehtıet

benir.ı yanına

Çelpbi seni Denizli Barosunda

ni diliyorun derse, tereddüt etmeden,

elir.ı

mi

gideriı:ı,

bırakır,

üç sene dovam otso o dava

görevli olarak gelne-

kanda da olsa, bütün

işleri-

o kadar üzgünün huzuru-

nuzda.
Saygı

ile

selanlarıt1

BAŞKAN- Aynı

(Alkışlar)

hepinizi.

konuda söz

sırası sayın

Yekta Güngör Özden'de. Bu-

yurun.
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Ankara)-

Değerli arkadaşlar;

Konunun öneni nedeniyle durunun

L
,.

iki

dakikalık

Vatan

söz

almış

bulunuyorUL'l,

aşkı

demek

kanımca,

denektir.

aşkı

barışı,

Dünyanın

nutluluğu

kişiye

ve

maz. O

bakından,

kişinin

ve

devlete

bilmez görevlilerin
net

işgal

eden Alnan

hep de

katılırsınız,

karşı

güvences~ni

yerlerde,yurdumuzun

yıllardanberi

avukatları

insanı

sağlanayan

bazı

temel

edimı.işti,

kişinin

bazı

kendini

sürdürdükleri devlete ve göreve iha-

burada

1savunna

Biz burada

özgürlük

hukuk düzeni ol-

bölgelerinde

şiddetle

meleği

nasıl

avukat

kınıyoruz.

olarak

subaylarını Fransız avukatıari

ları savunmuşlardır.

aslında·

sağlayanayan,kişinin özgürlüğünü,

anıanındaki davranışlarını

Ancak, ben

için huzurunuzda bir

affınıza siğınırın.

her yerinde hukuk düzeni

sağlığı

bazı

saptannası

düşünüyorun.

Paris'i

ve Paris Barosu avukat-

arkadaşınızın,

nasıl

bir
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vatandaşın

savunmasını

alınmaması

yolunda bir karar sahibi

larında

sanık

durumunda

olanların

bir.

olmayalım,

savunmasının

dava-

Tıpkı yassıada

!stanbul Barosu Genel kurulunun, Ankara Barosu Genel Kurulunun

bazı kararları

İki,

gibi bir

eleştiriye

gitmiyelim.
bulunmaktadır.

burada her baronun temsilcisi

layacak bir karar

Çok seçkin, çok

al.tıayalım.

Her baroyu

değerli görüşler

bağ

ortaya

çıkmıştır, toplanmıştır, değerini bulmuştur. Açıklan.acak bildiride, ka~uoyuna açıklayacağımız

bildiride bu konuya

yer verebiliriz. Ancak,

yasalarımız işkenceye

muş

gibi, devlöt bunlara art

yansıtmayı

lük

bulr;ıuyorum.

gerekli

devletin

ve güçlü biçimde

ve adam dövmeye olvoriyordüşünceyle

gibi bir

İnsanın olduğu

her yerde hor

kamuoyuna
zar.ıan

Ancak, görevlilerin görevlerini kötüye

vardır arkadaşlar,

lc:ırı,

çıkıyormuş

açıklıkla

iyi

bunları

.izlemediğini

açık

seÇlk ve bütün

kötü-

kulllı.anma

sakıncası

i-

le ortaya koyalır,ı, diyelim ki, görevliler görevlerini iyi yapmadığı sürece ve devlet

bunların

sürece devletin temelleri ça-

eğilmediği

Fakat yasalar buna

tırdanaktadır diyelir;ı,

let buna olanak

üzerine

sağlıyor havasına

elveriyormuş havasına,

dev-

hiç girmeyelim.

Birde bu konuda karar almanıza zaten yas~ızın maddesi engel. 76
ncı

raadde, sosyal

1üyor. Sosyal
ride yer

dayanışnayJ.

dayanışma

verilı;ıcısiyle

sağlanak

için

baroların kurulduğunu ıi5y-

yönünden ve bu konulara

yetinolim

vcı

kınıya1ım;

en

eğilmek

yönünden bildi-

ağırını,

en etkilisini

söyleyelim.
Teşekkür ederir:ı.
BAŞKAN:... Sayın

olacağından

en

Yönetim

Kıirulumuzun,

bu movzuun

.amansız

takipçisi

emin buluı:ir.ıaktayız. Yayınlanması düşünülım bildiride de

ağır şekild~

bu hadisenin

Toplantıya öğle
gereğince

(Alkışlar)

lanetleneceğine

de eminiz,

tatili nünasebetiyle ara veriyoruz,

saat 14.00 de toplanmak üzere oturumu
KAPANN~

SAAT!: 14.00

Alınan

kapatıyorum.

karar

-
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İKİNCİ OTURUM

AÇILMA
Salonda

BAŞI{AN-

oturumu

şıldığından,

toplantı

açıyorum

SAATİ:l4•00

için gerekli

çoğunluğun bulunduğu

anla-

efendim.

Söz, Ankara Delegesi Atila Sav beyindir. Buyursunlar efendim.
ATİL'A

Saatin
~"'"

Sayın Başkan,

SAV (Ankara)konuşma

için

değer:f-i meslektaşlarımı

idraki içerisindeyim.

elverişli olmadığının

Özür dilerim, sizi sıkmadan, Türkiye Barolar Birliğimizin önemli olduğuna inandığım bazı

tos 1969 dan bu yana,

Birliğinin

burada

sinde, bu dönemi

kuruluş

süre

yapmış

aşan

bulunmaktadır

raporunu özetleme

görüşme

çok yerindedir.Ger-

oluşmasında beş yıllık

bir süre önemli bir

Geçmişimize,

Birliği

kısa geçmişimize

zanç hanesinin oldukça yüklü ve dolgun
luk duyuworuz. Bunun hiç

geçmiş

Ağus

adlandırması

Bu süre içinde Türkiye Barolar

gelmiştir?

çalışacağım.

toplantısından,

bir süre

olduğu çalışma

dönemi olarak

kurumların yaşamında,

değilçlir.

nereye

ilk Genel Kurul

biraz

beş yılı

Sayın Başkanıının

çekten

üzerinde durmakla yetinmeye

sorunları

Türkiye Barolar

)._

çok

şüphesiz

olduğunu

en büyük

dönüp

nereden

ve

çıkmış

baktığımızda,

ka-

görüyor, bundan mutlu-

omıttu,

başta

sayın Başkanımız

olmqk üzere, bugünkü yöneticilerin, onun .kadar önemli bir pay da sekiz
genel kurula Türkiye'nin
ri yenerek her
Genel Kurulun

t~plantıya

gelmek suretiyle yöneticilere bir güç veren

Birliği

Sadece meslek

de (Ki,
ce

kaçmaş

sanırım

anlamlıdır.

örgüt olmaktan

bir

.ilk

şeyi

toplantıda,

Çünkü biz meslek

sa zamanda kendimizi

sanıyorum

ki pek çok

Türk-İş'in

çıkarlarını

bir

yargılarla

arkadaşıının

Açılış

çiÇeği vardı.

töreninBu ben-

savunan bir topluluk, bir

zamanda böyle bir topluluk düzenini
kurtardık,

ön

korumaya yönelik bir topluluk gi-

dikkatinize sunmak isterim.

ki burada duruyor)

kısa

kuruld~gunda birtakım

çıkarlarını

bi gösterilmek istendi. Bu
dikkatinden

iklimj yol gibi güçlükle-

üyelerinindir.

sayın

Türkiye Barolar
karşılandı.

çeşitli köşelei:inden

bir süre sonra meslek

bırakmaktan,kı

sorunlarıj'jÜa

il-

-

gilenen bir topluluk
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bir örgüt olmaktan kendimizi

olmaktanı

Türkiye'rı.in

tüm hukuk

ta kültürel

sorunlarıyle

ve ülkenin tüm sosyal 9 ekon:omik,hat-

sorunlarıyle

ilgilenen ve bunlarda söz sahibi olan bir top-

luluk haline geldik. Bunu en güzel, en somut
okunan Anayasa Mahkemesi

sında

beş yılı

Gerçekten 9 bu
lar

örneği deı

aşan

biraz

lmtılan

gün çok önemsiz
kadaşlarımızın

sayın

meslek

kamuoyundaı

meslek top-

kuruluşu ı

ilk genel ku-

o.nlamını

cereyan

ettiı

ama delege ar-

ve yöneticilerin dikkatleri sayesinde Türkiye Barolar
korudu ve

toplulc:ığuna,

yuna kendisini

idi.

delegelerimiz çok iyi bilirler. Orada, bir bütun

sayılabilecek tartJ.şmalar

:Birliği bütünlüğünü

meslek

topiliantı

süre içerisinde Türkiye Baro-

. luluğu içerisinde kendisini kabul ettirdi. Bunun
rullara

açılış

Sayın Başkanının telgrafı

öne e kendi meslek

Birliği ı

kuı·tardık 7

birtakım

güçlükleri

aşarak

önce kendi

sonra hukuk kamuoyuna, sonra da tüm Türkiye kamuo-

güvenilirı

tarafsız

ve sorumluluk duygusu içerisinde bir

örgüt olarak kabul ettirdi.
Elbetteki Türkiye Barolar
ile ilgili

çıkarları

~

çıkarları

larımız,

olacaktır.

ve

sorunları

Bunlar

görevleri

arasında

meslek

yenmek gelecektir. :Bunun

birtakım sorunları

şında,meslektaşl;-trın

do.v~üarımız

Birliğinin

kısa

ile ilgili

birtakım

dı

sorun-

süre içerisinde, özellikle

sayın Başkanımızını Yarınından emin olmayan aVükatın bugünkü çalışma~

sında

kendisinden çok

sorunuı

şey

beklemek-kolay

anda,

itibariyle
larını

diye

özetlediği

bir.

sosyal güvenlik sorununu çözdük. Ama kabul ecmek gerekir ki,

toplumsal sorunlarda her sorun
züldüğü

değildirı

arkasından

to~lum

çözmüş

çözülmüş

anda, yahut çö-

bir, hatta birkaç yeni sorun gelecektir. Bu

içinde hiç bir

olduğu

göründüğü

gibi

kuruluşun,

hiç bir

kişinin

tüm sorun-

bir durum vaki olamaz; iyiler daima daha iyiyi

bekletir; insanlara ve topluluklara.
Gayet tabii ki, bö;yle bir
mak

olanağı

sorunlarını

topluluğurı.

tüm

sorunlarını çözmüş

ol-

;yoktur. Bir an için diyelim ki böyle bir olanak var; bütün
çözmüş

bir Türkiye Barolar

yine de bize mutluluk

Birliği

vereceğine inanmıyorum.

avukatları.

Ben bunun

Çünkü b-ir toplum içeri-
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sinde bütün kurumlar, tüm

kuruluşlar bileşik

düzeyini etkilerler. Bir toplum içerisinde
bir düzeye

kuruluşlarbelli

nin saf

pırlanta

bileşik

kap

Diğer

çalışmak

görevi

içerisinde bir tanesi-

bunların

Aşağıtlan,

mutlaka biri ötekinin düzeyine inecektir.

gereğince

birisi de
yahut

çıkmasını 9

topluluklar, kurumlar,

diğer

yücelmesine imkan yoktur.

yonden, Türkiye Barolar

sorurnlulukL•rından

yimize

parlamasına,

gibi.

kuralı

gelmemişse,

kaplar gibi birbirlerinin

diğer

onların

Birliğinin,

toplumsal

ki yasalarla

sorunların

da düzeylerinin

verilmiş

da bizim düze-

güçlenınesini

sağla~ya

vardır.

Türkiye Barolar

Birliği,

da toplum içerisinde bu

geçtiğimiz

zaman içindek-i

bu

de

saygınlığı,

etkinliği

çalışmaların

gözükmek-

kazanmış

tedir.
Türki;y-e .:Barolar
çözmekte

rını

karşılaştığı

kuruluşların

sine muhtaç
sinde

nin 1959
tir;
nin
bu

ve

diğer

birtakim sorunla-

konuşan

bir çok

ber;i.

yaptığı

savunmanın bağımsJ.zlığı,
kendiliğinden gereğidir,

hiç

mekanizması,

birtakım baş

hukuk düzeni içeri-

çal;ı,şm:ı,yorsa,

kesin.lJluslararası

savunmanın

Hukukçular

toplantllarda hep bir nokta
Elbette

konuş

edilmesine, gözden geçirilme-

organlar yeterince

söz .konusu olamaz. :Bu
yılından

ıslah

:Bir hukuk

olduğu açıktır.

bağımsıdık

mesleğinin

güçlükler, benden önce

da düz§ltilmesine,

yargı,iddia

mutluluğu

savunma

da çok yerinde olarak belirttikleri gibi,

macı arkadaşıının

ka

Birliğinin,

ko.çın:ı.lmazdır.

:Birliği

belirtilmiş

Savunmı:ı. m.esleği

kendiliğinden niteliğidir;

bağımsızlJ.k.Ve

şüphesiz yEı.rgınııi diğer b~1ümlerinde iddiayı

ve yar-

gıy1 da etkileyec\tir. :Bağımsız savunmanın bulunmadJ.ğı bir yerde, hiç
şüphesiz

bağımsız yargı

ki

içerisinde meslek
bu

çıkarlarına değil,

tüm hukuk

her zaman hissettik ve burada bütün

runluluğunu
mız

1

sorunları

Şimdi

· .

e

olamaz. :Su nedenle, biz yo.lm.z dar bir çvre

belli bir düzeyde dile

bugün Türkiye yeni bir

sorunlarına eğilrnek

zo-

konuşmacı arkadaşları

ge~irdiler.

d~neınin e!iiğinde

gözükmektedir.:Sen-

den önce konuşan konuşmacılardan sayln Altop vesayln İnal'ın belirttikleri gibi,

sayın

Ba.rlas'J.n belirttikleri

ıSibi,

Türkiye'de bir

rej;i.ın.

bu-

nulımına dönüşme istidadı,
teşhisini

ce bunun
rak bizim
mamız

eğilimi

gösteren bir bunalım gözükmektedir.Ön:Birliği

koymak gerekir, sonra da Türki;ye Barolar
gereken görev nedir, bunun da

yapmamız

yerinde
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ola-

birlikte koy-

teşhisini

olacaktır.

Önce şunu belirtmek isterim; hemen bütün kuruluşlar, özellikle politik örgütler tqpluın içerisindeki birtakım kuruluşlara el uzatmak isterler. :Sunun nedeni basittir;

birtakım kuruluşları

kendileriyle birlikte

göstermek, politik güçlere biraz daha güç katar. Türkiye Barolar
de hiç

şüphesiz

ki bu türlü

gerekse Türkiye Barolar

barolarıınız,

bugüne kadar hep bu türlü
şında kalmayı

rak ke.ndi

doğrul tusudda

:Birliği

ama gerek

seçmiştir;

yukarJ..

aşağı

bu türlü el

iştahlarJ..nı

uzatına

kuruluşundan

isteklerinin

dı

Hiç bir siyasal örgüt, hiç bir dönemde barola-

başarmıştır.

ve Türkiye Barolar

rıınıza

zaman zaman

iştahları

:Birliği

kendi

:Birliğine

gi tınel{

olanağını

basmak, sürekli ola-

damgasını

ve etkisini

yapamamı ştır.

:Sunu

da Türkiye Barolar :Birliğinin kurulduğu günden beri gaı.lışınalarını izleyen bir

arkadaşınız,

bir naçiz delege olarak övünçle belirtmek yerinde

olur.
Meslek
ka

şeydir,

türel

kuruluşlarının politikanın dışında kalınalarını

k meslek

sonunlarıyle

kuruluşlarının

inanmış

bir

özellikle anayasal demokratik rejimin
litika

dışı

kalma

kaygıları

ve

baş

ülkenin tüm toplumsal, ekonomik, kül-

ilgilenmesini isternek

demokratik rejime

:Birliği,

isiemek

başka

şeydir.

kuruluştur.
bazı

kuşkuları

Demokratik rejimin,

gerekleri

bizi

Türkiye Barolar

başka

Burada po-

vardır.

bir tehlikenin içe-

risine itmeınelidir. :Su ölçüyü çok iyi bulmak ve saptamak zorundayJ..z.Sanıyorum

ki bu genel kurulun önemli görevlerinden birisi de bu

Çünkü biraz önce
ye
rak

nitelediği
birtakım

belirttiğ:i,m

gibi,

sayın Başkanımızın kuruluş

dönem geçtikten sonra,

artık

Türkiye Barolar

önemli sorunlar üzerinde durmak,

sandığım,

benim

şündüğünü

tahmin edi;<rorum, bize sorumluluk görevi

mız bazı

şahsenı

birçok delege

birtakım

arkadaşlarımın

bize

olacakdır.

dönemi di-

:Birliği

ola-

düştügünü

do. benim gibi dü-

yüklendiğini

sandığı

konularda susmak, görevini yapmamak olur. Demokratik anayasal

-

rejim içerisinde özellikle
üç erkten

yalnız
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çağdaş

sosyal demokrasi

başka kuruluş vardır

demek

olanağı

Qfilayışı

içeris~nde

yoktur. Demokrasi

bir kuruml,r,

kuruluşlar

rın

düşen birtakım görevl~~l~e sorumlulukla~ vardır.

kendisine

görevini

organı
nı

çalışnu;ıror.

rejimidir. Bu rejim içerisinde bütün kurumla-

yapacaktır,

yapmadığı

lek

bnsına,

kuruluşl::ı.rı,

lar, yapmak

onun

tiniversite, özerk TRT, mes-

sendikalar da kendilerine

düşen

'

görevleri

ynpmaktadır-

zoruuluğunu duymaktadırlar.

güveneelerindeki

yargının

so:ı:.ıunları askıdadır.

birçok

mahkemelerin

kısıtlamalar,olağanüstü

ve bunun sonucu olan

eğilimi

yasama orga-

yapalım,

demokratik ülkelerde dördüncü

çeşitli

yanısıra bağımsız

Elbetteki Türkiye(de
ların

1 ~e

deyip oturmak, bu sorumluluktan, bu görevi yapmal{tan

11

kaçmak gibi gelir bana. Nitekim
kuvvet di;ye

zaman;

Yasama

oli:ı.ğan dışı

rna.hkemeler

saydığı

Yargıç

kurulması

Türki;y-e Ba-

rolar Birliğinin, Devlet G.".venlik
Mahkemele:t'i, anayasai yargıda ve ida,,
ri

yargının

yapılan kısıtlanınlar

görevlerinde

veya bu yoldaki

girişim-

ler, savcıların güvencelerinin kısıtlanrrıa s ı ve savcıların y~ütme erkinin

gibi sorunlar ve adalet reformunu gerektiren,

buyruğuna alınmJ.sı

sabahle;ırin

birçok

sorunlnr, ki

somut örnekler vererek

sayın konuşmacının

bunların

en

meslekt.J.şımızın başına

somutlarından

gelen

birisi de; Denizli'de bizim bir

saldırıdır,

bütün bunlar bizim için son derece önemli
lediğim

gibi, bir

ku;ruluşun,,

dövülme

kadar

sorunlardır.

sorunlarını

Bu itibarla, Türkiye Barolar
risinde

bulunduğu

durum? Bir

durumu

kargaşalık,

tenmektedir. Hiç

saptaması

bir

şüphesiz

olaylar

olmaktadır.

çözülmüş

Birliğinin,
gerektiği

değerler kargaşası

ki, bunu

mut olaylar da oluyor. Dayak

Biraz önce söy-

toplum içerisinde birçok olaylar olurken,

kendi

mesleğin

Elbetteki

olayıdır.

hukuk ihlnlleri olurken, lrendisini güçlü saynbilmesine
istediği

belirttiği

haklı

.:

ol::ı.m:ı.k

varsayabilS:in•.

bugün Türkiye'nin içebu

kanısındayım.Nedir

var gibi

göstı;ırilmek

gösterebilecek

olnyları,işkence olayları

birtakım

ve

sakıncaları

vardır.

is-

so-

diğer bazı

Türkiye h&l& Parlamentosundan güven oyu

bir hükümetle yönetilmektedir. Bunun

yoktur,

alamumış

Yalnız

bazı
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bu

duıum

de dikkatten

kaçırılmamalıdır.

girdikleri

Bunu, demokro.cik rejimin bir kusuru gibi

göstermeye

çalışanlar

sı tlanması

gerektiğini düşünenler vardır,

yanın yakın

birtakım işlemlerıiı

üzerinde spekülatif

Bunu sonucu olarak özgürlükler rejiminin

vardır.

olacaktır.

Yakın ti:ı.rihine,

kı

dün-

tarihine bir geri dönüp bakmak yeter. 1920'lerde İtalya'da,

l930'larda Almanya'da sahnelenen oyun, herkesin bilgisi içerisiadedir.
kargaşay:ı.

Böyle bir

kalkmak, elbetteki Türkiye'nin
otuzlar

kısıtlamaya

rejimin kusuru gibi gösterip özgürlükleri

Avrupasında

Nitekim yirmiler,

·yararına olmo.yacaktır.

oiuşan olcıylar,

iki üç ülkede

süre içerisi:ade bütün

dünyayı

ye Barolar

Birliğinin

seçkin ve

Türkiye'de

oluşmakta

cıcıya

ve kana

uyanık

sonradan çok

kısa

Bu itibarla Türki-

boğmuştur.

delegelerinin bu Genel Kurulda,

olan olaylara gerçek bir

yerinde ola-

teşhis koyması

Ben,

sayın Fadıl

Altop

rum; o yarar

olacağJ.ridan

söz etti, bence sadece yarar söz konusu

caktır.

bir

bir

arkadaşımdan

adım

daha ileri gidiyodeğil

dir; burada bizi bir görev ve sorumluluk beklemektedir.
Sayın Başkanımızın,
dı.

Anayasayı

ihlal etmek,

bazı kurmınıarı

bozmak

ği görevler~ yapınaktan

>-

yasayı
ğer

yalnız

değildir.

birtakım değerleri

gerekir. Aksi takdirde

lar olursa,

bunların

mekle sorumluluktan
Birliği

nermek
nokta

olumlu

birtakım

Anayasanın

şudur:

Ben, kendi

yarın

eyleınde

idik,

kurtulmamız

Birtakım politikacılar,
bunalımı

bulunmamakda Ana-

katılmadığı

bunlıar

B;i.rliğinin

de e-

Birliğinin

birtakım

olay-

bizi ilgilendirmezdi de-

sayın

bulduğu

birtakım kişilerin

Bu

çözüm çarelerini ö-

Genel Kurula önermek

Türkiye'nin içerisinde

olduğu teşhisini

hesabıma katılmıyorum.

dir; olsa olsa.

verdi- .

söz konusu olamaz. Bugün Türkiye Baro-

Benimbu noktada

bir rejim

var-

burada yapmak için karar al-

benimsemediği,

dışında

kişilere

Türkiye'de Türkiye Barolar

bu duruma sesini yükseltmek ve

zo:vundadır.

bunalımın

biz

bunları

varsa,

göraşü

nedenlerle anayasal

kurumlara ve

kaçmak, hiç bir olumlu

ve onun seçkin delegelerinin

lar

ihlali ile ilgili bir

ihlal etmektir, diyor. Demek ki, Türkiye Barolar

.böyle

mamız

Anayasanın

bullailıım

istediğim

bulunduğu

koymak istemektedirler.
bir rejim

ve örgütlerin

bunalımı değil

zorladıkl:.arı

bir buna-

lımdır.

olarak
tayı

DoJıa fazlasına

girmeyi

değerlendirebilirler,

belirtmek isterim; bu
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kişisel

katılmak

ve gündelik politikaya
kesiyoruaı.

onun için burada

kuruluşların şu

Yalnız

birtakım

dönemde

bir nok-

hevesleri ve·

istekler± var·. Kendilerine hukuki fetvalar 9 dayanaklar bulmak isteyenler,
Türkiye Barolar Birliği kesin olarak böyle bir fetvayı verecek kuruluş
olr;ıadığını

ortaya

rejim

bunalım

ye' yi

çı·kL1rumyo.

koymalı,

olmadığını,

yeterli

lıdır arkadcı.şlarım.

teşhisini,

hatta bunun gerçek

bunalımın

bu

bir

rejimin kendi çözümleriyle bu dönem.den Türki-

olduğunu

sapto.dığını

( "Bro.vo sesleri 9

dcı

Türk kamuoyuna

açıklar;ıa

alkışlar)

Şimdi
arkadaşlo.rım, burada bir
inancımı daha belirtmek istiyorum.
.
.

Sabahleyin çok

saydığım

bir delege

lirtti; demokro.silerin ancak olgun

bir noktada bir

toplumların harcı

şey

be-

olabileceğini,zarnan

zaman bu nedenle demokraside

bazı kısıtlamnlar olabileceğini

Hemen görüşümü açıklo.yayım;

Özgü:r:lüklerin getirdiği sakıncaların en iyi

çaresi yine özgürlükler
özgürlükler rejimine

rejirrıindedir.

inana::ı

diğim gibıi,

belirtti.

(' 1Brmra 11 sesleri) Onun için, gerçek·

kimseler ölc.ro.k,

görüşlerinlizi

sımrııak zorundayız.

geçirrnek 9 genel kurulun bilgisine

.,_.

arkadw.şımız 9

tutanaklara

Aksi takdirde, de-

olumlu olmayan eylemler, olumsuz eylemler, susmalar da bizii

sorumluluktan kurtaramaz.
Şimdi arkadaşlar,

çalışma

genel çj_zgi belirmekte. Rapor,
bi

ı·ok ço.lışmalc.rın hesabını

incelediğimizde,

raporunu dikkatle

geçmiş yıl

ve

geçmiş

bir

dönemler içerisinde

genel kurula vermektedir. Bu,

sanıyorum

ki

açık o.l:ınla verilmiş bir hesaptır. BJkan dolayı,, Türkiye Barolar Birliğinin çalışkan

neriler, hiç
nuşr~u:ısınclo.,
Birliğin

yöneticilerini kutlamak gerekir. Getirdikleri

şüphesiz

ki

geleceğe

biz bugüne kadar kendi

yöneliktir. Nitekim

ra Birlik,

anccı.k

kendi genel

sayın Başkan,

çalışma imkÔ.nlarımız,
çcı.lıştık,

bir noktaya kadar· gelmesi için

kurulun-ı,ınun vereceği

rüyebilecekti::. Genel Kurulundan güven

al;::ırak

birtakım

ö-

ko-

olanaklm:ımızla

çabo.ladık;

bundan son-

di:kektiflere göre yü-

Genel Kurulunun

vereceği

görevlo::oi yerine getirerek görev yapınayı daha doğru ve uygun buihmaktayız
,..

dedi. Bu i tibs.rla burada bir, bildirinin

tekrarı

gibi gözükse de, bazı
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Barolar

görüşlerimizi,

Birliği

Yönetim Kurulunun

ciyle, tekrar tekrar söylemekten
ile yapmak

rıntıları

lar

Birliğinin

kaçınmaınalıyız.

olur, dikkatli

faydasız

etmek ve bu görevlerin

birbirini

doğrularcasına

Kuruluna,

sanıyorum

birden çok delege

ki güç verecektir.Ben

ınini

bilirim. Onun için kendisine ve

bazı

satırbaşlarını konuşninının

halinde

sağlamak aına

Elbet teki

tekrarları

toplantıdan

çıkaracak.

Hangi

ay-

yormak olur, Baro-

delegelerıiı

birtakım

sa-

demek,

yapılmasından yanayız

söylenirse, Yönetim

tarafından

sayın Başkanıının

yönte-

çalışma

olabilmek için

arkadaşlarına yararlı

sonuna

Bilmeyenler için söyleyeyim;
alacak,

desteğini

Yönetini Kurulunu yormak olur; ama hiç olmazsa

tırbaşlarına işaret

larını

-

doğru arzedeceğim.

sayın Başkan

bu Genel Kurul tutanak-

sonra, butün delegelerin önerilerini listeler
hangi dilekler, hangi direktifler di-

görüşler,

le getirilmiştir, bunl1-ın hangileri ne çer-ç-eve içerisinde, ne etkinlikte
gerçekleştirilebilir • • Bu

tekrarlıyor

lerini

gibi gözükse bile,

tekrar etmeye mecbur
Bizim,

itibarla ben,

sayıyorum

kurulduğumuz

b mr kavram
ram

olmadığını

olmadığını

günden beri tekrar

sonra ortaya

vaşından

oyuna

hepimiz

ıı.ı:azed.ilmesi

atılmış

onuru,

hesiz ki Türkiye Barolar
bugün dahi hukukun
ne anlamda
üstünlüğü

eğer

bu

batı

kullandıklarını

üstünlüğünü
menliği

Türkiye ı de

ve onun

İkinci

tanı tılması

terimini kullanan

gördüğümüz

zaman,

bazı

yeni
bir kav-

Dünya Save kamu-

anlıyoruz

öğelerini

anlamında kullanmaktadır.

tam

akto.ro.mamışız.

Yalnız,

aittir.

şüp

Yalnız

kimselerin bu terimi
ki, biz hukukun
saptayamamışız,bu

Ç,ünkü, bilgisinden

hukukçular dahi, hukukun

rahatça, daha eski, daha geri bir kavram olan
şık

bulunmuş

sayın Başkanına

kuşkulanılmayacak birtakım

rim, çekici bir terim,

çok önemli

üstünlüğünün

ülkelerinde bile,

teriminin kavram olarak gerçek

edilmeyecek,

görüşlerimi

bC5yle bir onur varsa bunun onuru hiç

konuda hehüz kamuoyuna bütün bilgileri
şüphe

Hukukun

Yani Türkiye ı de

kavramın

Birliğine

üstünlüğü

bu

edegeldiğimiz

üstünlüğü.

biliyoru~.

Yalnız,

biliyoruz.

affınıza sığınarak

söyledik-

kendimi.

bir kavram var, bir terim: Hukukun
~-

birtakım arkadaşlarımn

hukukun

bir terim. Özellikle

yasaların

üstünlüğü

ege-

güzel bir te-

bazı konuşmacıların

bir
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var. Harç yapar gibi kelimelerin

rahatlığı

ramları9

-

terimleri

arasına bazı

kav-

alışılmış

daha cazip 9 daha çekici

sakıştırmakla konuşınqlarını

daha dinlenir hale getirmek istiyorlar. Maalesef hukukun

üstünlüğü

te-

rimi bunlar için bir harç haline geldi, bir malzeme haline geldi. Gerçekte

hukukun

inanmıyor

kusu9 _böyle bir
artık

kun
,,

isteği;

ama hukukun

engel olmak gerekir.

üstünlüğü

teriminin ve

takım yı::i.rurlnr ..

manda hukukun

yok böyle bir

üstünlüğüne;

olduğu

Sayın Başkanımızın,

inancındayım.

öncülüğünü

de kapsar

~e

gerçek

kuş

diycr geçiyor. Bunlara da

üstünlüğü

kavramının

böyle bir

kaygısı 9

Yönetim Kurulunun, huku-

niteliğt_ni

Çünkü, hukukun

saptamakta bir-

üstünlüğü aynı

za-

birlikte getirir. Yani hukuk 9 bir
ihtiyaçları

ftllkenin toplumsal, ekonomik ve kültürel

hangi düzeyde ise,

o düzeye, o ihtiyaçlardan daha önce gelmelidir. Aricak bu suretle hukuk
öncülük görevini yapabilir. Tersine 9 toplumun
bağı

topluma aya.k

arkasında

ağırlık teşkil

olur, tutucu bir

giden bir hukuk,

eder ve bu yüzderi topkopar ve bu,topluma

lumun dinamik belirli güçleriyle hukukun

bağlantısı

hiç

çektirir. Bu nedenle biz 9 so-

ki büyük

şüphesiz

rumluluğunu

bilen bir
gerçek

gürlüğünün

ve kültürel

sancılar

olarak hukukun

kuruluş

da

sorumluluğunu

ihtiyaçlarının

nerileri getirmek

ve

acılar

taşımak

üstünlüğünün,

hukukun öz-

ve topllllmun ekonomik, sosyal

gereklerinin önünde gitmek için

birtakım

ö-

zorundayız.

Bunun gereklerinden birisi, raporda oldukça özetle yer alan;ekonomik kamu düzeni
ramı,

girişiaıidir,

yine dünyada yeni bir kavram

leri, hatta

Anayasamızda

refah devleti gibi
girmiş

yı

Ekonomik kamu düzeni

ve.yerleşmiş

(Ben afedersiniz

hut hukuk

topluluğu

yer

birtakım

almış

hiç

rultayının

demekte
şüphesiz

Sanıyorum

sıkıntı

ki bu

birtakım

gerek-

adalet, sosyal

bazı

izlenınesi

ki, ekonomik hukuk kurulta-

çekiyorum) hukuk

kavramları

kurultayı,ya

da yeniden gözden ge-

önerileri getirmekte buyük yarar

Bu nedenle önümüzdeki dönem

çok dikkatle

yahut kav-

temel kavramlar l960 1 tan sonra yurdumuza

çirmekte ve yeni, ciddi, çabük
taşıyacaktır.

Türkiye'de de

bulunmaktadır:Sosyal

bulunmaktadır.

şura

değil.

girişimi,

yapılacak

ve düzeihlenmesi

ekonomik hukuk ku-

gerektiğine

inanıyo-
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rum ve Yönetim Kurulumuzdan ve
rekli
ce

sayın arkadaşlarım 9

rişimleri

çok fazla uzatmak istemiyorum. Biraz ön-

bir yerinde dedim ki 9

konuşmaının

bu konuda etkin ve yü-

candan diliyorum.

olmalarını

Evet

sayın Başkanımızdan

desteklemek

istekleri 9

Bu çabmuz 9 bu

zorundayız.

Birliğinin

lerimiz Barolar

birtakım

Yönetim Kuruluna ve

görüşleri

bu

çalışınmuz,

Başkana

destek

ve gi-

görüşme

olacaktır.

Birtakım satırbaşlarını belirtmek istediğirü arzetmiştim. Bu satırhaşla
rı

kısaca şöyle:

Arkadaşlarım

da zaten olduk@a
can

Başta

geniş

hepsinin

ve anayasal özgürlükler almak üzere hu-

her türlü

aykırı

de biz, Türkiye Barolar

Birliğinin

ğinden

emin

olmalıdırlar.

olayların arkasından

nı

gösterilecek tepkiler-

girişime karşı

Yönetim Kurulu ile birlikteyiz. Bu

konuda gösterecekleri her tepkinin her birimiz
.

hakkın

izahat verdiler.

dokunulmazlığı

kuka ve Anayasaya

ve nitelikleri

kapsamları

tarafından

desteklendi-

Bu i tibarlr1 9 geç kalmar:.ıak ·için zamo:mında ve

değil,

hatta önünden giderek tedbirlerin

alınması

Yönetim Kurulundan bekleriz.

sayın

Ölüm. cezası konusunda sayın Başkanımızın yıllardır oluşturduğu
ve kendisine olan

inancıınız

nedeniyle

çoğumuzun benimsediği

bir

görüş

var: Ölüm cezaları kalkmalıdır. Sayın Başkanla görüştüm, dedi ki; benim
geliçtirdiğim

durumuna

bir

göre, Yönetim Kuruluna empoze ediyor

istemem. Onun için genel kurulun

düşmek

lacaktır,

görüş olduğuna

genel kurulun bir üyesi olarak candan bu

ının desteklediğini

nın kaldırılması

konusunda Barolar

Birliği

yapan

lediklerine ve

raporda

yazdıklarına

sayın hocaının

hoca-

cezası

sayın

Orhan

Barlas'ın

ekieyecek bir

söyşey

ol-

sanmıyorum.

Ötedenberi takipçisi
zabıta ayrımı,
Birliği

sayın

öncülük etmelidir. Bu konu-

,konuşma

da

görüşünü

arzederim. Hiç olmazsa siyasal kuçlardo. ölüm

da, sabahleyin çok güzel bir
duğunu

bana destek o-

görüşü

olduğumuz

gerçekleşmedi.

bu fikrin takipçisi
Raporda yer alan,

bir fikir var:Adli

Gerçekleşinceye

zabıta,idari

kadar Türkiye Barolar

olmalıdır.

Curımuriyet

öncesi dönemi

kanunlarının kaldı-

rılması

konusundaki

ka hukuk düzeninin
rının başta

girişim
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tekrettiğimiz

çok yerindedir. Çoktan

geien görevlerinden birisidir. Bu 7 bizden en az

Avukatlık Yasasındaki

bağımsızlık

arkadaşlarımızın

yerinde
farklı

değişiklik

konusu ile ilgili

girişimi

Ben

bağımsızlık

tasarısında

değildir.

aksayan hükdmler sada 7hiç

Bunları

ş-üphesiz

bir

kuruluş

kendi

tık

Türkiye

barolarının

yasal bir durumdur; ama

bağınsızlık

kendisi

bağımsızlığını

değiştirmak

konusunda Yönetim Kurulundan biraz

Gerçi

düşünüyorum arkadaşlar.

makanı

çok yerinde

belirttikleri dil0kler çerçevesi içerisinde

olacaktır.

uzatacak

Atatürk 1 ü~

bunu yürütmeliyiz.

girişimdir 7

dece

(.

yapmalıyız.

Resmi belgelerin Türk alfabesine çevrilmesi
bir

başJ

bir an önce temizlemek Türk hukukçula-

kalıntılarını

bir görevdir 1 bu görevi fazla gecikmeden

beklediği

bir

enıpoze

ve Türkiye Barolar

ederek yapar. Bugün ar-

Birliğinin

bağımsızlığına

el

yasalarda olsa bile gerçekte yoktur. Bunu kimse kolay ko-

lay göze alamaz. Amma yine de yasal tedbirleri almakta 1 hukukçular olarak elbetteki

haklı

bir tepki göstermemiz gerekmektedir.

Suçtan zarar görenl~in korunması ile ilgili girişimler yerindedir. Hiç

değilse

ne ve onun

ölümle

yakınlarına

tinin bu bir sonucu ve
Genel

sonuçlan~n

destek

suçlarda devletin suçtan zarar göre-

olması

gerekmektedir. Sosyal hukuk devle-

zorunluluğudur.

sağlık sigortası

ile ilgili

derece yerindedir. Bu konu ile biraz

ilgilenmiş

belirtmek isterim ki, maalesef ülkemizde
sizlikler, acelacilikler yüzünden
sigortası
ladıkça7

karıp

tasarısı

kiye Barolar

kavranılar 7

her zaman bu

tasarıları

sunmaktadırlar.

tasarı

bulardan

uyanıklığı

Genel

olarak
dikkatsağlık

Hükümetler göreve

görünmek için, eski

diye elde bulunan

Birliğinin

önemli

tasarıdır.

biraz çeki düzen verip Meclisiere

gortası

şeyim

şey yapıyormuşgibi

bazı

arkadaşınız

bir

soysuzlaştırılnıaktadır.

da bu tehlikeyi gösteren bir
bir

gösterilen tepki son

tasarıya

Genel

farklı

alıp

Sağlık

baş
çı

si-

değildir.Tür

göstermesini ben kendi

itibariyle beklerim.
Şüphesiz

yargıyı

sınırlandıracak 1

yargıçların

bağımsızlığını

ze-
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ve önem verseler

değer

Birliğini

Barolar

çok önemli

kişiliklerine

düzenlerler. Söylemek

açıklamaya çalıştığını

beri

almıştır;

ama

basınla

ve

hayatında,

Türkiye
gibi,
anaya-

yayın organlal:'ıyle

edildiğini,

bu gerçek yerin biraz ihbal

göre

sadece görüntü-

istediğim şu:

geçerek bir Türkiye toplumsal

gerçek yel:'ini

da görmüyor

dığını

onlara gerçek

yakından tanımayanlar

aslında başından

,

ilişkilerinde

onu

bi~e,

aşamalardan

hayatında

olan

tanıyanlar

değer yarg:ılal:'ını

süne göre

sal

yakından

savsaklan-

değiliz.

İki gündür burada, son derece önemli olduğunu sandığım birtakım
çalışınalar

zetelerden
bu

yapılıyor.

ile ilgili ••• ( "CuG'JhuriyE:ıtte var ıi

kiye'de kaç gazete
dir,

çıkıyor,

rin her gün tam iki
daki adale
lattığı

sayfayı

kopmasısın

yapısını,

spora

ne safhada

(Alkışlar)

bir dönemde

anayasal

bu gazetelerin

gazetelerin her gün bir tam

birtakım

ki bugünkü ga-

yazık

ki hemen hiç birinde 'Türkiye Barolar

sanıyorum

çalışınaları

Ama TRT biraz ilgilendi, ne

doldurdukları
sayfayı,

ayırdığı,
olduğunu

sesllıri)

bir

Birliğinin

Efendim, Türsayfalar ne-

futbolcu Cemil'in

her gün sekiz on

Türkiye 'nin hukuk düzenini

eleştiren

da yer

başkasına

bilmeliyiz. Dün
len

şu

Bu,

almamaktadır.

her kusuru

ile ilgili haberler maalesef

toplamtısı

rapor,

basınımızın

satırla

ve

sanıyorum

an-

sanıyorum
kuruluşlar

basın organların

kusurudur, kabul ediyorum,

yüklerken, bir parça da kendimize kusur

sanıyorum

taeağın

Türkiye'nin rejim sorununu, Türkiye'nin

ki, övünerek söylemek isterim ki, en yetkili, en yetenekli
dan birisinin

gazetele-

kısım

bir delege

arkadaşım

ki Türkiye' de bu alanda

yalnız

bulmasını

söyledi, bize·gönderidüzenlen9_iş

en güzel

belgelerden birisidir. İçerisinde bulunaniarın düzeyi .bakımından bundan daha derli toplu,
yınlanınaruıştır
tırmışlar
iştah

bir

daha yüksek düzeyde bir hukuk belgesi ya-

veya çok az yayınlan~ıştır. Bundan sadece 300 tane bas-

ve hani eski deyimle mazruf önemli, ama ben

çekici

yınladığı

buıdan

değil.

Bir

sendikanın,

çalışma raporlarını

sanıyorum

bir sendika konfederasyonunun ya-

görenler, hatta bir odalar

bankanın çalışma raporlEEını

ki pek

görenler çok iyi takdir

birliğinin,

ederler.İçe-

Türkiye Barolar Birliği
K~tiloh~ll\i$1
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takım

laflar

yazılı

değil

binlerce

di, barolara

kıyaslanınca

çok

bir-

zavallı

basılır,

olan bu raporlar son derece güzel

basılır

basılan

300 tane

içerisi ile

ro.porı.Eı'n

yüzlerce

ve konu ile ilgili olan olmayan herl-<:ese

dağıtılır.

arkadaşlarırııza

lllağı tılabil

bu rapordan ancak

birer tane

ikişer

tane gönderilebildi ve örnek vereyim; Ankara Barosu

yönetimkurulunüaki

arkadaşlarımzia bazı konuları görüşmek istediğimiz

zaman, Ankara Barosu· yönetin kurulunda görev
arlmdaşlarıtnızın

Türkiye Barolar

yapabihıeye

r.ıan,

bilgilerinin

rapordı::,n

cıeslek kmıuoyut:mza bazı

vela kendi
mundayız.

bu

Falmt bir

adaydır.

özellikle bir

ta delege olan

Birliği

kısım

bülteni

barolsrdaki

arlmdJ.şlurır:cın

sorut:üuluk

olmadığını

.~ıorunları

kısır:ı

alr:ıış,

delege

çok

zorundayız 1 duru

yararlı

bir görev

arkadaşlarımJ.a görüştıiğüm

arkadaşlarıuın,

dahi bülteni tamaniyle

rendim. Sebebi, diyorlar l:i; bültende

üzülerek gördüra. Ev-

benimsetmek

aslında

taşıyan

za--

meslektaşlarıc.un,hat

okuı:ıadıklarını

ö:ğ

birtakıc.ı yuzışt::ıalar aktarılıyor,

ama b u yazişr.1alar birtakıc.ı girişitr,leri. havada bırakıyor, bunl~ın sonucu
nedir?•• 13i2\

bazı

şeyleri

çok rica ediyorum,

sayın

soaut olarak

görı:uek

istiyoruz

Yönetim Kurulu üyeleri

arkada.şlar.Bunu

yapsınlar,

yapabilirler.

Yap§i~ları için hiç bir engel yok. Aslında, son derece güç bir fedakarlık- ·

14 bin tane

la

hazırlanmakta

ra

gönderilc.ıektedir.

bayı

göze

ve

aldıktan

yarın

bütün Türkiye'deki

arkadaşla

E bu kadar büyük gideri, bu kadar büyük zahneti, ça-

sonra n:·_çin

man okunmayan b elgeyi

bastırılıp

basrm1nı

olmanıası

n da

için de çaba

gösterrıeyelim?O

za-

yoktur diye d üşünüp, korkarım ki

yararı

bundan da dönehiliriz, cayabiliriz.

Beniuı

ricam, Türkiye Barolar

Birliğinin yönetli;.Jcilerind'en ricarı; kamuoyu ile kendi meslek kamuoyumuz-

la ve Türk genel kamuoyu
lı,

i~.e

ilgilerini,

biraz daha etkin bir düzeye

çıkarmak

ilişkilerini

için dikkatli

biraz daha

sağlık

çalışmalar yapsın

lar. Ilu konuda hepiniz ya:.'dına hazırız, amadeyiz. Ilu itibarla bu, yapıl
~ıayacak

bir hizc1et
Sayın

lediğiniz

değildir

rneslektaşiarırı,

için hepiniz e

diye

düşünürüm.

günün en geç saatinde beni uzun uzun din-

teş(3ld-cür

ed eri nı. Bu kadar

dönerünin, raporunu getiren Türldye Barolar

başarılı

Birliğinin

çok

b:i.r

çalışma

saygın Başlm-

-135 n:ına ve çok saygı duyduğum,
şekkür

vs rica

eder, ·kendilerinin

sevdiki.rı Yönetim Kurulu üyelerine tekrar te-

aklamıasını

.9 bu

doğrultuda

oy verilo.esini arz

ederiGıo

Saygılarıella efenditJ..
BAŞKAN- Teşekk~r

(ıUkışlar)

ede.riz efendio..

Efendit:ı, konuşG:Lalara çok kısa bir· ara vererek, kurula gönderilo.iş

olan telgraflardan henüz okunar:ıc:xnş olanlar hakkında yaptıgıc.uz tes-

bitleri bilgilerinize. sune:1ak isteriz. Zacıan tasarrufu nedeniyle sadece isir:ıleri

okuyacağız.

"CHJ? =~sıar::ı:sün"1." İl Bo.şkanı İbrahicı Bulutoğlu ı ndan, DSİ 7 nci :Böl-

g8 Müdürü Süreyya J3edestenliot;lu'ndan, İstanbul Barosundan Burhanettin Göltaş, K2.yseri IJaı'oşu. Başkanı ·Öc.ıer Gözı.ibüyük ı ten, Konya Ba:vosu Başkanı İh

san On·ur'dan,
Isparta

Jı.dana

Barosu

Başkanlıe;_ından,

3aros~ 3aşkanlığından,

Ordu Barosu

Başkanlığından,

Hatay Barosu
Başkanı

Ahmet Göncü'den, A@a-

let J?ar:tisi Samsun Merkez İlçe Kurulu Başlmnı İlker Sancar'dan, Sivas Barosu E;.şkanı Ayhan İlgün ı den, Uşak Barosu Başkanlığından, .Adalet BakanlıHukuk İşleri Genel lVIüdürü Oğuz Akdoganlı' dan,· Er0incaı.n Barosu Ila,,;kanı
Avukat Nejdet Öo.er Varlık' tan, Malatya Yeşilyurt'dan bir vatandaşıHacı
Mustafa 'Iatlıcı, İstanbul'dan Av.Eınin Abdullah Özerolıdan, Ardahan'da Av.

r
1

Sac i~

Yılsaz

'dan

llAŞICl\.N-

başarı

Efendin bu suretle gönderenierin isimleri

tutanaklnrına

nel Kurul

gelmiştir.

dileklerini havi teller

geçcıiş

olan

11

okunr:ıuş

telgrafların ayrıca okuunaları

ve Geiste-

nir ci? ..
NECLA FERTAN ERTEiı- (İstanbul)- Hac ı Mustafa Tatlı cı ı nınkini okuyalJ.cı .

::OAŞKAN-11

J3arolar

Kurtuluş
sızlık,

zı

Hayhay

efendir:ı.

Birliği Başkanlığına
savaşıı:ıuzda

özel bir yeri olan

özgürJ.ük ve sosyal adalet

baglar:uş

buluncyoruz.

SAMSUN

Başar:L

Smısun,

kararlarının r:ıihrakı

dileklerülizle
Hacı

halkçı

Mustafa

bu kez de

olarak
seHı.ınlar

Tatlıcı

bağuı

uınutlarıcıı

sunarız.

.
(Alkışlar)

Efendim söz·

BAŞKAN-

sırası

Giresun Delegesi

HAYATİ

hukukun

T:OPALLI (Giresun)-

arkad.:ı.şıın

da

bulunouş

bir

ettiği

1

kukun

zaafının

sonucudur

suretiyle

bir sonucu saymak

sanatı,

yani

hukuka

aklıcuz

eminim. Bu
pek

Gıeselelerinin

ya çok fazla

ekonocıik

ki, ekonomik

aoaçlı

sorunun

tebliğler

geleceğini
beş

komisyon ticaret koo.isyonu,

öne

koyrJ.uşlar,

mü~~ün

bazı

bu suretle

Bunu

saymak

fırsat

bulduğum

biz

bir

tatı.iatiyle

bulı

ben bir tesadüf neticesinde
tebliğ gönderdiğirıde,

tabii

sanıyordu~.

bizinı oeı:ı

Bir de

ve ora..:.

baktım

taneden ibaret, Ceza, ceza usulü vesaiBunun bir

tebliğ

az

faydası

olduğu

da oldu pratikte.Bi-

için, genel

bir tanesini

şu

orada

da

sorunları

benicı yabancı olduğunı noktaları

tanı kavrayanadığın cıeseleleri derinliğine

oldu. Enteresan

Tarihi ge-

çoğunun ekonoı:ıik olduğu düşüncesi&ıdeydüı

ziı:ı

nıahiyetlerini

hu-

asıl

cıeşgaleleri bırako.ışız,

ero.er:ıiş ~

teşhisinıi

alabildiğince.

reye ait meseleler

toplaması,

Çönkü, ticareti

zengin eden

koydum. Birinci Türk Hukuk Kongresine bir
leketin

değerli

oldun.

mec:ınun

inkişaf ede41emiştir•

c:ıevkiindeyiz.

kişileri

başka işlerle uğraşnıışız,
sayoayacağınızdan

alakayı

konuşan

düşüncesindeyicı.

Senglerc e Türkiye' de, zaten hukuk
liş ininizin

ve bu konuda

sarfetniş

için derecesiz

Bir memlekette ceza hukukunun büyük

tan

Topallı

de.ğerli ıneslektaşlarım;

Biraz önce

oeslektaşınızım.

noktaya tenas

aynı

Sayın Başkan,

savunmak için naçizane çabalar

üstünlüğünü

önerilerde

bazı

~

Hayati

Buyurunuz efendim.

nın.

'

sayın

ve benin
de

öğrenmek

anda zikretmeden geçeme-

yeceğim.

Bizde hukukun aktüel ticari meseleleri bile meşgal~si sahasına
alamadığını

isi Keoal

Reisoğlu

Ticaret Kanununda
ve hukuk

mez

tesbit

şöylece

bir tesbitte
derpiş

davalarında

nrızalara

yol

Yaşar Karayalçın

etı:ıektedir:

Yargıtay

bulunnıuşlar;

Ticaret Dairesi

açtığını

hazı hakluzlıklar doğurduğunu

söylediler. Bizim Komisyonun

da, bunu bertaraf edecek

Re-

Piyasadaki aktüel faizin,

edilen temel faizinden yüksek olmaya

bunun

sayın

diğer

başladığını

ve telafi ed.ilesayın Başkanı

bir maddenin

Prof.

bulunduğunu

-137 söyledi.
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:Jc;ı:üt:ı

J3a:;J;:cmı,

Şj_udi
~1il;:

u~add

böyle bir

gelmedi~ini

sine

konuşnalarda Yargı tay

yam.neia c ereyan _ed en bu
eye

ilişkin

tek bir dava ve

sanıyorduu

ben

ki, hasbelko,der bütün

O z.o.cıc:n al~lıcıa şu geldi: ..Jeyler dedirı,

uel faizi

~:\;;dJ:c~:ı.nı

ğişr:ıeleri

hiç

yo:;:

belki de sebeb:L bu,

cıaksadıc:;

tan

me.si

orada

tcc:ı.cnnisin:i.

t

EfendiLT o
Hukuk

Kong~cesi

katen t2.:cnrip
lanıyorlar,

gelmiş

lrul;ı_;k :]'uro.sı

ekrarlacıak

sırctdc~,

söylüyor, diyalog

kurularııyor,

toplanaeağına

rasyonel

tekrarlarıak-

göre, eskj_ hukuk kong-

alcıayan uygularD.aları

düşüloe-

içincl.i,

biz tabii kendi tezimizi savunurken, Ilirinci
geluişti

ki,

bazı

meuleket gençleri haki-

anar,iik faaliyetler içinde bulunuyorlar,

yargı

ı:.ıakıim.eli

soyulr.:ıadığım.,

bazı

sadece
kredi

iJci tiirlüdü:c dediler.; Anlıyo~uCT ki bu uefhurıu
~JÜ"~'-si

yer:.i

incelikleriy:_;_.J b:i.lealer
~0rekti~ini

zannediyoruLı,

bü'

tnbanca ile

bankaların

Eahri Çoker, bunun üzeririe bana bir sual tevcih etti-

ler, kredi d

derilmesinin

anlatırken,

; d d et işleelieri yoluyla soyulduğunu ifade ettik, İyi ni-

,o;cıy='~ll

yulabilrıiş,

davalarının

ds. lcendi_:c:inc" ait bir tebliğ vesilesiyle bizicı kooisyo-

tcçca:fc.:ıdan

dgpasc.anla:n.,

düğünde,

aloa gücündeki de-

irla.r:ı c ezaları na cıahkuu ediliyo:rlardı. O sıru.larda sayın Yar-

anarşistle:::-

cü

satın

zaten yeterb. oluuyor, rasyonel de

bu.Jxnuyordu. :Diz lcen:E tezüü.zi

ye tb.

ya-

siz aktüel faizin te-

raporlar getiriliyor. Ilunu burada

düşülr:ıeoesi 7

ed.ilcıeyen

ticari-ekono-

bilyük konusu da bu.

birşeyler

e bir karara

gı tay =ıa~;savcJs::.

na

iıerke,s

ekonorülc

lıatala:cc:;

resindeki,

kendi-

so.nıyJDrducı,

Türlüye 1 de uzayan huku1c

to::;ılantılarJ.

~:urullara

sonra da genel

deC'.icıo

ıscurc,pların

JJizde koc:is;yon
•2

paranın

coi:iylüyo:tsunnz, J:',.na

ömrürı

rıeşgul

dırgadıcı.

sayılar;ıaz-

kararın

ifade buyurdu.

içerisinele geçti, herkeE;i de bunlarla

işler

Ticaret Da-

ce

·,Jc;~11mla

.i;.rkadaşlar:nnza

dJ.

baktıcı,

onlardan da bunu

, Ilu konunun bir çok aksayan yönlerinin giizah etmeye

çalıştıu,

kendisini tatmin

ettiği

da. yetirmadiu, Kongreden sonra Giresun 1 a dön-

;yv. kon:uda rieuleket nasıl, ne zaman, hangi olaylarla

bunlarJ. ,yazdHL KenC üürıin bundan

faydalandı~ını

·SO-'

tcJ:min e.de-
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rim.

ben bu konuyu genel kurul

Şicıdi

da

huzurlarına

getirdicı,

bazı

dele-

ge arkad2şlaruı hatıriayabilirler. Yani ben bu konuları burada ifade ettiğio.

zcman, (af buyurun) ofsaytte kaıdığım zannediyorducı.. İlk genel

kurulda ben

bunları

de dedin ki,

sayın

nıyorur.ı.

depamuanları

~

zaraan,

ettiğio.

oturan ilü

yanıt::ıda

arkadaşır;ıa

Faruk &em bey bu konuda bir cevap vermeyecektir sa-

Hakikaten bu konuya cevap

planda ifade

geniş

ifade

ettiğiuıde,

buna cevap

bazı bankaların

yoluyle

Ao.a ikinci kez bunu daha

vercıaditler.

J3en o zac:a:n,· kredi

verdilerı

iflas dahi

ettiğini söyleoiştirı,

ikinci konuşmada bunu teyit ettiler, fakat iflas edemeyen, ettirileo.eyen büyük bankalar var, bu nokta
Şimdi

ben

sayın

oldu.

kalmış

Prof. Faru Ereo 1 i .bütün

çalışınalarında

örnek bir

çaba içinde bulurum ve kendisinin kolay lwlay istihdaf edileıneyeceini
samimi

inancıın

heyetten o kadar büyük meselelere
katinin, kapasitesinin
ği

bir çaba içindedir

biz de noksan

kişiden,

olarak tekrar ediyoruu. Ama biz bir
dışında.
sayın

gördüğümüz

istiyoruz ki, insan ta-

eğilmelerini

Ama buna

yahut da bir

rağmen

yüz

kişinin

yapabilece-

hocab. Böyle olmakla beraber, tabiatiyle

hususları

J3izim ceza ile fazlaca

arzetmekten nefsimizi men edeoiyoruz.

meşgul

olduğumuzu

burda da teyit

etrıiş.

Mesela huzurunuza getirilen yönetim kurulu faaliyet raporunda idam cezasına

ait o kadar büyük bir tafsilat.var ki, ben bunun lehinde ve aley-

hinde bulunamam, çünkü.

branşlın

saymao. Döyle olmakla beraber, yine ila-

pordaki bir cüolederi faydalanarak
Milletlerarası

mekte olan ülkelerde

hukul~çunun

ile ilgilenmek

kalMaktan da

kurtarmış

Şimdi,

yazıltı.n,

söyleyeb.ıi.lirim.
toplantılarında,

görev ve sorunu tesbit
ueınleketlerinin

zorundadırlar dendiği

edilmiş,

geliş

biri:a-

sosyal ve ekonomik

için kendimi ofsaytte

oldum.

idam c eza sı üzerinde bu kadar emek sarfedilen,

yazılar

nazariyeler tekrarlanan raporda, mesela ondan çok daha öneilli

olan ve kitleleri ilg;:Llendiren;
tedavi

şeyler

hukukçular kongresinin

ci maddesinde de, hukukçular. kendi
sorunları

bazı

edileserııekten

açlıktan

ki tl e halinde

kitle halinde ölmeler, ya da

ölınelere

ait bir paragraf yoktur.

- 139 Tiunlar, birçok

haltı

işledikten

lehinde aleyhinde

nın

sonra idac edilen

bulunrıakt~n

yerlerde

İdam

hukukçulrorın

cezası

hatta

vazifesi bu. :Jununla

r:ıeşgul

Doğuya

ya-

Şu aldığın

olcak

lazır:ıdır.

c ez asiyle zaten yeterince r;ıeşgul oluno:u:,;;tur.
Şicıdi

ben yine basit ekonocük bir

ri adil vergi oldugunu
bizzat

kıncalarını

ki

Doğuda,

tedavi edecek doktorucuz yoktur.

hastalarıuızı

cüoleye göre,

idao

cüstenkifio ya, ondan çok daho öneeli

dünya oeseleleridir. Ve oemleket ceseleleridir.
kın

kişinin,

ise,

asrın hastalığı

Olaylardan da faydalanarak bunun sa-

biliyorur;ı.

ınüşarıede
şu

enflasyonun en gay-

görlişle,

etoiştio.

ir;ünde

enflasyon, tesadüfe

Şiodi

bulunduğur;ıuz

yıllarda

dünyayı

bakın-

tehdit

eden en büyük felaket oldu. Yine ben biliJoruo ki, enflasyonlary bizio
tarihimizde

başka

er;ısalleri

gibi, dünyadaki

olduğu

ecısalleriyle

de sa..,

bi ttiJ:', rejüı değişikliklerine bile yol açar. I3unu.n pek basit bir sebebi var: li.rkm fiyatlar

karşısında

gelirlerini ona muvazi olarak

bilen

arttırcıası

gayri mümkün olan züoreler

züc~eler vardır,

İstatistik

let

zı rakacılara

Enstitüsü

Tiaşkan Yardıocısı yakınıodır.

atfen söyleyebiliril1 ki,

beniı:ı yaptığın yarın

saplara göre, Türkiye'de artan fiyatlara göre gelirini
tands.ş
dır.

listesi, bu olanaktan

:Junun

Şü.ıdi,

leri var. JJizde

olan

vatandaş

sonucu nedir? Türkiye'de

doğal

dil verginin yükünün
olacaktır,

oahrucı.

yansıyacağı

şu

ve muzdarip

yakunu ve gizli

işsiz

rı

kiuıse

batıda

ele alrctaz,

tiyle, tepkisiyle
Şiodi,

desinin
ızdıra)Qı

kehanet

uygulanan

diyelicı

aldığı

bazı

tedbirler

aldığın

-

ba-

yaoalak he-

artırabilecek

va-

listesinden gayet az-

kılacağı kişiler

çok fazla

olduğunun uüşahhas

sebep-

yekunu çok büy1tktür. Enflas-

yonun bu vahar,:;.etini herkes lmpataslak da olsa bilir. Fakat
oücadelede

vardır.Dev

enflasyon denilen gayri a-

Türkiye'de bunun neden böyle

işsiz

Ondan

artıra

vardır

takdirde birçok kuvvet

enfla"ıyonla

ki, Türkiye'de bunlagruplarının

uuhalefe-

karşılaşacaktır.

Türkiye' nin enflasyona maruz

kaleası

ki 1972 de % 19 ise, 1973 te% 30'u

ve

en±·ıasyon

aşar duruı:ıa

yüz-

gelnesi

çok bUyük noktalara, derecelere kadar yükseltecektir. J3u bir
sayılc.asın.

Şimdi

bunun

tedbırini

alabilmek için de, elbette

j
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takım kı sıntılara 9

batıda başvurulan birtakıcı kı sıntılara,

uygulacıalara gitcıek lazıcı.

cıesela batıda

nB gibi tedbirler

uygulanır,

sulü

durulması,

ettireo:ıezsiniz.

veya

yapabilee eğim.iz

olacııyoruz.

yıl

şeyler

arkada.şlaı:?

Nedir

davasını

sürecek bir tazminat

10

hükücıetlere

sürüyor, basit bir hukuk

açmaz, Çünkü 10
sonra

l3ufuları

bir neticedir. Ana ben

doğal

nuıızda bizir.ı

yıl

yok.

Şiı::ıdi

koycıak

ki kontenjan

u-

kolay kolay getirip kabul

Tabii bir sonuç daha var, genişleyen ekonor:ıilerde enf-

bırakalım

10

bünyeo:ıizde

ve.sika •. Veyahut kar hadlerinin don-

dondurulması.

ekonoınistlere

essir

alınır? JJiyelicı

kısıntıları,

i thal

ücretlerin

lasyon zaten

ilizde bu istidat yok,

yahut

yıl

dericı

hukukta kendi ala-

bırakalım;

davası.

davaların ı, kı

Geçen sefer de

mü-

sal tacııyoruz,
söyl~diu,

adacı. eğer r.ıüdebbir

bir

kişi

tazcıina t

sonra, C1esela 100 r:ülyonluk bir

kazandığ:;,

ya:pamıyoruz,

var, yapmyoruz,

Hukuk

açacak

ki, bunun çarelerini

10

yıl

ise

davasını

takdirde eline geçecek para 10-15 bin lira dere-

cesine inebilir. O zanan sulh olQak yoluna gidilir •• :Bunun en basit çaçoğaltcıak,

resi hukuk mahkemelerini
nu

davaları

kısalttıak.

:Bizicı şimdi

bu-

de yok.

yapabildiğiniz

HB.kicıler

Geçenlerde Yüksek

Kurulu

:Başkanı

feryat etti$ 500 ha-

kio kadronuz oünhaldir, seçiolerin yenileno.esinden bahsediliyor, seçin
kurullarını

tihdaD

bile

sorunlarır:ıızın

tihdarnnda da
sı

var

teşekkül

karşı

içinde ve önemli bir y.eri olan

eleştirilen

arkadaşlar,

ettireneyiz dedi. :Buna

olrıuştur.

bir nokta

etcıek lazıın.

bunu itiraf

bizin genel is-

hukukçuların

is-

Türkiye' de avukat fazla-

Şiındi,

beni teyit ettilc.r

geçen seneki konıfişınacıdan sonra. Atila Sav arkad.:c:şır.ı dedi ki, İngiltere'
d e kaç avukat var biliyor

rıusunuz? .Dilıniyorum.

söylediler. Hayret ettiCl,

aGıa

bir çok ihtilaflar
mUş.

bünyemiz o kadar
dam

edeceğiz?Ve

avukatları

inkişaf ını

ıiaı.

olrıaksızın

bir

etmiştir

ae

ınesela

bazı.oeroıiılerce

bizicı önecıli cıeseleniz

15-16 bin
Fadıl

Altop

ralmın

başka iniş,

biliriL.; 9000 dir. :Bizic

stratejiniz o kadar sakat ki,

S$r.:ıenişte bulunacağıını

yakın

izah ettiler 1 orada usuller

ayukatın katkısı

Ana Fransa• daki

900 e

görülür-

ekonocıik

avukatı

istih-

arkadaşıma

a-vUkat adedini

arttırcıak

- 141 olmamalı,

yeni

hakic1 adedini
genç

avukatlQrın,

arttırcıak olo.alı.
arkadaşların iş

retmenlik gibi iwkanlarla

hayatlarını

barolarır:ıızda 'l:ıu

Den birçok

bulamadıklarını,

sürdürdüklerini

ancak vekil

müşahede

öğ

etmişim

dir.
efendim,

Şimdi

elir:ıizde

un var,

şeker

var, helva

yapar:ııyoruz.

Du kadar avukat fazlası var, bu kadar hakir:ı noksanı var, şu avukat fazlalarını hakiLJliğe

takip etmek de Barolar
Ben geçen
miştim,

deoiştiı:ı

nın

iki

arkadaşlar,

bu konularda eski

için fazla

aklıo.a

çıkan

avukatlık

kadaşlar;

ve

kadroları

hakim

yapanayacak. Bu
bareı:ıin

sistecüınize

bir

aylığı

er::ıekli

sağlayaı:ııyoruz.

dahil

Başkan

avukata

naaşını

gücünü kaybeder.

dr;..,:uoundayız.

alır,

Şu

Şiodi

kıdemli

gelir

lO ncu

üye avukatla-

eı:ıekli

olduktan
düşünün

avukatlık yaparı

olduğu

ar-

bir

anlattığım

getiren de bulunmaz.

bir meselesi olarak ön plana alo.ak

J:lizim

takdirde gayet cüz'i

adaı:ı

zaten

doğal

sebepler-

uygulana muvacehesinde

Şimdi

Ilirliğine,

yaş

bunun tedbirini almak
eleştiri

bir sisteo. neticesi, kanunhükmü neticesi, bunu bütün
şu

Yargı tay

emekli olabilmek için de bu ö-

Yaşıanan

Tabii Türkiye Barolar

Bir de

avukatları

o kadar sakat ki, bir

göre, avukat euekli

alabilecektir.

artık iş

görciş

Iiz

şu:

en yüksek derecesine kadar hizmet edebilir,

devac.ı ettirr:ıesi lazıc:ı..

çalıçma

tek-

değinmiyoruı:ı.

bir karara göre,

prim öderue
demeleri

maaş

söylediğim şeyleri

gelen konulardan birisi de

en yüksek dereceden emekli

lı

bütçesinin

lehinde, üç üye aleyhinde karar verince, avukat

sonra

misaller ver-

kaı:ıu kaynaklarına aktarılan

Bakanlığı

sosyal güvencesini de yeterine e

Dairesinden

den

eleştirmiştim,

o.ütemadiyen zarar ederler. Onlardan bir .tanesinin bir

isteı:ıediğiı:ı
ŞJı:ıdi

rın

bir hususu

katını karşılamak müw{ündür~

, rarlamak

~

konuşo.amda

ile bugünkü Adalet

Değerli

mızın

fakat bu huousu

Birliğinin işlerindendir.

ki, Türkiye'de o.ali yükü

şirketl~r vardır;
yıllık zararı

işi,

nakledeo.iyoruz. nu bir devlet

konusu olan

arkadc::.şlarımızın

lazımdır.

hususa temas etmekten nefsimi men edemedim. Samsun

J
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denince akla 19
çıkış

1919 gelir. Atat:ürk' ün Anadoluya

nedeni gelir. En büyük istila

bakın

gelir. Tesadüfe

biziı::ı

ki,

tehdidi

toparlacıak aı::ıacı

Türkiye'deki kuvvetleri derleyip

f

tehlikesi~

bu

çıkışı

gelir~

altında~

bütün

güttüğü yöntetı

ve

kongreı::ıizin yapıldığı günlerde~

o

i.

olı::ıasa

günkü lmdar vahim

l

vardır.

sebepler, tehlikeler
liyetçi cephe

sloganı

sında

şekilde

bizi tehdit eden

kurcıak

Ilugün hüküuet

düşünmek lazımdır.

Milliyetçi

ı::ıil

kelicıe

Çünkü galiba herkesin kafa-

'

cıefhuı::ı başka başka şekillerde oluşmaktadır.

bu

başka

isteyenler, bir

gözükcıektedirler.

ile ortada

si üzerinde de çok çok
,

bile; ciddi

inancına

Mesela

hürmet ettiğüı, İstıiı.klal Savaşındaki çababalarını ve konuşınalarını bir
eserdeli

kelicıe

kelime

okuduğum Mehı::ıet

islarrıcı

Akif

bir

görüşte olduğu

için h~r bir milliyeti reddetmiştir. Şiı::ıdi onu reddedemiyen bir parti
ırkçılığı

rlilliyetçi çephe de olacak,

ğle

cıilliyetçi

alan bir

cephe de

olacak~ ki bu!J.arın hiç birisi Atatürk ı::ıilliyetçiliği değil, ama bir
cephe kurulacak,
etrrıeıniş~

teyit

ı::ıilliyetrpiliği ucıdeleri

eto.iş

Şimdi

rrıilliyetçiliği

diğerleri r.:ıilliyetçi

arkadaşlar~

inkar

ı:ıen

olmar;ıakla töhr.ıetlendi

diğerlerini katıayıp

eleştirilebilir;

lancıaktan bun:Hııarı

etı:üş,

bir pa'C'tinin içerisinde bir cephe kuracaklar, on-

lar milliyetçi olacaklar,
rilecek.

içinde o.uhafaza

fakat hiç

etmek için rica

mı

atmıyorurrı,

değilse

onların

da

cephe kelimesini kul-

edeceğiz,

ne edeceksek ede-

lir:ı..

Şimdi

mek

isterir:ı..

arkadaşlar~

l3abası

na

bunun

yama içinde

ihti;yıacı

yarısını

sarfolunacağı

deı:ıiş.

letin gücünün

yapmış

bir

size naklethaküı arka~

bi:ı:'

üye söz

önerilirken, üstüne

almış~

ne kadar? Tahmini bir rakam

karşıları

m. Ve bunu fliçilen d e

kendisine, milli kuvvetlerin ilk imkanda bunu
veriniz

olayı

Kongrede kulislerde o zamanki milli kuvvetlerin

bunların nasıl

bakılırsa kırk

mzın haı::ıur
ı:ıiş

ve

Kongresinden bir

Erzurum Kongresinde üyelik

daştan dinleı::ıiştim.
ihtiyaçları

Erzurutı

Muhalefet
yettiği

etmiş,

aluam

demiş.

bir zamanda bunu sana

deru.iş ki~

orduları

söylemişler,
karşılacıış.

ödeyeceğine

Atatürk
öderıesi

ısrar

başı-

ben deAtatürk

dair senet
etr:ııj;ı~,

dev-

gayet tabiidir.

r
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bir hatıra olarak alırıo demiş. Senelerce, iyi günler geldikten konra.
etmiş,

senelerce bunu yedinde quhafaza
ne bu senedi bir oektupla
denüş,

ki bana baktiyle

demiş

her

koyınuş,

tarafını

verdiğiniz

nında çocuklarıma bırakınak istemiyorur.ı.

zımı

terkedip devletten para
bu

Şiudi

~...

s1

görüşür:ı

bir

Elüharlemiş,

içi-

Atatür;k 1 e gön-

bu belgeyi ömrünün

Olabilir ki, benio

zarfın

a~ir

zar.ıa

tar-

düşünce

Bunu size iade ediyorum

ben tahsis etuedim. Çünkü

demiş.
beniı.J. şah

Atatürkçülük istihac1etinde bir cülliyetçilik kabulüne müsait-

tir. Ama komandôlar bunun
liyetçi

isterle~.

Şahsın kişiliğini

yaklaşınca

ölümü

olınadığını

kir.ı olduğunu

kabul etseler, belki bunun mil-

ileri süreceklerdir.

Konuşmaını biraz uzattım, sizi işgal ettin. Hürmet}~imle.
DAŞICAN-

Divana

verilmiş

"VIII. Genel Rurul
hazırlığı

önergeler var,

toplantır:.ıız

bunları

layacak bir kouisyonun son günden önce

yansı tılaca~

kamu oyuna

için prensipleri saptayacak, gerekirse

okutuyoruın.

bildiri

yazılış taslağını hazır

arz ve teklif

seçilLıesini

sdericı.

Avhkat Mu:faffak Denderli
İstanbul"

Türkiye

~arolar Birliği

Dirliğimizin

ilgilenmesi zorunlu yurt

Kurulur:ıuzun görüşlerini

ni

hazırlaoak

Jürken

üzere bir

hazırladığı

kamu oyuna
kocıisyon

ınetnin

oya

açıklayan

sorunları hakkında

bir

11

saygı

İso.ail

Atila Sav
Özersin

DAŞKAN- Aynı

Ercüoent Beyhan

ı:aahiyette

Türkiye Darolar

Ankara
Yekta Güngör Özden
İzzet Şenkaya

üçüncü bir önerge var,

Birliği

görüşü

ile dileriz.

Ankara

T-urgut Bulut

Genel

Genel Kurul l3ildirisi 11

seÇlerek gündecin 15. o.addesi

sunuluasını

Ilursa

Başkanlığına

Genel Kurul

VIII. Genel Kurul

okutuyoruı:ı.
Sayın

Divan

Başkanlığına

Kongre
sini

hazırlamak

görüşleri

tebellür ettikten sonra Genel Kurul bild.iri-

üzere seçilecek bildiri kouisyonuna

arkadaşlarıo.ızın intihal:ı.ına

aşağıda

gösterilen

delaletlerinizi arz ve teklif ederiz.

.
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Say gılarırıızla.
Ankara Tensilcisi Yeleta ·Güngör Özden
İzr:ür Temsilcisi İskender Özturanlı
İstanbul Temsilcisi lVIehcıet .Ali İkizer

Gaziantep Tensilcisi Cemalettin Güçdemir
Malatya

TeGısilc isi ~al13.t

Kahramanmaraş

Teklif edenler:
40

Dar ış
Delegesi Selahattin

Aydın

ve

arkadaşı.

::ü.AŞKJ\N-

Şimdi

efendir;ı,

Genel Kurul bildirisi

hazırlamak

üzere

bir konisyan kurull2ıasinı kabul edenler •.• Etmeyenler .• Kabul edilmiş tir.
MUVAFFAK ]JENDERLİ (İstanbul)- Takririm hakkında söz istiyoruo
DAŞKAN-

Iluyurun.

TvrJVJIFFJU<:. IlENDERLİ (İstanbul)- Efendü1, komisyonun teşekkül
tarzı

hakkında

konuşacağıo.

Sayın.Ilaşkanların,
nuşr:ıalcır

r:ıeslektaşlarım;

kısa konuşnalar olacaktır.

en

Den önergerJ.i dün

görüşülsün,

cak; vaziyet tebellür etsin,

::Jugün bu öneri de okundu, fakat

böyle anlarda en güzel koverı:ıiştio,

ondan sonra denildi ve

arkasından

da,

bazı

an-

kaldı.

isielleri belirten

bir önerge okundu.
Ju·kadaşlar,
layacağıcı.

liği

biraz evvel burada

Atat:irk 19

1919' da

Mayıs

konuşan

Sar:ısun

1

hatibin sözünden

a ayak

bastı.

baş

Darolar Ilir-

de bir ayın 9 unda buraya a,yak bastı. İsterim ki, kurulacak kor:ıis

yon, bu gayet önemli hu.susu kendi önerisinde belirtilecek esaslı noktalara

değinsin.Yani

ramların,
lirttiği
larını
racılar

artık

bugüne kadar

anlarıılo.rın dışına çıksın.
satırbaşlarına

çıkartarak,
lıirliğinin

zaman, bütün
gruplarına

bazı

birtakım

soyut kav-

Durada biraz evvel Atila Sav' ın be-

ilaveler yaparak, gerekirse onLtrdan

bazı

açık

seçik bir bildiriyi kamu oyuna iletsin. Kundu-

dahi

tebliğler neşrettiği

odaların,

etibba

dayanan birliklerin

birbirleriyle

süregeloiş

yarıştıkları

bir

odalarının,

bir devrede

eczacı odalarının,

birtakıc.1 mefhucıları

sırada,

yaşadığınız·

izah

Türkiye Darolar

etcıek

r:ıenfaat

üzere

Dirliğinin

qil-

,.
- 145 dirisinin çok öneilli

gençliğe

yiz. Atatürk' ün

anındayız

ketin öyle bir
hıyanet

olı;ı.ası lazıra

hi tabesinin son

Şurada"Adalet

da:şlaru:ı

ter:ıeldi:r,

Hangi

bölür.ıünde deniği

c.ıeı::ıle

gibi,

ki, onu idare edenler gaf'let, dalalet, hatta

içinde bulunabilirler.

sının nltındayız.

gelir. Hakikaten hayati bir devrede-

Mülkün Teoelidir."

yazı

hangi adalettir? Sabahtan beri arka-

burada adaletsizliklerin

çeşidini

ortaya sürdüler ve

sürer:ı.e

dilı:lerini de biz bÜiyoruz. Kiı;ılerin kimlere nasıl etkiler yapr:ı.akta
oldukle,rını

adal2t
[leli

hepiniz biliyorsunuz, söylec.üyoruz, sonra da. övüne övün e

ı:Ji.Ukün teı;ıelidir

olduğunu

bütün

diyoruz. HayJ.r

rıillete,

arkadcışlar,

adaletin

duyunıak şeklinde

buradan

ınülkün

Çalışacak

dlie-

bir

genel kurul bildirisi hazırlayacak olan bir teşekkülün, bir-komitenin
kurulcıe,r;.ını

istiyoruz. Onun için isimleri hassasiyetle, dikkatle tek-

lif buyurc:ıanızı istirhaı::ı ediyoruı;ı.

(lUkışlar)

~İR DELEGE- Sayın Başkan,

r:ı.iyorur:ı.,

İstanbul delegelerinden sayın Fadıl lUtop'u öneriyoruc:ı.
:JAŞY>...AN- :Oaşka

İSKENDER
alışageldiğir:ı.iz

ca, burado.

fikirler

veriloiş.

zannediyorur:ı

oluşurdu

haberi

da

bazı

isioıer

l;l~şredeceğiz.::Uu

konuşulun

özgür iradeleriyle

beniri de haberiuı olw:ı

viz, topyekun büttin Türk

avukatlarının
hazırlandığı

önerge

silinmiş yazılmıştır

temzaman,

tekrar, hani bir si-

sonra öteki yazılıyor, öteki siliniyor ve birçok

o1cıacıaktadır

bağlı

arkadaşlarıoız

ve

Şirıdi görüyor.um ki,

ki, isiiller

liniy::ır bir yazılıyor,

clize gönülden

efendiı:cı.

ÖZTURANLI (İzc.ıir )- Arkado.şlarıc:ı, öteden beri bizir:ı

silcileri olarak bir bildiri

arkadaşın

I3uyurun

bir husus var. Hadiseler buraya getirilince,

bazı

dan bir önerge

efendir:ı.?

teklif var m

bazı· kişileri önerirlerdi.

öyle

öneride isoiı;ı geçti, ben iltihak et-·

bundan.

insanlarız.

I3en

Hall:!ıtıki

şunu

teklif edeceklerdir ve

2

biz

JJir:J_iğinıize,

öneriyorum.

birbiri-

::Uazı arkadaşlarıcı

isimler teker teker

yazılsın,

teker teker si\erin oyunuza arzedilsin. Liste olarak, böyle bir llListe
getirilcıesin.

Uu

JJAŞKAN-

kanıdayır:ı..
Teşekkür ederir.ı.

Divan da esasen

ka isiiller tekiif edilmesini rica ediyoruz.

aynı

kanaattedir,baş
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daşuuzın

Sayın .:Jaçkanıo,

DELEGE-

ben de Yönetim Kurulundan iki arka-

edilr.ıesini

bu heyete dahil

öneriyorum.

Efendiu kurulacak komisyonun kaç

DAŞKAN-

kişi

hususunu

olması

evvr:ü8. tesbit edelim~ ( 11 7 olsun" sesleri) Kurulacak ko~ıisyonun 7 kiş id en
hususunu

oluşr:ıası

Kabul

oylarınıza

arkediyorum. Kabul

edenler~~·Etcıeyenler • .v..

edilui::;ıtir.

Yekta bey, buyurunuz.
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEJ\ (Ankar~)- Arkadaşlar, kurulrıasına aylarınız
la karar verilen konüsyona ismi önerilen

Genel Kurul ne tür

birisiyüı.

vazife verirse hepsini lmbul edecek bir

arkadaşınızım;

tür karar verirseniz ona

konuşuyoruu.

Şiudi,

ki çi

kurulan komisyonda

yılki

, bir d e Yöne tü1 Kurul und cm

vardı

seniz 7

geçen

olarak

saygılı

kişi

delggelerden seçilir,

vardı.

acıa

ben. de, ne
bir

Başkanlık Divanından

Şiı::ıdi

7

karar verir-

kiı:;dye

Başkanlık Divanından

seçilecek olan

Genel Kurul adına yayınlanacak olan bildiriye i~asını atacak olan arkadaştır.

de

İçerisinde Başkanlık Divanından

Yönetir:ı

Kurulundan olsun,

diğer

7

bir kişi uutlaka bulunm.alı, bir

kişi

delegeler

olsun.

arasından

Saygılarır:ııa.

IlAŞKAN-

Takrir üzerinde Selahattin

SELAHATTİN

evvel okunan önergedeki
takriri

(Kahramanmaraş)-

AYDIN

imzası

toplantılarına

nüt içinde Türkiye Barolar
settirefuilecek tecrübeli
yapmakla

pı.ştığı

kaloadık,

yaptık.

IlİR

arkadaşlarım,

arkadaşlardan

arkadaşlarıının

bilhassa bu

İzmir'den,

biraz

bir tanesiyim. Ilu

düşündük,

heo. de büyük

etmek suretiyle bir tarihi tesateuayüllerini ak-

Ilirliğinin düşüncelerini,

ilkeleri de tesbit etsin

suretiyle

komisyonda

arkad:J.şlarımız,

ınülahazasiyle

bulunmasını

önerdik.

hür fikirleEin çar-

kendilerine de

danışcıak

Ankara'dan, Erzurm.m'dan, Gaziantep'ten, •••

DELEGE- İstanbul? ••

SELAHA.::CTİN

bul'daki

iştirak

buyurunuz.

Muhterem

tasarruf etoeyi

hazırlarken het:ı zauaı:i.dan

kurul tc~yın bütün

Ilunı.;ı

bulunan

Aydın,

AYDIN (Devamla)- İstanbul 1 u sonunda düşündük, İstan

ueslektaşlarırnzın'teveccüh

ve

iltifatlarına

mazhar

olcıak

sure-

- 147tiyle İstanbul'u temsil mevkiine getirilen İstanbul Tiaro Tiaşkanını 9 bir
arkadaşıının

eksik olarak hesaba katoak suretiyle Erzurum

mazeret beyan

etaesi üzerine kendisini ithal ettik.
NECLA FERTAN ERTEL (İstanbul)- Tiöyle konuşuayın efendi~, böyle
konuşcıayın..

(Gürül tu ler) Hakaret et rJ. ek istiyorsanız o. başka ••

SELAHATTİN AYDIN (DevarJ.la)- Şu çatının altında toplanan uuhte-

reu

arkadaşlarımın

hiç birisi

arkadaşların

l3iz dedik ki, bu
hayır

olmasın,

bunlar

kıyr:ı.etli

yecek kadar
hıslaTı

diğerinden

ne üstün, ne geridir.

içinde

diğerleri olsundecıek,
gördüğümüz

bütün

bazılarını

faşettik. Şüıdi

birbirleriyle

arkadaşlarıcuz

kıyas

arasında

edilme-

bazı

şa

""" (Gürültüler)
NECLA FERTAN ERTEL (İstanbul)- Küçümsemeyiniz.
SELilliATTİN AYDIN

ca

ediyorucı.

Şu

(DevarJ.la)- Teklifimizin oYa arzedilı:;ıecini ri-

şekilde verilmiş

vey-a bu

ba;_;Jm teklifler varsa, onlar da

oya arzedilsin.
IIIDVAFFlıK JJENDERLİ (İstanbul)- Değerli arkadaşlarım,
lekta;;lcrım.;

ben b:iraz evvel önergemi

nin aleyhinde

konuşmad,ıo.

JJurada JJe.rolar
yankılar

bütün kamu oyunda çok büyük
yecek bir bildiriyi
Dasına

ehemrıiyet

dışındadır

hazırlarken

derken, falan

sarsıyor

bir ko c:ıisyonun

kullanılacak

derken, baz,ı

iş

tabirlerin öneelli olAnayasa, çizgisinin

dışındadır

derken, falan Cle-

arkaddşlarır:ıızın

adeta bize

kurulr:ıasıdır.

CNfGİZ İLHANhazırlanr:ı.ış

ederim. Buyurun.

(İstanbul)- Efendim,

önerge şüphesiz çok iyi ni-

bir önergedir. Ancak, bu önerge 40 ipZa

~ır,

ben de bu genel kurulun üyesiyim, böyle bir önergenin

ğını

bilc:ıiyorum.

önerge

taşıyacak,

gidiyor. :Jurada destur, iyi kararlar verecek

JJAŞKAN- Teşekkür

yetlerle

olan liste-

yapacak, hatta hükümetleri etkile-

Türk hukukunun

iş

ga~ibime

biraz

orada

verilmiş

Birliğinin imzasını

verdim ve istedim ki, biz falan

sele Türk elwnomisini
sataşması

Savıinurken,

sayın r:ıes

:Jeniın iuızam alınması

getiriltıemiştir.

Şu

taşıcıakta

hazırlandı

için bana herhangi bir

şekilde

bu

halde, bu önergg, ş ,u Genel Kurulun içerisin-
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de bir tefrik

;yaratrrıak 1

~

bir liste halinde bir

kocıisy-on

çıkarı:ıak cıaksadı

na ı:ıatuftur. /Gürültüler)
TIAŞKAN- ])eğerli arkadaşlarım, bir dakika..

("Önergeyi oylayın 11

sesleri)
Sayın

Orhan Tiarlas, buyurun.

ORJIJili BARLAS (İstanbul)- Değerli arkadaşlarıcı, epey gergin bir
hcı,va

18:r

içerisindeyiz; yani çok büyük

şeyler

kaybedip 9 yahut çok büyül:

gibi.Olabilir.

lmzanacakcıışız

Şüıdi sorunun birisi şu: Önerge var,
değerli beş
beş

yoksa o

ren, yahut

arkadaşımz

var.

saygı

arkadc.şıınla berab~r,

li

düşünceye,

tekeı·

teker

rü

buo

L~u

başlm

oyuna

kendi kendini aday göste-

zannetı:ıer:ı

ki, önergeyi veren

onların arazına katılemsı

kapılsınlar.şu

değer

aleyhin-

halde, bir komisyon kurulurken
kazansın,

ki, onlar da

onlar da •• Denüı. gö-

sanıyoruo. Türkiye Darolar Birliği bu çalışnaların ka-

yansıı:ı.ası

bakıcıından

bu bildirinin
Kenc1isinin

sunı:.ı.ak

Başkan

zo:rluklarıyle

önemli bir dönemeçtedir. Bir

isterim; böyle bir bildiri

hazırlanınasının başında Başkan

sıfatiyle

:L:irliğin çalışlll.alarını

bunca

böyle bir bildirinin
Maruzatımı
ı:.nrtlaka Başkan

Dasını

oylansın,

İkincisi;

rak genel l;curulunuza

ve

m? Yani

oylacıa yapılnalı

birden mi

aday gösterilen kimseler de teker teker

kimselerin de

duyguya

önergede teklif edilen çok

:ıu beş arkadaşın tür.ıü

tarafından

oylansınlar

o.r}=adaşlarıı:.ı,

de jir

değer

başkaları

aday gösterilip

şey-

katııcıası hakkı

bütün çileleriyle, bütün

yıldan

beri

telcrar

ediyoruı:.ı.;

saygılar la

teker teker her

Efendio, bu önergenin

var. Falmt

bir kimse,

bulunmazsa büyük

arz ederiı:ı

buluno.alıdır.

sıkıntılarıyla,

omuzlarında gğtüren

hazırlancıasında

yayınlanırken,

])r.Faruk Erem

Faruk Erem' in bu bildirinin

takdirlerıüze

TIAŞKM~-

bu bildiriye

ola-

düşünce

kaybımz

şu

bütün
şu

anda

olur.

adayın oylanınası,

hazırlannasında

görev al-

efendiı:ı.

oylano.asını

•••

NECLA FER:I'iiN ERTEL (İstanbul)- Efendiı:ı yani ben bir aday göstereı:ıeyecel( miyiLJ? I>en bir aday gösterirsen siz "oylamaı::ı 11 mı diyeceksi-
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T1[ümlı::ün

r.ıü

bu? O halde evvela

J3AŞK.AN-

adayları

tesbit edelim.

:Dir dakika. efendim •• Tabii ki üyelerin

termesi en tabii haklarıdır.

başka

aday gös-

("Avukat Muvaffak Ilenderli • yi teklif edi-

("At ila Sav, Nabi İnal, İskender Özturanlı, Fadıl Al top,

yorum" sesi)

Yekta Güngör Özden, Rifat Verdigil" sesleri)
:DİR DELEGE- Sayın J3aşkan,

bu kurula

katılınası

IlAŞKAN-

Şimdi

tnüı:rıkün

sayın Başkanımızın tabii üye olarak

mü? ••

Tabii efendim, mümkün.

efendmın,

adaylığı

konulan

kişileri

tek tek ilnn ediyo-

rum: Nabi İnal, Fadıl Altop, Yekta Güngör Özden; İşkender Özturanlı,
Cemalettin Güçdemir, Talat
imzalı

Verdigil. 13u 40

Darış,

Muvaffak I3enderli, Atila Sav,
adc.;ylığını

ö17ergede sadece

Rıfat

geri alan Mehmet Ali

İkiz er 1 den gayri si de bu okuduğuı:ı isinıl.er arasında varthr.

l\'IUVAFFAK :DENDERLİ (İstanbul)- Sayın Ilaşkan, bendeniz konuşur
oloadığım

ken, ben namzet
hakkında

fikrioi

söylecıiştim..

JJen

yalnız

heyetin

teşekkülü

söylemiştim.

::JAŞKAN- Şic:ıdi başka teklif var mı efendim? •• ("Oylamaya geçe-

lim11 sesleri)
Jı.T İLA

öyle

şey

SAV (Ankara)- Evvela önergeden başlamalısınız.

olmaz" sesleri)
::JAŞKJIH-

gösteriiniş

dan
10

("Hayır

Şindi

bulunuyor.

katılacağından

efendim, sekiz
İki

Adaylığını

müracaat

üye de Yönetin Kurulu ve

konisyan üyesi

kişiden kurulrıasını

kişi

sayısını

etı::üş

Daşkanlık Divanın

değiştiriyoruz.

kabul edenler ••• Etmeyenler ••• Kabul

koyanları

veya aday

Komisyonun
edilı::üştir.

tekrar okuyorum:

Nabi İnal, Fadıl Al top, Yekta Güngör Özden, İskender Özturanlı,

Cemalettin Güçdemir, Talat
llu

arkadaşların

Barış,

Atila Sav, Rifat Verdigil.

JJildiri Komisyonuna seçilmesini kabul eden-

ler ••• Etmeyenler •.• İttifakla kabul edilmiştir.
·

Arkadaşiar,

landırılmasına

rapor üzerindeki

dair bir önerge

(Alkışlar)

konuşınaların

gelmiştir.

10 dakika ile

I3u önergeyi

muacıeleye

sınır

koyma-

- .150 yacağıo,

arkadaşlarımın l1:onuşcıalarını

ancak

ayarıacıaları

bakıoından

ar-

z ediyOl'ULl.
Şiodi söz sırası
İLKhl1
taşlarır;ı;

I{UTAY (Ankara)~ Sayın Başkanlık Divanı, değerli oeslekuzar;ıış

günün

de dikkate alarak

veya

lik

katılınadığımız

konuşma

kazanmştır.

nuşr:ı.alar

olan süratle

bugün

taraflar

çağır;ıızda

konuşoalar

taoaınlaınak

:Du

güzel

Size

konuşan kişi

I3irliği

istiyoruo,

hususu ar--

şu

olarak

sanatının yamında

hi tab et

önergeyi

konu~malara katıl

bulunoaktadır.

avukatlo.rı;

:Ju yönden, JJarolar

meslek içi

konuşı::ıauw.

değerli konuşDalar yapıldı.

zeto.ek istiyorurJ. Çiçero
Tiu güz el

:Jaşkanlık Divanına verilrlüş

saatinde,

r.ıür;ıkün

.Durada çok
dığıenz

sayın İlhan Kutny'ın. Duyurunuz.

tanıDJ.d:t:',

sosyal ni tL~··

genel kurulunda

yapılan ~cu-

kadar, genel yurt ve dünya sorun--

olduğu

larına değinin konuşmalar alumktadır •.

Darolar
kazanmştır.

sun 1 da

Yallınız

toplannış

atıldığı

bu

I3irliği,

şunu

kuruluşunun

belirtoek

olt.J.asından

r:ıücıtaz

isterir;ı;

şehrir.ıizin

bu VIII. Genel Kurulun San--!

toplantısında

bu

çağdaş

aşaoa

büyük bir

hareketle, Cunhuriyetinizin ilk

kara Hukuk Fakültesini açarken,

~
i

beşinci yılında

adı cıım.n

Atatürk' ün 1925' te Anhukukçusuncı

Türk devrinci

hita--

bının atcıosferini yaşamaktayız.
Değerli

arkadı:,şlar,

çoğulcu der::ıokrasilerde

esastır. Örgütlenen teşekküller,
karşı

çok

şartlanınazlar.

1961

ADaynsasının

getirdiği

çeşitli

dırgaı:.ıa havası

O

rın,hiç

bulunouşlardır.

·bir icrai gücü olmayan sendika

:Dağımsız

siyasi iktidar
lüklerle

:Darolar

karşısında

karşılaştığı

:Dirliği

zaoan

kurnaları kaşşısında

oecıurla

dahi,

···

onJ..•:.ı.

belirtoişlerdir.

diyalgg

görünen ve bilinen

bir ya--

ye\ilileri, sendüL

veyahut avukatL.r

za4ınn,

karşı

yıllarda hatElarız,

olacağını

ı

ruh ve ortao

örgütlere

rın birtakıo girişimlerine karşı zawanın birtakıo
taleplerinin kabulünün bir zaaf

sister.:ı::i

bireyler, genellikle kaou idaresinr;

çinde, kamu idaresi ve siyasi iktidar
içinde

örgütlenr.ıe

teşekkülünUn

kuınQa bakımından

hususlardandır.

ds
güç-

Ancak, oelJlJ..e--

ketioizin 25 yıllık derıokratik hayatında çoğulcv derıokrasi örgütleriniııj
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demokrasiyi henüz

gerekmektedir.

kıriıa doğal karşılanmas:ı.
Geçenlerde~

Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri ile gö-

sayın

rUşürkenı

şöyle

ğu zamanı

kongre

rakılınış.

:Du herhalde bir mali

dara

karşı

nının

bir olay oldu: Amerika'da Anayasa
binas:ı.nın

bu

aşarnalardan

çoğulcu

O

ilk kuruldudurumunda

değildir.

frenleyici güç olarak,

örneğidir.

bir

geçerek

konusu

dikilen bir

ve siyasi gücün ona

sınırlandırılnası

çir,ısel davranışının

imkansızlık

karşısına

savunucusu olarak

Mahker:ıesi

yıl ç,alıştırılmak

bodrumunda 30

olarakı

bir yasal güç

haklanının

yönünden bir ba-

Siyasi ikti-

vatandaş

ve

bağımsız yargı

batı

ve

demokrasi bugün bütünü ile

kişi

orga-

somut ve bi-

eger:ıen olduğunun

ıııerrı.leketlerde

bı

ülkelerinde
yerleşıııiş

gö-

rünmektedir.
&1emleketimzde bu kadar
kı

bu kadar

Kendiıııizi

l:eyfiyettir.
ya

sorunlarından

çilerinin

zarııan 7

hiç bir

harp, detant vesaire

dünya

dışında

birliği

hakları

yanında,

gibi büyük

getiruektedir.

barışı

teşekküller,

İkinci

sorunlarındaı

hukukçularlı

~eyahut

politikasınaegeıııen

Bugün hukuk yoluyla dünya
çular

dünya

teşekküllerimizin

hakilmten övünülecek bir

gerek yurt

soyutlayamayız. -:ı:ıugün

sıcak-soğuk

litikaları
~

cıesafe kaydetc:ıesJ.

sa zam.anda büyük

olan

kısa geçmişi

olacak
ve

gerek dün-

dünya siyaset-

nükleer güç denge poçalışualar

uluslararası

içindedir.

dünya hukuk-

L:ukuk li teliratürüne yeni

insanlık

c:ıeydana çıkarttığı

Dünya llirbinin

genocide

bugün ırk ayrıınından doğan yeni,, mesela yabancı t'abiriyle opor-

tünist denilen, ırk

suç sayan teri ol er hukuk li teratürüne

ayrım nı

girr::ıiş

bulunıııaktadır.

Diz muhakkak ki
alırsak 9

beş

altı

nihayet 13- 14 senelik bir

senelik 7 yahut 1961
döneı;ı

evrir:ı. çizgicıiz,

y2ndığı

asrın,

bU

evrir:ı

çizgisi adeta bir
Darolar

rinin

değilı

ınakeslerini

bu

devrüı

JJirliğirrı.izin

görmeye

uzay

da-

evrim çizgisidir ve

taşır:ı.aktadır.

çalışınalarının

:Du

batının yüzyıllara

çağının

karakterini

başlac:ıışızdır.

esas

içinde yine bir evrim çizgisi

içinde bulunuyoruz. Fakat bizim
evrim çizgisi

Anayasasını

ueslek

dışı

faaliyetle-

toplantıda sayın Cuohurbaş-
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ve

kanının

sayın

.Anayasa Mahkemesi

bir anlam bizler için büyük bir ümit
darın

ma

kaynağıdır.

ve kamu idaresinin de bu güçlü hukuk
terkederek, bir

alışkanlıkları

tutabilınek

siyasi ikti-

:Dileğimiz,

teşekkülüne karşı

maziden kal-

işbirliği havasına girebilınesidir.

:Sirligin, zannediyorum ki büyük rolü, siyasi
sinde

üslubuna ait

Eaşka:tunın telgraflarının

iktidarı

Ve

önce hukuk çizgi-

ve sonra da kamu idaresine hukukçunun rolünü empoze ede-

bEmektir.
Çoğulcu

si

dediğimiz

demokraside kamu idaresi her an

Yönetim Kurulu raporunda, yürütme
içeren

bazı

.Bunlar

şayanı

takdirçalışmalardır.-

t::ıu

öneriler ve

idaresi, personeli

organına

verilen ve ortak

hazırlanmış tasarılardan

bakımından

Kamu idare-

organı karşımıza çıkmaktadır.

zaman, bilhassa yürütme

~aları

karşıınızdadır.

şunu

.Ancak 9

henüz bu

çalış

bahsedilmektedir •

belirtmek isterim ki,ka-

anlayış

seviye"sinde

btılunınaınak

kıdır. Örneğin; Cumhuriyet döneminden önceki mevzuatın kaldırılarak yer-

l.erine yeni
dığını

kanunların

kodifiye edilmesi meselesinde bir

Yönetim Kurulu raporunda görmekteyiz. Ve bu

sı hakkında Danıştay,

tir komisyon-an

Yargıtay

çalışınası

üçer üyeden kurulu

öngörülmekte ve bu komisyonun da faaliyetini

lO ayda bitirerek, iki ay içinde
sunması

tasarının hazırlanınJ.

Birliğinden

ve Barolar

tasarı hazırlan

hazırlanan tasarıları

Hükümetin Meclise

öngörülmektedir.
Sayın arkadaşlar,

bu teklifi bendeniz, deneylerime dayanarak ger-

'{ekle§cıesi güç bir teklit' olarak karş:llaınaktayım. Gerçekten, mesela ka-

mulaştırına kanununda önce .Anayasa:da vergi beyanına dayanan bir sitemin
ge-tirilmiş

olması

,ğ;k

yıl

ile bir

rılamamış

karşısında,

içerisinde

kamulaştırma

çıkarılınası

kanununun ... .Anayasa

değişikli

zorunlu iken, bu kanun hB.la

çıka

b-qlunmaktadır.

İdare kendi bünyesint reorganize etme imkan ve iktidarını maale-

.Jof

bulacıaınıştır.

1963'te

hazırlanan

idarenin yeniden düzenl-.::nmesi

hesap raporu, 1971 de

askıda kalııuştır.

leketimizin ve idarenin en önemli sorunu,
ve yeni bir- kodifikasyon hususundaki

hazırlanan

Einaenaleyh bugün

kanunlarımizın

rıem

yeniden tedvini

çalışmalarda karşılaşacak olduğu
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güçlüktür. Bu güçlükte Barolar
Yürürlükteki

kanunların

da bir sonuca

medeni kanun

t.esbi ti hususunda

karşısında

yerine 9

bir bölümü ele

hükümlerinin
o dahi

alınmak istenmiş 9

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
değişiklik 9

hedef tutan

değilim.

ve fakat kuvveden fiile

boşanmak

bu-

çalışma

bir

Geniş

çıkamamış 9 ancak 9

gibi

basitleştirilmesi
askıda

bmrakılmıştır.

ve 200 kUsur madd.eyi

yapılan

nihayet 7-8 maddenin

olan

yapılmakta

maalesef ümitvar

bağlanmasından

tasarısı hazJ.rlanmış

hazırlanan tasarı
yalnız

ki

en büyük güçlüktür. ,

lunduğu

ların

Birliğinin ~annediyorum

değiştirilmesiyle

sonuçlan-

mıştır.

teşekkül

Görülüyor ki 9 idarede bugünkü
çalışma olanakları

liğinin,
dığımız

Birlik
nın

henüz teessüs

etmemiştir.

yakından tanığı olduğumuz
teşebbüslerin arkasınJ.n

arasındaki diyaloğun

Sav da

olarak radikal

Bununla beraber 9 Barolar Birçalışmalarına katıl

ve bir çok ortak

kesilmemesini tabii görmekte ve idare ile

daha somut olarak ortaya

çıkarılmasında

bendeniz bir noktadan genel

bahsetr:ıişlerdi,

sigortasına değinmek
tasarısının 9

teşkilat

çaba-

tabii görmekteyim.

sarfedileceğini

Sayın

ve

istiyorum. Genel

raporda, bir kanun

Sağlık Sigortası

tasarısı hazırlamak

sağlık

hakkındaki

hukuk

kanun
içinde

birliği

1

~

ayrı

bir ihtisas konusu olup, bu husus ta yeni bir tecrübeyi gerektirmek-

tedir. Genel

sağlık sigortası hazırlanırken

gruplarına

tisas

yer

verilmemiştir

:Değerli arlı:adaşlarJ.m 9

larınızdır.

Ancak, bu

bakımından,

kımından,

rabı
nı

dengesizlikler ve
eşitsizliğin

her gün rastlanana olaylardan

hazırlayıcı

Mayıs

geçirdiği

18 de

ih-

;'ırönünden

rol

ve devlet

kişilerin hakları

yürürlüğe

safahat

yasanın hazırlanınasında hukukçuların

kişiler arasındaki

reğini

açısından

hatta aftan faydalanacak olan

diğer

rastlıyoruz.

Af Kanunu

bilhassa mali hükümler

takım eşitsizlikler,

bugün

sayılı

Ceza hükümlerinin Anayasa

girmiştir.

olınası

1801

ibaresine

hiç bir hukukçu ve

maluın

oynamamış

hakları

bakıınından

babir·-

tutarsızlıklar bulunduğuı;ı.u~görürüz,
sıkıntısı

bulunmuştur.

ve bir

bakımdan

İdare,

kanun

dq.

ızdı

tasarıları

bir müessese olarak hukukçulara gereken önemi vermek ge-

ve düşüncesini henüz elde etmiş değildir. O yönden bilhassa bağım-
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bir hukukçu

olarak Barolar

teşekkülü

değer taşımaktadır

Birliğinin

ve zammnla ürününü daha

çalışmaları

büyük

çapta memleket düzeyin-

geniş

de hissettirecek düzaye gelecektir.
genel ni teliktelü bu

Değerli arkadaşlarım,

daı

rapc,rda

runnıası

değinmek istediğic.ı

bir husus; suçtan zarar görenlerin ko-

hususudur.
Haksız

olanlara devletçe tazminat verilmesinin -bir

tutuklanmış

Anayasa hükmü- olarak kabul
renlerin devletçe
Ve bir yandan

edilmiş

olması

uygulamadan bilirsiniz, kitle hareketleidare hukukundaki risk

verdiği zararların

riyesine dayanaimk devletçe tazmin
konuşan değerli

lemıesinden doğan

suçtan zarar gö-

karşısında,

müessesesinin getirilmesi gayet normaldir.

korum.ıası

bazı hallerdeı

rinin sebebiyet
burada.

açıklamalarım dışın

edildiği

arkaduşlarımdan

naza-

bilinen bir husustur. Yalnız

bazıları,

kişisel

mağdurların zararlarinın

zararlarda

esasına,

suçların iş

tazmin

edi1nıesi

nin devlete bir görev olarak verilmesini önerdilE-r.
Arkadaşları

Bu bütçenin%
söz

rından

60'ı

edilir~

bugün devletin

ği

Gelişmekte

öziirü ileri

Haksız

denbesi gibi bir hukuki esasa

yapmış

dayanmaktadır.

olduğu hatanın

sınırlıdır,

nihayet maddi ve mali

sayılamaz.

bir husus

hazırlanan tasarıda

devletçe ö-

Ne kadar hümanist bir dü-

ve

ve

ger-

tutuklananlara tazminat ödenmesi, ni-

prati~e

değinildiği

elverdi-

reformların

Yatırım kaynaklarımız

letçe ödenmesi fikri bugün teoriden
da da

kaynakl3rın

birtakım

gerektirebilecek olan suçtan zarar görenlerin

gerçekleştirilebilecek

öngör-

sürülıir.

olan bir ülkeyiz.

şünceye dayanırsa dayansın,

Anayasasının

hükmünden hareketle bu

hayet devletin bir üçüncü kuvvetinin

ifasını

Yatırım tıkanıklıkla

devletçe mali ve iktisadi

cari masraflar yüksektir.

bulan bütçesi var.

53 ncü maddesindeki hükümden bilistifade

getirileceği

çekleştirilemediği

lirayı

Ve hatta giderek bir yandan 1961

refornıların

ölçüde yerine

milyar

cari masraflara gitmektedir.

düğü refornılar~n Anayasanın

çünkü orada

ı:o

görevlerin

zararlarının

dev-

intikal± ettirilebilecek

ifade

Ancak, komisyon raporunedildiği

gibi 9 suçtan

- 155 zarar görenlerin

iddianame ve ilk tahkikatta tesbit edil-

zararlarının

ve mahkemece re'sen dikkate

ınesi

pratik

Ancak 9 bendenizin tereddüde

değer taşımaktadır.

sus burada, suçtan

görenlçrin

zar~r

sınin

birinci maddesinde 9 kamu

tarı,

iddianame veya son tahkikat

tarın

hüküoden evvel temin

kesin

miktarının

tırılınış

Bu oran

olması

tespit

burada

işlene·n

bu

şekilde geniş 9

ne

şekilde

hiç bir tefrik

bakımından

veyahut mahkum

tarafından

malına karşı

Bu
yer

hiç bir suç tefriki

O yönden

den bu konuda

sayın

tamamlayıcı

yılki

suçlarda zarar mik-

Yönetim.

edilmiştir.

yapılGıadan getirilmiş
olması

Kurulundanı

bilgillütfetmele:dni

Bunu daima

günden beri t:J.ukayyet

gul

onların haklarının

ların
mış

ve

çeşitli

olanlnEına

sayın

Başkanıınız

içerisinıle

Mukayyet

Erem'

is.tirhacı edeceğim.

şükranla karşılıyoruz.
avukatların

takipçisi

çalışmalarımız olmuştur.

sorunları

da

geniş

işaret

Sayın arkadaşları

lar

bir hükm.Un

yönünden bendeniz
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1

avukatların

ye

çapta ele

Barolar Birli-

sorunlarıyle

bulunmuştu~.

bizzat

Bu konuda

Erem'le 9 uukayyet avukatlar olarak ve Yönetim Kurulu ile
temaslarıcuz

Ancak 9

Yönetim Kurulu raporunda mukayyet avukatlar sorununa

verilmiştir.

ve

yapılmanııştır.

tazmini meselesi bir in-

işlenen

maddenin müphem.

ği kurulduğu
olcıuş

ile

Yine bilirsiniz ki 9 ceza kanununda

edilcuş.

vereceğini 9

sonuç

anlaymıadım.

kararı

mahkeme

ödenmesi bir ceza indirme sebebi olarak kabul

tarının

geniş

suç

bilhassa devlet

suçlardaı

tu-

gösterilen mik-

gösterilıiır 9

tutarının

tazminatın

edilmemiş.

dirme sebebi olarak kabul
bazı

veya

tasarı

9

zararın sanık

Burada

maddi ve manevi

kararında

edilmiş

kanun

korunması hakkındaki

davasında

bir hu-

düştUğüm

tayaminden sonra hak sahiplerine ödenmek kaydiyle ya.
/hükuıedilmcekv
.halınde
liurrıye~ı baglayıcı ceza oranında indirilir.

tasarıda

Şimdi

hususu bir hal çaresi olarak

alınınası

ueş
sayın

şüphesiz 9 yakın

Bu raporda da o.ukayyet avukatalınmış

ve bunlardan sonuçlan-

edilmiştir.

mukayyet avukatlar 9l Türkiye'de mevcut avukat-

yakın

bir oranda

çalışmakta bulunmaktadırlar.

bugünkü statüsü tamamen

Ancak 9 bu memur statüsü içinde mukayyet

oe:;ıur

avukatlık

statüsü içindedir.
müessesesi

zedelenı:;ıiş

- 156 bir durum

Nazari

arzetr:ı.ektedir.

prensipler

birtakın

beraber, uygulanada hiç bir zaman bu

vazedilniş

olr;:ıakla

esasların gerçekleştiriloesi

ola-

nağı bulunmatı.aktadır. Devlet Meraurları Kanununda ihdas edilen avukatlık hizoetleri sınıfinda avukatın ı nci dereceye kadnr yükselc:ıesi imkanı

gösterilmiş olr;ı.akla

ı

rak bugün hiç bir avukata
çük

mesleldaşımı!4'

murları

nci derece

anlato.ak isterim •.

anıcn

bir

sayın

Geçmiş

baretiı.

verilmeınektedir.

bu tip

yıllardaki

yapmış

J3akanla

Kanunundan önceki

olduğumuz

maaş

r:ıı.aaşın

müş

ve bunun sebebi olarak da idarece bu kadronmn genel

avukatlara tahsis

bulunduğunu

verileraeyeceği

. avukata
kanın

pek

cevabı

ğunu

idarenin bir

görüşü

şikayet

Devlet Me-

olarak bili-

olarak ileri sürınüdürlere

mah-

Genel Müdürlük kadrosunun

idi.

Sayın meslektaşırnz

Belki o hava içinde, çünkü müsbet

avukatlığın

ınünezzeh

mevki ve makamdan

bir

Ba-

icraatı

ıneslek

oldu-

ifade etıniş ve böyie bir görüşün yeri olamayacağını ifade etoiş

tir. Personel reforau
gibi

bir

etmişlerdir.

ifade

enteresandır.

görülınedi,

edilmediğini

Burada bir kü-

toplantıda,

sisteminde 100 asli

ola-

çalışmalarıoızda

nen

sus bir kadro

icabı

beraber, uygulaoada, oahruti sisten

sınıflandırılmış

diğer

sınıflarla,

çalışmaları

arasında,

olaasına rağcı.en,

idarede bugün hala
diğer

araa bu doktor veyahut

d3, genel idare hizo.etlerindeki idareci

aşının

derecesi mühim

larının,

yalnız

haklarının

çalıc;mayı
lancıası

katlar

devletin

değil,

Aslında,

hô.kiodir.

ve onlar-

Aslında avukatın

kamunun, bir dereceye kadar

halkın

ettiği

bir meslek

aratcıayacak

(Taoaaen

değil)

ölçüde bir o.addi olanak

pek

hakkındaki

serbest
sağ

odur ki, Barolar

bir piramit içinde, hi-

sadece avukatın bir mesL::k adamı ola-

rak telakki edilmesi suretiyle bu
verdiği

dileğiaiz

çalışmalarıcuzda avukatların

yerarşik bir esasa bağlanmc.dan,

nı.ensubuna

gerekçeler aynen cmkayyet avu-

da geçerlidir. O itibarla,

ile ortak

o.a-

mukayyet avukata devl.etin hak-

istihdao

konusudur. Hakio.ler

ain imki'.n

sınıflarla değil

savunulr:ıasında

hakkında

Birliği

değildir.

teknik

oemurlar

avukatları

sınıflarla kıyaslaaak

eğilini

la bir paralellik içine0sokmamak

avukatnarın diğer

en üst dereceye

kayıplardi:m kurtarılarak

ona, bare-

çıkma olanağının sağlanmasıdır.

1

- 157 Bugün baroya
kesir:ıinde.

kayıtlı

baroları

Türkiye

ve giderek Türkiye Barolar

yesi içinde büyük bir tnesleld
bir maddesinde

görüşülecek

şüphesiz r:ıesleğic:ıiz
b.ır adımdır.

. ileri

lmlcmcı:ıştır

olmayan hiç bir avukat

dayanışr:ıa

olan

için, bir

Birliği

ölür.ı yardım

Bu, daha önceki genel

olr.ıakla

Kuruluna

huzurlarınızdçı, teşekkür

beraber, bunun

e-sasını

k:ıtirulun

hazırlığJ.:m.ı
etcıek

kendi bündiğer

göstererek, gündeoin gene

getircıektedir.

r:ıesleki dayanışr.ıa olması

yapılmış

kamu

bakınından,

Bu da
çok

telkin ve tavsiyesi ile

yapmış

bulunan

sa;y-ın

Yönetim

isteriu.

Ölüm yardır.u aidat şeklinde tecelli edecektir ve giderek tabii
avukat

arkadaşl;_ırımızın aidatıarının

ıarı

yıldan yıla artw:ı.ktadır.

olan

avukatın

nazaran,

bizzat ve

aida.tını

r.ıesleğini

açacaktır.

yol

çalışr.ıasını

BUtun

baroya kaydolmadan

artmasına

Baro aidathasretr::ıiş

karau kurumuna

olmadığına

icra etmesi mümkün
izah

şahsen ödencıesini

etr.ıek

kolay

değildir.

Öyle zannediyorur::ı. ki, ve elde etrıiç olduğum bazı bilgilere göre, mulmyyet
avukatların
~r

baro

aidatıarı
aylık

ve gerekse mutad

c.ıeselesi,

yakın

aidatlar

sırasında alınan

gerek nakil
bir

zacıanda

aidat-

bağlana

bir çözüme

caktır.

Barolar

Birliği

ken bir husus da, kamu
lımıası

Yönetio Kurulu reporunda en çok diklmtimi çe-

kurulliarına alınacak

Sayın arkadaşlar,
nelr.ıiç

geniş

meselesidir> oldukça

karardır

küçültücü bir

leri ilanlar bundan önceki

bir biçimde

avukatın

ve

sına~a

bazı

avukatların

olan

sınav1a

a-

işlenmiştir.

tutulaası

tabi

r:ıüesseselerin

yıllarda barolarısızın

mesleğe

yö-

gazetelere verdik-

sert tepkileriyle kar-

şılaş8ıştır. Ruhsatnaoesini almış ve serbest çalışma i~ranını elde etr:ıiş

olan bir

r:ıeslek adamının

düşünüler;ıez.
alcıamasına

Hec.ıen

ve bugün

sınavo.

tabi

kurucıuna

arzetmek isterim ki ı
şeklerı avukatın
rağmen,

kir gibi görülmesine
hiç bir

bir kamu

Maliye

iotihanla girmesi

sınav yönetoeliğinde

sınavla

kanu

şüphesiz

bir

açıklık

kurucıuna intisabı

Bakanlığına alınan

Hazine

gere-

avukatları

tutilılcıamaktadır.

Sayın arkado.şlar,

kayyet avukatlarda da

serbest

çalışmalarının

çalışan

avukatlarda

setneresini

teşkil

olduğu

gibi, mu-

eden, onlar için

- 158 avukatlık

bir bir te,fvik unsuru olan
yıllarında avukatlık
m.aaşlı

rıe-cıur

bir

ücreti

ücreti öneilli bir konadur. 1970-72

kaldırılcıak

getirilr.ıiştir.

haline

cıukayyet

suretiyle

avukatlar tek

Ne hazindir ki 9 idarede hulcukçuya

karşı başlangıçta arzettiğicı sakiİ;ı düşünce, Devlet Mecıurları Kanununda
alcııştır.

bir gerekçe olarak yer

bazı

Orada yer alan gerekçe,

kacıu

görev-

lilerinin de avukatlık hizmetleri yaptığı, örneğin;Danıştaya açılan dava-·
lara verilen

cevapların

ilgili servislerce

r.ıer:ıurlar arasında

katlarla

olanıayacağı

bir fark

ve bu suretle avu-

verildiği

görüşü

tasarının

çesinde yer alacak derecede

açıkça

Fakat o devrin idarecileri,

yin~ baglangıçta arzettiğim

vardır,

lm, lü grev haklu

dile getiriloekten

icrai bir ye·i.;kisi

vardır,

gerek-

çekinilr:ı.ecıiştir.

gibi 9 bir sendi-

onların

teklifleri-

nin kabulünün hülrtiraet için bir zaaf teşkil edel!eği zihniymtini taşıdığı
cıüclde·~çe

tasarının

.bu zihniyet de

Birliğinin,

Fakat Darolar

bulr.ıuştu:r.

gerekçesinde ruakes
bunu

şükranla kaydetcıek

isterirı,

ge-

çen yılki genel kurul toplantısında da ifade etm.iştiırı, r.ıukayyet avukatlar Darolar
haklarınJ.
liği
rı

Birliğine bıfi'

yönden cidden

takip hususunda

ve raukayyet

şUl-eran

teşkilatıanmış

borçludur, çünkü uesleki

bir örgüt olarak Darolar Bir-

avukatları n ırıensup olduğu

mahalli

baroların

ve bu arada bilhassa Ankara Barosundan söz etmek

geniş

rıeaafcı katedilmiştir
Şimdi buı:mn·oranı

diyorum ki
ölçüyü

kısa

ve

r.ıeselesi

rır:ı.

iiicreti yeniden ihdas

de bugün önera

avukatlık

bir zamanda bu

ücreti

bu konuda
ediloi.;ı,

kazamıaktadır.

oranı

da tatminkar

Zannebi~

bulacaktır.

Sayın arkadaşlarım,
ıasiyle

avukatlık

isterir.ı,

çalışcıala

ge';tim.

zannediyorum. ki 10

Sabırhrınızdan

dolayı

teşekkür

dakikalık
çıder 9

süreyi faz-

saygılarımı

suna-

(ALG:şlar)

3Ai;)K.AN-

Teşekkür

ederiz efendio.

Sayın Cengiz İlhan,
CENGİZ İLHAN

leri; dün

öğleden

buyurunuz.

(İzmi:ı:ı)o,;:_Şayın J3aşkan 9

Genel Kurulun sayin üye-

beri devam.eden rapor üzerindelci

larEnz YönetiCJ. Kurulunun bize
tirilerde bulundular

verdiği.

ve özellikle

münakaşalarda arkadaş

rapor üzerinde çok

sayın JJaşkanım.;ı.zı

değerli

eleş

ve Yönetin Kurulunu

- 159 kelir.ıelerle

yücGltici
ne

getinıenem

üıtiyoruo.

llund::ı.n

cıüşo.hede

aynı

de

görevi yerikesınek

gerekir. Ancak ben bunu teyit etmekle burada bunu

Konuc:ı,

ueri

benir:ı

takdir ettiler. Tabii ki

sonra

konuşrn.alarıraa

herşeyden

ettiğim

geçiyoruın.

önce genel kurul

çalıçmalırıdır.

:Diz,öğleden

bir nokta var, biz kendirüzi biraz fazla öneosi-

yor ve galiba biraz fazla büyütüyoruz. :Du, öyle zannediyorun ki, kanunların

verdiği

bize

hakkın

;y-erin0

c:ıeslektaşlarır:ıızın

görevleri,

getirLıer:ıize

engel olan bir

değil

yütücü bir ayna ile

daha kuvvetli oluruz ve

bizden beklediklerini bi-

durur.ıdur.

Aksine, kendinize bt,1-

de küçültücü bir ayna ile bakarsak, herhalde

dalışı.

güçlü bir

Efendin ben 22 senelik bir

çalışr:ıa

düzenine gireriz.
Yani 3499

avukatır:ı.

sayılı

Kanun za-

:;ıanında avukattıo, 1136 sayılı Kanun zamanında da avukatı m. 3499 1 da avukatlık

bir lmcıu görevi değil, avukatlık bağır:ısız bir neslek değil, resr:ı1

cıerciler

yı h

yardımla ınükeible.f tutulı:ıar:nş

avukatlara

karşılık

.Buna

Kanunda, avukatlık bir kar:ıu görevidir. Sayın hocar:ı gayet iyi bi::Iıir:

leı·, o zar:ıan hatta Anayasa Mahker:ıesine dava açılmıştı,

üze:cine ne kadar o.eDnun
tın

bir

1'ciıayasa

kacıu

olr:ıuş

olduğu

görevi

ve

sevinr:ıiştik.

defterdarlık

Ama

uygular"ıada

ya da

ülJ:;:ecı.izüı.

değişoe

fikir

görnüş

hayatına

değilir.ı.

büyük

az ülkenin'

cıaliye koridorlarındaki

r;;ırı olduğuna
yorur.ı

ki

göre 9

bulunmuş

savunr:ıa

şu

sorununa çok fazla

çalışoaların

hiç bir

iyiye

şey

doğru

oluyoruz.
kadar çok

Aına

bir savun-

öneı:ıli

öner:ıli katkılarda

bir sozannedi-

değiliz.

Dün Yönetim Kuruluna btr sorudlevcih
deetini neye göre

lcoridorun-

çalışı:ıalarır:ıızilı.ıjı., şüphesiz

halde,

sorunları

değişen

yaşantında

katkıdia bulumıuş
diğer

nahker:ıe

benin özel

:Jen bir avukat olarak 3499. dan bu tarafa,
bir

avukatlı

V8 bu suretle de

da :ce değL;;ti? Affınıza oagruren şunu söyliyeyir.:ı. ki,

lıer·hangi

bu dav~nın reddi

teyit edildi. Ilinaenaleyh, kanun netilinde ve

kararında ••

mahkewesi

c1aki ve vilayet,

~rok,

1136 sa-

hazırlıyor

ettir:ı 9

Yönetio Kurulu gün-

dediu. Dediler ki, 117 9 12l've 110 ncu oad-

deye göre.
Müsaade ederseniz bir kanun hükuü

okuyacağır.ı.

Ilu 9 121 nci cmd-
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denin 14 ncü

fıkrası:

larının koruncıasına
cele~1eler yapc:ıak,

Avukatlık mesleğinin
dururuarının

ve sosyal

vardığı sonuçları

sunmak. Kanun Yönetim

gelişrıesine 7

Kuruluı:ıuzu

avukatların

geliştirilmesine

hak-

yarayacak in-

ve teklifleri Dirlik Genel Kuruluna

böyle bir gi5,revle

yüküı:::ı.lü kılmş

bulu-

nuyor. Raporda buna ilişkin somut bir teklif görmüş değili6. Ne yaparız
da meslektaşlarımzın ve dolayısiyle savunma 6ıesleğic:ıizin gelişnesinde
tanıdığı

kanunun bize

hakların

sağlanı:cıasında yardıcıoı

olabiliriz? 1Ju bir

sorundur ve Yönetin Kurulunun birinci derecede yerine getirnesi gereken
bir husustur.
Yazarın

biri

deniş

ki: "Ne

yapıyorsanız

osunuz." Dikkat buyu-

run, ne söylüyorsanız q değilsiniz,. ne yapıyorsanız osunuz. Örgüt olarak
yaptıklarımız

Yaı:i

lerdir diyoruo..
rin bir

kı scıı

Yaptıklarımız

nelerdir?

diyoruo ki,

bazı

derken,

fikirleri ortaya

kanu oyunda oakes buldu 7 bir

c:ıake~ bulaoadı

gerçelüeştirdiklerimiz

kıso.ı

attık,

ne-

bu fikirle-i

ı:ıakes bular:ındı.

Eğer

ise, pek tabii ki bunun da kusuru bize aittir. Ana henüz

ülkenin hukuk halhnda, adliye hay\ında gerçekleştirdiğiDiz herhangi bir
şey

yok.
Arkadaşlarır:ı.,

~

Yine Kanunda diyor ki 7

Ilarolar

Birliği

şüphesiz

hazırladığı raporları

akadeı::ıik

bir

kuruluştur.

genel kurula sunar. J3arolar

Birliği bürokratik bir kuruluştur. Dunda da şüphe yok. Darölar Birliği

. aı:::ı.a

aynı

zı;ı.c.ıanda

leştirrıek

için

cak ve onu

bir yönetin, bir aksiyon kuruo.udur. Fikirlerini gerçek-

çe.şi tli

gerçekleştirecektir.

lıkla basıyoruz 7

bürokratik

yeceğicı

yönetiGı

yok. Aoa.

çalı~ıa

hususlardan bir tanesini bulacak, o yolda
Yönetio Budur. Biz

hususların

yerine

konusunda o.aalesef

akadec.ıik kısoına ağır

getirilr:ı.esine

zannettiğiniz

hiç bir di-

kadar

başarılı

değiliz. Üstelik bağımsızlık anlayışım.iz da bürokratik bir bağıı::ısızlık
anlayışıdır.

ğıosızlığı

bu

Darolar

meselesi ön plana

beri Türkiye'de

baroların

Birliğimiz tarafından getirilı::ıiştir.

ba-

Nedir

bğğıc.ısızlık? Arzedeyic.ı.

Kararları
ğı

Birliği kurulduğundan

Darolar

Dirl~ği?

Adalet

llakanlığı mı onayla.sın,

Dirliğinin kararları

sayın

Atila

Sav'ın

da

aleyhine dava
bildirdiği

yoksa Adalet

ını açsın?

Bakanlı

Bugün Darolar

gibi? eylenlerinde ve fikir-

- 161 ba~ıusızdır.

lerinde tauauen

benicı kararıcıa

sa, sen

dava

Ve

aslında

açacaksın,

öneali olan da zaten budur. Yokkararına

ben senin

bu bir konpleks, yani gereksiz bir koupleksin ifadesinden
de~il.

Ar..ıa olnasın ın?

lığımz,

bağır..ısızlıg:ı.cıız

fikir

bağır.ısızlıkta

sızlığını

Olsun. Fakat her halUkarda

bağitısızlığını

bulundugur..ıuz

Kurulur.ıuz

kur~lun bağıcısızlığını,

kanını

anlıyor

göreviuiı;ı,yalnızca

nek,

bazı

yani kanunuuuzun genel kurul anhükınünü

:Jirliğinin

bulı.:ınuaktan

yıllık,

ğıdan

15

yıllıl~

tazyik ediliyor.

Darecıa

öneı::ıli

cıeselesi.

avuko,tlar

olduğunu

ibaret

Hepiniz iJiliyJrsunuz, bütün barolarda
lO

bazı

da

zannekıiyorur:ı.

bir Gesele var; 5

tarafından toplantı

r:ıası

nedeniyle, bu

uür..ıkün olc:ıayan
Birliği
katlık

gündeıninde

Kurulunun~

Adana ve benzeri :50

D2,rolar

de:-ı

Başkanlık Divanına

su-

cıadde

bulunua-

tartışc.ı.s

kar::ı.r

alımıası

knlr.ııçtır.

açılr:ıası

Dı)

terıenni

seçilcıe yeterliğini kıdecle

yolunda

ve

qaalesef Darolar
sınırlayan

girişiillerde

Avu-

bulunmasını

bi:il:likte; İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir,

fazla

diğer

genel kurulunda

ao.aoiyle

cıayın baş

bu hususla ilgili bir

birçok barayu ve büyük ölçüde

ya:j::iildan ilgilendiren bu

:Jirliği

rılabilr:ıesi

bir önerge ile

hükiicılerinin kaldırılrmsı

sağlayaumıı·ştır. Dı:,.roouzla

lektaçıı:nzı

üz.e::.-inde

bir husus olarak

Yönetin
Kanunu

sırasında

sunuş,

aşa

bir önerge, önerge aynen çu: Darolar Bir-

kaDı

toplantı

yıllık,

:Ju büyük bir sorun halinde

Ocak 1974 ggnel kurulunda konu, yani silah konusu, baro

Ancak,

alcıa ir:ı

sözler sarfet-

liği

nuluuş.

I<::-urulucı.uz

Yönetin

dele.gesi oluakla ;_;;eref duymyoruo..

genel kurullarda buraya gelip

eleçtirilerde

ediyo-

arzedeyin:

Dendeniz Darolar
Ve

bağır:ı

Daroların

ve genel kurula belli konularda karar

şu,

veruiyor. Olay

değildir.

de

Ilakanlığına r:ıüracaat

cak gündeodeki hususlar hak:t-w.nda karar verir,
uaalesef çok dar

şey

ba~ır..ısız

eylem

halde, genel kurulun

gerçelüeştirrıiş

istiyoruz, bunun için Adalet

ruz, fakat genel

başka bır

durur;ı değildir.Ar:ıa

kadar öneelli olan bir

bu kadar dikkatli

henüz Yönetin

bizir:ı

açaca~ıc.ı,

dava

sınırlandırcıanın

r:ıüzakere

bu sebeplerle zorunlu hale

Ilirliğinin

gündeErine

alımıası

için

-dikkat buyurun-

edilip Uzerind e bir karara va-

r::ıesclenin :Jarolaı.r :Jirliği

alınr::ıasını

r::ıes

genel kurul gündenine

getirr::ıi;;ıtir.

Yönetic:ı

Ilu

Kuruluna

önerirı

:Jarolar

gönderilmştir

ve

- 162 Larolar

:::!irliği Yönetir:ı
kıder.ı.i

genel kurul

kurulun iradesine
ICurulu bu u es ele
r,ıaalesef

yız.

na

kabul edebilir ı ya da

Sayın

hakkında

sürdüğü

r:ıünderecatı

na::tlesef rapor
gördüğü

gibi, rapor

nunun-un

bazı

ile

çelişki

Bayılı

alıkoymuş

Yönetin
Fakat

bulunı::ıakta

tasarıları

kanunu

Sayın

halindedir.

avukatlık

tnsarı

bir

ve

heyetinizin de

dava vekilleri dahil,

ka-

hazırlamug

bulunmiktadır.

3499 sayılı Kanunun 7 nci uaddesiyle

cıaddesinin arıacı aynı.

Kanunun 14 ncü

Birliği

genel

alacağır.ı. şeklindedir

hüküuılerinin değiştirilı::ıesi hakkında

İkinci önericı de şuidi:

ll36

tmıaı::ıen

bu

avukatlık

birden ele

cıünderecatında,

oe:ı;cilere verilı:ü;;ı

ve ilgili

yapcıar:ıakla,

mazeretsel

değişikliklerin tür:ıünü

Sayıh

alcıaktan alıkoyao.az.

genel kurulu karar

gündeı::ı c.ıaddesi

Hocar.un ileri

ilişkin

etneyebilirı

olan bir husustur. Ana, Ilarolar

bağlı

biz, .bunu bir

gündecıine alnamştır.

Kurulu bu öneriyi

Ve bu

mınç,

.Anayasa

l\Iahkecıesinin 962/161 esas, 964/ll karar sayılı 4/2/1964 sayılı kararın
şekilde

de, .•;u

Daha önce hakio veya
c=.ahkecıenin bulunduğu

ya o

ctuTuc_ıunun

olarak görev

yaptığı

diğer cıahkeı:ıelere

mahkemeye ve-

çıkan

b-:!r

tarafsız

reY:cn bir yücelik

kararı

··

·

ouessesesıne

taşır.

Du

~

/ 0guvenı
lan ·

her türlü

yürütülcıesi,

c:;;~ı· uzadıya açıklat:ıa;\ca

sarsacagı

kuşku dıçında

yüceliği korucıakta

kamu

yer yoktur. Diyor ve 14 ncü

sebebiyle olan ters

uygulacıa

açı

kt ır. Ad a l e t

yararı

olduğunu

t:ıaddenin

bugün Da(Alkışlar)

heyetinizin önüne bir gün-

e

d cı cmd d esi olarak getirr:ıedi. Bunlardan çıkaracağıt:ı sonuç şudur:
sayın

e,

heyetiniz burada ancak Yönetim Kurulunun

Yönetin Kurulunun
.:..li

c~ıüzakere

edilcıesine

Dir
kında
sğer

istediği

başka

bir kanun

biçinde

u-

nedeniyle bunun da bir genel

sayın

Yönetin Kurulu bu öneriyi de

ge-

tutuluası

l".:urul uUzakere maddesi olarak getirilDesini tesbit ediyoruu.
IV.iaı:üesef

avukatın

adaletin yerine getiriltıesinde kuşkular yaratacağı ı gerek mah-

··,::Lsuotinin

tay

savcı

yerdeki

.,rn.·:,IJ.eye, gere k se avu k a tl. ı k

n~<)

edilcıiştir:

belirtilerek teyit

ı::ıüzakere

istediği

edebilo.ektedir.

-lu

hal-

cıeseleleri
JJaşka

tür-

olanak yoktur.

örnek getir eyin.

tasarısı

vardır.

İd au

c ezasının

kaldırıüı.ası

JJu 9 ya bir yönetio kurulu

genel kurulun bu konuda bir karar

aloası

hak-'-

Çt\lışnasıdır,

isteniyorsa, yine Kanunu-
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incelet::ıek

göre 9 çünkü genel kurul yönetiCI kurulunun verdiçj;i raporu
ayrı

ve bu hususta karar aloak yetkisine sahiptir, bunu

bir gündeu uad-

d esi olarak sayıı-i genel l!ı:urulmı-vza sum;ıak rıevkiindedir. Ni teki u, ölücı
yardıaının
lıncıası

esasları yöne-~üı lmrilı.iJıu raııorunda olduğu

için

ayrıca

b r gündeu uaddesi olarak genel

halde, bir karar akurulur;ıı.,ızun

huzur-w-

na getirilDi§ bulunL'o.B.ktadır: Görülüyor ki, uesele, özellikle genel kuı'u-·
ye~kilerine

lun

sızl;ığa

diğ;g

çıkt:ıası

sahip
bağlı

bu kadar

yetkileri en

yöneticı

bulunan

geniş

olanağı

öner:ılm

bir

r.ıeseledir

ba[;uı

ve

lmrulunun, F..anunun kendisine vm..-

yorucılayarak,

bir biçinde

alımn

kurula, bir ar karar

baln::ıından

yara tae ak bir

Cleseleleri sa;pn ge']el
biçir:ıde

getirL1i~,~

OÜ12S.].

gerekirdi,
Şicıdi
kanaatindeyirı.

na

alnıştır.

ayrıca

bir nolda üzerinde de
Türldye 1 de

arı:garya yasaktır.

avukatın

Hiç bir

cak, istatistikle;rin

işi

bir

tar:ı şeyini

öneale

durrıacuz

geYekiyoı~
hü:ci:ü~~ı altı

JJunu Anayasacuz

ücretsiz göroesini isteyeueyiz.An-

bilrıiyoruı;ı auc:ıa,

bugün Türkiye ı d e

aylık

geliri 2000 liradan az olan in.3anlar 9 öyle zannediyoruc:ı ki 'fo 50 yi geç·r:ıektedir.
açık

L
1

durur:ıda,

deyiniyle ancak

cıundadır.
r::ıek

Şu

biziu

r:ıesleğir:.üz,

varlıklı

hizt:ıet.:;

Oysa, biz, kendinizi halka

lazıo. gelr:ıektedir.

kıscıca,

9

olcıa

ve
duTH-

eden iri3anlar olaroJ;: gör-

gerçekleşuesi

ı;ıa]:ıJ.{em.elerde

JJirisi,

aşağı yukarı

layacak husus, ki

hizuetlerüıiz

insanlara hitap eden bir o.eslek

istiyoruz. O halde, iki unsurun

yapılaası

bizin

ve bu konuda
uecburi

çalıg~ı~:·

avrıım-clıt;=.

::mg-

fazlası okmıa-yazcıa bil:ıeyen b:ır

'fo 50 den

ülkede b)-1 özellikle öneu kazannaktadır. İ~incisi ::.se, her insanın r:ıcı.hk;>
nede avukatla tensilini
ArkadaşL-rır:ı,

varlığı

sadi

ğildir.

gını,

Ar.ıa

bir

kişilerin

fiziki

şerefini

sağlığını

cıahkeueler

gözJoüzt.ln önünde her gün cereyan ederken,
üstünlüğünden,

büyük büyük, yüce ycice

daha az

önmıli

de-

bugün deruhte etniç bu-

bir

önü.nde

şey

bir örgüt.

haysiyeti, hürriyeti 9 ikti.-

yaşındaki

ler de bu konuda .elinizde olan hiç bir

kun

karşılayacak

sağlığından

fiziki

hiç bir ferdin, 15

hürriyetini ve

ve bunu

insanın şere:fi,

vo.rlıt;ından,

fiziki

Devlet bütün

lunt:ıaktarllır.

sağlayacak

çocuğun

hit:ıaye

yok. ::Junun

ruhsal

sağl.ı

etu.euektedir.:Sizdışında

kalkıp hakkın,

bu

bizirı

adaletin, huku-

kelicıelerle bahşetcıek

herhal-

r
1
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düşo.ekten başka

bir uana

taşır.ıauaktadır.

Hukuk Muhakeo8leri Usulü Kanunu ..Nöçetail. kantonuna ai ttir.Ilir
ki t,.,pta

okudur.ı,

sanıyoruo

Naşetal

ki

Kantonu

Sacısun'

dan küçük bir kan-

tondur. Lu Kanun bugün 40 oilyonu geçen, oesaha itibariyle birtek vilayeti Avrupa' nın birçok alkesinden fe.zla olan Türkiye 1 de
dır.

Nasıl

uygulanmaktatB;ır

ve ne

olnaktadır?

uygulanr.ıakta

•• Ilu Kanuna gere gerçekle-

ı;ıen ad::ılet gerçek adalet r:ı.idir? Ölıür tarafta bir Ceza Usulü Kanunu var~ır.

Ve

çağır

ği,

öğrendik;

Hocaodan

gereklerine

artıklarıyle

tacıaoen aykırı

dolu bir kanundur bu.

düçcıektedir.

Türkiye .Darolar JJirli-

artık bir Hukuk M~hakeueleri Usulü Kanunu tasarısına,Tiir Ceza Mu-

haker:ıeleri

mıulü

yc;tindedir. Türk
dir.

Kanunu

tasarısına

halkı,

kendir:ıizde,

%80

hükür:ıler

ne

kat::ı.u

bunu

hocanın belirttiği

Şikayetçi olt:ı.asının

kede,

sahip oluak ve bunu

geçcıek durur.ıundadır,

için aksiyana

ne

engizisyon

r:ıal

oyuna

ne de bir

etcıek

gibi, adaletten

birinci unsuru ise bu usul

hakit::ı.de,

gerçekleştirr.ıek

oecburi-

şikayetçi

kanunlarıdır.

başka kir:ısede arac.ıayalır:ı.

Suçu

:Cu ül-

okur:ıa-yazua biloeyen ~ir ülkede yazılı delil r.ıecburiy~iyle
çıkan

veriluektedir. JJunun neticesinde .:Jrtaya

kararlar gerçek

kararlar oıdır? İlau gerçek ilan uıdır?
:Du arada arzetuek

istediğiu şu

noktalar de.: var:

İzuir JJarosu sosyal güvenlik konusunda şu görüçe sahiptir:
Türlı:iye'

d e So'3yal Sigortalar

vardır,

Türkiye'de· Sosyal Sigortalar Kurunu Kanununun geçici 20 nci

r:ıaddesine

vardır,

göre

Kurmıu vardır ı

l~uruluus; yardıa sandıkları

Türkiye' d e J:;;uekli

vardır,

Türkiye'de

Sandığı

JJağ-Kur

Türlciye 1 de bizler gibi Sosyal Sigortalar Kurununa (İstecıeuele

rine rağuen) topluluk sigortasiyle y.ıranmş ı affeders.iniz, onların açı
sından

öyle görülüyoruz

sosyal güvenceye

cınalesef,

kavuşuam.ş

Türkiye' deki bütün bu sosyal
ğuna

k~ruluşlar vardır.

Ve Türkiye'de

uilyonlarca da innan öbür tarafta
yardım

vc.rdır.

örgütleri bir devlet örgütü oldu-

ve bir devlet görevi yerine getirdiklerine göre, çünkü hepinizce

r:ı.aluu,

Anayasauızın

r::ı.alıdır.

Ve .Darolar

çekleştirnek

bir hükoüdür bu, tek bir kuruluç
JJirliği

için üzerine

bunu

düşen

kar;ıu

her

oyuna nal

şeyi yapuış

altında

etr.ıek,

toplan-

bu hususu ger-

olualıdır.
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Parlanento ve yürütue
ayrıca

bu hususta

Altop, bir konudan bahsettiler; o konu
organı konularında

konuşcak isteoiyorurı,

şudur:

kendileri bahsettikleri için
aynen

bu bizce

katılıyorur:ı,

öneelli bir noktadır:Pariaoentonun yürütoe organını teçkil edeoerıesL
İkinci
·derıokratik

siyasi hayatııın vazgeçiloez unsurlarıdır. Anayasa böylece

belirtoiştir
nınoış

önemli nokta çudur: Siyasi Partiler, imayasacuzn göre

ve böylelikle siyasi pnrtilerioize bir yetki, bir hak taHiç bir hak, hiç bir yetki sorulliuluk

bulumıaktadır.

Her

kazanılaoaz.

vardır.

hakkın

al tındcı 9 her yetkinin
sorurıluluğu

Siyasi Partilerin

~arolar Dirliği

bunu inceleoelidir.

taçımıdan

bir sorulliuluk

arkasında

nedir? Th bir hukuki ueseledir.
önce, siyasi parti-

Aoa_hçrşeyden

ler, siyasi faaliyetlerini taoaoen deookratik esaslar içerisinde kala-

ı_

rak-yürütaek ve
dadırlar.

Siyasi partilerin bir

öğrendiğioize

de

kanunların çizdiği sınırlEElll dışına çıkcıaoak

göre,

bazı

bulumıaktadırlar;

rudur veya

ykktur. Oysa, gazetelerden

siyasi partiler Anayasa

bazı

şiddet

olarak destekleoo gibibir

laylı

ayrıcalığı

eylellierini
davranıçın

dışına taşoa

yakında

isterseniz sözüoü

Fransa' da bir avukat hakilliere çok
acıa deoiş

nuzu

:Jir

defasında

açıklığa ka;mışturoak

hB.kicı yaptınız,
durcıa

oturtoazdıı::ı

zaten,

Şüphesiz

::Jirliği

rac:ıanJJı:k

inandığıoız

deookra-

hücuın

hB.kio

arıa.,

Ilakın der:ıiş,

şiddetle hücuı::ı

dec.ıiş

siz kendi
o

benicı

ki,
oğlu

gibi bu-

cesaretini gösterseydi, ben onu sizin gibi oraya
derrı.iş.

avukatlık

ve biz barolar

ueselesi

çataroış,

ediyorsunuz

yapcıadınız.

avukat

bitireyio:

şöyle

yine çiddetilie hücuo ediyor;

üstad, bize bu kadar

rada ayakta

lar

doğ

oaalesef harabesini görürüz.

Sayın arkadaşlarıo,

ederc.üş.

veya do-

içerisindedirler. nu,

oecburiyetindedirler. Aksi halde, Türkiye'de çok
sinin

eğilicdn

doğrua:mn doğruya

aua sorulliular bu oeseleyi

yanlıştır;

duruoun-

olt;ıaktan

bir cesaret ueselesredir. Aua lütfen Daro-,

elbirliği

ile

çalışalıu,

çıkaralıu.

Saygılarıını sunarın

efendiu. (Alkışlar)

\

\

bunu

artık

bir kah-
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ederiz efendin.

~AŞKAN- Teşekkür

Efendio, rapor üzerinde

konuşacak

tahdidi cihBtine

dı~.Konuşnaların

daha 14

arkadaşımz

bu hususu

gitoediğiuizden,

var-

ıttılaı

arzederio efendio.

nıza

Efendim

şiradi

söz

sırası

sayın

.Ahne·c

Hac.ıdi

Sayar' ın.:Juyurun.

AHiviET HAlVID,İ SAYAR (İstanbul)- Muhte~en arkadaşların, sayın
~enel

Rur.-ulun

Ilaçkanlık

kanını ve Yönetirı

~

~u

1

'

için

çıktığı

Smısun'

başarılı

da Atatürk' ün ayak

olduğu

bu beldede

Konuşoar.1a başlaoactan

tılarında yaptığın

zarıanında

Savaşının

ve ondan

eden bu beldede

ağırlaoak

kıyoetli oensuplarına

lütfunda

huzurunuzda_te-

evvel, daha evvelki Genel Kurul toplan-

ve en uzununu geçen sene yapoak

radığıo kırk dakikalık konu~mamn

rarın

üstünde

ve

(Alkışlar)

ederio.

değil,

Kurtuluş

irıkanların

bulunan Samsun Darosuna ve onun

vıısı

bastığı

inkilabının başlangıç noktasını teşkil

bizi·günlerden beri her türlü
şekkür

Baş

rıuhabbetle sela~arırı.

ve

arado. 9

sonraki hukuk

Yönetin Kurulu

:Dirliği

Kurulunu ve siz sayın delege arkadaşlarıc.ıı ve din-

hürrıet

leyicileri

Di van:ı.nı, Darolar

oüddeti

hakkında yarı

tesirinde kalarak

şaka,

fakat

tarafından

şakadan

sabırlarını

tesbit

muhtevayı

etc.ıeksizin

suistioal

nuhte-

öteya geçer

konuşoam.ı kı sı tlayacak değiliı:.ı..

Ancak ouhterem heyetin
- ciddiyetten uzak

birçok arkadaçlar

betbahtlığına uğ

ıs

( Gülüşcıel"'r)
etc.ıek

ve bu

ve o raporda söylenenle-

ri, şiodi burada yeni birtakıo söylenecek sôzleroiş gibi tekrar etL1ek isteyen

konuşc.ıal2,rını

Das

uzatmanalarını

ettiğiD konuları

:Derrirı

genel olarak üç dakika

ibarettir: :Jarolar

sosyal

yapısının gereği

lar

çalışr:uş,

:Birliğinin

için geçen seneki raporda

sağlar:ı.ak

bir kere daha tekrar

şundan

gayretle

bir daha böyle tekrarlarla benden evvelki

arimdo.şlarır:un

bu

:Girliği,

ve

başarılı

e~Joeyeceğüı.

~çinde söyler:ı.ek istediğic.ı

kuruluşundan

irikanı hakkında,
olmuştur 9

çalıc;maiarında

ona

te"·'-

bu yana Türkiye'nin

onun üzerine

kendisini tebrik
ışık

konu

tutan ve bu

çıkan

ederiı:ı.

bir
Ilaro-

toplantıdan

- 167 gördüğüc:ıüz,konuşrıalarunzdan ilharı alarakyaptığı

itibaren

çal:ışcıala

ra devacı etc:ıesini tec:ıenni eder, hepinizi hürcıetle· selaolarıu.

( "Tiravo 11

sesleri, sUreldi alkışlar.)
:Jiı.ŞK.AN- Efendiı::ı teşel{kür

ederiz.

Söz sırası İskender Ö~turanlı beyefendide. Juyurunuz.
İSKENJJER ÖZTURAlifLI

Iiurulunun

değerli

üyeleri,

Efendi cı,

çok

kısa

sayın

üstadıtun

çı ğır

Hac1di Sayar yeni bir

Şu

aç tl.

izinden gi tcıek isteyec eğim ve sözleyalnız

olarak yapt1ak istiyoruu;

EfendirJ.,

arkadaşlarıo;

JJivan, sevgili

üstadı u Ahlıet

<mdan i tibaren ben de
riLıi

(İzc:ıir )- Saygı değer Başkaru::ı, Yöneticı

sayın Ilaçkanıcı

ve

saygı

değil.

üç dakika

değer Yönetüı

yıl

leri bize çok ilginç raporlar getiriyorlar, her

Kurulu ÜYEi-

genel kurul top-

Lc:ı.ntılarına.

1972 yılında
Halüe.rı Kocıisyonuna

da

~Iatay'

Dursa'da, Başkanlık raporunda Avrupa İnsan

ve JJi vanına

cıüracaat hal<.kı

de. genel bir sosyal gi!ivenlik

verilt::ıişti.

sigortası

:ı:·j_ldi.

1974

yılında

Ankara' da savuno.a

hakkı

yı:ı_ın

getirildi ve sosyal

:Jalmnlı,Sı

,;UvGlültk ilkesine dayanan bir Sosyal Güvenlik

1973

kuruıcıası

öne-

neselesi getirildi ve o.vu-

.\c::::.tlo.r sessiz yaşacıo.k hakkına sahip değildfler denildi. ::ıu yıl do.,
iL.1aya;:_,amz:ın

nj

olduğu

değişiklikleriyle

son

iı!ıade

özgUrlüğünden

edilnektedir ve

gerçek görevine

sj_ güzel

şeyler

::;eyler de var.
borçluyucı.

13ııı. bakıı:ıdan

Ancak

ne~vi

ne cLdiysek 9
supları-yız

en

büyü~ü

olan

değişikliğinin

düşünce

düzeltilnesi,

önerilı:ıektedir.

sayın :Jaşkanıcıa

dünkü

yargının niteliğinin değiş

:Ounların

hep-

ilginç sözlerdir, raporda daha ilginç

arkado.şla.rıı:ı,

getiret:ıedi

tedbir

kavuşturulnası

arkadaşların,

Sayın :Jaçkanıc:ı

1:ıvl:u1d

değerlerin

söz edilmektedir. Anayasa

yar::;ının

kür

ilgili 1

ve

bal denekle

Yönetiı:ı
ağız

açış konuşr:ıasında,

dediler.

JJoğrudur.

·oöylediysek 9 onu elde

1974
bir

teşek

tatlılanoıyor.

Zaten biz

edec.ıemş

Kuruluna

yılı

hiç bir

yıllardan

beri

teşekkülün ı:ıen-

o.aalesef.

1974
kede" Raporda

yılında
yargının

cıahkeDe kararlarına

yürüoenin ve

saygısızlık yapıldı

yasaLıanın

yerine

geçtiği

bu ül-

yolunda-

- 168 lü itirazlar deookratik hukuk ilkelerine aykırıdır deniliyor. Öyledir.
kısuı politikacılar

Ana bir

çıktı

ortaya, aoansız bir

şekilde yargıyı

eleştirdiler. Tctkiye :Jarolar :::irliği ise, bu ar:1ansız eleştirneler karyüksek sesle

.şı:aında

Hukuk devleti
leri. Türk
ar:ın.

lar,
nin

:Diz bu sesi

konuşarıadı,

anlayışına aykırı·

dec1okrasi::r.ı..ni

salmtlıyordm,

i st erdik.

duyc.ıalc

bazı

idi

J\.nayasa

raporda bunlrufrdan bahsediyordeğişiklikleri

raporda deniliyar ki bir an önce bu Jillayasa

kaldırıloasını ur:ıut

yorlar. Aoa

ediyoruz. :Du u1:.1udu

arkadc,şlarıo,

ya~pız

değişiklik

taşırıak hakkına

Tf:1r.}t deookrasisini

değil,

sahibiz,diTürk huku-

kunu sarsan ve Türk aydını ·ile >irlikte Türk hukukçusunu da üzüntuler
içerisine bogan bu
rar eski hale
umut

etrıekten

değişiklikler karşısında,

getiriıcıesi karşısında

ibaret

değildir •

edecek, isteyecek ve zorla

bizir;ı

bu

değişikliklerin

yaptıracak

yalnız

igin söylenecek söz

.Diz, daha ziyade talep

edecel~,

tek-

iddia

teşekkülün r:ıensuplarıyız.

bir

Dava hakkıı::ıız yok, acıa iddia hakkıı:ıız var arkadaşlar. İddia hakkıı:ıız
var ve yalnız uciut edecek duruc1da oloayan bir teşekkülüz. · İddia ede
ede,bu konuyu tekrar ede ede, söyleye söyleye, bunu yapacak olan kişilere yaptıro.ak
1

~
!

oecburiyetindeyiz, karıu oyunu bu doğrultuda oluştur

o.ak oecburiyetindeyiz. "Zorla 11 deoekteki
anlaşılcıasın;

bunları

söyleye sö;yleye öyle bir

durur;ıa

getiruek,

ve bir noktaya getiruek vaziyetindeyiz lü, bunu yapoaya cc.ecbur

turcıak

kalacaklardır

Yılda

r:ıaksadırı arkadaşlarır:ı yanlıç

e;ünün birinde. Ve

.Jiıayasaya

sahip

toplantı:Larında

bir kere Genel Kurul

çıkuak

bunla:Ddan

dururıundayJ.z,.

bahsetr.ıek

sure-

tiyle bunların yapılaoayacağı kanısına yıllardan beri vasıl olduk, O
bakı::ıdan uyanık

bulunuak

Geçen
ni:;:ticı,

yıl hatırlarsınız

bazı arkadaşlarır:ı

sayın hocacı,

gereğini hissetrıeliyiz

konuşuyorun 7

lundan bu gayreti

olacaklarını

biz Türlciye .:Jarolar

r:ıaalesef görer:ıedik.

lı olcmsını arzu 'ederdin 1

değişikliğinden

bahset-

da bu yöni!!;ecı değişikliği üzerinde durdular,

aynen; daha gayretli

özür dileyerek

bir yöntem

deoek istiyorun.

Ve

vaat ettiler bize. Ana
:Jirliği Yönetirı

çalışna ter:ıposunun

bu arzucıa da ka\ruşar:ıadıo.

daha

Kuruhız
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:DİR DELEGE- :Diz kavuştuk,

İSKENilER ÖZ'J'URANLI

ecliyoruo. Dunu geçen

yıl

sağolsunlc.r,

~Devacıla)~ Efendin ben belki daha çok şey cı:rzu
söylecıiştin,

da

o

bakıcıdan kouşuyorun,

;yılınds

r:ieoela Devlet Güvenlik IlfuhkeDeleri konusu var. 1973
ÇJ.kıld:ı

kar çı

Devlet Güvenlik Mahkernelerir.ıe. Ve raporda 9 ncu uaddenin (C) ben-

dinin Anayasa Mahkenesi
ği;; tiriline

tarafından

edildreği yazılı.

iptal

Ac:a A..11ayascc t:i e--

e;jz:e kadar, ne yapabilee eğioizden söz ettikleri
toplancıası

h::üinde
Arlm.da.;.larıu,

fikrinin

Devlet Güvenlik

bcnii::lsenuiş

MaiıkeDesi

olduğu

za[ıan,

ifade ediliyor.

olnuş,

ha bir tane

tGJc: ö5 ..c

ha

be~

tarıe

olr::ıuş,

bu farkett:.ıez. Öneelli olan prensiptir. Eğer bir Devltt Güvenlil'C Malı

ker:ıes_;L

7ar;ıa,

oluasıyle beş

bunun oir tane

tane, on tane

olmısı

m·a,cındc:L

hiç bir fnrk yoktur.
Efendiı:ı,'~
yarııld~~ğı

yargı

sürece, biz

ğıosızlıtı~dan

birliğinden

söz edeneyiz ve

ayırıu::

r:ıahkeDelerin bı>

söz edeDeyiz.

]'Gd.ıl Jı.ltop arkadaşıcı
atıp

kere ortaya

:~mhkerieler

bu, ülkede &üvenilir ve güvenilnez

cır.:ı.k dururıundayız

onu

bırak:~ıak duruı:ıunda

ve ap_cak

lwnuştular;

gayet güzel

başaı:'ıya

değil,

bu suretle

bu

devacılı

konuları

biz bir

surette kovuçtur--

ulaı,;abiliriz.

·:ropluGdo. o.da-·

let;Jizliklerle, haksızlıklarla şavaşcıak duruuuİı.dayız; tek tek so.v2.§:~w.k
dururıundayız,

li:?;i halind e

barolar olarak

larını

::::;

a9kanlık

raporunda çok ilginç bir noktaya de&;iniyo::c ua-

Daşkanının başkanlığında

Devlet

k2.psaynn Anayasal yüksek bir

nun Uz eJ~ine önemle
tün

cistc:.yları

nisyc:.na

Türkiye :JJarolar ::J:L:r·-

s2.vaşr:ıak durum.u.ndayız.

Efendüı

,yı::ı b.oca~J.,

savaşcıak duruı:ıundayız,

ile

lwruluştan

eğilr:ıek r:ıecburiyetini
incelerıek,

terketr:;syelir.ı,

bu

i thau,

organı

savumıa,

söz etnektedir.

his e:; etmekteyiz. Ve bu

oluşturı:ıak zorundayız.

kendilerinden içtenlikle rica

var;

mıa

elerin

arkadaşırıın

bunlar bir

bilir.ısel

gerçekleşnesini

larında kalı:msın.

:Junu

ifade

ettiği

eser olarak

üLüt edeliD, bu

dili.yôrurı.

~3u koııı;, ..
konlı.yu

bü-

:Junu da

ediyoru.r.ı.

Savurma haklu üzerinde duruluyor raporda, çok güzel
var, lfecla Ertel

hüküc ur.:.suT-

di.ü;;üncele=~·

gibi veeize halinde

cür.ıleler

karçı;:uza çıkmaktadJ.r ..:Ju

düşünceler·

dU-

arçivin karanlJ.J.s:-·

yıl

Geçen
d erüşlerdi ve
de de

ma

kuruluş

dönenini

kı sı tlacıalardan

arıncıış

bir

savunı::ıa

cıüte:_ıad.j::yen

özgürlüğü

yıl

lan. bugün için

savuncıa

gerilerde

sistecünin

savunrıa hakkı

duruşcıada

sayın hocaı::ıdan

insanlığa karşı

zorun-

arkadaşların

savun-

istiyoruz ve r:malesef Türki-

değildirler,

özgür ve

oecı.leketiı::ıiz

biliyorsunuz ki periyodik olarak

hakkı

özgür

.bıraktık

sürdürt:ıek

bütün gücümüzle

arkadaşlarıcuzın

ve bugün avukatlar, bütün

~-arolar ~irliği

Efendirı,

artık

sonra, raporda gene biz

ve savunoa

gerilecüştir

değildir,

çalışı:ıaları

söz ediyoruz ı

ifade etti.kleri gibi
sız

:::>ir

buyurmuşlardı.

özgürlüğünden

ye'de

-

sayın Hocaı::ı,

kurulcıasını sağlayacak

dayız,

ı 70

bağım

barolar özgür ve

bağıı::ısız

da

değildir.

bir söz nakl ed ec eğiın, özgürlük lu sı tlaına
içlenı::ıiç

niteliğindedir

bir suç

ve biz bu

durw:ıa Türkiye'de son verilı:iesinin savaşını yapoak zorundayız. Özgürlük

dectokrasi yoktur, özgürlük yoksa adalet yoktur, özgürlük yoksa hukuk

yoktur~)ir

saygı

alanda. Savunma hakln yoksa hukuka

r:ıın yaratılt:ıasında

en etkili organ

bi?f;.Olduğuı::ıuzu
"

....

· ..

yoktur. :Ju

saygı

iddia ediyoruz ve bu

iddia doğrudur. Ilen dalı güçlü çalışt:m 'fstiyoruu, belki bazı arkadaçlarıt:ı
bu çalışcıanın güçlü oldugunu ifade ediyorlar, kendilerinin fikirleri muatcrer:ıdir,

saygıdeğerdir,

çalı:;;oalarını

. fazla

Efendiın,

arz1i1

hüroet

ederic:ı ar:ıına,

ben her

yıl dah_ı

güçlü,daha

ediyorucı.

nasıl bir ü.lkenin öğretcıenleri o ülkenin eği tü:ıinden so-

rwrllu iseler, bir ülkenin

politikacıları

rurılu

hukukçuları

iseler, bir ülkenin

o jilkenin devlet düzeninden so-

da o ülkenin adaletinden

sorucıl1J

durlar. Aua adaleti

şıli

veya bu istikaaete derhal kanunlar

çıkaracak

kileri oluasa dahi,

şu

veya bu istikamste derhal yönelteoeseler dahi 9 bun-

yet-

ların üzerinde dJ~;ıak, o istikamete, o doğrultuya götürülmesini talep etı:ıe~,

istenıek

aecburiyetindedirler. jjen ancak bu hislerle

Efendiuı,

biz onun için
Eıokakta
adale~c

adalete öneo ve

başı

çekt:ıek,

dağıtılıyor,

örgütüne

bir

kişi,

dicı

bir 150

bir

saygı

değer verilı::ıiyor

mecılekette. Ilakını.z,

lokorııotif olı::ıak durmmndayız

hepiniz

mahkeG:ıelerin nasıl olduğunu

olcıuıvli'Yr bazı

diyoruz. Adalet
biliyorsunuz,

yerlerde, hatta, adaleti temsil eden

bakını:::ıız kalkıyli'Yr birtakım

kuruşluk

bu

konuşuyorun.

oeseleleri öne getirirken, efen--

pulu veremezken, ·polis

kapısına

dikilir sabahleyin

- 171 adamı

cen

alır cıahkemeye

getirirken, binlerce lira sarfetmek suretiyle müsteh-

neşriyatın peşinde

işçilerin

tığı,

grevi

durdurduğ~

titrediği

şinde koşıffyor

ko§uyo_r ve
ve her

bir günde, bizim

ve

aynı

Kıbrıs 1 ın

JJakanırıız

w.a.al:esef o.üstehcen

günlerde telgraflar çekerek;

::Ju, benim

bak-

kişinin bü~ün haşcıetiyle Kıbrıs'a

yazı

zetede müstehcen resim veya müstehcen
arkadaşlarım.

en hareketli günlerinde, bütün

anladığırı r:ı.anada

dergi

şu

neşriyat

veya

toplatınız,

var, bunu

şu

pe-

ga-

diyor

adaleti rencide eto.ektedir.Ilunun

karşısına çıkr:ı.ak lazımdır.Ve karşısına çıkılmalıdır.

:DİR TIELEGE- ::Ju nevi neşriyat devam o.ı etsin? ••
İSKENTIER

ÖZTURANLI (Devaola)- Efendim, r:ı.üstehcen neşriymt meselesi
neşri,;at dediğt konıi

devam etsin deo.iyorum. Müptehcen
beraat

müştür,

lirki,şiye

'JJizim Adald

etcıiştir.

tevdi

adaleti rencide

etmiş olsaydı
etmemiş

olmaz

bunu

::Oakanımlz

mahkemeye götürülo

eğer

zar:ı.an

bir bi-

ve daha önce bunu mahkemeye götürmeseydi
r:ı.ıydı?

JJunu demem istiyorum.

Efendim, af konusu Türkiye JJarolar

ötedenberi üzerinde

Ilirliğinin

durduğu bir konu idi ve geçen yıl af kanunu çıkmadan önce Yön~im Kurulu
gayet güzel bir rapor
yıl yayınladığıcıız

af istedik; ama

göndermişlerdi

talep üzerine bir

bildiride bu rapor üzerinde durduk,

istediğimiz

af

çıkmadı.

par~iye.

Türkiye ::Jarolar
bi bütün

karşı

Ilirliği

JJir dava gitti Anayasa Mahkemesi-

·kuvvetıiımizle

büyük bir tepki

olarak,

doğdu.

arkadaşımzın

Anayasa Mahkemesinin

tindeydik. :Junu ben göroedim, o.

bir

geniş kapsacılı

. ne, bu dava üzerine Anayasa Mahkemesi bir karar ·verdi; ama
Anayasa Mahkeoesine

Ve geçen

bakımdan

tepki

:ı:ıu

bası

kesimden

karşısında

gayet iyi ifade

ettiği

biz
gi-

müdafaasıın: yapcıak cıecburiy8-

üzüntülüyüm.

Iıeğerli arkadaşıının

söylediği gibiı sayın hocacıın bir iki yazısi kafi geloiyor.

Efendim, Fadıl Altcp arkadaşım, hükücı~t bunalııiıarının rejim bunalım
ğinin

haline

dönüştürülcıek istendiği

derhal bu konuda bir

bu konu yrvr

alacaktır.

meselesi

şeyler yapmasını

Ancak, biz

baskı

si partilere de bu gibi zamanlarda yol

karç:ısında

JJaro'lar Ilirli-

öngrdiler. :Jelki bildiride

'grub;. olarak
gösterı:ıek

mecburiyeti his s etmeliyiz. Ve siyasi partiler

arkadaşlarım,

siya-

mecburiyetindeyiz.JJu

aynı

gemideki

insanlardır,

- 172 eğer

beğarlar.

Türk ulusunu sulara
de

bazı

ğinin

Son

olarak.şunu

bütün

mensupları

endişe

:Biz bu

ulaşmakta

benim bu

gösterdil~r.

ve

eleştirerek

insanların

ilk

yasası

"d ed iğit; ttl,.rans

Saygılar sunarım.
BAŞKAN-

Sayın

~lliRİH SEZEN

üyelerimiz, Divan,
Barolar

kanıday:ı.m

alınmış

kucaklaşarak

birbirimizle

egemenliğine

karş:ılıklı

birlikte

hatalarını,Volter'in

ilcıt karşılamak durumundayız.

Avukat, Mcrih Sezen, buyurunuz.

(İstanbul)- Say~n Birlik Başkanımız, Yönetim Ku~ulu
kıymetli

Birliği,

bir

olacak-

isteyen, biz Türki-

arkadaşlarım

anlaşı~ıyer

ki

ve

sayın

klıruluştan

din~eyiciler;

oluşum

yakınlaşma

V"l

gir~iş

devrine

g~risihd" bırakarak

normal bir

Bu böyle olunf'a, bizlere Birlikte daha iyi

birtakım işlerin yapılmas:ında ç·aıışma çabalarının

V8 daha somut

ki,

(Alkişlar)

dönüşmeye başlamıştır.

,ması uğrunda

değillerse,

kuruluşun mensuplarıyız,

ve hukukun

tir. Türkiyemizde If"Vkalade bir dönemi
döneme

de-

birbirini sevmesini, sevgi içe-

yaklaşarak,

ve zaten birbirimizin

dünyanın

tenkit ederim.

belki de

barış

Biz Türkiye'de

beliediğimiz hukukunzüstünlüğü

"Tabiatı n

çağdaş

ve

doğrultusunda değildir.Yalnız

eleştirilerimden

birbirimizi severelc, birbirimizi\

zorundayız

Türkiye'de, Barolar Birli-

dünyanın

düşünce

içerisin-

teşl?kkülün mensuplarıyıJ.z.

risinde Türkiye'nin yükselm('>,sini isteyen bir

gitmek

çırpınışlar

zahmet çekeriz.Ben o

eleştirerek severiı::ı

ye'de tolerans isteyen, bütün

ideal

sonra bütün

noktalarda birlik içerisinde

bunun aksine bir

arkadaşlarım

lar ki, bir tepki

bir

bugün uygar

ulaştığı

sevdiğim insanı
bazı

bazı,

k~:!ndileri,

ilc> bu

istiyorum.Eğer

söylemek

ve uygar dünyaya

arkadaşım

hiç bir

Ama

geliştiği,

çağdaş

ben,

olurlarsa, önce

şeyler yapınağa çalışıyorum.Yüce

ğiştiği,

biz

batıracak

devlet gemisini

kı vançla,

sıtvgi

il cı bir yola

artırıl

doğru.

git-

mek görevini vermekterlir.
Efendim, dünya r,.jimler tarihinde,
geriden bu yana

doğru

leyebileceğimiz

d.evlet

biliriz: Polis

teplumların

gele:a SÜ!'eç içerisinde,

devı~ti,

anlayışları.

yönetilmosinden,

izleyebileceğimiz

iç,.,risind•. özet olarak

şunu

VP söysöyleye-

kanun devleti, hukuk devl<'\ti, sosyal hukuk dev-
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tEırimdir;

ama

bu.nların oluşumu

için geçen dönemlerde

:insanları

unutmamak gerekir.Bon

sarfedilen mesai ve kaybedilen gönül ve
~

şimdi

.'j

-

acele olarak sosyal hukuk devletine geçiyorum, ötekilerin hepsi-

ni biliyoruz. Stsyal hukuk q:Efv.leti,pe ~geçişte, önemli l'llan belirgin nokta

İkinci

sı

var.

Dünya

Savaşınd;an sonrasına

Avrupa'nın

ve

dünyanın

altyapısında gelişen

dünya

savaşlarının ~~nuncu.sunda

kar:,;ı

verile? ve veri"lemeyen

olmuştur.

etki ve tepkiler

meydana gelen arzular ve bu arzulara

şeyler' dr:ılayısiyle

devletlerde bir

oluşum

İşte onun içindir ki, 1948 senesinde İnsan Hakları Evrensel
çıkmıştır.

Beyannamesi meydana

lemek istiyorum ki, bizim
diğimiz

tesadüf ediyor. Bunun da bir mana-

ve

uygulayacağımJ.;Z
..

Bu,

burıunla kalmamıştır,

katıldığımız

derhal

şunu

uygulanmasını

ve yüzde yüz

söy-

iste-

el an sistem demtkratik .hukuk sistemidir, bu

..

çağdaş hukuk sistemidir. Eiz bunu aldık.

İ~san Hakları Evrensel Beyan-

namesinde olan ve insan hakları ve kişa güvencesi ile ilgili bütün kurall.arı ne yaptık? Yıl 1961, Anayasamıza geçirdik. Öylesine geçirdik k:.,

bunlardan vazgeçilmez haklar .larak, temel haklar tlarak bahsettik .Bunlar kural olarak

geçmiştir

bıı oluşuııı

ve biz

devresi içerisinde, daha

doğrusu kuruluş devresi içerisinde (Ne derseniz diyin) bu teriınıerin

üzerindeki

tartışmaları

çalıştık.

maya

Burada Türkiy• Bartlar

mek bir borçtur,
nılmasında
Şimdi

dan.
ğumuz

ve hukukçulara

ç~k

büyük

katkıları

mademki

burada

mız

Birliğine

hakikaten

bulunmuştur

tluşum dönemi~dayiz,

şimdi

gerektiği

bu hukukul"t

üzerinde

mad~mki

haklarına dayalı

teşekkür

e-e-

bu terimlerin kulla-

Türkiyemiz

oldu-

meselenin daha d:>-

şekild~ bunların nasıl

durmamız,

seçmiş

bir hukuk düzeninder

üstüJII!lüğü d~diğimiz

rinlerine gitmek ve daha sf.mut bir
uygulanması

görevleri bir bir ele al-

kamu 0yuna yansıtmak ve kamu .yuna bunu kazar;ıdırmak bakıımn··"

bu rejim içerisind('l ;insan

yanadır,

düşen

düşünmemiz

Türk

gereğini

ve

halkına

yapma-

gerekiyor.
Bir nokta kiyuyorum

arkadaşlar,

derhal

Toplumumuz dinamizmi hayret edilecek derecede
ma-yazma nisbeti istenen nitelikte

değildir,

şunu

söylemek istiy('lrum.

hızlıdır.
bunların

Türkiyt-'de t:.ku-

nedenleri

vardır;

r

----~--------------..__.__

__

,,!
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rağmen şunu

laz:ı.m

söylemek

çağdaş

gelir ki, en

hukuk düzeninin

uygulanmaya başladığı anda bunu ke~isine bir elbise gibi kabul Pdip ve
damarlarında hissğtmesini bilmiş_bir tıiıplumdur.

bunu

;.ızgürlük

Bu töplum,

kısı tlı:ıması suretiyle ı'iurdurulanıaz~ Özgürlük kı,si tıama .ile değil' özgür-

lükle verilir ve özgürlükle. devam ettirilir. Demin Atila Sav

1

~

ı

söylediği kelime ç~kyerindedir ve çok doğrudur. Buradan, Anayasamızda teöz~ürlüğünde

mel hak ve hürriyetlerde sez ve inanç
en sorununda ve

sınırı:'\da loirtakım aksaklıkların

le bugüne kadar

söylo,miş

b~nden

bulunuy•ruz,

verdi:rt~r.

örneklerini de
1

.arkadaşımın

Bunuıo.

kişi

ve bilhassa

örnekler-

olduğunu srımut

arkadaşlarım

önceki

güven-

derhal üstünden geçiyorum, aynen

bunlar=. n

ka~ıL.yo-

rum bu sözler,.
Yalnız,

örneğin

çek

acıdır

ki, bizim

birtakım

özünde bulunan

dışımızda,

tün

hukukunmuş g~ti

me.sel~ buradadır.

hukukun

if'ap

kına bihakkın uygu.~.amanın

değil,

kat st:Jyut

kısı tı.nnmasına

ett:rdiği

ş•kild•

s.emut bir

demin

söylPdiğim

veya böyle dü--

elabilir. Bu elaylar

dolayısiyle

karşı koyacağız

bizler

herşeyin dışında çaıtdeş

Bi!l,

t

kuruluşların şöyle

peli tik

şünceleri neticesindtı birtakım elayıar

kabahat

fakat

hukuk

ı".üzenini

şr-kilde

:ı:-"a1-

Türk

k.en noktaya kadar içtenlikle

gözle görüH,ir bir

,Bl.i--

1 fa~·

çalışmaları

ınızı yapmamız gerekiyer. Öneriler faslında tef~rruatıı olarak bunlan söyleyeceğiSim

lunur

için,

sanmay:ını:ır

ki soyut bir laf

ıodiyf'lrum.

Somut öneriler l

bl;..~

bunların.

Şimdi

bun

anlayış i~~risinde,

miz için .çok önemli. Bu

anlayış

ne gitti, bunun üzerind•

kısa

gayet

g.,çiyorum, ,;aman hopi--·

içerisinde Anayasa tadilleri ile ne gell'li

durmamız

Arkadaşlar

"erekiyer.

durdu, ben :Lçten--

likle bunun üzerind~ bir d~fa daha durmak istiyorum.
Anayasa tadilleriyle,
neticesinde ortaya

çıkan

ta~.illere

ve hepimizin

sebep

bildiği

birtakım

politik olaylar

m•selell.lr sonucunda hukuk

suçlanmış.Haaa, ru teplum, bu h...;ıruka~ bu ezı;ürlüğ•. layik değildir düştb

cesiyle bu
biz bu
biz

kısıtlamalar yapılmıştır.

örno.ği

çağdaş

aldık,

Bu

~.ek

acıdır arkadaşlar.

Mademki

mademki bi:-; Avrupa Kenseyintt dahil (1ldu.k, imzaottik,

.hukuk düzeyine

varmış

Avrupa

topluı:ııl.arı~dan

kendi

halkıınızı

ni-

- 175değil,

çin daha geride görmek isteriz? Biz

daha geriye gitmek isterler, sordular
yi reva gönm

kişilerin

zaman özgürlükleri
Bunu da

başka

sözünden

Ne yapmak

yere

kı<Pı tlaniDJ.ş

tı. Bu da derhal,
sımları

bir

şey

edildiği

ıılmadık,

olduğumuz

Düşünmek lazım.

yok mu?

lazım? Yapılacak şey,

ve Yönetim Kurulunun raporunda oelli
hakkız

kendilerine? Acaba ouna bu düze-

art niyetinde, hakikaten daha

alırız,

noktalıyorum,

IDJ.

outadilleri yapanlar neden

kıymetli hocamızın

gibi, derhal bu

özgürlüklerin geri verilmesinin

kısıtlanmış

gereğini yapınak

eski Anayasada dahi ·eksik oulunan kısımlar varsa,

da tahkik ve tetkik ederek ilave etmek suretiyle

1.)

kı

çağdaş hukul~

dü-

zeyine uygun ve insanlarıiDJ.zıu hak etmiş oldukları özgürce yaşama düzeyini temin edecek Anayasa değişikliğinin tasarisının taslağını Barolar Birliğj

tarafından hazırlanmasını

teklif ediyorum.

İkincisi; kanunlarımı~da bu kadar yüce ve yüksek düzeyde olması
nı

istediğimiz

kırı,

insan

bu noktaya varmada-. önce, antidemokratik, demokrasiye ay-

J!'Jgü:rlüğürü

zedeleyici, müphem, lastikli

oirtakım

hukuk ku-

ralları, yasalar inı;ıvcuttur, Bunu hepimiz oiliy,truz, bundan şikayetÇi olan

dernek ve
sında

dile

kuruluşların

getirrtı.işti.

kimler
~u. 1

göre bizim meselemiz f?lmak

olduğunu sayın

Necla

arkadaşıiDJ.z konuşma

hukuk, o iz Türki;y·e Bar('llar
lazım

gelir_. O

bEııkımdan,

Birliği

elduğumuza

üzerinde hassasiyet-

le durup,. gerekirse kıyme·Hi hukukçu arkadaşİara görevler vermek suretiyle, çünkü

anlıyorum Bar~lar Birliğinin kuruluşu

ve Yönetim Kurulunun gü-

cü nereye kadar yeter d:j.yeceksiniz. Ama elinde, TÜ....t\:iye' de 10 bin üyeli
avukat
k'i.şiler

arkadaş ıruhu

var. Ve içlerinde her sahada ihtisas

yapmış

olan

var. Emir verdikleri zaman bu çalışmaları yapmamak durumunda ola-

cak tek bir arkadaş·: bilemiy4pr:tim~ Binaenaleyh, bu komisyonun, komisyonların

kurulup derbal gntidemokratik

ü~lemlerin yapılma~n

kanunların ayıklanması

için gerekli

gi;revi rürkiye Barolar Birliğinin omuzlarına düşmek

tcdi:_n, Bunun da gereğinin yerine ge~irilmesi bir an evvel lazımdır.Bunu
da

önerğyorum.

Ondan so:1ra a.pl mesel e şurada düğümleniytır :Bütün bunlar kanunların

üst düzeylerinde

olması lazım

gelen kurallar

oıılarak

gözükebilir ve

- 176gözükür ve

doğrudur.

götüre~

lukla

Şimdi,

için~e,

ve fakat

yeteneği

demin,ekonomik

istekleyen ve bunu amaçlayan

çağdaş

hakikaten

yaşamayı

çok az,

hukuk düzeyinde

vatandaşların eğer

teb'a halinden

z~r

yaşamayı
çıkıp

va-

'/

tandaş

haline eelmesini

düşünüyorsak,

vatandaştır,

kimsenin ismi
tedir. Buradan

çıkabilmek

çünkü ekonomik gücü bulunmayan bir
ıümaktan

fakat statüsü te b' a
için bir güce sahip

içindir ki 1 ekonömik ve hukuk

t•pıantısının

ileri gidememek-

olması lazım

gelir. Onun-

taşıdığına inanı

çok önem

yorum ve altyapı, benim ttplu~um içerisinde büyük etki ve tepkiler içerisinde.

kaynaşmakiıadır

ta_durabilme derdine
:1üesseselerind~

ve tepkiler
yasaları

nı

de 'tir

içerisind~

vardır

değiliz.

tlurtız.

t.ttiğimize

Anayasamıza/da

gari ekonomik

•rtasındaki

Benden evvel
gibi,

rlması

Aksi takdirde kanun
yerde

kişi

n11ktanın

ve çok güzel soy-

konuşan

lazım

gerektirdiği

gelen noktada oldu-

adamı

oluruz. Onun için,

Ciı;gürlüğü:nürı bulmmmayacağ~t

insanın yaşıntısını

hastalığını,

jzgürlüğünü

bakımını,

temin edibelicek

devlet

~kumasını
sınırı

<tarafından

cıare.k

teminat

ve böyle ve 'böyl:o

muhakkak

Anayasanın

çesinde bir deYlet giirev i olarak bulundurmak necburiyetindeyiz, bu
susta

geniş

sa bu

özgi;~rlükl!i!rin

bir

araştJ.rma

0Dda:1 sonra )enim
zeninde daha ilert
ri var

mıdır,

ile somut bir

hepsi havada

tt~

noktayı bulmamız

a.s~

-

h~·

gerekiyor. Yck·-

kalır.

anlamadığım

bir nekta var; ekonomik

ekonemik yöntem gösterici bir

1ok uudur meselesi.

ayak-

ve biz hukukçular !?larak bu etki

göre, burada Anayasaya geçebilecek, asgari

geçebilecek,

alabilecek;

yaşama,

Bu etki tepkilerin muhakkak ki hukuk

etki tepkinin

özgürlüğün bulunmadığı

da kabul

altına

yansıması

arkadaşıının söylediği

zaman hukukçu

ekonomik

dayanmaktadır.

bulmak durumunda

liiiyen hatip

//~mu_z

ve bu etki ve tepkiler •.:; ekonomiktir,

kuralın

kamı.,-:.

dÜ-·

burada ye-

[
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daş

seçtiğimiz

demokratik düzende hertürlü

düzen

düşünce

demokratik düzendir.

çağdaş

yelpazesi temsil edilmektedir.

Bu temsil yine bu sistem içerisinde ancak seçilmek suretiyle kendi
ce

tarzının uygulanması

ile

sonuçlanır.

iktidara gelir, kendi ekonomik

ama hiçbirisi benim

olaydır,

ğinecek

görüşlerini

noktanın

uygular. Bu gayet

!ş~e,

üzerinde hassasiyetle

gücü ve

yaşa~a imkanını

olan asgari geçim ve ekonomik

düşün
tarafı

uygular. Bir gün yelpazenin bu

vatandaş~mın yaşama

sömürü sistemine gidememelidir.
Bu

Bir gün bu yelpazenin bir

görüşlerini

iktidara gelir o ekonomik

tarafı

Ç~ğ

doğal

bir

özgürlüğüne

de-

elinden alacak bir

dengeli, orijinal olan nokta budur.

durduğumuz

takdirde büyük bir

yapa-

iş

biliriz gibi geliyor bana.
Barolar

Birliğimiz,hukuk devamı~

kendiliğinden oluşmuyor?

~

kurallarını

lerle

oluşuyor.

yeni sanayi

buluşları,

icabettiriyor. Hukuk

örneğin,

lığı çıktı.

ile

bakıyoruz

adalar

ki,

k::ı.t'a sahanlı~l..

çalışma

Ben hukukçuyum, birden

bizim nefes almak

Bu nedençıktı

bulunan bir

fakat

kıt'a

arkadaşlar

yabancı

bun-

dahi böyle
sahankısmı

deniz hukukunun bir

uğraşmamışım,

Türkiye'ınizin etrafında

yer üstü

düzenleri hep

kulağımızın kenarından

uğraşmamış:ı.m,

fakat bu meseleyle

dolayısiyle

yeraltı,

Türkiye gçin hayatibir mesele meydana

Devletler hukuku ile

uğraşmışım,

içinde. Neden hukuk

kendiliğinden oluşmaz.

dan on sene evvel biz bunu bilmiyor ve
birşey duyınamıştık:

oluşum

Olaylar ve ekonomik olaylar,

serve~lerinin işletilmesi,

hukuk

bir

birde

devlete ait

imkanlarımız kısıtlanabilir·gibi

bi

olay ortaya çıkıyor. Burada Türk hukukçularına, tabi devletler hukuku ili
ilgili çalışan mütehassıslar, hukukçular, öğ;retim üyeleri ve böyle kişi-'
ler ·var,

onların çalışacakları maılim,

Türkiye'nin en

yakın

ilerisinde
ı

çok önemli bir olay haline gelecek olan
ıı

bir

çalışma

Bu

bakımdan

yapmak

durumunday_ız

kıta sahanlığı

ve bir

yine Yönetim Kurulunun belkide

meselesinde

önem~

katkıda bulunmamız şarttır.
imkanlarının dışındadır,

ama
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zannediyorun ki, üye
danuğraşısı

etrafında

çıkış

bir

yolu ve

yakın

devletler hukuki ile

üyemizvardır.

bulunan çok fazla

lir. Bir nokta

arasında

Kondileri görevlendirilebi-

meuleketiı:ıizo

bir

yardıa

yolu

bulurmak mür.ıkündür. Bu sahada çalışı:ıo.k e;erekir. Zo.ten bu noktada bir işaret mevcuttur raporda.
Arkadaşlar,

bu böyle

olduğuna

göre bir daha,bir alt noktaya iniyo-

rum, daha somut bir olaya ir1iyorum·, bütün
-dışı kalmış

bunların olmasına rağı::ıen çağ

birtakilli kurallar ve yasalar gözüt1üzün önünde bulunurken ve
Birliği

biz bunlara Barolar

olarak hiç el atr:mzken, yine bir

çelişiklik

içerisine düşmüş oluruz. Örneğin, rahı::ıetli Adalet .Liakanlııı.rından Halil Özyörük'ün üzerinde. çok önenli olarak durmuş olduğu ve faşist İtalyan Ceza
Kanunundan

alınmış

edilı:;ıeyen

bulunan ve orada halen tatbik

ve bizde zaman

zaı:;ıan tatbik edilmekte bulunan ve fikir özgürlüğüne, dün kısJ.tlanı:;ıası istendiği

anda "Demoklesin

delerden bahsedildL
riyetin aleyhine
dır.

Kılıcı"

ArkadaşJ.ar,

işlenecek

Bu özel olarak,

rocedir. Bu
nuhakkak

Eıad

kanunuı::ıuzdo.

cuıııhu-

zananında işe

bahsetniş

hukukuı;ıuzdan

devletin

bütünlüğüne,

suçlara dair bir sürü kurallar ve yasalar var-

özgürlüğünün istendiği

ve söz

gibi üstünde duran 11+1 ve 11+2 nci

anda

olduğuLı

ihraç

gelnediği

zaman insanlara u;ygulanmak

kısıtlammsı

için bulundurulan bir de-

"

'

'

buna benzer kanun maddelerinin muhakkak ve

edilr:ıesi

için Barolar

:dirliğinin

bir

çalışma

sınııı. ihtiyaç olduğuna kaniin artık.
Uzatr;nyoruı::ı,

yeceğiL1,

ölÜıı cezasına değinı:ı.ek

ölüLı cezalarını

rinde,
do en

en son olarak en insani bir olayda üç kc;limeyle söyle-

o.şağı

ha fazla
Da yönü

icabettirecek fiilierde bu failierin hareketlerin-

% 60-70 bizlerin

tartışr:ıak

bakırundan

gereği birtakırı

istiyorm1 .. Ölüı::ı cozalarında, katil fiille-

topluı:aur;ıuzun

isteniyorum. Bunun
çok geride

da bir

nazarı

bırakılnış

katkısı vardır.

itibare

olmanın,

olmayacak ölüme f:1Üeddi fiillorin

alınması,

törelerin
işlendiğini

Bunu da-

okuı::ıa

yaz-

devarnnın

hepimiz bi-
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ait öz

hakkına

Sözlorir:ı

cezasının karşısında

insanın yaşanaya

ve ikil em içerisindo

değil

tavır takınmasından yanayım.

ederim.

CAlkışlar)

od"riz.

Teşekkür

Divan olarak rapor

sa bugün bitirilocsi

bir

teşekkür

bundan ibaret,

Arkadaşlar,

doğru"

Türkiye'ı:.izde

aykırı bulunduğunu düşünüyorını

tüm olarak ölüm

BAŞKAN-

bilhassa

cezasının

kararındayız.

hakkındaki

Bilmen

geç do ol-

konuşmaların,

nasıl

arzu edilir ...

("Doğru,

sesleri)
Konuşoa

sırası

Rifat Vordigil'do, buyurun.

sayın

RİFAT VERDİGİL (Tekirdağ)-

bondeniz sadece

Başkanlıkraporu

arkadaşların,

Çok yoruldunuz

üzerinde birkaç noktaya

onun için
yo-

değinnokle

tinoceğin.

Asis
rında

ve

mosloktaşların,

ve

sayın Başkanınız

esas konu olarak seçtikleri kuvvetler

yargı

aleyhindeki anayasal

kaldırılı:;ıası

özlerüne içten

Ancak, bunu yaparkon
pek belirgin hale gelen

değişiklik

Değerli Hocaı:uz

ilkesinin öneni

ayrılığı

ve

raporla-

ivedilikle

kısıtlaı;ıaların

katılıyorun.

ağrıyan

bazı

yerüüzi söylemek

arızaları

hatasına düşı:;ıedon,

tespit ve nedenlerini tahlil o-

derek tedavi edici ve koruyucu tedbirleri do birlikte

getirrıoniz

gerek-

tiği kanısındayın.

Raporda
nasından

ile

yalnız yargının bağırısızlığı

ve etkisinden

sürtüşDelor

korınınası açısından bakılnakta,

ve siyasal bahaneler

dışında

sahibi ulustan ve adaletin içinden gelen
Yargının bağınsızlığı

maktan ibarettir. Anayasal
süresineo bu anaçtan
ı:;ıozliğini

diğer

ilkesine

kalan

güçleriri

yasana ve yürütmo

yargılaDa hakkının

yer

oluştirilere

verilı;ıorıiştir.

ilo güdülon anaç devleti hukuka
kısıtlaı-n.ay2 uğrayan,

saptırıcısıımuçlar alınnışsa

belirleyon bu durunun

rıodonleri

sataş...i

bağlı

güveneelerin
yasal

üzerinde

yürürlÜğÜ

hükürılorin

durnanın

kıl

yot-

öncelik
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açıktır.

İçinde yaşadığınız~

facia döneninin
beraberlik

yıkıntısını

taşınayan

bulnadığırn

açıkca

onarnak ve

hiçbir Anayase.

lığı, dokunulı::ıazlığı
yargılana

sun adalet
edenlerin

önlenok tedbirleriyle

tekrarını

bir

ululannış

halkın

Anayasadan önce

dağıtıiliılığı
kişiliğine

işinin

en üstün

yargıcın

anayasal

zerre kadar yarar

değişikliğinden

saygı katıdır.

göksel bir

hen yönden etki

kuralları

gönülden

.

onu tensil

Bunun için duygu

kılar.

bir

işlenez

kutse.r:ıarıak

gerçekten-

ne olursa ol-

kaynakları

görünüı::ı taşınası

yerinde

saygıyı

Bağıı::ısız

yeralnış,

gönlünde

ve hükün vernc yetkisinin bilinsel

sal bakindan da
aı::ıaçlayan

acısını çektiğiniz bir

belirtnek isterin.

Türkiye'de adalet en içten

de

gördüğünüz,

gözünüzle

zırha

bürünnesini

glden gelnez. Ancak,

adaleti tao. ve üstün biçinde uygulana aracı olan güvence ilkelerini bir
anaç bellene ve uygulanadaki görüntüye baknadan soyut bir

bağınaızlığın

övgüsüyle yetim1Gk yersizdir.
Görevlerini insan üstü bir çaba ilo yerine getiren
cılarıı::ıızı

büyük bir ninnot ve

saygı

ve sav-

yargıç

ile huzurunuzda solaolanak kadar

zevkli bir görev tasavvur edeniyorun. Ancak, davaları kaleode katip tara,
fından ertelenirken, sabah sabah ne;yhanede zivtlonen, duruşnalara kolineleri telaffuz edeneyecek derecede sarhoş çıkrıayı itiyat edinen, yazın
kışın

duğunu

bile bilmeyen, aylarca bazan

larca
ak

soğuk

diye

sıcak,

dilediği

rahatsız

tutanağm

zanan

olr:ıayan

ve

dilediği

en çok

lütfen itinat ediniz,

nvuk2.tı

yazdıran,

kadar bol,

saydığı

soğutan kişileri yargıç değil,

ve

adalet

ne ol-

baktığı davaların

yıl-

horlasaktan zevk alan,

hiçbir

hastalığı

olı::ıadığı

kadar rapor alar2k ayl2k geznekten

sayılanayacak

davranışlarla vatandaşı

gibi

kasten kara

yapnayan,

yıllarca,

verdiği bırarın ilanını yaz:ıaayan,

dediğinizi

halde

yıllarca keşif

vicdanı

söylenerıeyecek

kadar

ağır

adalete

karşı

buz

güvendiği

düşnanı

olarak ilan

etrıoyi

de
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vazife biluekteyiu. Bu durun,
takirı ı::ıustaar

yanlış

r.1analarda söyleniyorun, geri

derek söylüyorun. Bu durun,

örneğine

uanevi

anlaşılnasın,

az

olarak bir-

kaydiyle tekrar e-

alın...r:ıanak

rastlanır

şey

oluaktan

çıkuış,

uül-

kün bütün bütün göçnesJ.., sağlan tenel taşı fedakar yargıçlarırnzın bütün
yükü üzerlerine alualariyle münkün olabilnektodir.
yazılar,

Yüksek hakinler Kuruluna ne
çoğuna

alinanc:ı.mış

bir cevap bile

ne telgraflarla

bu durunun

yıllarca devanından

gönderilnosinden sonra ilgileri ancak

sağlanabilniştir.

ve

özgü bir

dokunulnazlığı

runluluk halinde
Anayasa

yargıcın kişiliğine

ka

saptırılrıış

ve

kalnauıştır.

güvencesi elbette Anayasa ile,

ana bu güvencenin yürürlük ve

öğeleri

ve salt bir so-

on küçük bir itiraza

kısıtlanaları karşısında yargılnua katından

Yargıç
caktır,

ile

heyetler

Yargı bağınsızlık

ayrıcalık

arıacından bazı yargıçların tutuı:ıu

bile kinsenin uecali

başvurulnuş,

de gerekli

kılnaktadır

Yargıçlar

yararlılığını

K::munu ile saptanadaha

sağlana işi

ki, bunun yolu büyük bir

baş~

olgunlaşrıa

sürecinden geçtikten, bütün boyutları ile liyakat kazandıktan sonra yargı.çlık

payesine

erişnelidir.

İkincisi, yargıca şerefiyle orantılı
nalı

ve tan adalete

kopua zorunda

yararlı

bir

erginliğe ulaştığı

bırakılnanalıdir.

lq

yaşana

zauan

uğlvr:ı.un

ağzını

sağThan

rıesleğinden

zorla

önce ben de bir pazar günü pen-

yıl

cerenin önündeki divanda dosya incelerken, cebinde 25
çin sini tçiye seslenen

seviyesi

ellerinle

kuruş

tıkc:ınış

olnadığı

i-

ve ertesi günü

de kalırından istifa etniştin. Aradaki bütün zanlara rağnen geçin sıkın
tısının dönüştüğü

olur

güncel benzerlik nedeniyle belki

ünütiyle bu istifa

rıotnini

aynen

uyarıcı

tekrarla::ıana

lütfen

bir

katkısı

rıüsaade

e-

diniz:
"Yüksek Adalet .bO:kanlığına (Bunu bir hakin ya.zıyor, 16 sene evvel
beyefendiler)
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bugüne kad2.r kutsal bir heyecan ve bir ibadet

huşuu

içinde en büyük nutluluğu bulduğun adalete 2rtık bir hakin olarak hizinke,nından

nette devan

tenanen nahrun

bulunuyoru:cı.

Mistik ve niskin bir

tevekküle değil, fedakarlık ve feragate dayanan bir ahlak ve neslek felsefesi sayesinde her türlü nahruniyeti
nerüş

Yüksek.

Bakanlık

Makarnnda hor

olağan

sayc.rak

değişikliği

ünitsizliğe düş-

takiben

tekrarları ı;mtat

olan hakinlik nesleğinin cazip bir hale getirileceği hususundf,ki vaatleri güvenle

karşılanıştın.

Adil bir h&kin olmaktan gayri
adalette bulan bir hukuk

adanı

inan ve

ğin nev~ud cı:lzibesinden beklediğin,

dakarlık
ihtişau

şeye

ile

iştiyakı

nenleketin her

saltanatı

.katıldığın

zmıandan

bu nesle-

ziyade fe-

ve kanaate nuhtaç olduğu bir zc:ınand2 sırça köşklerde lüks ve

·içinde öuür

bir hayata

sürr:ıek bahtsızlığı değil,

kavuşr:ıak bahtiyarlığından

yıllarca

Gerçi
zet ehli'bir

derviş

biraz daha az

sıkıntılı

ibaretti.

sanki yedin, s2.nki

aldın,

gibi farazi bir geçin

beraber bütün bütün ihtiyaç hissetr:wden
değildin.

özenneyen en büyük

sanki giydin diye riya-

r:ıarifetini

kazanr:ıış

yaşanak sırrına

oluakla

da henüz

orrıiş

Kürsüde adaletle hüknetnek, dışarıda hakinlik şerefiyle oran-

tılı yaşaı::ıak,

tahsil çağındaki üç çocuğunu okutıııak artık esatiri bir im-

kan haline gelniştir. Mülkün tenel harcından esirgenenin kat kat fazlası

tavan rıotiflerine, saça koynalarıno. sarfedilmeniş bir hakinin bir ö-

uürlük
dillakı

ve her

maaş tutarı (380

lira ödenekle birlikte

alıyorduk)

tek nakan ka-

için hesap edil:;ıer:ıiş bulunsaydı, nali zaruret özrüne kanrıakta
DÜşküle

Şahsın

katlannakta.devan edebilirdin.

i tibariyle kendinden

değersiz kişi tanıo.mıo.kla

beraber,

Türk Milleti adına icrai kaza eden bir hakin sıfatiyle vazifenin en büyük devletliden, ,en büyük devletlinin "12,kan ve nevkiinden daha az
li, daha az

ı::ıihnetli

oldut;una asla kani

değilin.

Yararlı

şekilde

şeref
çalışnD.
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ki::1L.k vazifenden istifa eder,
l --~ _'_,_erıı::ı.
.::ı
• .
n
c_,

sını

da..J.ıi

I\ugün

arko.daşların

.farklı

fazla

yarl_jıcın kurtarıhıasındaki

dan

birlikte kabul buyurulna..;.

zorunluğu

olı::ıadığını

sandığın

bu

duruı::ı-

bulnaktayır:ı,

canevinde

Üçüncü olarak denetiı::ı sorunu gelnektedir. Bu konuda korunno.k istenen

şeyin Yargıcın vicdanı olduğu,

zak

tutu:ı.uası

kaıfrar

anaçlandığı

hükün verirken her türlü etkiden u-

belli. Bu

bakınd2-n eğer

;ynznayan, dosya okuuayan, körkütük

sarhoş

yıl

denetilnozlik iki

yargılarm

yapan bir yar-

gıca

soru sorula:cazlık anianında kabul edilirse, bunun adına yargı güven-

cesi

değil,

yargı kargaşası

Yargıcın

denek gerekir.

hükuüne

karışnak

kinsenin lw.ddi değildir, mıa hüknü dışJ.,nda ciddi bir otokontrol sisterıi
lm:r'ulo.rJaz, bağnaz bir meslektaş koruma zihniyeti e[tenonliğini sürdürürso,

ldaletin

kuvvetlc;raro.sı

kuqkusuzdur. Bu
tündeki etiketle
Baskanlık

neslek

bakından,

bir denge

oloa gücünü

kavonozun içindeki

uğraşranda

ya:r'ar

bölününde

yitireceği

de

bileşini değiştirı:ıeden

üs-

unı::ıuyorur:ı.
ınakaı:una

raporunun s avunna

kuıuluşları

öğesi

değil,

yargı

Anayasada ko.nu ni tG liğindeki
içinde yer verilnesi önerisine

;y-ürekt,;n katılıyorun. Ancak, avukatlık serbest ı:ıcslek olarak kaldıkça,
bu etiket
lirıo

bir

değiştirı:ıonin

bütünleşneyi

de özlenen

sağlayacağına

kani

deği-

!ddia ve sav:unoaya hükün dişlisini takarak adalet Dakinasına uyurılu
işleyiş

seetın

lmzandırna

olanağını

savunuanın

üzerinde

piycısada

çıkarılnasıne bağlı

':ÜJ_nc:cbilir bir neta olwaktan

.yıl toplEmtınızda önerıle

serbest

durduğun

bu konuda

para ile

görnekteyim. Geçen

sayın Başkaniıkça

ne ciüşür:_üldüğü açıklığa kavuşnuş değildir.
Guriırla

annak istorin ki,

kavgası

1el:<=

or~lJ.ru

içinde

r:ıesleğe

yeni

bo.şlo.;:ıış,

ağır bunalınlara düşnüş

ve adalet duygusuyle dolu

genç

çoluk

çocuğunu

avukatların

vicdanlarını paranın işgalinden

mesko-
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nin y2znana lüzun yok. Bir
edildiği,

eza

Başhakanına

ana

i.nsanlık dışı

şeyi

gelen

biı·

hukukçu,

sup

olı::mkla şeref

duyarlı,

necburiyetinde

Adalcıt Bakanına

söylediğini

şeyinde

solıip

sanatçıL:ı.rına

zanan,

zananın

da, çok afedersi-

de lütfen
ı:ıensup

inanınız.

Uykular

bir baro,

olduğun

haysiyet sahibi bir hukukçu alerak kendisine nen-

ve gurur

bırcı.kıyor;
bırakıyor

duyduğun

bir

acaba Barolar

şey

olarc::.k neden beni

Dirliği

kolıretmok

ne diyecektir diye bek-

beni.

intikal etne k istiyorun: Sadece bir avukat olarak

kin olurse- olsun, biz bu dünye-ya her rotülük
lero

söylendiği

delirecek hale geldin. Neden beni

uyuyanadın,

Şuna

yapıldığı

da,

znno.n hnlk

stıldığı

söylenekten teecldüp ediyorun, yutarak söylüyorun,

esirgeneden

tcügrc;_flarında

leuek

nuanele

1çişleri Eskanına

da,

a[;zına

niz,

orto.yn

şey

çıknakla uğraşnak

yaJlılanlara,

değil,

aı:ıp,

her zulnedilen-

için ni goldik diyeceksiniz; evet onun için

geldik. Usonrıado.n, bıknadan bununla uğraşı:ı.anız lazın geldiği knnaatindeyin, Olnaz böyle
Barolar

şey.

Birliğinitin sayın Başkanm,

tiğin Başkanı,

neden

Bir hukukçu olarak,

çok ist:Lrhan

Dercık

ettiğin,

"dan, dan, dan" bu neuleketto öldürülen ve

etniyoruz? Niçin
çok tazin etevet

utnmıadan,

hopsinin de failini bulduk yargılıyoruz, diye utannadan selahiyetli nakc_;:ılarccı.,

etr:ıek

rak

seçkin
to

cı.ğızlarca

söylenon

nevkiinde

değil

insanları

niyiz

gelr:ıiş

Hepiniz bu

da do ği lin, lütfen beni

~izden

bağışlayınız,

ne-

olduğunu

ı:.10ı:ıleketin
ı::ıeraka

fazla

en
elbet-

birşeyin

ol-

e.na bu norakunza

Evet, bu sonuna kadnr götürülnesi lazıı:.ı gelen bir

ne seledir, e[;er hukukçu ise k.
toplantılarla

nG

bulunuyorsunuz. Bu

gönülden duyuyorsunuzdur. Ben

rağ;;ıon öğrenebildik ı:.ıi?

yutak

o.rkadaşlarır:ı?

olarak bu kurula

sdıipsinizdir,

duğu iddiasında

insanların yargılcı.nalarının

zananınızı

Değilsek nrkadaş

lar, böyle nalaynni,

harconak ve kendinize

birtcı.kın

ncı.la

tafralar

vererek vakit seçirnek şeyinden kendinizi kurtaralın. Birşey ycı.pacnksak
eğer

yrtpalıu.
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bundan ibarettir. Beni

Sözlerü:ı

Saygılar sunnrıu.
BAŞKAN-

(Alkışlar)

ederiz.

Teşekkür

(Aydın)- Sayın Başkc:mların,

DAVUT SELÇUK!
arkadaşların

ve

Türkiye Barolar
bırabırak

bugünkü

kadaş ının

ifade

kıyrıetli

ve biraz önce

gibi, bugünkü

şerefli

bulunduğu

değerli

Başkanıı::ıızın

sayın Başkanıı::ııza

konuşunsını

yapan arherke-

ulaştığını

bir gerçektir.
arkadaşlarıuızın,

Yönetin

derece _derece gayretler sarfet-

tikleri bir gerçektir. Bu nedenle benden önce
netiu Kurulu ve

bir dönoui geride

nevkiine

geluek için fert fert birçok

Kurulunuzun ve çok

Yönetin Kurulunuz,

uisafirleriniz;

aşaı:;wsına_ c;p~c1iğini

ettiği

aşauaya

sayın

Birliğinin beş yıllık şerefli

sin kc,bul otuesinin zorunlu
Bu

istirhaı:ı ediyoruı:;ı.

Dnvut Selçuki.

Sayın

değerli

bn[;ışlmlnnızı

konuşan arkadaşlarının

Yö-

teşekkürlere

arzettikleri tebrik ve

katılıyoruu.

Notlnrıua baktığın

ve bu

çalışnaların

zanan Yönetin Kurulunuzun 1974

içerisinde bulunan

leyoceklerir:ıin bulunduğunu görüyoru;;ı.

lunan

arkadaşların

benin

tasarı

ve önerilere

Ancak, daha önce

düşündüklerini,

çalışnalarına

ilişkin

söy-

konuşua yaprıış

düşünebildiklerinden

bu-

çok daha

güzel bir dille ifade ettikleri için, üzorindo durnak ve tekrar etuek
ihtiyacını

duyuuyoruı:;ı.

Hepiniz hepsini hissettiniz ve dinlediniz, benin gibisiniz. Türkiye Barolar
çok
bu

kısa

aşaua

dikildiği

Birliğinin

bu 5

oluasına rağı:;ıen,

yıllık

çok

kısa

bir

kuruluşun,

bir dönen

bir örgütün

olmasına rağuen kaydettiği

sebebiyle bütün ueselelerde gözlerin Türkiye Darolar
acaba

Türkiye Darolar

şu

birliğine

okononik konuda, bu sosyal konuda, bu hukuki konuda

Birliği

ye, Türkiye Barolar

hayatında

no diyor, ne

Birliğine baktığı

düşünüyor,

acaba ne diyecektir di-

da bir gerçek. Bir Tabipler

Oaası,
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bir IV!üh.ondisler

Bir bilnen Vetarinerler Ceniycti kendi

Birliği,

kişisel

1

işlarinde,

toplun

işlerinde dovnnlı

Bi.rliğinin

Barolar
duğu

hususunu

bu 5

yıllık

;:ıerak etı:ıektodirlor.
vardığı

gelniş

noselelor

hal Türkiye Barolar
ncısının ymıında,

neler

hakkında

Birliğinin

ara-

buluuş,

değil,

bir nüos-

ve birçok konularda Darolar

düşündüğünü

nutlaka

grupların yitirniş
yardırıcı

Bu

sornuşlardır.

Türkiye'de bulunan tok hukuk

ür:ıidini yitirı:ıiş

oluasından

ne ol-

Birliği

Türkiye Barolar

beklenen bir kurm1

kişiler başvurnuşlar

lerini yerine getirebilecek, onlara
golniş

tasarıların

kanuoyunda yerini

aşanada

baki1akta ve

bulunnaktadır.

Hepinize birçok
Dirliğinin

birliğine

öneriler:in veya

bakından

Bu

birşeyler

nan, özlerren ve kendisinden
sese haline

getireceği

bu konuda

döBen sonunda

olarak Barolar

kuruluşu

bulundukları

ol-

bu ü::üt-

olabilecek bir kurul haline

da ileri gelnektedir.

Dnha önceki toplcmtılarda ve burada konuşan arkadaşlarınızın ifade
ettikleri gibi, hukukçu ve özelliklo avukat bir toplunun sosyal ve ekonor;ıik

ueselelerinin önünde gitnek

zorundadır

bütün nüntesipleriyle beraber bu zorunlu
r_wtto

çalışı:.cıayı

Hiç

şüphe

rı hakkında

kendisine

ediyoruı:ı

gönlünüz pekçok

şeyler

şüphesiz

veya söyleyecek

olursarı

ki, hepiniz Barolar

ve çok daha etkin
Etkin

oluası

oluası

öneriler,

kabul

olnası

getirdiği

etniş

Birliği

ve o istika-

bulunr:ıaktadır.

birliğinin çalışraaları, başarılet-

istiyor, ann gönlüuüzün her

nüukün

değil,

hatta

istediği-

bazılarını düşünecek

cesaret dahi odeniyoruo, ana öyle

Dirliğinin

çok daha ileri bir düzeyde

konularında

Birliğinin

daha etkin -bir

laz ın golnoktadir.
te,sarılar

tcıhrıin
olaası

birleşiyorsunuz.

dedin. Gerçekten Türkiye Darolar

claha nüdahnleci

tirdiği

koşulu

fikrinde horhalde

sosyal, ekononik ve hukuksal
sı ,,

edinrüş

yok ki, Türkiye Barolar

ni burada söylenek hiç
olurscıu

şiar

ve Türkiye Barolar

Serelettiği

kesin ifadeli

şekilde

uenleketin
çalışna

fikirler, ge-

olualı

ve bu kesin
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ifacleli öneri ve

Türkiye Barolar

Şayet

bir öneriyi sadece bir beyanat

cirip

bırakıyorsa,

kın'üluna

bir

Birli~i

herhangi bir kuruna veya kurula; yasana

tasarıyı

Birliğinin

olsıalıclır.

veriyorsa, bir öneriyi ge-

şoklinde

veyahutta yürütne kuruluna veriyor ve orada

Türkiye Barolar

takipçisi

bırakıyorsak,

bu

otı:ıiş olduğu a,nlo.nını taşınaz.

görevini ifa

Bu bakından, Türkiye Bo.rolar Birliğinin daha etkin çalışnası lazıLı
gPliı,

diye

ben •. Bu

düşünürün

etkinliği nasıl

elde edebiliriz?

JJalıa önce konuşan arkadaşlarımdan bir i·ki t<:mesi tenas ettiler. bu

etkinlik kar.1u oyunun oluşturuluası suretiyle meydana_ getirilebilir. İkin
cisi do, kendisi
ortayn

çıknasiyle

nüı::ukün

itibariyle burada tekrar
Arkadaşların,

·cılar.
H2tı:;a

Çok güzel·
ölün

ve önerilerinde kesin bir sonuca sahip olarak

to_sa.r'ıları

ölün

olabilir. Çok

haklundaki

getirdiği

olduğu,

ifade ettikleri

snnki eYinize çok nofis bir yiyecGk

nin

olduğunu

hukukçus'unun, Türkiye Barolar

yoktur.

Birliğinin

tasarını.n

çok güzel

tasarının

alıyorsunuz,

tasarıda

nucip sebeplerini

sonuna
ona

Birliğinin,

ifade

keliı:;ıelerle

geldiğiniz

ısırdığınız

dilenciliği

zarıan,

zar:ıan

Birliği

Eğer

bir

olur, ki Türk

Türk hukukçusunun temsilcisi

merhamete, merhamet

dilenciliğine

de ihtiya-

(Alkışlar).

Türkiye Barolar
se nitelesin,

bazı

,

doğinneyeceğin.

"veya" kelimesi olmas.

"veya" kelimesi olursa bu bir yerde merhamet

cı.

olnası

tonkitlorini yap-

görüyorsunuz. Burada Türkiye Darolar

bir öneri veya

Türkiye narolar

bir örnek

bulundular. Ben o noktayo.

cezasının kaldırıltıası

bur:un keçiboynuzu

yakın

cezaları hakkındaki tasarının

eleştirilerde

arkadaşlarının

çok

edeceğin:

ihtiva eden ve hakikaten çok güzel
;dilen,

kısa,

Birliğinin

herkes

nası·l

bir kurum olarak niteler-

yerlerde görüyoruz dernek diyenler var,

bazı

yerler-

de göruyoruz, kamu kuruluşu diyenler var, bazı yerlerde meslek kuruluşu
C:.iyenler var, hangi isimle, ha:Bgi tavsif

şekliyle

tavsif ederlerse et-

·
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line

Dirliğinin

güvenilir,

geldiği,

inanılır

tir. Binaenaleyh, bu gerçek

bugün memleketimizde bir müessese habir

kuruluş

şekli da~a

haline

geldiği

da ileri götürmek mecburiyetinde-

yiz. Kendisine güvenilen, kimdisine tutunulan kurumlar
lırlarsa

kaydettiği

çok büyük

aşamayı

çok daha ilerilere götürmak

mecburiyetindedir. Çünkü memleketimizin tek güvenilir, tek
haline

gelmiştir.

şiklikleri

nu

istediğimiz

yargı

organlarının arasında

gibi bir müessese haline

ettiği şekilden

dan yara

alır

öneri veya

benim

anladığım şu

tasarılar

deği

olabilir, ama

kahul

idi; kesin ifadeli olarak .tek-

Türkiye Barolar

bellidir. Türkiye Barolar

tasarının

edilmemiş

yalı, düşünce

Birliğinin

Birliği ~ugün

olmasından

gün kabul edilmeyebilir. Zaten Türkiye Barolar
veya öneriler hukukun

toplantılarda hocamızın

Birliği

reddedilirse, Türkiye barolar

düşünülüyordu.

diye

herşeyi

önerdim. Daha önceki

cilmasını

lif edilen öneri veya

sarı

gelmemiş

Anayasa

göstermektedir.

Kesin ifadeli

tutumu

ku-

umumiyedeki, kamuoyundaki yeri bir müessese haline gelmiş olduğu-

açık şekilde

ifade

dayanılır

Hatta. kurum da demiyorum buna ben, bir müessese di-

yorum. Belki bugün Türkiye'de

efkarı

bir yerdekla-

eğer

onlar ölmeye mahkUmdurlar. Türkiye Barolar Birliği bu beş yillık

dönem içerisinde

runıu

bir gerçek-

ileri

istikameti,
sürdüğü

yara almaz. Bu

bir

tasarı

Birliğinin getirdiği

üstünlüğü esasına dayalı,

bun-

bu-

ta-

anayasal hulruka da-

istikametinde olduğu için bazı organların selMiyetlerine

tecavüz mahiyetinde bile telakki edilebilir. O organlar kendi ellerinde
bulunan yetkilerin böyle

tasarı

ve önerilerle ellerinden gitmesini iste-

mezler ve bu sebeple de kabul etmezler, ama bu

şekildeki

bir

tasarı

mut-

laka amme vicdanında, kamuoyunda yerini bulacaktır ve bir gün gelecek
aranılan

Bu
bul

bir

tasarı

bakımdan

ettirebileceği

veya öneri haline gelecektir.

Türkiye Barolar
şekle

göre

Birliği

değil,

günün

icaplarına

Türk hukukuna, kendi

veya o gün kainandığı

hukuk

1
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ve önerileri ortaya getirmeli ve
Toplantının başından

de benim gibi pekçok
yönetim kurulu ve
ge~çekleşmesini

istediler. Hiç
bütün

arzu etmek belki biraz

Onun için ben,

daha

bir

başka

yapılan konuşmalarda arkadaşlarım

sayın Başkanından

birşeydir.

çalışma

bini mütecaviz avukat

bazı

tasarıları

koymalıQır.

beri

şeyler

olabileceği

yok ki, 9

şüphe

kişilik

isternek ve

bunları

hepsibir

bunların

oluyor, biraz da güç

haksızlık

arkadaşlarımın kısmen değin~ikleri

gibi;

sistemi önerisi getirmek istiyorum. Türkiye'de 14
vardır;

50 veya 100

kişilik

gruplar halinde. IIat-

ta bu 14 bin avukat arkadaşımızın içerisinde 50 veya 100 kişilik bir grup
alt

yapı tasarılarını hazırlamak

takdirde Türkiye Barolar
daha azalacak, hiç

birliği

değilse

için her zaman görev alabilirler. O
Yönetim Kurulunun r;örevi, zahmeti biraz

öneri veya

tasarıların

bir

kısmı hazırlanmış

olarak kendilerinin önüne gelecektir. Onun takibi, onun
çalışma

mesi için

bugüne kadar bu

:>

içerisine

oıacaktır,

çok daha kolay

şekilde geniş çaplı,

girdiğini

sanmıyorum.

biliyorum, ancak benim

düşündüğüm

Türkiye Barolar

geniş tabanlı

Kısmen bazı

gibi

gerçekleştiril

pir

noktalarda

geniş çaplı

bir

birliğinin

çalışma

düzeyi

çalıştıklarını

çalışma

düzeyi

içerisine girmediler.
Bu takdirde Türkiye Barolar
ve hatta biraz daha kolay
turulması

Birliğinin çalışması

olacaktır.

biraz daha etkin

Bütün meselelerde kamuoyunun

mümkün hale gelecektir. Hatta kamu oyunun

oluşturulması

oluş

halin-

de bizim yargı organlarından vaki birtakım şikayetlerimiz de kendiliğin
den ortacan

kalkacaktır.

Çünkü kamuoyunun

lecek veya dayanabilecek bir gücün
Bir noktaya daha son olarak
veya dayak

olayları

baskısının karşısında

bulunmadığını

değinmek

hepimiz

istiyorum.

artık

durabibiliyoruz.

İşkence olayları

meselesi zaman zaman güncel hale geliyor. Münferit

olaylar ;:;izi harekete geçiriyor.

Duyduklarımızın karşısında

harekete

1

j

ı
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bazı

tecavüze

iSe çok daha öfkeli oluyoruz.

uğramış

bir doktorun, bir
sa bir

o istikamette

işçinin

meselesi

avukatın

değildir.

Şimdi,

asırlar

birisi

avukatın,

Bunu o hale getirmeliyiz ve kamuoyunu

ki, b1.L."lu insana

karşı işlenmiş

bir suç

değil;

.bir suç olarak kabul etmeliyiz. Aksi halde insan-

boyu

akıttıkları kanın

hiçbir

asırlar

oluşturulması

artık

Birliğinin çalışmasının

daha

boyu verdik-

değeri k:ıı,lmaz.
;'

Tür-

!

mümkün hale de

olaylar bunu bize somut olarak göstermektedir. Bu
lar

bu

meselesidir. Yok-

_,.-··:·

kiye 'de kamuoyunun

eğer

mesele bir

vatandaşın

hürriyetlerini, can güvenliklerini korumak için
ı:ıücadele,

leri

veyahutta garip bir

oluştu:rmalıyız

insanlığa karşı işlenmiş
ların

arkadaşlarırııızdan

bir yerde kendi

gelmi,ştir •.Birçok

bakımdan

geniş tabanlı olması

Türkiye Baro-

ve daha kesin ifa-

deli, daha takipçi, daha i'lerici,aaha mücadeleci, daha müdahaleci bir düzeye

arzu ve temenni ederim •.

ulaşmasını

Değerli

sunarım.

arkad§;şlarım;

teŞe}ckür

ederim, beni dinlediniz.

Saygılar

(Alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür

ederiz.

Sayın

Hasan Basri Güder, buyurun,

HASAN

BASRİ

GÜDEE

(İzmir)- Sayın

Divan,

sayın Başkanım,

tim Kurulu üyeleri, genel kurulun aziz delegeleri, muhterem

sayın

Yöne-

üstatlarım,

sizleri İzmir Delegesi olarak saygı ile selamlarım~
Dündenberi devam eden
lış,ma

Başkanlık

raporu ve

konuşmalar sırasında

raporu konusunda

Yönetim Kurulunun ça-

arkadaşlarımız görüşlerini

tabiri caizse, ki mümkündür, tenkitlerini arizanik arza
Ben
da

görüşmem sırasında

kalırsam

bunu konuya

temas

verdiğim

edilmiş

ve

çalıştılar.

hususlara tekrar temas zorun-

ehemmiyetin neticesi telakki etmenizi

istirham ederim.
Evvela sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulunun sayın üyelerine geçen
dönemdeki vaki

çalışmalarından dolayı teşekkür

ve

şükranlarımı

arz ederim
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ve bunu görev telakki ettiğimi de belirtmek isterim.
Gayet tabi bir
cek

Bu

hareketle ve

açıdan

sığınarak

ben de

neticesinde Yönetim Kurulunun takdir edile-

gibi, tenkit edilecek

taraf.ları bulunduğu

tır.

ne

çalışma

bazı

sayın Başkam.mla

tarafları

Yönetin Kurulunun

hususlara temas etmek

Birliğimiz kurulduğu

günden

~eri

da mevcut olacakhoşgörüsü

zorundayım.

idari vesayetten ve binnetice

Adalet Bakanlığıİun sul tasından kurtulma çabası içerisinde kanunun bazı
~ükümlerinin
ı;m

tadili için çaba sarfetme gayretine
içerisinde

çalışmaları

değiştirilmesi
rıcı

Avukatlık

değiştirilDesine

nımızca Avukatlık

yıl

sundan, yönetine

değiştirilmesinde

vardır.

iştirak şartlarını
arkadaşımız

haiz

bulunnamasına rağmen seçilmiş

naalesef Divan

Kararı

o-

ile saniin ara-

alındı.

Yine bizim baromuzda kanunun
arkadaşlarınız

diler~_ne

geçen

kanuni yetenekleri

yıl

husus Barolar

aradığı kıdem

şartlarını

Genel Kurulurmzda

bulunmanası

lerinin verilmenesi neticesinde

nedeniyle yönetime

Danıştaya

Birliğinin ıttılaına

iptal

arzedildL

Başkanı

Cen[jiz

İlhan'ın

da biraz evvel

öneri Yönetin Kuruluna intikal
rıünakaşasının

bunlara

dahi

rağmen Avukatlık

dedilen hükümlerinin

yapılması imkanı

fakat ken-

iştirak

görev-

davası

ikame ettiler. Bu

1\liüşahhas

örnek Genel Kuru-

bahsettiği

ettirildiği

haiz bulun-

seçilı:ı.eleri,

lun huzurunda c ereyan etti. Fakat öyle görüyoruz ki,

rilip

büyük ihtiyaç

·3-enel Kurulun önüne somut bir örnek getirildi. Ordu Baro-

larak gelen iki delege

mayan

hükünlerinin

Halbuki, bizim ka-

eheı::ımiyet verilmiştir.

Kanununun aksayan ve

hissedilen daha pekçok hükümleri

sına

tasarısının bazı

Ancak, yasa-

nedeniyle hazırlanan tasarıda yalnız idari vesayeti kaldı

hükümlerin

Geçen

Kanun

girmiştir.

!zrıir

Barosu

sayın

veçhile, verilen bir

halde, bu husus buraya getiverilmedi. Ancak, biz bütün

Kanununun aksayan hükümlerini ve;yra mahzurlu ad-

değiştirilmesi

sırasında

bunlar üzerinde de ehemmi-
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istirham ediyoruz kendilerinden.

durulrıasını

Yine bu

Lıeyanda yapılacak

yasama

çalışnaJ_arı

içerisinde pekçok yer-

lBrde devamlı şikayet konusu teşkil eden hakimlik ve savcılıktan ayrılmış
olanların

iki

neslekte 3499

sayılı

Kanunun neriyeti

men'eden hükmün 1136

yıl çalışnamalarını

bir daire teriminin hükme

rasında

alınnası

sırasında aynı

sayılı

nahalde

Kanunun neriyeti

neticesinde

sı

tefsirler

yanlış

münasebetiyle bu hakim ve savcıların aynı yerde çalışmaya devam etıJ.ele
ri konusu geliyor. Bu,ı.;üsallet'ihi ·vermey~ceğirı, soLıut w.isaller her yerde
w.alumlarınızdır, pekçok şikayetlere, hatta yolsuzluk iddialarına konu
teşkil

zarda

etr:ıektedir.
tutulnasını

Bunun da yasama

çalışnaları sırasında ehenrıiyetle

na-

talep ediyoruz.
çalışmaları

Yönetim Kurulumuz ,_yasana

içerisinde hakikaten takdire

layık çalışnalarda bulunmuşlardır. Bu husustaki takdir hislerimizi ifade-

den

Ancak, kanununuzun 121 nci maddesinin 14 ncü

kaçınamayız.

aynen

şöyle

demektedir:

haklarınin korunnasına

"Avukatlık nesleğinin gelişı:ıesine,

vardığı

sonuçları

avukatları

ve

avukatlık nesleğini

tasarılar hazırlandığı

dar eden

ki bunlarda bizim de
·olacaktır,

amrııa

Bundo.n sonraki

yaraya-

ve teklifleri Birlik Genel Ku-

ruluna sunrJ.ak •. , 11 Bu, Yönetim Kurulunun görevleri
ederdik ki,

avukatların

dururılarının geliştirilnesine

ve sosyal

cak incelemeleri yapmak,

fıkrasında

arasındadır.

Biz arzu

en nühiw. konularda alaka-

takdirde evvela Genel Kurula gelsin. Bel-

görüşlerimiz,

bizin de talepleriniz ve fikirlerimiz

naalesef görüyoruz ki, bu inkÔ.ndan nahrun bırakılıyoruz.
çalışr:ıalarımızda

bu

teı::ıennilerimizin

nazarda

tutulnasını

rica e<iiyoruz.
Yine yasana
rilniş.

Ancak,

Birliğimizce

ihtiyo.ç neticesi
halde, bu

çalışmaları

kon~~un

doğmuştur.

ele

sırasında ölüı:ı cezasına

ölüm

cezası

üzerinde

Yoksa, kanunda ölün

alınmasının

nühim bir yer ve-

çalışLıak

cezası

herhalde bir

znten

bir nedeni var. Du neden de

vardı.
ölür:ı

O
cesa-

[
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olı:-ıalıydı,

arı.a

hatta bu ölün

cezasının kaldırılmasını

talep

etrııek

görüyoruz ki, Genel Kurullardaki tekerrür eden taleplere
'

ve ısrarlara rağnen Yönetin Kurulu fevkalad,e .akadenik bir çalışrıa neticesinde

getirdiği

rıüebbet

hapis

şeklinde

şeklinde ı::ıütalaa

bir teklif

cezası

açılması

yerine, ölün

cezası

Biz bunu bir yasak

görcıaiyoruz.

veya
sa,.rı::ıa

Halbuki, arz un uz 'J\irk

kaldırılmıştır olnalıydı.

Yine Barolar :Oirli6inin
dava

getirmiştir.

ediyoruz 1 içtenlikle

Ceza Kanununda ölün

ıaesine

cezası

raporun sonunda, ölüu

kanunların

hususundaki

iptali hususunda Anayasa

çabalarını

da takdirle

ı:1a...h.ke-·

karşılıyoruz.

Bu

hususta bu talebin gerekçeleri benden evvel hattô. dün görüşrı.üş olan ar··
kadaşlarınız tarafından

söylendi,

bunları

tekrar etmeyi zaman

israfı

ba-

kınından zait addediyorun.

Yine 1803

sayılı

Af

Yasası çıktığı

yasanın

zancm bu

9 ncu ne.dd8si-

nin (p) bendinde, Bağ-Kur üyeleri için bazı hakların tenini yönünde hii-·
kümler

getirilrıişti.

talarla

yapılan

ınından yanlış

lış

anlamıları

olmuştu.

tip

Halbuki,

bizirı neslektaşları.oız

sözleşmelerde konulmuş

anlaşrıalar vardı,

neticesi

bazan da

bulunan

içinde SosyB.l .8it,c:::--

bazı hükürıler

bak::.-

oeslektaşlarıoızın korıu;:;·ı)_ y:ın-

bazı beyanları hatalı

bildirdikleri bahis

Bu kanunda her nedense bizim bir gayretiniz bu yönde

lw:ı,·~r·J.

oluadı,

olanadı. Ancak, raporda belirtildiği veçhile eğer ir:ıkô.n hasıl olcv:·sa 3os-

yal Sigortalar ve

Çalışı:aa Bakanlığı

ile

yapılacak

yeni tenaslar netic<>·

sinde yeni bir tip sözleşne ir:ıkanı hasıl olursa bu hususların da naza.::.
dan

kaçırılmaınası gerektiği

kanaatinteyim.

Mecburi avukatlık ve adli .oüzclıaret hususuna benden evvel J.wnuşan
arkadaşlarımız

ve hususiyle Cengiz !lhan

arkadaşım

temas ettiler,

:Gurıu

geçiyorum.
Yine sosyal güvenlik
larır:ıız

arasındadır.

kurunlarının birleştirilmesi

de genel arzu--
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ciddi bir

çalışna

suç

uağdurlarının koru.mıası ı:ıaksadiyle yapılı:ıış

Avukatlık Yasasının

bir taraftan

tasarı getirilniştir.

ve bunun neticesinele de bir

154 ncü

ı:ıaddesinden şekvada

Biz

bulunan

kirıseleriz, devamlı şikayet ediyoruz ve diyoruz ki, muayyen suçlar için

son

tahkikatın açılması

işten

tın

ne suretlerle ve ne gibi deliller muvacehesinde

halinde avukat

menediliyordu; Son tahkika-

hükı:ıü ağır

nın korunuası

bilecek

buluyoruz. Fakat bir taraftan da suç

maksadiyle getirilen

şekilde açılan

tasarıya

ve

netice~

verildiği malunları:rn.ızdır?

de de daima veya ekseriya beraat hükümlerinin
diyor ve bu

açıldığı

yine

aynı

gerekçe gösterile-

şahısların

son tahkikat üzerine bu

mağdurları

bütün

mılları-

na kanuni ipotek ve rehin tesis edilsin diyoruz. Den şahsen o kam1atteyim ki, burada bir te zat içerisindeyiz. Bu hususun da tezekkür edilr.1esin·-de isabet görüyorum.
diğer

Biz !zmir Barosu olarak

yıl

öneu veren bir baroyuz. Geçen

barolar .kadar stajiyer mevzuuna ds.

da Genel Kurula bu hususta teklifler

getirdik, fakat üzülerek belirtuek istiyoru.u ki, Genel Kurulda stajiyerlere

yardır;ı

yaptılar.

fonu tesisine

rıuvaffak olar.ıadık.

Bnrolar bu

O zaman da kanunumuzun 27 nci rJaddesi

idi. Barolar stajiyerlere
stajiyerlere

yardın yapacaklardı.

yardın esaslarını

Birliğinin katkısını

da dahil

vardı

işin

ve bahis konusu

Ancak, Barolar

Geçen

yıl,

arasına
tasarı

Barolar
bütçenin

değişiklik

yapuak

Su:ı;'etiyle

Birliğinin katkısı kaldırılmış
görüşülr:ıesi sırasında

kür edilmesinde isabet

sahipliği

belirtı:ıek

isti-

stajiyerlerin gelirleri
bulunuyor. Bu hususun

Genel Kurulunu.zda

esaslıca

tezek·-

vardır kanısındayıı:ı.

Sözlerimi bitirirken, bize Samsun'da
içten ev

Barolar

öyle üuit ediyoruz

ki, kongredeki zorlana ve teklifler neticesinde üzülerek
yorun, bu.sene bir

Birliği

arasına,

tespit ederken gelirleri
etuiştir.

öncülüğünü

yapan Samsun Barosunun

bulunduğunuz
sayın Başkanı

bu tarihi günele
ve tüm mensup-

r
- 196 larıı:ıa teşekkürlerini arz et11eyi bir görev telakki ediyorurı. Beni dinle-dolnyısiyle

meniz

şükranlarını

sizlere de

arz ederim,

saygılarır:ıla.

(Al--

kışlar)

i'

BAŞKAN- Teşekkür

Sayın

ederiz.

Ero~lu,

Orhan

buyurun,

ORHAN EROGLU (Ordu)-: De~erli yöneticiler, :mhteren arkadaşlarıu;
Ben raporun fikir

a~ırlı~ının,

konuşmaların

fikir

a~ırlı~ıiıın dı

şında' bir ölçüsüyle çok basit olan ve nal um olan bazı neslek sorunl.aruıa
de~innek

istiyorum.
teşekkülün~

Kanaatin odur ki, bir
bÜJ~k başarıya ulaşması

onlar

halledilr:ıelidir.

küçük

işler

bize çok

görevi

pahalıya

namış

kalnanış

içerisine

kaniin,

tiyacır:ıız

anr::ıa

işe başlarsak

Birli~i

saplanuış,

bu böyle

devaı:ı.

bakırı

beri dedik ki, avukat kamu görev--

kanu
onun

teşekkülüdür

dedik. Bu ka6u

dışına çıkmaz

ederse bizin

görüyoruz,

çık-

şekilde başarıldı-

görüyorun. Kanu görevi hiznetinin en uüketmel

~ına

olmalıdır,

ualolur, bizi daha da geciktirir. Bu
toplantıdan

da:i:ıc,

büyük davalah:la

Onlar halledilneden büyük clavalarla

bizin baro ve Barolar

anlamının

nesle~iiı

için ufak tefek problemleri

dan ben Genel Kurulumuzu ilk
lisiclir~

bir

başka

bir

orgmıa

daha ih-·

oldu~u kanısındayım.

Öyle ise, nedir neslek sorunlarınız? Hep nalun sorunlardan bo.hse.dece~in~

Sayın

özür clilerin. Ancak, halli uutlak gerekli

Hocan Ordu'ya nahkemeye gfllirler, görürler.

sorunlardır

Duruşna

bunlaro

saati saat 9

dur. HÔ.kin duruşua saatini 9 da verı:ıiştir. E~er bir lütuf, bir ricadc.
sonraya alınabilirler. ·Bir Tenyiz Mah-·
otuz
kenesinin falan dairesi otuz davaya/. ' avukatı saat 9 'dc:ı veya saat lL;.

bulunuluazsa,

rahatlıkla ö~leden

de davet edebilir.
olduri, 30 davaya
şeye

hassasiyetle

Bazı

dairelerinde yok,

avukatı aynı
e~ildik.

bazı

dairelerinde ben

saatte davet edebilir.

Neydi bu hadise? Bir

Şindiy

avukatın

şa.lı.idi

buradc bir

dayak

yeuiş

[
!

;
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hadisesi. Bence.

terilen,
O

görnüş

dayağın

insanların vücutlarında,

9lacakları

nadde

varlıklarında

tepki, zarar, dayak oühin bir nesele

gös-

değildir.

haysiyeti rencide etnesi nühin neseledir. Bence bu konu

şu

de-

rece haysiyeti rencide eden bir ortandır. Hakin 9 da davet edip, kendi
keyfi öyle istedi diye, 10.30 da evinden gelip

duruşnaya başlayaı::ıaz.

Bum

istisnai hadise olka kesinlikle söylenen, nünkündür istisnai hadiseler.
Ordu Barosunda bütün
hadise

olmadığını,

arkadaşları

dinleyenler, soranlar, bunun istisnai
görürler.

olağan olduğunu

duruşma

!kinci bir konu: Hakinlerin

idaresinde kendi kendilerine
ı

sağladıkları bir olanak olnuştur. Rahatlıkla ihtiyacı olan sigarasını i-

çiyor.
duğun

Duruşna

duruDda.

yaparken sigara içen hakimler çok bizde. Benim
Rahatlıkla istediği

bulunuyor. Uyuyan
bir avukat

arkadaş,

tanan dediler.

>

çok.

arkadaş

heyet

Uyuyanları

Şahit

teşekkül

için:

olduğun

bir

da heyetten ni

Ye.rgıtay duruşnasında

sayıyorsunuz

karşısında

ol-

ölçünün içerisinde

konuşayım

etsinde öyle

küçünseneneyecek kadar fazla. Bunun
saygı

istediği

tutunun,

şahit

dedi. Heyet

dedi. Bu olaylar

ise avukattan beklenilen

o kadar fazla ki, avukat öyle bir robot durununda olacak ki, onun
sorunların dışına çıkalın.

sorunlarla

karşı

karşıya değiliz

sorunların karşısında

bir vazife

alr:ıışız.

Bu

kalr:ıazlar,
yeteneği

Belki biz

bcıradaki nuhterer:ı kişiler

veya yetenekleri tan olan
kendi güçleriyle
tan olnayan

le.rda kendi ·kendilerini nüdafaa edeneyecek
etmek, bu soruna birlik olarak çözün

çıkabilirler,

arkadaşlarınızı
arkadaşlarırnzı

bulr:ıcak

kişiler

bu
bu

anna bi2

da bu konuda müdafaa

vazifesi içerisindeyiz.

Son birkaç sene içerisinde Ordu Barosundan 3-5 tane avukat, yerün
ederin benin ölçülerin içerisinden, bize
biri

ağırlığında

olnayan

karşı

gösterilen tutunun yüzde

davranışlarından dolayı

nahkeoeye verildiler

ve ceza giydiler. Nedir bunlar o zanan'i Maden ki böyle oluyor bunlar,
bunlarla hangi ;yollarJ_a mücadele

eC.eceğiz?

Birincisi:

1
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Kanununun

değişnesi düşünülüyor.

lı.vuke.t

D.adde getirDeliyiz.

D.eslek vazifesinden

Avukatlık

clolııı.yı

aynı

Kanununa bi:':'
nuhi ti içer1·.,

sinde, aynı. ne s le k arkaclaşlığı, tesanüdü içerisinde bulunan hakin tarafından yargı1annanalıdır.

Başka

bir

yargı

du:runu tespit etneliyiz.

İkincisi, hangi yolla olursa olsun, ne ;y·olla olursa olsun nutlB.k

ve nutlak surette birlik olarak, baro ve Darolar Birliği olarak nünfeı·it

kişi1ere./:Ö~rakiJaksızın birçok şikayetlerde bulunduğurmz hakirılere kar~Şj. 1
•''

yok bunun hakinlik vasfı, yok bunun avukatlığa saygı vasfı dediğiniz lcLşiye

karşı r.ıuayyen

tedbirler

almalıyız.

davasına

Onun

hiç ni

girrıeyece·

ğiz, şunu nu, bunu nu bilmer1, hangi tedbiri alı::ıarıız lazıı::ı gelirse almc.-·

lıyız. Hakin avukatın zorunluluğunu biraz da avukattan çekinerek idrak

etsin, o duruna gelsin.
Bunun dışında nedir rıeslek sorununuz? Madde deyip geçrıeyelir.ı. Ege~:·
sorunlarla
avukat

uğraşuayı

türı caniarııza rıaletnek

arkadaşlarınızı

istiyorsak,

rıadde bakınıncl:::cn

güçlendirneye, güçlendirici tedbi.::"ler aluaya
haksız

buruz. Bu tedbirler de,

iktisap

değil,

yüzde yüz

haklı

rıec·

olduğunu

kani olduğun şekilde olacaktı. Örneğin: Bugün devletin bütçesinden oJ.an
no.ddi yard;ı.nlardan rıüstefit oluayan hiçbir meslek teşekkülü yoktur. lı:v-u-...

/".,.

'

katlar
:tı']lliun dış1.ndadır. Sağlık hiznetlerine tahsis edilen devlet inkan··
-· .....
__

ları,

"':~"""'-'

''

-•-.

doktorları,

benin

lardan belki fazla da
her doktor, her en i;yTi

mesleğe

ilk

kazanıyordUD,
kazı:man

başladığıı:;ı tarıan r:ıuhi tindeki

hele hele nüsavi

doktor--

durur:ıdaydın,

avukattan çok daha fazla

bugiin

kazanıyor.

l:iı.ı

nedir? Devletin sağlık hizuetine eğilnesinin neticesidir. Biz naalesef
ve

r:ıaalesef

şnhıs

ruz,

her

toplantıda

diyoruz,

ifade

şı:ıhıs nahkerıede

olsun cliyoruz. Biz diyoruz ki,
sız

adalet

kadar

ettiğiniz

sağlannaz,

teğet eğiliyoruz

olmaz

hald.e hak

eşitliğine

innnıyo~

kanun önünde hak

eşitliğine

sahip

avukatsız

diyorıı.z,

ki, madem ki,

hak

eşitliği

sağlanrıaz.

bunu söylüyoruz,

arırıa

nvuko.tsız

sağlannaz,

adalet

l'ı.vukıü·-

bu konuya o
ki bu

- 199 ,. .
yüzde yüz gerçektir, bunu ceza
vaları bakıı:;ıınclan

nüta.laa

davalarının dışına aktaralın,

edeliD~

nasıl

hukuk da-

eşitliği

avukatEnz hak

sağlana

bilir? Öyle ise bunu bir devlet probleni olarak halen niye kabul ettirenedik? Niçin hala adli DÜzaharet
kinsenin istekli olarak takip

duruı:;ıu

etnediği

kalDış,

herkesin keyfine
duruı:;ı

bir ortan ve

hiç

içerisinele yü-

rütülnekte?
Son olarak da geçen sene
nasınlar,

geçen sene Genel Kurula

ler ederio bir hayli
dırılı:;ıası

gıçtan

getirdiğiDiz

konuyu,

getirdiğiDiz

olguulaştığını

eksik ol-

arkadaşlar

konunun, çok çok

görı:;ıekteyin.

Bizden bu

konusu. Bir vesayetten bahsediyoruz, en

ağır

bir

teşekkür-

iı:;ıtiyazın-kal
şeylEl başlan

beri Adalet Bakanının vesayeti altında diyoruz. Buna artık genç
bize de

arkadaşlarıı:;ıız

fazlasıyle

söylüyorlar; siz böyle diyorsunuz, ana

biz de sizin kıdeı:;ı vesayetiniz altındayız, bundan artık bizi kurtarın diyorlar. Bu sene Ordu Barosu, ki kendi neslek
çelişDelere,

bu

le

Bu sene Ordu Barosu Baro

eğilelin,-

çecekti. Ne

çekişnelere düşDenek

olacaktı

nasıl

problen,

DensuplarıDız arasında

bu

için bu konuyu da biran evvel önenEaşkanlığına

genç bir

arkadaşı

se-

yürüyecekti bilneD. Bu sene için ri-

ca ettik de, dur bakalın ŞU kongre olsun dedik ÖnlBdik bu sene için seçilnesini. Gelecek sene bunlar probleD olacak. Seçoeyecekler 15 senelik
avukatı.

Bir senelik

avukatı

burada tensil edileDeyecek.

delege olarak seçecekler. Ordu Barosu gelip
Kararlılar.

olursa olsun, biziD kanaatiniz

şu

Onun için

bunun~

olur bu olur, anDa

kanaatiDiz_ne

burıun

bir problen

teşkil edeceği·biliilDelidir.

Hepinizi

saygı

ile

BAŞKAN- Teşekkür
Sayın Erdoğan

selanların.

(Alkışlar)

ederiz.

Köksal, buyurQD.

ERDOGAN KÖKSAL (Tekirdağ)- Sayın Divan, sayın Başkan ve Yönetin
kurulu üyeleri ve

sayın

delege

arkadaşların,

hepinizi

Tekirdağ

Barosu

r'
'

'"

- 200 narııno. saygı

selÔnlarıu.

ile

burada

Ark2daşlar,

tindeyin. Biz geçen
Kurulundan ve

konuşuauı

çalışua

toplnntıda bazı

başkand&'!..

değinilnediğinı:i:. ıiişahade

Bu

çalışua

raporu üzerine toplauak niye-

raporunda

ettin. Onlar üzerinde

Bunlardan bir tane&i

bulumıuştuk sayın

dileklerdG

bazı

noktalara, o dileklere

kısaca

kararların yayınıannası

Yönetin

duruak isteriu.

konusu idi. Bu karar-

I
1

lar son bu aya kadar biliyorsunuz, resni kararlar dergisi içinde Adalet

!r-"·'

Bakanlığınca yayınlandı ve bu yayın bu ay kesilcli. Denek ki, yine bugün

güvenilecek bir
Ayrıca

yayın organından

bütün avukatlara

uüşterek

v-e yine

lJir lev-ha

v-e tenas

ledilnerıiş

Birde birçok
neseleniz

v-ardır.

nahrun

nüşterek

bulunnaktayız.

bir hüv-iyet

bastırılı:aasıİıi

edilneuiş

durundadır.

arkadaşların

v-arakası

etniştik.

talep

v-erilnesini

Bu konu da. hal-

Bl.L.'lu da dikkatlerine arzederiu.

bilirler, bir

ülkelere tebligat

yabancı

Bu konu bizi fazlnsiyle üzoekte ve

bazı baroları

da

ezuektedir. Fnkat bunun da hala bir çaresinin bulunnadığını v-e bu yolda
bir ilerlene

Arkadaşlar,

k

rI

arkndaşlarırnn

bir

te,

üzülerek görüyoruz.

knydedildediğini

birde ölürı cezası konusuna geçen yıl değinuiştik. -Bütün

beyan ettikleri gibi, istifadeli bir gerekçenin

arkadaşının
hoşlamıadığırı

beyan

ettiği

şekilde

bir "veya" ile

bu Türk Ceza Kanununun 456/4

hiç

beğeıirıediğin,

geçiştirilen

bir

rıaddesi değildir.

rıadde

altında

ötedenberi hukukgördün.

Durnda bir

Arkadaşlar,

insanın

hayati

bahis nevzmidur.
Şu.'lu

ineelennesi

lu delege si
tcı.zaorıl.L.'l

havcı.dis

nür:ıkündür.

elden

yatının

r~

önenle. arzetoek

ölür:ı cezasının

bir ümmist

Bunu zaten bir insan olarak bir

alıunasını

arkadaşım

isteriı:ı,

açıdan

başka insanın

ha-

hiçbiriniz arzu etoeyiz. Ancak, biraz evvel Bo-

arzetti,

bazı

şartlarda

insanlar. bu ölii12

cezasını

ettiren fiillere itiloekteclirler. Bugün Milliyet Gazetesinde bir

var, belki okudunuz. Bir

savcıllın oğlu

kan

dav-ası

sonucunda öl-
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dürülen babasının kiralık katillerini yıllar sonra bulrıuş ve öldürnüş.
Arkadaşlar,

kukla iyi kmtü bir
beşikten

beri

savcı oğlu olduğuna

bu bir

bulaşığı

var deuektir. Bu bile çevresinin etkisine ve

terbiyeye

aldığı

baş

nunda kendince belkid.e nukaddes
Geçen sefer de

kaldıranaı:ıış,

bir

saydığı

yaptığınız konuşı:;ıada

suça iten sebepleri

ğu olduğunu,

sorunluluğu olduğunu

yaratrııakta

karşı geler:ıe:cıiş

yerine

ısörevi

burada

Ç?-lışı:ııştık.

arzetneye

ruz ve sizlerin de bunu

göre 1 denek ki, kanunla hu-

toplurııun

getirmiş.

bir sorunlulu-

hepinizin teker teker bir
Yine

aynı

konuda

ve beniule beraber

rahatlıkla

ve so-

ısrar

ediyo-

anlayacağınızı

tah-

nin ediyorurıı, hatta kesin kanaatira budur. Deuek ki arkadaşlar, bu tasarı
o günkü heyetin ruhi durumuna, sanığın ;fiziki veyahutta kıyafet durumuna
hali

duruşmadaki

tavrına

göre

bir kanaate

değişecek

bağlanırıanalı

ve kesin

bir sonuç yaratacak şekilde, kesin bir ifadeyle getirilı:ıelidir. Yani deı:ıek

ki, ölün

içinden

veya

cezası

çıkr:ıak lazır:ı

Yine

r:ıüebbet

gelir

arkadaşlar,

biz

Ben

istirhaı:ı etı:ıiştir:ı.

arkadaşlar,

değil,

ı:ıüebbet

hapis deyip

işin

kanısındayın.
bazılarınız

Bilirsiniz, iki grup tarife
rıasını

hapis

vardır.

ikinci

barolara

ı:ıensubuzdur.

Bunun sebebini geçen oturumda

Ve bu konu üzerinde

20-25 senelik bir

sınıf

avukatıı:ı,

durulı:ıasını

bunun

açıkl~n

isteı:ıiştin.

anlamını kavrayanadın

bugüne kadar ve çok rica ediyorum bu toplant:ı.uızda neden bu iki grup şek~
linde

ı:ıütalaa

edilir barolar,

anlatılsın, aı.nlayayı.n,

ben de

susayıı:ı.

!
1

Sonra arkadaşlar, belki bu s~yleyecekleriı:ı bazı sevgili arkadaşla-i
rının hoşuna

şu saçlarındaki

gitrreyebilir, fakat

1

aklara bakarakbeni

ı::ıa-/

zur göreceklerini sanıyorun. O da şudur, biz bir tartıştıanın içindeyiz.

1
1

Diyoruz ki, bir avukat eı:ıekli olduktan sonra çal:ışsın mı, çalışı:ıasın ı:ıı?!

1

Arkadaşlar,

emekli

der.ıek artık

bu

işde

çalışr:ıak isteı:ıeyen

veya

çalışacaki

ı

i

durumda oluayan insan denektir. Ben, hem emekli olalır.ı, ondan sonra avu-1
katlığa devarı edeliı::ı şeklindeki

hal çaresini yahutta

tavrı,

davranışı
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dürülen

katillerini

babasının kiralık

bu bir

Arkadaşlar,

kukla iyi
beşikten

bir

k~tü

beri

savcı oğlu olduğuna

terbiyeye

baş

nunda kendince belkide nuk.addes
Geçen sefer de

sonra

ve

öldürmüş.

göre, denek ki, kanunla hu-

kaldırauauış,

bir ;sörevi yerine

saydığı

yaptığınız konuşnada

ve so-

karşı gelemeuiş

getirmiş.

burada toplunun bir soruululu-

suça iten sebepleri yaratuakta hepinizin teker teker bir

ğu olduğunu,

soruululuğu olduğunu

ç~lışnıştık.

arzetneye

ruz ve sizlerin de bunu

rahatlıkla

aynı

Yine

sanığın

o günkü heyetin ruhi durumuna,
hali

tavrına

göre

konuda

ve beninle beraber

bir kanaate

ediyo-

anlayacağınızı

fiziki veyahutta

değişecek

ısrar

arkadaşlar,

nin ediyorum, hatta kesin kanaatin budur. Denek ki

duruşmadaki

bulnuş

var denektir. Bu bile çevresinin etkisine ve

bulaşığı

aldığı

yıllar

bu

kıyafet

tah-

tasarı

durununa

bağıannanalı

ve kesin

bir sonuç yaratacak şekilde, kesin bir ifadeyle getirilnelidir. Yani denek ki, ölün
içinden

cezası

çıkDak lazın

Yine

veya nüebbet hapis
gelir

arkadaşlar,

biz

değil,

nüebbet hapis deyip

işin

kanısındayın.
bazılarınız

ikinci

barolara nensubuzdur.

sınıf

Bilirsiniz, iki grup tarife vardır. Bunun sebebini geçen oturumda açıklan- 1
'

istirhan

nasını

Ben

arkadaşlar,

etnişti:r:ı.

Ve bu konu üzerinde

20-25 senelik bir

avukatın,

bugüne kadar ve çok rica ediyorum bu
linde mütalaa edilir barolar,

durulnasını iste:r:ıiştir:ı.

bunun

anlamını kavrayanadın

toplantıuızda

anlatılsın,

neden bu iki grup

m.nlayayır1,

ben de

şek

suso.yıı:;ı.

Sonra arkadaşlar, belki bu söyleyeceklerim bazı sevgili arkadaşla
rının hoşuna

gitmeyebilir, fakat

zur göreceklerini

sanıyorum.

Diyoruz ki, bir avukat
Arkadaşlar,

O da

e:r:ıekli

enekli denek

şu saçlarındaki

şudur,

biz bir

olduktan sonra

artık

bu

işde

\
i

\

devam edeliu

şeklindeki

tartış:r:ıanın

çalışsın ını,

çalışuak

durumda oluayan insan deuektir. Ben, hem emekli
katlığa

aklara bakarak beni uaiçindeyiz.

çalışuasın nı?

isteueyen veya
olalın,

hal çaresini yahutta

çalışacak

ondan sonra avu-

tavrı,

davranışı
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mesle~inizde

nu beliruekteclir. Alttan genç bir tabaka
büyür:ıektedir.

dalga

Diz bu

ueye uecburuz. Durnda

davalarda

birtakım

istihdar:ı

er:ıekli

hen

avtıkatla

sorunu

olalıı::ı.,

arkadaşım~,

da söylediler, hen
ticaretle

avukatlık

bazı

bazıları

nun

bazı

arkadaşlarım,

bu..rıu

settiler ki,

yaptığır:ııza

göre,

Arkadaşlar,

Gibi tutucudur.

da ben

Bazıları

günlerde, bu

avukatlık

Tutuculuğu şuradan

yıllarda

elevan

rıüşahade

ettin, burada
r:ıaksadiyle

bunu, tabi kanuni bir
yenr:ıiş

oldukları,

yapnaktadırlar.

pastane

dükkanı

Bakın

bu-

açtı~ını

gördün,

açtıklarından

da bah-

haysiyetiyle yahutta bir anne

vazife~

görmüyorum.

bir noktaya daha

aşa~ı

için

Avukatın

pideci, köfteci

ba~daşır

edersiniz, bu kanun en

avukatlığa

dileriı::ı..

bunu belki hatta geçinlerini

yoktur.

e~il

bizde kabul

hen de yan bir gelir temin etnek

avukatlıkla ba~daşır yanı

burada

üzerine

bahseG.iyoruz. Bunlar-

varlı~ını

yerlerde ben de

işlere yatıracak serr:ıayeleri bulundu~u

bu

si

bunu

u~raşan arkadaşlarırıız vardır.

şekle uydurm:ıkta,

artarak dalga

tensil mecburiyeti,

ondan sonra da

edelin denek bana biraz abes geliyor, özür
Birde

şekilde

edilr:ıesi konularından

dan bahsederken denek J:;:i, bir
duruı.ıcla

elevarılı

bir istihdan soru-

arkadnşlarır:ıızın geçirıı sorunları

ynhutta dilekçelerin parafe

ediyoruz. Bu

şiddetle

de~innek

bildi~iniz

gelir, çünkü bugün bir kanunu kabul

20-30 sene

süratle

isterim, hukuk

gelişir

bu arada

yaşar,

ve kanun

toplur:ı

hele bu-

to~lunun arkasında kalır.

Role biz Huber'in 19 ncu asırdan kalna Medeni Kanununu hala uygularız.
Fo.şist

!talya 'nın ceza kanununu uygularız; orıiar kaldırnıştır, biz uy-

gularız.

göre,

Biz AnayasadE sosyal devlet

derıek

ki,

kanunlarıi:J.ızda

kavrao.ını

da halka dönük

kabul
bazı

etniş

bulunduğuEJ.uza

yenilikleri yapnak

zorundayız.

Arkadcşlar,
zarımı rıüsai t

bu konu üzeninde daha uzun durnak isterdin, fakat ne

buna, ne de ben o kadar

hazırlıklıyın.

Jl.ncak siz o birkaç

\
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nokta ile

bnzı

o.rzetnek

konulnrı

Arkndc.:u;;lt.u· ~

yalnız

istiyoruı:ı:

Hukuk Usuiü

IVluhaker.ıe1eri

o.lacağın.

Kanununu ele

Nıeseln, Hukuk Usulü Muhakenelerinde bir müdafe..anın tefsii uevzuu vardır,
c.lelillex·ir,ı. hnssediLıe

lü

ı:ıuhakenG?

yazJ.lı

lıgı. yapJ.yoı:un,

si nevzuu

avukatlığı

şffahi

basit usulü uuhakene,

muhakeı:ıe vardır.

usulü

haz:i.ne

vardır,

ile b1.J.

Arkadaşlar,

usu-

ben halk avukat-

ve bir ilçede avu-

işe başladın

,,~:

katlLL Ben öyle
ayağı_titrer ..

-ı:atando.şlar görrıüşümdür
vardır,

.Aclau tapusu

tapum var

zilye"bin 1iybnez, bu kadar aciz bir
uaya çaJJ.. şıyoruz. Bu durumda böyle
yahutte. clel.illerin

ki,

nahkeı::.ı.eye girdiği
hakiı:ı

neseleleriyle biz bu

hassı

eli

1

bey, buraya·bunun için
biz ado.let uygula-

halkın karşısında

ı:ıüdafaanın

zaı:ıan

iddianın

tefsii,

tefsii,

elini kolunu daha

halkın

uzun süre ·bağlayanayız. Ya. ona uygu..'1. kanunları çıkaracağız yahut arkadaş
larır:ıın belirttiği

gibi, onu mecburi avukatla tensil edecek bir hukuki

statüye sokacağız. Ilunu devlet bedeva nı yaptırır, adli uüzaharet bürolerıyle

ni

yaptJ.rır,

artık

o

işin

teferruat

tarafıdır,

girniyoruı::ı.

Yine ne se la, teı:ıyiz sürelere; 8 günhk ·t<myiz süresi, 7 günlük, lO
günlük, 15 günlük,

tebliğler,

tefhinler,

: ... c;

.bazen

şaşırıyoruz,

hal-

ka günal-ı. Bunun hnlledilı:ıesi lazın tjeli:-:
Birde
tensil

arkadaşlar,

edilı:ıesi

konusu

en son noktaya
vardır.

değıni;yvcu.ı:ı,

Biraz evvel

gençlerin yönetinde

arzettiğin

gibi, gençlik büyült

bir dalga halinde arkanızdo.n gelnektedir, onları uzun ı:ıüddet susturanay•i.Arkndaşlar,
devanlı

yanardağlar vardır,

krateri kabuk

bağlamıştır,

kaynar ve birgün bu kabuk birdenbire havaya

yollarını tıkayıp,
·engelleyeceğiı:ıize,

onları

onlarla

burada temsil
anlaşı:ıa,

eclilr.ıekten,

altında

fırlar.

yönetine

uzlaşı:ıa yollarını

tutnak

Biz

alev

gençleri~

kat:ı.lnaktan
zorunclayı~.

,

Bu be.lki bize yarar da; biraz gençleşiriz. Onları sureti katiyede bu gs,~liyetlere katılnakt<m önleyici hüküı::ı.lerin kalclırılnasını arzu ediyorm1.
Kapılar

ve pencereler açılualı," içeri taze hava ve güneş girmelidir.

Hepinizi saygı ile se laLüarıı:ı. (.Alkışlar)

----

---------------------------------~

1
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Sayın

Akşit,

Rifat

RİFAT AE:F~İT

kadaşlar,

ederiz.

Teşekkür

buyurun.

(Malatya)-

daha

aşağı

rınız

çmk

nuhtererı.

delege ar-

hepinizi hÜrnetle selanların.

Muhtererı. arkadaşlarıı:ı.,

lunuz bir

Sayın Başkanlar,

yıl

içinde 21

faaliyet raporunu inceledik. Yönetin Kuru-

toplantı yapnışlar.

Şu

durunda vasati 20 günden

bir sürede yurdun nuhtelif yerlerinden gelen üye

bir faaliyet

arkadaşla

gösternişler.

İkincisi, 63 .adet i tir az İdffi:.e Heyetince karara bağlaıJ.U1Ş ve nuh-

telif nevzularda 387 adet karar
yer

sorunlarına geniş

tir.

Sayın

ayrılnış

Yine faaliyet raporunda

ve nühin kanun

tasarılarına

başta sayın Başkanınız

Yönetin Kurulunun,

gösterdikleri bu faaliyetten

verilrı.iş.

dolayı

yer

rı.eslek

verilniş

Hocaruz olmak üzere

kendilerini tebrik eder,

şükranlarını

arzeaeriu.
Benin faaliyet raporunda

dokunacağın

iki nokta var. Bunlardan bi-

rincisi, sayın arkade.şıı:ı Atila Sav'ın da belirttiği gibi, raporun nazrufu hakiketten iç

açıcı değil.

nından değilde,

nünderecatı bakınından

Efendin, raporda, bu rapor
1

ğil,

bu gnyet

kıynetli

benin bu

Yalnız,

yalnız

raporun

tabı bakı-

oluyor.
üyelere hitap eden bir rapor de-

ve ciddi bir eser. Bu

ki, her türlü hntadan salin bulunsun.

görüşün

bakından

gönül arzu ederdi

Yalriız,raporu incelediğiniz

takdir-

de bir sürü kelime ve cünle hatalariyle karşılaşıyoruz. Örneğin raporun

7 nci

sayfasında

"tezkereyi saliye" "tezkereyi saniye"

olı::ıuş.

("Doğrusu

saniyedir'' sesleri)
Yine
şu

aynı

hükünleri iktiza etnektedir" gibi

gibi decha bir sürü
Yalnız,

olmuş.-

sayfada "hükkan", "bükkan"

bir

cürıle-hatalnrını

davamıza eğilniş

yanlış

cünleler

gösternek
Devlet

9 ncu sayfada,
kullanılı::ıış.

"tasarı

Bunun

lılÜmkün.

Bakanının,

Barolar

Birliğine

r-----···

\
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yo.zdığı

rada dn Devlet

bir

var, bu

yazı

bakanı

yazı

aynen 112 nci sayfaya

lVIuhlis Fer 'in isni, Melih Fer olarak

hataların yapılnar.ıasını

alınrıış.

Bu-

geçwiştiro

Bu

tavsiye et;;ıekteyiı:ı efendin.

İkinci bir nokta, Yönetin Kurulunca incelemıiş bazı i;1evzular rapo-\
run

hnzırlannasından

çok daha evvel

te edilirken yeni bir tetkike tabi

incelemıiş

tutulBanıq.lar.

330 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu, 15
lerde oturan Türk

vatandaşlarının

Şubat

nüfus

rini uübe;yyin nizar:mar.ıe •••

Du

bu

nizar:mar.ıe

sayılı

ve

ile

Yabancı

siylede bu iki kanunu ve

nizaunar.ıeyi

kanun 1 Eylül 1974 tarihinde ueriyete

Ağustos

Meoleket-

kanun, 2 Nisan
vazifele-

ve ],;;:anunlar hala 6eriyı:ıiş gibi
sayılı

Nüfus Kanunu

kanunları r.ıeriyetten kalclırr:ıış bulumıe.ktadır.

Nüfus Kanunu 16.5.1972 tarihinde

- 14

nenurlarının

bulunuyor •. Helbuki, 1587

alınr.ıış

bakıudan

vo.kaları hnltkında

İdaresi Teşkilatı

nizaunar:ıe

:Ou

1331 tarihli

1331 tarihli Sicilli Nüfus

faaliyet raporuna

olan nevzular rapora adap-

yürürlüğe giruiş

yürürlükten
girdiği

Ancak, 1587

ve 6f)

kaldırnıştır.

ncı-nadde-

Ancak,

için ve o.radan 2 sene gibi

uzun bir dönem geçtiği için, Yönetin Kurulu daha evvel tetkik ettiği bu
ikinci bir defa süzgeçten

ı::ıevzuu

geçirDediği

için bu kanun ve nizan nane--

lerin hnla yürürlükte olduğunu raporunda tebarüz ettirniştir, Bu da ka-·
naatıuızca

tin

raporda bir nakise ueydana getirnektedir. Bu

Kurulu.raporlarında

sunarır.ı.

lerini

dikkatle nazara

tavsiye eder, hüruet-

ederiz,

Sayın Şerafettin Eilliroğlu,

ŞERAFETTİN EMİROGLU

Yönetir:ı

Yöne-

(Alkışlar)

lli~ŞKAN- Teşekkür

daşlarıo,

alınr.ıasını

hususların

Türkiye Barolar

buyurun.

(Erzincan)Birliğinin

Sayın

çok

Divan, nuhtereu delege

değerli

Genel

Başkanı

ve

arka~
sayın

Kurulu üyeleri;

Huzurunuzu fazla

işgal etr:ıeye5~eğir:ı.

noktaya temas etuek istiyoruL1.

Sadece teuas edilme;yen iki

r
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Yapılan
alımaası

son Anayasa

gereken bir nadde de,

kaiJ.ulaşt:ı.rr:ıaya

dedir;

metinde ise vergi
değeri

değişikliklerinden avukatlık

tabiri

5 senede

hatıruıda yanlış kalnadıysa,

ait. Eski

değeri

zaviyesinden ele

tabiri

r:ıetinde

gerçek

değer

tabiri

vergi dairesine

r:ıad

vardı.

Yeni

Ancak, buverg:i

yeraln:.ş bulunı:ıaktadır.

birvatandaşın

38 nci

vermiş olduğu er:ı

lak beyannanesinde 5 sene süreli olmakta ve bu şe·kilde tavan olarak kabul edilnektedir. Bunun üstüne bir

kıyrıet

takdiri söz konusu

değildir.

Ancak, Türkiye 'de sôn.serielerde ·yüksek düzeyde ve yüksek nispette
seyreden enflasyon maddenin bu tadil
ortada:r;ı. kaldırmış bulunmaktad:ı..r.

sonra yüzde yüz

dava

şekliyle

fiilen

açı:.ıa hakkını

Bugün bir gayrimenkulün fiyatJ. bir sene

artış gösterı::ıektedir.

Şu

hale göre, 5 sene sonra bir

istimlak söz konusu olduğu takdirde bu vergi de~eri herhalde sembolik
bir mEJhiyet iktisap edecektir. Bu

itiNı.rla sayın

Başkanından

ricaı:ıız ,.

de

diğer

ve· "Xönetio Kurulundan

konularda, bu

metin haline

bir

Birliği

girişim yapl-ldığı

Genel
takdir-

bu naddenin de tekrar eski

girişimin kapsaoına

getirilr:ıesi

Barolar

şeklinde istirhamı.r:ıdır.

Bir ikinci nokta da arkadaşlarım, hakir:ılerden, Yargıtaydaki r:ıura
falardan uzun uzun-şikayet edildi.. Yargıtayda uurafaya gidiliyor, dinlenilniyor,
bilinden

boş konuşmalar

geçiştiriliyor

ve

1\iıuhterer:ı arkadaşlar,

dilniştir. Şöyle

oluyor, bir-iki dakika
bir ay sonra, yirmi
bu husus

ki, gerçi bünyesi

da raportör

vardır.

Orada,

koni.ışEıaktn,

davo. kendi üyelerine ve kendi

ayr:ı.lmak

Ancak, orada da raportör
Uanıştayda

konuşmaktadı.r

imkan:t.

sonra karar

farkll.dır.. Danıştayda

vtrd.ır.

o 11urafadan

güı:ı

kanun sözcüsü

birde

vardır,

halle-

nalur:ıua

Yargıtayda

konuşı:.ıakta,

zaviy~lerinden

ka-

çıkıyor .•

Dan:ı.ştayda yapılan r:ıurafalarla

liniz kanun sözcüsü

elir. Sonra taraflar

konuşup, lafıgüzaf

raportör

izah edilmekte-

ve tatmin edilerek huzurla o daireden,

hasıl olmaktadır..

rumunu beninaerken ve Yargl-taydaki raportör

O halele,

Yargıtayda

bu du-

tarafların kohUŞL1asından

evve
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daha

eder, özetlerse, heyet nezdinde, sonra taraflar

dosyasını hülcısa

o zaman taraf

konuşursa

avukatları dcı

huzurla o Durafadan

in-

ayrılDak

kanına kavuşnuş olacaklardır.
scıygı

Hepinizi
BAŞKAN-

Sayın

Teşekkür

na

buyuruı1.
bayın Başkan,

ÜSTÜNALP (Adana)-

Başkanlık Divanı

sayın

ve

Yönetin Kurulunun

arkadcşları

Delege

Adana

sayın

~cırosu adı-

hürr:ıetle selanların.
Şindi,

konuşacağın.

dadırlar.

barolarca baro genel

fahiş

nakil ücretleri üzerinde

kurullarında

Barolar üyeleri itibariyle bugün bir

Bu yönden genel kurullarda ekseri genç

barolardan kendi
pek

(Alkışlar)

ederiz.

Necnettin üstünalp,

NEClV'ı.ETTİN

üyeleri,

selanların.

ile

barolarına

sorunu

altın

arkadaşlarınız diğer

naklen gelnesini önlene yönünden ücretleri

Kitekin Adana Barosu 5 bin lira nakil ücreti

tutnaktadırlar.

koynuştur.

işsizlik

diğer

Bu, kanunan kendilerine naklen bir

baroya geçne

hakkı

veren avukatların bir nevi haklarını ihl3ldir. Gerek sıhhi veya gerek
<~

okul veya sair sebeplerle veyahutta devlet
ka baroya geçen

1
1
1

diğer

geçnek necburiyetinde

avukatın,

geçnesi önlennektedir.

r:ıüdafaa hakkını

alınacak giriş keseneği

tarafından,

baro Genel Kurulu

avukatın

baş-

o baroya

sahiptir. Bu yönden nakil üc-

alınmanası gerekeceği kanısındayım.

retlerinin

~alan

naklen bir

sürekli oluanak kaydiyle bir avukat

Hattızatında

barolarda her zanan

katlardan

avukctlarında

ve

yıllık

tarafından

Zira levhada

kesenek

nikto.rı

yazılı

avu-

Genel Kurul

takdir edilecek denilmektedir.

Genel Kurul evvela naklen gelecek bir a\rukat o baro levhasına kaydedilecek ve bilahare ondan bir

giriş

keseneği

alınacaktır.

Stajdan gelen ve

levhaya kaydedilen bir avukatla naklen gelen bir avukat
yarEltılı:ıaktadır.
haksızlığın

arasında

fark

Bu konunun henüz Barolar Birliğince ele alınarak bu

önlenmesi ve

Avukatlık

Kanununda

değişiklik anında

bu hu-

r
i

~
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susun da

nazrrrı

~aygılarınla,
BAŞKAN-

Sayın

alınnasını

itibare

~

diliydruu"

(Alkışlar)

Teşekkür

ederiz.
buyurun~

Hikoet Turgut Sögütlü,

HlKMET TURGUT SÖGÜTLÜ (!stanbı..ı.l)·- Sa;;n.::ı Di vcuı~ nuhteren Yönetin.
Kurulu, aziz

üstatların;

Öncelikle iki saptn.r.ıa yapwnk j_stiyo:rı..:ı.;:c, Bugi::n eırtJ.k kaçınıl;:;ıaz bir
.oJ_Tliği

gerçek olo.rnk belirtneye uecburuz ki, Eu.ruJ..c.tc
etrafının,

la kanu

unsuru ve bu

Türk

niteliğiyle

toplmıunun,

Türkiy-.>

de, hatta

Jenebilı:c

gelı:ıesinde

düzeye

büyük

hizı:ıetleri

se,;-:-,i;;üı·:o

düşünerıeyeceğiniz sayın Başkanınıze,.,
teşekkür

aşa11alar-

yaşauJ.n::.n vazgeçilrıez

golnişti.r.

bir dördüncü gücü, kuvveti haline

t;cçirdiğl

k:L 1

'Jusuı.ın

Eu

cJa önüne

bir
geçniş

cxden geçerek bu
inmıdığır..ıız;

o.ksini

üstablarınıza

ben de

in;;.tltü;:a

Yö"''"t:Lr:; Kuru1u

etncyi bir borç biliriu"

İkinci saptanayı şu noktada özetlemek ist:'.yorun:

Bana sıra düşone

'kadar konuşan bütün üstatlarının ifade ~ıı;_yurdu~Lın düşüncelerin çoğun~-

luğuna katılıyorun.

I

ları süretiyle bu katılı:ıaiJ.ı belirteceği:c. .. Vr:kt.'~ıı d:::-rJ ığı.pi gözönünde tut-

Ancak,

bazı [Örüş

.fc:trkları.

yönt-.:;ıJ

ve özellikle

fark-

nnya ı:ıecbur olan ve kürsü· pisikoloj.isiı:ı.i -=:.0va:.üı ;yaşayo.n bir arkaclaşınız
olarak

scı.dece

gö:riiş

bir noktada bu netot ;yönünden

.farlu. rıı belirtuekle

yetineceğic..

Benden zannederin iki

evvc:ı

konw;;L~E

bi.r

so.yın üstaclıı:ı,

volkana benzettiler; barolara yeni ka t.~L.lan

clrkadaş lar:Lı:.ıızı"

ğişik

benzetoceğin,

geriye
bir

bir ifadeyle,
çevirı::ıek

akıntı

rici bir
>

arkadaş

coşkun

şöyle

olarak

akan bii'

dursun,

ıı:n?.ğr:

durdurar:ıaz;so.k

yaratabileceği

sc:;k::ı..ncalar

yönter:ı düşünı::ıek zoruncla;yız

_

. . .. .

şı~~ı

bile, bu
varsa, bu

Ben da...h.a de-

Nc:;sıl ırnağı

akıntının delişı::ıen
sakıncalo.rı

. . 1' -1 er,
rorou
~

bir

.

çeşı

gide-

tl ı a lt erna-

tifler olabilir. Örneğin baro disipJ :ın kuruLu::..:c:ı_ ve::, -uarolo.r Birliği, ya-

r
r

- 209 ni üst disiplin kurulu...'1a, baro
kJ.dem
olarak

katılmalarında

Bu itibarla
de

devam etmelidir, ama bunun

barajı

sayın

seçimlerde

başkanlıklarına

):alan yönetime söz sahibi

dışında

mutlak en uygun formül

bulunmalı

ve

uygulanmalıdır.

eğilmesi gereğine

Yönetim Kurulunun konu üzerine

ben

katılıyorum.

yıl

Raporda özellikle iki
nımızın

önceki Hatay

durdukları

özellikle üzerinde

kiler ve Barolar

Dirliğinin

dilerim, raporun 51 nci
celenmesi
J.arla

dolayısiyle

ilişkilerin

Halbuki,

bir ortak

ne safhada

kadaşınız

olarak

inanınız

önderliği

~-ıararetle

'
ı ar:.

bir

böyle bir

kullandığım

olarak

Öğrendim

ki,

bazı

r:c; hukuki sorunlar ni te liğindeki yurt

mesleki

görevi yapan bir ar-

rehberliği,

kuruluşlar

oluyoruz? Böyle

geçmiş

j_lişkilerin,

le müsterih

bu rehberlik

çok

değ:indiler.

çalışmalarının

yurt sorunlasorunları

yö-

durumda görünürler. O
çağın

amma lütfedip
ne safhada

gerisinde mi
açıklarıarsa

olduğunu öğrenmek-

olacağız.

Efendim, hakim ve
geçmiş,

olduğuna inanmıyorum,

böyle bir

ortaya koyduk-

memleket

ö.uJ.de bunun sonucu, biz biraz acaba, günün deyimiyle,
kalmış

rastlamadım.

arkadaşıının

sorunları,

nürden ifademi mazur görün, bizden ileri

kuruluş

için özür dilerim, tehalük-

beklemektedir ler~ Halbuki, l'Jecla

vakıa

özür

mutlak surette gerek

kuruluşlar

birliğinden

tehalükle, eski meyim

öteki mesleki

kuruluşta danışma

gg-

Kanununun in-

Sağlık Sigortası

dair bir lt:ayda ben

olduğuna

ki, mesleki

berelardan özellikle barolar

Eğer.gözümden kaçtıysa

çall.şma dışında

bir mesleki

yıllardanberi

Genel

bizden bekledik-

açısından ilişkilerimizin

durmuşlardır.

sayfasında

kuruluşlarla iliş

kuruluşların

öteki mesleki

üzerinde

liştirileceği noktası

toplantısında sayın J:Jaşka

öteki mesleki

leri önderlik ve hukuki rehberlik diyelim,

bu.

bir

adaylıklarda

gecikmiş

savcılara

tazminat verilmesi konusu bugün günü

bir konu haline

Ben de sadece

şunu

gelmiştir;

söylemekle

mwıtelif arkadaşlarım

yeti:t.ı.eceğim,

bu konu

anlayı-
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şıma

olduğuna

göre bütçeyle de ilgili

doğar doğmaz

ele

alınıp

mevcut

geliştirilecek

yetersizse

bir

göre, Parlamentonun
Parlamentodaki

tasarınin 1

tasarı şekline

masının sağianması peşinde olmam~z

tasarının eğer

çevrilerek süratle

Birliği

Darolar

çal~şma olanağı

olarak

çıkar~l

sanıyorum

ki,

görevimizdir. Çünkü, uygulamada pekçok hakim ve savcıdan bu konuda çeşit
li

yakınmalar, şikayetler kulağımıza

vesilelerle

olmaktayız

dert yanma

Şimdi,

•

almadan, büyük

neıes

babında.

izin verirseniz

eğer

gelmekte, muhatap dahi

'•Ow"'""-•.>'iP.;~~,. ...-.

kısaca

birde büyük sorunlar

peşinde

•<.,"•

nefes almadan kovalarken bir yandan da mut-

sorunları

.-.............. ·.:.,;. - ... ~·--· -• .;.,.. ·~,\'-- ""'-"···11-,~.

lak halletmemiz gereken mesleki uygulama alanına ilişkin konular üzerinde
bazı

olguları

dile

içtihat ve tevhidi içtihat müessesesi çok özür dilerim,

Yargıtayda

berhava

olmuştur,

üzerinde

getireceğim.

ama dinamitle mi, hissettirmeden

şimdilik,durmayalım,

yavaş yavaş mı,

onun

fakat bir gerçek var, içtihat ve tevhidi iç-

tihat müessesesi halen yoktur. Güvence veren bir içtihat ve tevhidi içtihata raslamak

olanak

artık yavaş yavaş

dışına çıkmaktad~.

Muraıa

ko-

nusuna gelince:
Bir

anı

ile bu

Hukukta bir murafaya
şımız

geldi. Saat 15

baktı,

nim

kon~a

girmek istiyorum. Birkaç

çağrılmıştım.
murafaasına

davet

davetiyeye göre

verdiğiniz

geçiyordu, ya çeyrek. Qünkü ben de
tespitini istiyorum dedi.

vabı şu

bir

beklerken

olunduğunu

s.aat

şahit

Başkanın,

şu,

evvel Dördüncü

telaşla

söyleyerek,

sırasının geçtiğini anladı. Başkanın odasına

sırarn

bıtla

Sıramızı

yıl

bir arkadasırasına

girdi, efendim, be-

ben geldim saat 2 yi ya 20

olarak

berabe~

girdim odaya. Za-

Allah rahmet eylesin, aynen ce-

oldu; ne kaybettiniz? Bu muraıaayi koymuşlarda ne olmuş? Şundan

kaldırsalar

da hep beraber kurtulsan •..

Evvela şunu halletmek lazım. Yargıtay murafaanın gereğine inanıyor
mu,

inanmıyor

mu?

!nanıyorsa ıslah

edelim, edilsin.

Eğer inanmıyorsa

hep

r
i
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kaldıralım murafaayı.

Efendim, ceza mahkemelerindeki usul
İl

de dahil

bazı

yerlerde

rastladığım

müdafii olarak, ne

ilaının

gerçeği

bir

kararlarına,

len devam eder. Ceza mahkemeleri

üstüne 1 ne de

sanığın

olduğuma

müdafii·

dile

altına adıınız

bulunduğum

getireceğim;

ilarolarına

sen üç-dört olayda benim o davada 4 o ilamda ismim
o

benim

tatbikatı,

ha-

ne vekil, ne

konmaz ve ben

belirtilmediği

şah

için
ger~

dair derkenar almaya mecbur oldum. Bu bir

çektir ve devam ediyor.
Sayın Başkanım Başkanlık

söz ediyorlar;

karnından

Raporunun 7 nci

sayfasında,

müdafaa ma-

olarak. Ben de diyorum ki,

Şok haklı

eğer

söz

hakikaten müdafaanın olacaksa sırası geldiği zaman, evvela müdafaanın
makamının

yerini tayin edelim. Hem röleve olarak yani mahkeme salonunda-

k:i yerini, hem de şeyi. Ben say:ı.n Barlas 'tan daha ileri gideceğim; savcıyı

blir iddia

de masaya
hakkını
~

r

makamı

almadıkça,

Den tatbikatta
örneklerini

ağır

kaldı,
bırakın

onun

yine

yerleştirsek

herhangi bir

tam

müdafaanın

(Alkışlar)

çıkarıpta sanık

dışında

fizik seviye-

aynı

iddiasının

cezada, hatta asliye cezada son

düm, Mukabeleten hep beraber
ibaret

indirip bizimle

k~üden

çapraz sorguyu da

etmiş olamayız.

elde

halarını,

olarak

teşekkür

gerçek

acı

şekilde

vekillerine

dağıtan savcı

nüs·

da gör-

ettik, amma bir veya iki emsalden
hakikat

şahide

söylediğim

rahatlıkla

gibidir.

sual

sormayı,

kendi

müvekkilinize, sanığa dahi usulün geniş hak vermesine rağmen, hakim kanaliyle dahi ifadesine, sorgusuna ait

bazı

şeyleri

sormak

istediğiniz

zaman ekseriya hakimden, lüzumsuzdur, gerek yoktur şeklinde şahsiyetine
göre

haşin

Birde

,.,..

veya münasip bir
zabıtlar

bazı dış

illerde

l·2c..ik'te

müşahhas

şekilde

meselesine

rastladığım

bir

misal vereyim;

retle

değinmek

gerçeği
zabıt

karşılaşırsınız.

istiyorum.
dile

İstanbul

getireceğim.

verilmiyor.

da dahil,

Antep'te, Bi-

Sorduğum

zaman, talep
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etmediniz •.. Talep etmek şart mı efendim dedim hakime. Tamim; Adalet :bakanlığının

eski tamimi, Yüksek Hakimler Kurulunun tazelediği tamim var-

ken talebe ne lüzum var?
veririz.
zabı t

katibi

ısrarım

efendim,

Hayır

haklıdır,

kağıt yokluğu

meselesi

kağıt

sure.t

üzerine sonraki

maksat

Eğer

değil,

talebiniz

koymamıştır cevabı

duruşmalarima kağıt

da

ise, söylersirriz onu
olmadığı

karşılaştıı:ı.

ile

alınmadan zabıt

için
Benim

konuldu,

verildi, ama neden böyle oldu?
Efendim,

baştan

rilen

müşterek

dertlerin,

iL1.de

etmiştim.

engin

misafirperverliğine,

tiri~rorum.

Konuşmalarım,

dile geti··

eleştirilerin bü3~k çoğunluğuna katıldığıını

ben de Samsun Barosunun hassas, ince
ev

Biz de

sırası

teşekkür

sayın

Hayati

HAYATİ EKŞİ (Elazığ)-

tiı::ı

saptanıalarımda.

sahipliğine

teşekkür

konukseverliğine

.

ederek sözlerimi bi-

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar)

'J3AŞK...4.N-

Söz

söyledim

ederiz.
Ekşi

beyefendide, buyurun.

Muhterem Genel Kurulu,

sayın Divanı

ve Yöne-

Kurulunu tekrar huzurunuzda hürmetle selamı-arım.
l1enden evvel

konuşan arkadaşlarım

birçok mevzua temas

ettiği

için

benim de konuşmam haliyle kısa olacak ve girizg8....'ı yapmadan hemen temas
edeceğim

noktalara geçiyorum.

Genel Kurulun bugünkü mevzuunun
şusundaydı.

ölüm

cezaları

hu-

Bu noktada benim muhterem Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna

rrcaruzatım. şu şekilde olacaktır: İnsani
sında

ağırlık noktnsı

bir açıdan ölüm cezasının karşıc

olmamaya imkan yok. Binaenaleyh, ölüm cezasının karşısındayız ve

h\.L.'1wı mevzuatımızdan

ayıklanıp,

temizlenmesini istiyoruz.

Ancak, bazı hepimizin mesleki hayatında defaatle müşalıade ettiğimiz hadiseler var ki,
çıkıyorlar.
daşıı:;ı

bazı

katil hadiselerinde katiller insan olmaktan

Bunun en bariz ve canlı misalini bugün Bolu delegesi arka··

buraya getirdiler. Bunun misali hepimizin meslek

hayatında

çoktur"

- 213 Eu itibarla yine insani~ hümanist bir açıdan ben derim lii, 450 nci maddedeki ölüm
porunda ve
dan

0ezası sakl:ı. kalmalıdır
tasarıda

kesin ifade

öl~ cetasının karşısında

ıaşmış

insanları

affınızı

Bir ikinci husus,
madd.esi bugün
nulamaz

kullanmalıdır.

meslektaşıarım

tadili iktiza ediyor. Hiç olmazsa

ro, gerek
la

bağlı

vatandaşın

hakini.

bağll.

tahkikatını,

beyani

olma-

temas ettiler;

Anayasamızın

ödennedikçe mülküne el ko-

kaldırmış vaziyette~iir.

vatandaş

38 nci

mülkünün

beyanı

Bunun acilen
ile

bağlı

ka-

kalmadan herhangi bir taraftan gerek ida- ,

şahık tarafından açılan

kalmadan

canavar-

istirham ederim.

maalesef ortadan

hakim bu beyanla

açıdan

hakkımız

tasvip etmeye

vatandaşın değer parası peşinen

p:ı;-ensibini

lırken,

salınayı

açı

Çünkü, hümanist bir

olurken, yine hÜmanist bir

cemiyet içerisine

dığı kanaatındayım,

ve Yönetim Kurulumuz bu hususta ra-

tenkis veya tocit

davasında

tetkikatını yapmalıdır

bağlamalıdır.

bu beyan-

ve hüküm verirken

Bu biraz daha müstaceliyet arze-

den bir konudur, bunu da muhterem Yönetim Kurulundan istirham ediyorum.
Dir husus da kendi mesle€;imizle ilgili bir husus.
tekrar dile getirdiler; baro
alma

hakkının

şudur,

kuruluşlarında

Arkadaşlarım

arkadaşlarımızın

genç

temini. Bu bütün barolarda o safhaya

gelmiş

da

vazife

ki, kanaatim

gelecek sene Genel Kurul delegelerinin seçim senesidir, bunu bu-

rada arzetmek lüzumunu duyuyorum, belki gelecek sene kanunen, yani eldeki

avukatlık

kanununa göre delege

toplantının yapılması

mecburiyeti

yan budur. Bu müstaceliyet

hakkını

haiz olmayan kimselerle bu

hasıl olacaktır.

kesbetmiş

Bütün barodaki cere-

bir konudur.

Bir üçüncü husus, gerek muhterem Genel Kurulun, gerekse
tim Kurulunun senelerden beri
efkarı

umum.iyeyi

kanaatı

yorulur,

budur.

çalışmasının

ilmi

ağırbaşlı

celbedememiş olduğu kanaatındayım.

Bazı

meseleleri biz orto.ya

hazırlarlar,

ato.rız,

sayın

olduğu

YöRe]

kadar,

Bendenizin acizane

burada

&rkadaşlarımız

fakat maalesef neticesi bize malolmaz. Bir misali
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bugün ölüm
bir

yani enine boyuna tetkik ediyoruz, acaba

şekilde,

leştiği

takdirde biz bunun hakikaten varisi
değiliı:ı.

kanaatte

te.kipçilik

na da

olı:ıuş

arkadaşlariı:ı

beni,

eğilmek trıecbur:lyetinde olduğu kanaatındayım.

konuşulup

nu-

netice sat!;lanmayan bir

husustur. Belki basit bir mesele gibi görünür,

çılrnıs,

husu.su. Bu

bizirı

kiye'de, yani avukat

artık

anı:ıa hattızatında

benio

kanaatırın

için bir prestij vaziyetine

değilde,

avukat 8ibi

göre bir ihtiyaç
Çünkü Tür-·

gelmiştir.

aklı başında

haiz olmayan kimse:

taşıma ruhsatını

ehem-

alabilmeleri için yönetmelikte

Avulmtların tabanc::ı. ruhsat::ı.

değişiklik yapılması

liğe

Ben o

ve avukatların meydana getirdiği Barolar Birliği ku--

Bir husus da, senelerden beri

de ı silah

bu gerçek-

etmek isterim.

işaret

olmaktan

ağır

noksan. Halouki 'r.iirkiye'de hukukçuluk,takipçilikte

vasfımız

biraz ·da takibe

ı;ıiyetlidir.

yarın

olacakhoııyız?

ÇÜnkü, çok ai' buyursunlar muhterem

avukatlık

bilhassa
ruluşu

kl anma.sı_..ırı.evzUu.dur •.Bunu gayet

cezalarırun..xa.evzuatt.an ayı

bir insan

değil-

yok, fakat bu yönetme-

göre, avukatlık silah taş:ı.ma ruhsat:ı. almaya manidir. Başımdan geçen

bir hususu

arzedeceğim.

Çiftçi olarak

rıüracaat

şitahi beyanı,

caat ettim, iki valinin bana

ettim, iki valiye müra-

Hayati bey biliyoruz çift-

Çisin, fakat avukatlığı terk etraen lazım bu ruhsatı alabilmen için demişlerdir.
ğır.i

elimden

binaenaleyh, bir
alıyor.

Bu da

mesleğin

bana

verdiği hakkı

rııüstaceliyet kesbetoiş

benim

avukatlı--

bir konudur. Bu uesele-

nin de halli iktiza eder.
Vakit

ilerleniş.

ni.zin vaktini fazla
ı:myorum.
şehirde

likten

Gerek

rııuhterem Divanın,

alrııayacağıu.

Konuşulacak

gerekse

mUL~terer:ı

mevzu pekçok, fakat

heyetikonuş

Bu arada mensup olduğum Elaz;ı..ğ Barosu ve şahsım adına bu tarihi
Sarasun Barosu

dolayı

selanlarırıı.

ı;ı.ensuplarının

kendilerine

CAlkışlar)

bize

şükranlarımı

gösterdiği

arzeder,

aşırı ı;ı.isafirperver-

saygılarımla

p.epinizi

\'
\
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BAŞKAN- Teşekkür

Sayın

Yekta Güngör Özden,

buy~un.

Y~TA Güı~GÖR ÖZDEN (Ankara)-.Saygıde~er üstntlarım~ değerli ko-

nuklar, saygıde~er Başkanl:ik Divanı ve Sayın Bc.rolar Birliği Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyeleri;
Zauanın

kadar

gecikmesi ve beni

yakındıkları

rahatsızlığının

sayfa

tır başlr~.rını değil,

benin

yakından tanıyan arkadaşlarırııri

gelnesi nedeniyle

başlarını

konuşmalarıının

okuyarak geçnek zorunda

sa-

knlacağın,

özür dilerim.
Efendim, yurtta,
işsizlikten,

lık

dünyada~olduğu

aydın işsizliğinden,

sorununa kadar tut;unuz da

gibi enerji

konut

kişisel

buhranından,

sorununda_rı.,

özgürlüğünüze

açlıktan,

yol sorunundan,

sağ-·

dek nice sorunlar

bizi kendi ortanına alnış, ad~ta kişiliğimizden, yaşamınızdan usandırmış
dururıdadır.
lı

Birde bunun üzerine

oluyoruz. Bazan

yeni bilimsel
1

1

düşünüyorum,

r;ıeslek sorunları

geldiğinde hepirıiz

acaba uzaya kc.çnak gitnek, sadece yeni

buluşlarla insanlığa birşeyler knzandırnak

için midir, yok-

sa dünyadan biran çekip kaçmak için midir diye? Ancak, yine de
ruı:,

ki, bir hukukçunun

şnrıda,

yurttaş

dort···,

olarak

sorunlulukları vardır,

düşünüyo-

ailede,

dı

toplunda bir siyasal parti veya dernekte bir hukukçunun avuk2.t

·olarak ödevleri

vardır,

O b.'l.lnndan ben Barolar

bir hukuk

Birliğinin bı,ıgüne

lundo., akla uygun, gerçekçi,
kutluyoruc.

kuruluşunun

ağır başlı,

da yasal görevleri

kadar

izlediği

tutunu

vardır.

o.kıl

yo-

olumlu buluyorun. v

bakından

Haklar kolay

verilr:ıez

(Alkışlar)

Arkadaşlar,

biz

başkaları tarafından,

haklar:ı.mızJ. verneyeceğiz.
alınır.

Bu ilkenin izleyicisiyiz, ancak hukuk ku-

ruluşunun diğer kuruluşlardan bazı ayrılıkları

var, bununla sözleriL'le

başlano.k isteriı:ı.

6235 ile 7303

sa;yılı

Yasalarla lViifuar ve lviühendis

odalarının

yasn-

\

r
1

....
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tüzel

larında

kişiliğin tanır;ıı

ğı

yoktur, ama

76

ncı r:ıaddeniz

bizirı

sosyal

yurttaş

olarak

avukatın

susnası

vardır,

"Tıbbiyede

kuruluşların bazılarında

Biz

ve Barolar

anlaşılnaz

bi hukuk
evvel

kuruluşları

konuşan değerli

Ancak, bunlar
nıksadığı,

da

oluruz,

birşey

da

in:::mılr;ıaz

bıktığı

var diye

der-

vaktinizi

alr:ıayayın,

yan konular-

dışında

istemiyoruz. Nedeni

şu:

oluruz, güvenil:aez oluruz. Barolar gi-

ve barolar gibi tüzel
bay ve bayan

ölçüde

onu öyle

bc:şka herşey çıkar"

gibi, kendi görevi

birliğinin uğraşmasını

kişilik~

:cıühendisten başkn herşey

bakr:ıayın,

kişilikler konuşr;ıalı.

üstatlarır;ıın dediği

diğer kuruluşların yakındığıuız,

Duruştmlarda

rır:ıızı

olduğu

öngören

Barolara yasaklanan

anıanında değildir;

doktordan

lerdi eskiden, acele söylüyorun kusura

baroların

dayanışmasını

görevlerinde tüzel

Ancak, Ancak, dergilerinde uimar ve

bulunan, bir ,söz

la

neslek

dayanışnayı,

lerinde, yurt ve ülke sorununda
anlar:ııyor.

ve orada siyaset yasa-

yapılrıar:ııştır

barolçı.rca yasaklar:ııştır.

siyaaeti

siyaset hukukçunun

tan

olnaı:ıalıdır.

gibi, izleneli.

artık kaı:ıu

Barolar öyle

Benden

oyunun da

konuşnalıdır

k::ı.

ki, bun- '

dinler:ıeliler.

görüyoruz,

sık sık sık

soru soran avukat

arkadaşla

hangi hakiı:ı dikkate alıyor? Burada onu da söyleyeyin, murafalarburada da

dinlenilnediğinden yakınıyoruz,

birbiriı:ıizi

dinleniyoruz. Beni dinleyen, benden önceki dinleyenlerin

gerekli ölçüde
sayısı,

din~

lemeyen insanlar da belli.
Arkadaşlar,
tı.

Bu

ter:ıelli

Birliğinin
Birliği

Barolar

bir yerdir.

Birliği
Eğrinin

gölgesinin hiçbir zanan

Türk anayasal

bütün Türkiye

kuruluşları

Larolo.rıyla

sesini duyurdu, kamuoyunda yerini yap-

beraber

zafer çelenklerinin birisi gibi

gölgesi de

eğridir

eğri ol11asıno. ir::ı.kan
arasında şerefli

almıştır

derlert Barolar
yoktur. Barolar

ve oluralu yerini

ve bu Türk Ulusunun

alnındn

Artık Ulus bizi beniı:ıser:ıiş···,
.
tir. Biz Ulusuninanı ve güveniyiz, bu.-da sardnaıiak zorundayız. Her
taşım:ıaktadır.

-~
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zawm söylüyorun, özgürlüklerin tümünün
cınc2.k,

özgürlük olsun,

yılda

geçen

arkadaş

çip

sc.ğdan

karşısına,

din gericisin,

arkadaş

se.tıl:cıışsın,

iınerikancısın ...

düşüncenin

heı:ıen kişilige

şünceı:ı,

onu

beni;:-ı

ler

söyleyen

yol, o da

yr:.pılacaktır

so.ldırnanın

dinlediğin

diyorun ki,

izlediği

her

ano. siz ge-

deyince, vay efenşey arkadaşlar,.

Yck böyle

cırkGdc:u;:ının

söylediğinde

ka:-

siz böylE.: düşünnekte hakl:ı,sınız; ':ıöyl8 duşünı:ıek daha değ-

rudur derseu,

kır:1dan

yazıyor,

beraberirı,

he.to.lısın

'I'ür-

da olne.z. Özgür düşüncenin tününden yanayı:cı ben, ko·-

:mo. o özgür

tılr:ııyorsan,

sen

cmladılar"

istedigini

söylüyor, istesin

düşünı:ıüyorun,

senin gibi

Özgürlüğün baskısı
nuşulur,

istediğini

sola

yanlış

söyledin beni

kiye'de bir tür özgürlüksüzlük var. Her

Türlci;ye 'de hertürlü

gibi, o

geregi yok, bu da benin bir dü-

arko.daşırı

dinleı:ıeli.

do. beni

O ba-

iı.nayC\SO. değişiklikleri kc_rş::ı..sındrı. Bc:roLı.r Birliğinin
akıllı

diye

yoldur, gerek0nleri

Ysrgı tt.y y11s~ı.sınd2.

zı:.c.ıc:.nındo. yapr::ıçtır,

ol rm töreni

seçin

yo.ptırnadıkları

za-

nan biz Bo.rolar birliğiyle beraber bu töreni Ankarcı 'd::ı düzenledik .. Bu
o.dalet tarihine geçecek bir törendi, orada berolar ilirliğinin Bc:şkrmı
arko.daşlo.r"

olo.ncc'. gücüyle gerekenleri söyledi

l2rı BsşkcuJ.ları, lı ükünet erkÔ.nları da onu dinlediler ~
çoğu

tider

hukukçu, biz devlet
yepenadı

değiliz,

o.rkedaşlo.r,

yargıtrı.y

do.

yargı

Bütün yüksek

ana Meclisin de

değiliz,

sıkıyönetiı:ı nc.hkeı::ıele.2inde

organ-

bazı

bozı

şeylE:.ri

ık-

uygula::J.a ho.-

ts larını, tutukevlerinde bezı olayların so.kınc21J. yönlerini şik2yet e·-

liği,

herzamm söylenir, bir inso.n

yömfreı::ıini

ler" Biz

bilnelidir. Verilen
şindi

nerede

istm:ıekten

şeyden

ziyade

olduğw~uzu değilde,

ziy.:ı.de,

veriş

nereye

terzı

Onun için bu sözleri söyledin. Jx:rolar

ğişikliğine

lcrşı

krirşı

çıke,rkt:m

lütfetnelide

öldürr~elere

ano.rşiy~,

kc:crşı

önerJlidir der··-

gideceğinizi

zorundc:;yız.

çıkr.rken,

:i.stenek düzenini ı

Dirliği iı.noyasa

çı~:cu:ken,

üni ver si tc cc e

düşünnek

biliı:ı

ölün

De-·

cezc.sınc.

özgürlüğünü

r
1

~
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önleyenlere, soknkta adan öldürenlere bu Anayasa
c.lanlnra knrşı çılm;:ılı nrkadaşlar.
Buro.da

önoı:::_li

(iı. lkışlar)
durı:::_o.k istiyorur:ı

bir konu üzerinde

kılıçlariyle,

lwrlc;r

hakiı::ıler karrırlariyle,

nüsandenizle .Jl.S-·

avukntlnr do. dilekçeleriyle

.

'

konuşurlar.

B2roların

diğer yargı

barulnr

rının sorunlnrını

.rol~\rl.

bir

sustuğu

organl.:.rı

bahane

koı:ıuş~.~~':ız

yerde hukuk
üyelerinin

sorunlccrını,

şerefli

üslennelidirler. Bu

ve ölüdür. O
yo.rgı

bakıudan

kuruluşl<Jc-

b:ı-

bir görovdir. Türkiye

ve barolnr birli(:;i bu görevi yerine getirrüşlerdir. Türkiye' de

Ancıyasa boşluğu vardır,

rBmwlidir, ana 'l'ürlüye 'de
lcın;::,?.z"

doldurulrrw.lıdır,
o.rks.daşlar,

Biz, afedersiniz söylenek
ccyrıı

(crünt:\Ör 'de

şekilde

söyler:ıişti,

birliği

Barolar

s~:.t';lanno.dan

adaletçi

zorunluğundcm dolo.yı

bunu
adcdet

söylü;;rorun,

o kadnr de[;erli bir ho.fto. evvel

öğso.ğsc:cyın
1.ı.s~

keri Ycırgı taydmı, ben ayrılno.dmı görevden linkara'da lcskcri Yargı tcıy .Jcş
kcınl.nı baroya kabul ettik ve ruhsatını verdik.

J k:::,dc_cr değerli hÔ-kinler

geliyor :ki, bc.rolarn üye olarak. Bunların geliŞine sevineniyoruz; Yo.rgı
böylo değerli hÔ.kir:ıleri ko.ybetti diye arkadaşl.:ı.r.
ayrılıyor lar, iı.nadol u da. y::ı.rgıç

O halde, gi tgide
Ank::::.r::ı

lwrcı

ycırgıç

'da

bulanıyorsunuz.

'da ll asliye oe.hkenesinin

bahsediyorurı

Bir 6 Eylülden

beş

tanesi

bulmnyorsunuz,

boştu.

sizG, B.n-

6 Eylülden 15 eylüle

kccdar ll c:sliye r.ıcıhkenesinin beş tanesi boştu c:rkadaşlar. Hakü:lerinde,
görev ;;T:::.:ı,;:ıcıyorlcır, peynir eknekle geçinen h2kinler var. Ben ağle.;ynn
Yr;.rgı ta,y

üyGsine

rastlo.dır:ı

geçen

Arcksr'":. 'y2. getireliler, burada ev
ri.ni

karşıh'.;'{r.}:.:ıyorun

ro.kHıız

çocuğuno.,

di..-~:

cak,

demin.

Herr;ıeyi

birşeyi

ait

arkadaşlar.

yargı

kuşkusunu,

çocuğuuu...'l

istekle-·

orgnnındn çc\lışanların,

kendisine o.it

herşeyi

istiyor. Devlotten istenecek

bı-

kuşku tnşıno.do.n

Türk Devletinin görevidir. Biz Devlet

birlikten istiyoruz. l:5irlik

gönlürıüz

Niye beni fo.len ilden

ki.rası vere:ıiyorurı,

diye. O halde,

eşine

çölış:ı.'\sını so.ğlaı::.ıak

yıl

değiliz

du-

yecpanaz kL. B.n-

lıuausların

istecenin
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1973

Arkadaşlar,
bazıları

ler oldu,

şisel konuşuyorurı,

konuştukları

nizi

yılında

da 1971

IVInr"~ıp._d_an

katıldığıo,

için

ve aklanon

onlnrın

döneı:;üe:ri

çıktı, bazı değgşiklik

baz1 yeni yasalar
son_ta

;rürürlüğe

görüldüğü

için, ben

üzerinde duruuyorUD, tüzel
bence de

konuldu. Bunda ki-

da. var. Ancak,

katılm:ı.dıklarır1

1973-74 Genel Kurulunda

hesabını

lışr:ıa

~irliği yapual~dır.

Türkiye barolar

sınırlıdır,

bazı arkadnşlnrın
kişiliklerin

bir konuyu

nrkadaş1ar

geçiyorun, vnkti-

onları

düşündüğünü sandığıo

beri

Yasasının

getirdiler; stajiyerler konusu. Sta-

Birliğinin

jiyerler konusu Türkiye bar.olar

bir konu. Bu

kuruluşun,

Iv~eclisino

Türkiye Büyük Millet

de üzerinde uzun

daşınız

olarak bir evin

sunulnadan önce Türk :Oil Ku-

diye

konuşuyorur:ı, arkadaşlar bilirlerı

konulardan birisiydi; Be.rolar
yapılan çalışnalarda.

arkadaşlar,

:Leri var.
kere

da benio bir

harcında

hen de

Söyleı::ıek

lüktür, bilgi

Stajiyorlere

.

şey

doktorluk

neden yürütülecek, rahat

vex,

-bir arka-·
gücün

fi~r

tartışıları

Üzerinde uzun uzun

barolP.rı olaro.ı~~

yardır.ı konulnrının her:ı akçnlı

üzerinde

durı:ım:ıız

istayen insan az

r:ıesleğ;inden

kadeoeleri

bak~mından bazı

eoeğin

yapnış

kurulnadan Türkiye

Eıesleki bakından

kolay, çok

avukatlık rıesleği

Birliği

yıllardan

sayılı Avukatlı.k

1106

rucu üyesi ve baro genel sekreteri olarak redaksiyonunu

var

ça-

alnayayıo.

~ncak,

v9.,r

bunlnrın

yapılabilecek

şey

yönü

gereken yön-

verir derler. bir

de önce, tecrübe en iyi

aşnndan,

bir neslek

bazı

çizgiler geçil-

değildir.

Stajiyer

bagınsızlığı

hendo sto.jiyer

barosuna veya ilk

l8rdrı

falan veya filan nüvekkiline

rüyoruz.
lere

Barolar

Bunların

yardın

kadar önenli

üzerinde uzun

konusu ile

kıden

konulardır.

Dirliğine,

karşı

muhtaç ve

ayrı

bir

go~el

Stajiyerler konusunda

şu

yıl·-

bağımlı duruı::ıa düşü~

ıizun konuşoak lazın. K2nıoca

konusu

ar~

diyoruz,

kaa.e.şlarınızı her:ı baroların ı:ıesleğin serbestliği,
arkadaşlarınızı

göz~

stajiyer-

kurulu gerektirecek
var; hop söylüyoruz

1

J
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kişisel

oLm

şeyleri

söyleuiyorurı,

voreceğiL1

bir iki örnek

arkadrtşlo.r beni tanısın diye. Ben ndotindir, Başkanlığı nasıl bırrtktın,

go h; cek. yıl teveccüh etse bile genel h-urul

üyeliği

de

isteneyeceğicı,

o-

nun için söylüyorun. Benı bir hnkiu sggara içiyordu, geçtim knrşısın::ı,
sigmcı iç::1ediğirı

zirıki ne dedin,

arkadaşlo.rın

hnlde,

"l~c:

bilirler,

o sigcra?" dc:dL Si-

sigcrayı bıraktırnak zorundu k2ldı.k"

Bir h5.kin cübbe:siz

dw:'uşnG.yc. girdi, hnkin yok dediı:ı bu:rado., rw.hl<::et:ıc.: yok. Ben vo.rır.ı., dudL

Kir;.siniz'? H2kü:,. Hangi hÔ.kiu dedin? 1956 da geçti burilar, o.rkadnşlnr:cc
bilirler" Bir
bqşkcı

dı.

şeyler be.şırJızdan

Biziı:

v.c-,r.

::rkado.şın anlP.ttı,

geçti, bir

içinizde de böyle

Y.-:crgıdGn

nurc:fada bu

işlerin

başka

dnha

dortlonnolorin sonu gelnoz,

işh:r

oldu, heyet konusu,

2rkadaşır:ı rcnlattı,

çoğunu
Gricık,

çoğu

yc;p:Ll-

yapanlar, çok olaylur
kuruluşlar:ı.. yı:pr,~ti:.;a

:v~l'= lÔ.zın. l:3irşcyi söyleyeyin, son yıllard:::t yüksok yc;.rgı orgcınL:.rın:m
SP.~l].n başk2nl:o.rının ör.cülüğüyle; telgraflcırlo. belli ı YüksGk Hilkic.~er ·
:r=urulwıuxı. büyük anlayışıyle gitgide kötü örnekler czal;:ııştır. Sui:üscl

nis~l oL.~nz derler. :Giz scıkıncalı, pekküçük ;,o_ykJ.rılıkları gcnelleştirir)
y•;re;:ı kuru:_;lc.rın:c, karşı

gitneyelir:ı.

Bir

yöı;ıteı:ı Lıes0losidir.

-KişiseJ.

do

olnc.ynlın, aeG. kuruh~ş1arın başı ile, kuruluşlcı.ra.rnsı ilişkiler le haküı

ve

s:.?.vcı.ların tutunlarını düzenıeyebiliriz,

düzu'J.lenr:ıiştir,

Ni te kLe

Ti.i:ı>

kiyo ~zırolrcr Birliğiyle Ankara Barosunun aldığı iki oda, Bursa Darcsund=ın

bi:::'

Dvukatın

Ankara 'de.

yc.rg1. t::ıy üyesinin,
_ ycruz,

avı.J;;:cctc. odG

du.-;i,stir k:i

~

ben

yaptığı basın toplantısından

alın odaları

verin

biz tuvo.letten

derıesine rağnen,

Bqkcınlıktlli'l

gittiğiu

ve

devşirrıc

Yargıto.y

deniştir :::ırkedc.şle.r.

lık seğl.':mcıbilniştir"

olı:ıuştur? Snyın

Kurülunun
yır;:ı

ve

girişinleri'

nüsan2.hnsı,

bc:;rolc:rın daynm.ŞLl('.Sl'

hoşgörüsü

ile

bazı

birç(ık

odalarta o turu··

Yargı t-:.1y b'1şkanı

z::cDcm bu odalccrJ. al::tbilirsiniz
Bu neyle

sonra

Cevdet

üy0si olarak

öldüc:tüı:ı

Du seviye:, •bu

Fnruk Erer;' in,
:3ercl ?~r

l,1entoş

;,rcıkın-

Yöneti::.ı

birliğiDiE cu;1:J-

b2.rolc:c::To. giriç:inleriyl(c

olnu<ş-
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Der:ıek istediğir:ı şu;

lı tutur:ıları, dururılar:ı,oır:ıp_kta, hakirı

edenezler.

avuke.tların

hnkinlerin önünde,

geçen

Bağlantı kuruyorUıı,

sakınca

bazJ..

ve savcıların çoğu öyle hareket
da söyledin; acaba

yıl

biz kusur-

suz muyuz?
Arkadaşlar,
şa

olanak

hak

arkadaşlarından,

okuyacaklar,

olan,

kazandıktan

gençlere

olan,

o.partnanı

kısı

Ankara Barosu

olan

başka

adı

dört

kurur:ıundan aldığı avukatlık

ücreti var.

Başba-

dedi ki, biz devlet kurunundan veyo. kat-

başvurdu,

için

başvuranlo.rı

varsa verueyiniz ••• Aua

tarın.

inıuyoruz.

Her yerde

Gençlerle

olduğu

lütfen inceletiniz, bir

arkadaşlar

kıdeusiz

ve aleyhindeki fikirleri söyleuiyoruz.

raftarın.

biz hep bize; rabbe-

arkadaşlar

Ded~ğin

Bazı

aranızda

tjelsinler, genç

gibi, bunun lehinde

arkadaşlarıuız

bir diyalog

gibi barolarda da gençlerin

onlar bulunuyorlar. Hatta örnekleri

liyorlar, bu oluyor,
bunların koşulları

en genç

görülı:;:ıüştür,

arkadaşlar,

ar:ıa avukatlıkta

nedir,

bunların

bu

gelı:;:ıesino

üzerinde

beşi

olur, ne zanan

ayrı

ayrı,

ta-

tarnf-

kullanıyorlar

barolarda son

tünü bird.en,

nasıl

söylediler,

kurulunsına

Zaten bizler onlarl.n oyu ile geliyoruz, oraca oy

beş yılını tananlanısıı

arkadaşlar.

send~kadan,

gelsinler otursunlar •.• Kolay.

gerekçelerine

:J:·_raksınlar

beşinci

beş

na hep bana diyoruz, ondan sonra
arkadaşlar

istiyorun.

bazı

avukatları

üçüncü, dördüncü,

olanlar vo.r,

arabası

kuruluştan avukatlık

yerde

işini,

dokundu,

sürdürelin .•• Ben

geçecek, Türk

zabıtlara

bıraknalarını

genç arkada-

deı::ıin o.rkadaşıu

avukatlığı

birinci, ikinci

dernekten, üç tane kamu
kanlığa

sonra

genel söylüyorun,

bırakınız

danışnanl:ığını
Hanı

geçiyoruz beri tarafa,

sağlayalın,

yaşlılık ayrı,

yarduı yapalır:ı,

diyoruz ki, stajiyerlere

yıllarda

birdon seçiolualıdır,

tek tek durnak

lazır.ı.
Burcı.do.

ben Barolar

Birliği

yöneticilerinden ben

birşey

daha rica
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daşım

bütün avukatlara bir anket

söyledi,

açıp,

çünkü dertler

yargıda karşılaştıklor~ aksaklıklar

uzmı,

nelerdir,

her arka-

avukatlık

yasası için neler düşÜnülür, bunları tek tek toplaması lazıınarkadaşlar.
İyi

bir tasniften geçirip tespit ettikten sonra bu sorunların üzerinde

·.daha iyi

düşünürüz.

Ne buradaki süre yeterlid;i.r, ne sizin

sabrınız

buna

yeter, ne benin gücüm ·buna yeter.
Disiplin
~,

konuları

elinizden geçiyor. Görüyorsunuz

arkadaşlar,

disip

lin konusunda barolar yeterli karar vereniyor, güçlü karar veremiyor. Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulun:ın+ da bun~an yaıtı:tffi.i:l:r!a:B:yıızı, seziyoruz. Demek ki; biz avukat olarak.kcndiniz üzeriınize düşenleri yapnıyo
ruz.

Yapnadıktan

sonrn geçiyoruz

karşı

tarafa, Etajiyerlere

şöyle yapalın,

genç arkadaşlara bunu ynpalıın, bu olanakları sağlayalın •.. Yok. Önce biz
bize düşeni yapalın, ondan sonra karşınızdakinden bekleyeliu. Hakim ve
savcı ilişkilerinde de ben aynı şeyi öneriyorur:ı. Bazı arkadaşlar diğerlerüıi

gaumazlıyorlar,

bazı

arkadaşlar

kendi

barolarının kararlarının

al ey

inde hnkimlerle çirkin konuşnalar yapıyorlar, bunlara rastladık arkadaş~

lar. Bu baro ne oluyormuş, af edersiniz, ne yiyornuş da hak.iı:ıleri şikayet
ediyorrıuş •••

oldu, Baro

Düşüyorsınıuz işin

üzerine, dönüyorsunuz

Başkahlığın s.ırasında :aastladın,

arkanızı, tartışna

bir sigorta

avukatı,

isin

verniyorun,. ama .söylüyorun, zapta irıza atr.ıaktan çekindi arkadaşlar. Ha-.
kin

duruşnayı, davalı

yoruu

davacı

vekili. kabul etti, yarır:ı saat evvele alnış, geli:
.
.
'.diyor
Hu k u k na,h.k enesı,
. d ava sı.
vekılıyı:tı,/
· · ki
· 'daldın
uruşnayı...

zin davanız değil diyorum, benim davaındı nasıl alırsınız .•. Aldın diyor,
nereye ·giderseniz gidin. Dönüyoruu• sigarta
ten çekin:iyor.

Araınızdq.

biz bu

dayanışrıayı

avukatı

inza etnek-

kuranazsak, ki bu bir örnek-

ti+, birçok örnekler verilebilir, bu neslekte bir
kün

arkadaş

aşar:ı.a kazanuanız rıün.

değildir.

Baroliuo

Birliği

ne yapacak'? Ilieclis

değil

ki:, otursun

yasq.yı· çıkar-
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Söylüyorun,

arko.nızdlin

kıvılcınlo.rı

geliyor, hissediyoruz
iki

yıldo. çıkınazsa

işgal

edeceğiz

ni

belki

vereceğin,

Altı

:c;.y

için söylüyorun,

belki

sakıncalı

bir

eğilnesi

şey söyleyeccğiı:ı;

nüjde olarak

bulacaklar bu yöntEmi, Ankar::.

çalışnış

arkadaşlardan

tı;.sarı hazırlc.dı.

birliğini

gereken bir konudur.

yıl Yönetiı:ı_Kuruluna verdiği

ve bu konuda

çalıştı,

eylene geçip,

üzerinde de Türkiye Barolar

konusunda size birtek

Genel Kurulunun geçen
Bı;.şlcmlardan

ana Mecliste de

sakıncalı bulduğunuz

biz de

kuralları

meslek

rastlarıadığır.a

A-1nıkc:ı.tlık Yesesı

yıl

çıkıyor,

bugünden

yanardağlar

geliyor,

arkadaşlar?

Arkadaşlar,

rnporunda

gelecek

ırnaklar

diyoruz büyük

bazı

görevle

bir

koı:ıisyon

.ı:.ıarosu

eski

kuruldu.

Dört sayfa genel gerekçe, sekiz

sı:ı;yü:c nadde gerekçesi, 21 sayfa naddeler olnak üzere Reşit Ülker beyin
tnsarıyı verdiği öğrenildikten

sonra Barolar

Birliğiuizin

görevi dahc.

özel, çünkü bütün barolara sor2.cak, nütalaa alacak, verecek, oluazsa sa:kı.ncnlı

di.

olur, bu

Kıden

ı:ıilletvekillerince yasaı::ıo.

konusundan, stajda geçen sürenin

5 nci uo.dde,

~

bazı

Danıştayın tutuııuna

Bunu do. size bir bilgi olarak
Arko.de.şlar,

lıı.ılar yo.pnıştır.

Türk uyruklu

Kibrıs

sayılnasına,

154

ncü oedde 1

kadar bütün konular içeris:Lnde

vo.rdır.

sunuyorur:ı.

sorunu konusunda Barolar

:birliğ_i

gerçekçi

atı

Ancak, İngiliz Hükür:ıetinin yurttaşlarınızı deneyeceğin,

insanları

bütün hukuk

.kildcı b~lunr:ıası karşısında

diride de buna yer
Arkadaşlar,
yasası,

teklif ettiril-

organımı

hatta ceza

kurallarına aykırı

siz uygun

verilr:ıesini
arkadaşının

bulursanız,

birisi söyledi. Ceza
taslağı

şe

burada hazirianacak bil

istirhao ediyorun.

yasası taBarıları,

biçinde tutuklu

(Alkışlar)
yasası,

Barolar

ceza yönten

birliği tarafından

hazırlarwbilir. Hakinierin Danıştayo. başvurna yôllarının kapatılrıasına
ilişkin Anayasa değişikliği, hakin teninatı konusunda en sakıncalı oad-

clolerden birisidir, üzerinde bunun özellikle durulo.bilir. Ko.rakol olay-
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lcrı

ve bunun ötesinde

avukatı

insanların baş~nda

anlayan

Avukatlar

en önenlisi,

arkadaşle_r

ne

avukatlığın

olduğunu

ovukatların

herkesten çok

kinsele~ olnası lnz~ı:ı

gelen

herkesten çok

anlaı:ıall.•

gelir.

Bize herkes

bckıyor. O bakınqan, avukatların nesleki scrunlulukları, vicdan:i sorun-\
lulukları

gerekiyor. Bunda sadece Barolar
b.o.ksızlık

olur. :Bütün

~irliğinden

isteuekte bir

zorundayız.

b.akk~tıl.Z

Arkadaşlıu-,

öğreniyor.

biz ortadan

Bunlar~

ve yüzümüz

konu kesini

avukatları

önerıli çalışnayı

kesirıi

özellikle 12

birşey

ko.daşlarınıza

be?.şk;:üarından birşe;y

Darelar

sayıl:J..

kanun hükuündeki Kararnnneylo.

devlette

bakıl~yor.

Halbuki o,

ileri sürse, ona uyup uyuanak takdiri ve

<me?. öyle

de~il,

kısacak

zı danışuanlar görüş vertıek

:J.ettc

çalışan

Bunun

yanında

bulunan

şö~le

hukuk de.-

yöneticinindir,

kararı

kalıyorlar.

Larolar

konusunda Barolar
arkadc.şlo.r.

Birliğinin

dev-

bağı:..ısız

çalış-

daha

girişinlerde bulunulnasını

Orada hukukçu yok

olaro.k kendi

veya böyle istedi diye, bo.-·

Devlet Personel Dairesinin

o.vukatların hakları

çalışan

bo.ğınsız

arkndaşlarınızın,dan~şı:ıanlo.rın

Müdürlüğünün kurulnası

bulunrıClsı lÔ.zın.

diye,

zorunda

yolunda daha gerçekçi

~aları

nunlar

avukat

\

aykırı girişinleri,

görüşünü

yönetici

kanu

birliği yapnıştır;

verilnenesinden ileri geliyor. Oradnki ar-

değerin

nenur gözüyle

dönüp

içinde on takdir edilen husus-

so.yİ:ıanası,

devlet yönetini

gereken

rıışrıanlarına

Bunlar üzerinde

kaldıraı:ıazsak,

daha vnr; Devlet yönetininin hukuka

yo.rgı kararlarını

yapn2sı

olı:ınz.

lnrdan birisidir, en
avukatlarının

'Dunu

avukatların

yani kendinize çekidüzen verenezsek

b2şkasından,

değiliz;

hala yürüyor arkadaşlar; bir yurttnşınız ölüyor

Vnn'da, ailesinden evvel falan avukat bunu
ince ince durnak

beklenek zorunda

hatta bütün

baroların,

ıSzın. Basılı ı:ıektuplar

Ancak

ntılıı:ılar Türkiye'ınizde

ve bilhassa bilgi yönünden yeni yeni

oluşunu,

gönül diliyor.
Başbnkanlık

Ka-

Birliğinin girişinde

Onun için kanu kesininde

gecikerek yerine getiriliyor.

Başko.

okulları

r
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bitirenler gelrıişier, uzr;ıanlık arananları değil.
Bı:ırolar Birliğinin

Adliye IVIeslek Okulu da Türkiye
le

duro.cağı

rı

da

ğınız

bir konudur.

vo.rdır.

Geçen

Sık sık

yılkı

Darolar

bildiride genel af için

yasasının çıknrıLıasının

af

yasasının çıkarılunsının sakıncala

Dirliği

konuşuldu,

koyduğu

ortrrya

ekonouik ve hukuksal nedenler,

üzerinde özellik-

Yedinci Genel Kurulunda
sık

ana bir ülkede de

aldı

sık

af

psikolojikten tutu..'J.uZ, sosyal,

sakıncalar

çoktur, Türk adliyesinin ola-

nakları üzerind~ durnak lazındır. An~wo.sa J;iahkonesinin, Yargıtayın "ye-terli binaları hala yoktur, Yüksek Hakinlerin binası yoktur arkndaşlar.
olnayınca,

Araç-gereç

hani "Verneyince Mabut neylesin Sultan Mahnut" ben-

zetnesi gibi, kendilerinden iş beklenek de yok. İşte Sarısun adliyesi
karşı:~azda.

Türkiye 'de daktilo

dcn dosya alan icrn
sürece icra

şeridi

nenurlukları

nerıuru-avukat

yönlerinden herzaDan-

olrıayan

arkadaşlar.

var

ilişkisinin,

yakınrıakta

adliycler var. Avulmtlo.r-

söylerıeyi

kendiDizi

haklı

dişi;yle,

tünde

başorısı

en büyük

olrıuştur.

Türkiye

Ben Barolar

baroları,

olc:rcık politikanın dışında

J.nr

olı:ıuşuz,

hnngi
veya

ğeri

Türk

buluruz.

barolarının

Türkiye barogoleneksel gi-·

kurulunda,

söylüyoruı::ı,

onurlu
ışık

Darolar

organlarında

hep

:Girliği

karşı

tutucu insanolalJ.n~

Kurulundcı.

Genel

birleş:r:ıişizdir

arko.d.aşlo.r" ı

içinde ibretle izlenecek tarihi de-

bir örnektir bu

dnvranışıı::ıız.

HükÜL:'.et neselesinin Türk hukukunun ve denokrnsinin
gösternek isteyenlere

dolnyı

avuke.tlaı:·

hangi partiden olursc.k

olalıu,

dışırıızdaki palitikacılar

olan, öyle

ençok bu konudan

hukukçuları şerefli,

olnar.ıışız;

sahibi olursak

bcıro yönetiL'ı

Birliğini

hep onlara yol gösterici ı

r:ma onlara ran

düşüncenin

nu$ bizin

Türkiye

bazJ.

Türkiye Barolar birliğinin günlük politikrının dışında ve üs-·

tutuluası

kutların.

arkadaşlar,

kalkiladığı

scı.kıncalı bulduğuc

Bo.roların,

HüküDet Deselesi çok büyük bir sorundur.
larının

Bu ihtiyaç

çıkılr:ıasının

bildiride yur

z::w.fı

clar2,k

alw:<sını istiy-::ı-

'

run. Hüküuet sorunu Türk hukukuilim :_ ·ıve
lüğünden değildir;
değilde,

tarafsız

Türkçesir
öyle bir

olup

davranış

değildir.

olr:ıadığını,

bekleriz? O

Barolar

gibi, hukuk dilindeki
Birliği

ve gerçekçi davrannak

o

bakından

~irliğinin

arılaşoayı,

değildir

yapmalıdır.

öneoli bir

diyoruz; daha

zarw.n

okuduğu

son

anlayar:ııyor

o yasaya biz

yıllarda bazı yargı

de kendi iç düzeninde

Türkçeleşneyi,

her organdan istenelidir;-bütün Türk

öncülük

tabi.

koşuluyle

~irli~inin

vatandaştan

devrinci

Türkiye'de Türk

va-

nasıl

organ-

geliştirdiği
atılını

Baro-

avukatları adına.

değildir arkadaşlar,

Seçin düzeni konusunda da, politika
Birliği

açıdan

biluenek bir tarafa, o konuda

ynsayı

Yasa dilini anlayauayan bir

larının yaptığı,

lar

özür

ve kötü-

zaafı

ana buna politik

hukuk dili konusunda da Barolar

yasayı bilr:ıenek

tandaşır:ıız.

dolayıdır,

gerekir. Kanunu bilneuek özür

ynsanın

uygun bir

tutunlardan

açıdan bakr:ı.ek

Arkadaşlar,
çalışna yapr:ıası

bazı

bir

der:ıokrasisinin

Barolar

Anayasasının öngördüğü

an-

landa gerçek tek dereceli seçin yoktur. bu konuda üzerinde hassasiyetle
duruluası

gereken bir konudur. Çünkü birçok sorun dönüp

nahkenede bitiyorsa, birçok sorun da dönüp

dolaşın

dolauıp nasıl

yasana

organlarında

bitiyor.
Barolararasındaki dayanışna,

konusunda Barolar
lerdi,
nek

onları

dcrnek

raporunda daha

hepiniz biliyorsunuz,

açık şeyler

ilişkiler

gönül isterdi, bek-

Yargıtay Şubattan

itibaren dergi

biri iki ayda bir, biri dört ayda bir. Barolara karar gön-

olanaklarını kaldırıyorlar.

ana

Yargıtay

rı,

hukukçuların savaşları,

savaşları,

barolarıarasındaki

görenonenin üzüntüsü içindeyiu. Dirte tehlikeyi haber ver-

durunundayıu,

çıkarıyor;

Birliği

dünya

Arkadaşlarınız

Dergisi resni bir dergi

fikir

savaşlexı,

gileri bunlar için en iyi

gerçekçi,

olduğundan,
akılcı,

abone olabilirler,
orada hukuk

tabi politika

uğraşla

dışındaki

düşünce savaşları yansıuayabilir.

araçlardı.

Ancak, kararlar elinizden

Baro dera-l:ı.ndı-
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baro dergilerini

liğinden

Baroları

nanında istediğiniz

yolları

üzerinde

Bendeniz Barolar Bir-

rica ediyorun; !znir Barosu dergisini kapatnak zorunda

Ankara, !stanbul

bunun

çıkarma olanağı zDrlaşır.

gibi

kaldı,

dergilere büyük para veriyorlar, ana yine zaçi.knıyor.

a:t'annah, bütün Tü:t'k

Bi:t'tek dergi olabilir ui,
e.VUkatlarını

olarıaz nı,

d oyuran güçlü bir dergi

durulnalıdı:t'.

Arkadaşlar,

b~ada Eıon

sözlerini

şöyle

söylenek istiyorun, fazla

zamanınızı alnayayım.

Ben, bi;rbir1erini Öldüren, birbirlerinin fikrini

saygı

anlayışla karşili:mo.yan

ile, sevgi ile,

Ana acaba bizin onlara iyi öncülük

gençler için

etned;l.ğiı:ıiz

üzülüyorını.

konusunda bir

soruı:ıluluğu

nuz yok nu? Acaba her gence Atatürk'Ün büyük nutkunu okuttuk nu
lar?

Gençlere yol gösternek

zorundayız,

arkadaş

onlar'a iyilikleri,·kötülükleri

göstermek zorundayız.·Ben bütün bunlnrı Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün giderek

u..'l'lutulnas:ı.nda

ziyoruu; bu

buluyorur.1. ·Ondan llergün

beiüı:ı kanıı:ı, bağışluyın

beni,

uzaklaşıldığını

kendince se-

katılnuyabilirsiniz,

bu da beniL1.

görüşün.

Arkadaşlar,

kuşağı

sosyalizuin tebessününe dahi

tahanrıül

etneyen peykler

çevrildi. Bir tarafta petrolü sil8.b. gibi kullanan ekonomik girişim

ler var. !ran':ı.n silahlam:ıasından Küveyt'e kadar tutunuz, .bir tarafınız
da

faşist

r:ıakta
diği

diktatörlükler var. Türkiye

olan büyük devletlere
yolda ve yönde

ro.ğnen

şind:i,.ki

bundan 50

ilerlenektedir~

21 nci
yıl

Yüzy:ı.lda

yolunu arn-

önce Atatürk'ün göster-

Biz Türkiye olarak Atatürk

etrafında

birle9ebilsek, bugün sokaktaki çocuklar birbirlerini öldürnezler, bir
re j

üı bunal:ı.r:ı:ı.,

O

bakından

leşnesi,

Atatürk'e

bir hükümet
rica

bunalını

ediyorur:ı,

bu ilkenin üzerinde
karşı borcuı:ıu~dur.

bile

olr:ı:az.

(Al kış lar)

Türkiye'nin Atatürkçülük

önerıle durulno.s:ı.

etrafında

hepinizin önce

bir-

insanl:ı.k

ve
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Geçon

bildiride

yılki

ve Türkiye hukuk

hukukçuları

erı:paryalizı;ıe,

onu tekrar etnekle

vardı,

kuruluşlari faşizne,

kor:ıünizue kHr'şıdır,

karşı

anarşizne,

devatı

olnakta

Türk

yetineceğin:

hertürlü

edecektir.

So.ygıla:t'ıuıa4 (~Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN~ Teşekkür

ederiz efendin.

Söz sırnsı Şükrü Aknansoy beyde 7 buyurun.
,şüKRÜ AI\:NıANSOY

Yekta beyin

(Bursa)-

Say::t.ıi :Unşkan,

konuşnasından

sayın neslektaşlnrın;

sonra benin iQin cidden bir

btışlanıştır.u Deniştiı::ı

oldu. Geçen sene de sözlerine bir tnlihsizlikle
benden evvel

konuşan arkadaşların

bir gece evvel
kalr:ıaı::ııştı.

günü söylüyorlar, söyleyecek sözün
ana

s2yın

eski Ankara :Sarosu

sonundn

beniı:ı

söz söyleyecek

J.i~

Başkanı

~anssızlık

ettiği huluıkçu

--\

ertesi

hazırladığınız,

Bugün en son söz bize gel-

Yekta beyin, gerçekten hitabeti

necalir:ı der:ıeyeceğiı:ı

de, ifade kudreti içe,...

risinde, yani bir aczini ifade edeyin, ifade kudreti içerisinde
Efendiu, birkaç

değiliu.

tıeslektaş arkadaşının eleştirileri arasında

ve ekononistlerin

ki,

tenas

toplantısı hakkında kısaca değinnek

is-

dayalı olanlarım.n

çö-

ti;yoruu.
Rc,porda hukuk.l

sorunlarının

zür:ıü

için bu

liği

hur sene hukuk ve yurt

toplantının yapılncağl. bildirilı;ıektedir.

kendisini yenilenoktedir.
sı

uelindcı

LW.k

s8runlarının

okonorıik

soyahat

ckononi ile
lmlır.

hakkın

bir yenisini

hukukçu ve ekononist

ekanoniye

nedenlerin

istiyorun. Bir

neğin,

B~

sorunlarJ..nın

birliği

bence Türkiye Larolar

runu hukuk

ekonouik tenele

için yeni bir
dayal~

Annyasada uevcut
fakat

donatılr:ıaı:ıışsa aslında kağl.t

getirı;ıek

aşanadır.

değiştirrJ.ek

olr:ıası
eğer

suretiyle

kurultayının toplgn~a

şekilde değil,

yattığl. şekilde

hürriyetiı::ıiz vardır,

Türkiye :l3arolar Bir-

Ancak, ben soözgürlüklerin
suretiyle

yeterli

~e

başla

değildir.

ör-

bu seyahat hürriyetiuiz

üzerinde bir yasal hak ole..rak

Geri knluış toplunlarda hukukçunun sorurıluluğu ve görevini ülke

r
['

1
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dönük

rapordaki

olnası şeklindeki

be~na katıl;:mk

bu toplemacak olan ekononist ve hukukçulardan

surBtiyle

zıwes,ekkil kurultayın

özgürlükleri ·ekanoniye dayo.l:ı. oluası şeklinde geniş bir te.rtışna alcmı
getirnesi

şeklinae yapılunsını hazırlanaları dileğiyle,

hepinizi

saygı

ile selanlarin. · (Alkışlar)
BAŞKAN- TeşekkÜF e4er.:t-ıs,.-,.--

Sayın

..,..

Cenalettin Güçdenir, buyurun.

CEIVlt1LETTİN GÜÇDEMİR (Gaziantep)- Yönetin Kurulunun pek aziz Başkanı,

ueslektaşların;

nuhtereu üyeleri, aziz
Dendenizin arzetnek

çok daha ve-

istediğin konuların birçoklarına

ciz bir uslup ile teı::ıas eden, onlar::ı. dile getiren, hele en güzel şekliy
le

bağlayc.:n

Yekta Güngör

takdirlerini ve kendi-

arkadaş:ına tebrikleriıü,

lerine ·b.rıanan katıldığını ifade etnek isterin.
Ancak,

ait

nesleğe

yoran hususlara tenas
Ar.kad:;.şların,

~

basit görünen, fakat

bazı

bizi hergün

aslında

edeceğir:ı..

· evvela

baroların

vesayetten

kurtarılnas::ı.

neselesi

vardır. Mühin ve ciddi bir konudur. Siyaset cilvesiyle oraya gelen bir

Adalet

Bakanına

Türkiye

barolar:ının,

tini tevdi etuek no ilinle, ne

Türkiye Barolar

akılla izahı

nünkün

vesaye-

Birliğinin

birşey değildir.

Ar-

tık barolar, Türkiye Borolar Birliği kenalini bul:cıuştur, vasatını bulı:ıuştur, vakcırını bulr:ıuştur,
narıiştır.

Hiçbir

Du itibarla, en uzak

nevcudiyetinizin i

intihanı,

şekliyle

endişeler

başarılı

te, böyle bir yola, böyle bir tedvire
Bu nedenle bu konudaki fikirlere
Stajiyerlurin durunu;
hakikaten

onları

onorlu bir

settireliu. Daha bu

vasiye

dahi

:cıuhtaç

düşünülse,

sonucu ve

sınav:ı.

lüzurı kı::ln2dığını

sanir.ıiyetle

Arkadaşların,

bir yönü kalşu

5 senelik

böyle bir vesayeortaya koyuyor.

kcıtılıyorun.

evet genç::J..ere

r.ıeslek başlangıcında

nesleğj_n başlangıcJ.nda onları

yardı:cı

olduklar~n::ı.

edelin,

onlara his-

zaruret içinde

bırak,;..

- 230 nıyalıu. Hiç oluazsa bir hakin adayı kaqar onları tatnin edecek inkanları arayalın, ana kabul oderşiniz ki, bu naddi inkan1arla olur. Bunun

kanuni çözününü bulnak lnzındır, fakat nevcut Yönetin Kurulunu tazyik
etnekle, onlara bir naddi inkan gösterneksizin tazyik etnekle bunun neticesi
uış

alınnaz.

olur

bazı

kuruluşlardaki kıdenler~

bu genç cübbeyi giyiyor, büyük bir
nını yapıyor,

ispatına

Öyle

değil arkadaşlar.

tiı:ıe

katılıyorlo.r,

o.ı:ır:ıa aklı başa yaş

Meclise 30
ya 30

yaşında

yaşındo.

ayrı işlenler

~

hasıl

gönülleri

kazanıl

olnaz.

Bir yerde cazip görünüyor. Evet

ı:ıeselenin ı:ıüdafaasını yapıyor',

vesile oluyor, neden kendi yönetinine
Evvela bizi seçen bu

fakat kabul ediniz, gerçi

arkadaşlar.
akıl

Şiı:ıdi,

gelinir. Neden lVleclise 30

Bu yerde yöne-

yaşta değil,

Serratoya 40
yaşında

itha-

katılnasın?

uygulm:ıaların

getirir. Hayo.ti tecrübe1berin,

birtakın eheı::ıı:ıiyeti vo.:rdır.

göre

yapılDış.,

hesaplarla; ötesinde bir netice

Ii1eslekin
~·

Sadece gençlerin nethiyesi

yaşında

baştadır,

kendine

gidilir,

gidilirde, Senato-

gidilnez? Bu Serratoya gidenler veya Meclise gidenler için
Değil arkado.şlar.

nidir?

ner:ıleketler dediği-

Birçok ileri

ı::ıiz birçok yerlerde, hatta bil'takın r:ıahkeneler huz'U.ru.YJ.a çık:r.:ıak kıderıe
bağlannıştır;

ilk derece nahkenelerinde, J~ksek derece nahkenelerinde
'

r:ıüdafiilik görevini yapacak avukatlar bazı kıdeniere bağlannıştır. İtal-

ya'ya

gitniştin 7~8

senelik

kıdenle şu

Danıştaya

var

uıdır?

Danıştayo.

sene evvel, Rono.
nahkeneye

Baroşu Başkanı

çıkRrsınız?

bizden sordu; kaç

Kaç senelik

kıdeule Yargıtaya,

gidersiniz? Avukatlar arasında nesleki bakır:ıd~YJ. ihtisaslaşna
Yok; declik; cübbeyi
da gideriz.,

giydiğiniz

Yargıtaya

gün her

da gideriz,

da gideriz. Tco.kdir ederi11 dedi, dene k çok

çeşit

şuraya

akıllı,

davaya gireriz.

da gideriz, buraya
çok güzel

yetişniş

Diyoruz ki, efendin onlara bu inkanı vernezsek gelecek; sene Ordudo. böyle yapnrlar, falan yerde

şöyle

yapo.rlar, o zanan genel kurula on-

:.. 231 lar gelecekler ne
Bin

zorbalıkla

toplun.

Eğer

yaparsınız?

.• Olnaz

ithan edilenez veya bir

arkadaşlar.

:i3iz hukuk devletiyiz.

zorbalıkla

yola itilenez bu yüce

onda bir yasaya hürnet varsa, bir avukatso., kanunen kendisi-

ne. veri:,Lneyen .. bi:rt.irıka:tıl. ·"varnış gibi" ;lıp buraya gelip zorbalığa tevessül etnez. Ben tenzih ederio böyle bir düşünceden ve böyle bir tenayülarkadaşları.

den genç
böyle
ne

düşünenin

kıdeni

ne

Yasa inkô.n verir, ondan sonra gelirler. Ve ben

hakkını

savunuruo, ne staj

gönül

koyarın,

için gayret sarfederin.

Arkadaşların,

yasal durununuz, 154 ncü nadde ve

Hakikaten honen ithan edilen veya
derhal

safhasına

ı:ıesloklfien rıonedilnesi,

bu

şu,

şekilde

ve çok

peşin

ağır

tutuklanan bir

duruluası

:i3nşkanın

ile dikkntine arzederin yüce

kişinin

bir tedbirdir. Henen he-

nen hiçbir nüessesede yoktur. 154 ncü nadde üzerinde
kanaatını saygı

tedvir nesolesi:

gerekir;

ve Yönei;in Kuru-

lunun.
Avukatların enekliliği

ediyorur:ı,

nese·lesi:

İstihçları zorunluluğu

var, kabul

güzel. Avukat enekli olsun, anr:ıa çalişrwsın. Arkadaşlar, er:ıek

li olur avukat,

yetişniştir,,y:ı.llar dağarc:ı.ğına birşeyler ekleniştir,

le bir zananda bir

vatandaşın ihtiyacı

öy-'

olur, bir kurulun, bir kurunun,

bir derneğin ona ihtiyacı 01~, onu. gÖreve çağırır. Bu adeta yetişen bir
elenandan onun

ı;ıüktesobat:ı.ndan yargı ı.:ı.ekaniznasını

veya

vo.tandaş:ı.

nahrur.::

etmektir. Yani, bir yönü o ise, bir yönü de budur. Bunu rakan olarak ele
alırsanız,

bunun
li
beş

enekli olduktan

rakarı olar:ı.k pek

değildir,

so~~n çalışacakları

basit bir niktnra

biraz evvel Yekta bey

dernekte, sekiz

şirkette

liste halinde

geldiğini

görürsünüz, ana enek-

kardeşinin söylediği

görevi

vardır.

tutarsanız,

:bunlar, bu

den çok daho. kötüdür. 20 enekli avukattan iki tanesi

gibi, on bankad?,
r;ıahzurlar

çalışabilir;

ötekinbedeni,

öo.rü buna ü:ıkan verr:ıez; 5 tanesi çalışır, o.na 20 avukatın herbirinin parnağında

on hüner, her

parr:ıaı:Çl.nda

bir

r.ı.üessose

olur.sa,hepisiyle

değil

de

- 232 birisiyle, ikisiyle ueşkul olsun, ötekileri gençlere terkctsin. Bugibi
yolları clüşünuek
taraftQ~

şeyd.ir,

daha

sandığına

euekli

ar;ıw:ı

tabi olanlar

sigort2. statüsüne tabi olanlar
onLT, -:;-a biz;

eşitlik

Arkaclcı.şlarıı::ı,
'::ınhsettiler.

nız

ewekli olduktan sonra
çafuışsın,

çalışnnsın ..•

çalışı:msın;

bir

öbür taraftan sosyal

Oluaz böyle

farklılık.

Ya

olsun.

aili neçhul cinayetlerden, ozo.lc.rdan, cefalardan

Hepsi yere'ce n

t;Öğe

kadar

haklı.

F'ı:üli

::ıeçhul

cinayetler yal-

sençler t',rasındaki, !st2nbul 'dccki, Ankara' clnki hac'.iselere uünhasır

değil arkadaşlar.
r::ıeçhul kcüuış

Türkiye'nin bütün köylerinde, bütün

zavallı

cesetler

voxclır;

Ahı:ıetler

ni ci

dağlnrında

faili

vnr, nice Mehwetler
çık

vcx, nice Hasanlar var, nice Hüseyinler var. Hepsinin faili ortaya
calıdır,

hepsini

öldürenl<~r

biran evvel bulunup,

.~Y'Bkalanıp,

o.dalet huzu-

runc çık:;rıl::alıd:ı..r. Ben isterdin ki, bunun nisnlini veren değerli arkadn;Ilarıu -:;-alnız k.nkarc ve İf'l tanbul'daki si;y-c.si r:lal-Gı:ı bnzı hasiselerin
kurbcnlarına

yetinr:ıesinler,

tewas etnekle

L:ırın bulu.·rı:rıayan

failleri için

isc.b8tli bir takdir görürlereli
J1.rk:ıclaşların,

var hu.

J3eş

işkence

sene evvel de

bütün vo.tsn satlunda

konuşşunlar

ve o

znı:12n

haklı,

kan-

daha-

tarafınızdan.

ueselesi, dayak ne selesi;

vardı

daha

akım

bu.

doğru.

Heryerde

Anarşistl.ar lımlisesinden

çok

dn."ıa

evvel de vardı, halen de var. Sanıyorur:ı Ankara'd~ki topla~tinızda Silifke'cle size copla tazyik edilen, copla
C.ilr1ok suretiyle tazyik .adilen

şu şekilde

serilerine ithal e-

kişilerden bahsetrüştin.

Mevcut, Türkiye-

nin hc;r yerinde uevcut bu, ilua sisteı:ıi ele alacaksınız. I~dli zabıta ile
idc:tr:l tabıta ayrılnadıkça,,karakol kunandanı kayccıknnın arırinde kaldık
ça, EL:niyet

ı:ıüdürü

valinin vesayetinde ve sicil

cınirliğinde

kalc1ıkça

bu böyle clevnrı edecektir. Me se lenin başı, acll:i polis ile idari polisi
nyıro.caksınız,

,,~

lnr o.zalacak,

ycıtiştireceksiniz,

snvcıya bağlnyo.caksınız.

nc:_hzurları kendiliğinden orto.dmı kc~lkacaktır.

O

zmıan

bun-

Biz ele bun-
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uust.aribiz. Dövülenler,
savcı

ler,

ben

diye polise iuza veren-

işledin

önünde inza verenler, hatta sulh hakini önünde, ben öldürdüm

diyenler boraat
bulumıuş,

dat 'ta

cincı.yeti

etnişlerdir.

ÖJ,.dürüldü denilen adan da üç sene s:mra

diri diri olarak

Arkadaşların,

getirilniştir.

Bağ

arkadaşlar.

Vo::r bunlar

ben böyle uzaktaki penbe ufuklardan bahsetniyoruw.

Hep önünüzdeki çukurlardan, hergün

takıldığıuız

şeylerden

bahsediyorur1.

500 küsur hakin kadrosu nünlıaldir. HakiiJ ço.lışı:ııyor, çalışmı:ı.yor, dinleniyor, dosya okuwuyor, karar yaznıyor, yerden göğe ho.klıyız; annahakin
hanal değil arkadaşlar, o da insandır. Bir hakine günde 20 davay:ı. yüklerseniz, senede Ya gitaya 220 bin dava giderse ve tatil günleri hariç, ça.

lışna

gÜnleri 220 olur, günde bin davaya bakacak olursa

gı taydan hanı;i içtihaclı

beklersirriz, hangi

Af Kanunundan sonra kararlar
karardaki uüso.dere hüknü
na diyor. Reis okuyor,

sakl:ı.

dosyayı

çıkartılıycr.

kalnak üzere

kararınızda

yargıtay,

o yar-

beklersiniz?

okuno.yı

Yedinci Ceza dairesi

davanın

kaldır:ı.lno.sı-

ortcdah

nüsadere yok, iade var,

savcıya

tezke-

re yo.zıyor, savcı baş savcılığa, baş savc:ı.l:ı.k iade ediyor, Yarg:ı.tay ka-.
nuni bir tatbik
yazıyor,

p_sıl

gittin,

karar fornülünü

şunu

hükı::ıü saklı

uüsadere

şeklinde yo.zn:ı.ş

nahzenden

ko.lnak

lnzın;
kalırı

birşeye

atıf yapılnaz,

lüzurı

yoktur. Mero.k

dedin.

Dc.kt~lo

diye •••

alıpta,

Çılwrttılar.

Orada

ederken

taşıyan

ye.z:ı.lı

k:ı.zcağız,

gitniş.

karar

atıf yaptığ:ı.na

şu,

Tor:ıyiz

kararı

da bu,

göre, ortnda bir nacleli hata

hele getirin şu dosyayı nahzenden bir bakalın, şu karara bir bad. eniyor,

kendisine bu
kalır,

şartiyle

eline

boraat eden· adan

yarg:ı.tny hakir:ılerinin inzasını

io.deyi hep böylece

Baş~avcı yo.rd:ı.ncısı

oluayan

dönüyor; tashihi knrnra

çıkart:ı.r ı:ı.ısınız,

ki, iade

İkinci c~efa,

yerindedir •••

bo.şsavcJ.lıktan

yine

snhikasıyle

yapnışt:ı.r,

şu

diyeniyar, diyecek kadar

nesleği

cazip

kılacak

zc.muıı

hevesi

yok

veya diyecek kadar

kalL1anış. ~c aba

dereceye gelir, ondan sonra istifa eder,

r:ıesut

bir parça daha
nvukatlar zünre-

Türkiye Barolar Birliği
1\ll\üchanilSi
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sina

ko,tilır r.uyın? ••

Binaenaleyh,

Muhasebesi,

düşüncesi

bu.

1

arkadnşlar rıadenki

'bizin bir

parçanızdır.

lVIadouki

dertlerir:ıizin, ıstıraplarınızın, zaoanınızın, evlatlarır:ıızdan
lerir:ıizden

çok,

çok

yuvalarıuızdan

eks~risi

çok, eş

kendileriyle kucak

kucağa

geçiyor, yanyana geçiyor, dizdize geçiyor, karşıkarşıya geçiyor, bizim
sorunlarimiz onların sorunları, onların sorunları bizin sorunlarıuızdır.
Ve bizden büyük uahada üuit beklediklerini, bizden büyük uanada destek
bulduklarını

her yerde çekinneden saniuiyetle ifade ediyorlar

beri. Buyurun .Anayasa Mahkeuesi
karşıua
lısın.

liği

geL Sen

karşıua

Başkanının telgrafını;

ge1t1ekte yeteneklisin. Sen

işaret etı;ıek

c;.en neler

beklediğini,

incmdıu

birşey

isterin·. Güzel

politikanın,

ki, iyi bi(='

sızın,

aktif

ir:ıkan

veriluiyor.

bu. Reisicuuhurun telini, biz-

saadet içinde, r.mtluluk içinde dinledin
yoldayız

politikanın

arkadaş-

•

.Arkadaşın Yekta'nın·belirttiği

r .

geluektu hak-·

Ben seni görnek, senden tenevvür etuek istiyorun, gel Barolar .bir-

· Buna da

~-

gel diyor, gel,

karşıua

diyor. Diyor bunu .Anayasa Mahkeuesi, aLTIJa bize bu

lar ve

yıllardan

gibi, vak0:r içinde,

üstünde ne

sağın,

ağırlık

içindEJ,

ne solun aleti olnak-

ne tahrik telakki edilecek en küçük bir şeye tenezzül etueksiz~n

vako.r içinde, ilin içinde yürünenin neticesidir bugünkü bu telgraflar,
bu clnvetler, .bu iltifatlar, bu ünit bekleneler ve böylece

devanını

tenen-

ni ederin. Elbette ki, böylece devan edecektir.
Arkadaşların,

lahın verdiği can;ı.
dırılo<ısı,

d.ırıldığını

idau hükünlorine tenas ettiler.

Doğru arkadaşlar.

Al-

bir kulun alananası lazın • .Anna idan cezasının kal-

c.ışardaki

idanları

gören genç çocuk

bulup

ter:ıizleyecekse,

Grkek

çocuğunun :ı.rzına

anna

tahrik edecekse, anna
babasını,

koı;ışunun

dayısını

erkek

idaı;ı cezasının

kal-

öldüreni on sene sonra

çocuğununun,

dört

yaşındaki

geçtikten sonra kellesini bir yere, bedenini bir

kuyuya atarak kendi suçunu saklayacaksa ve bu

~danın idarı edilnediğini,
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cdilr:ıeyeceğini

bilen ceniyet bundan ebedi bir

danın kaldırılnasının şiirini,

felsefesini

yi. de göruek necbüriyetindesiniz. Bir
geçuek,

arke.sından

on cinayet,

duyacaksa. siz 1-

ıstırap

burada. Realite-

yapanazsınız

.idarı;

arkasından

bir

vaz-

idar:ıdaiı

cinayet •.• Bu reali'Gelet:'i de bil-

yirrıi

nek zaruretindesiniz.
Arkadaşlarır:ı,

hukuk usulündeki

iilı.k

için

YönetiD Kuruluna tevdi

®yleı:ıiyorUD. Yargıtay Başkanı sayın

olduğunu,

hiçbir

işe yaranadığını,

Cevdet

Menteş

hukukuıida

ettiğiniz

He"kkıd:ı.r 1

adli

tahkikat:ı..uzatDaktan

'iuyurdu. Ne ses geldi ilgililerden? Bir
~

şeyler;

ona ta"'

yılı açış

sorgu hakinliğinin, ilk tahkikat nüessesesinin tananiyle za-

f:ıydnsı olDçı.d:ı.ğını, Yarg:ı.tayJ.n Başkanı

s2.sının

kanuni

ülkelere tebligat Deselesi, Ceza

kesin sonuç, so Dut neticeler getirDediniz ded:;L.

nsrcı.sininde

it

dış

arkadaşıD sayın

tahkikat •.• Bir

işlerde

takıldığınız

uüessesesi, hukuk usulündeki, biraz evvel arkada-

gıyap

tenas etti, bilhassa

qın

ki

hergünkü gayretierinizle

içinde bulunan bir nüessesenin

olarak söyledi,

yazd:ı.,

Yargıtay D2.şke.n:ı.
Başkanı,

öteye hiçbir
ilan etti,

he:rgün ceza ya-

senden çok daha

;yaşl:ı.

bir

c.üessesenin, en az curıhuriyet kadar yaşlı bir nüessesenin Başko.nı en yakın

bir hataya böyle

Kurulw."'ia tevdi
koçının

yani

ederde, kale
hepsinin
dileklerin/s onut netice

ısrarla işaret

ettiğiniz

nokscı.n kalnış

~-lınnazsn,

alwmış bulunnasını,

lütfen bir tenkit, bir

olı:ıasını

rı7'lyın arkadaşlnr. !şte Yargı tay Başkanının e.rzettiğin
}::arşısındaki

eleştiri

m.isali •

işte

bir-

yaponun

görevliler, Meclis, kini gösterirseniz gösterin.

Cur:ılıuriyet
rürür:ı arkadaşlar.

rinden dors

siz Yönetin

alm.ş

devrinden evvelki

yasaların ayıklannası

Liseye kadar özel
bir

arkadaşınız:ı.n.

şekilde

Buna

çok yerinde gö-

Farsça, Arapça aile büyükle-

rağııen,

inanır nıs:ı.m.z,

rıüşkü

l&t çekiyorurı bazı, Desela taşocakları nizannanesi, baruksartnaDe, irırar,
bilmır:ı

vc.r,

huna dair

nnlaşılDası

üç-beş

keliDeyi bir araya

güç, anna

seşın

getirniş,

1önetin Kurulunun

yapıln:ı.ş

hc.zırlad:tğ1

terkipler
o liste
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yasa teklifiyle

şeklindeki

arkadaşlar.

bunların

bortaraf

edilı:ıesi oüı:ıkün değildir

yararlanan birçok özel idare-

Taşocakları nizanınar.ıesinden

~k:ı<vardır. Bunlar köy elektrifikasyonuna, köy okullarına, köy yolları-

,.~

'

na

yardım

ederler. Köyle'l:'de'

h'tııı!!laınlaıaı~~l.:r.;ı.:.r:'lar,

öğretoen
,

tır::ı:rlar,

bazan

köyde tuvalet

yaptırırlar arkadaşlar

taşocakları nizar:maıiesine

dayanarak,

kaldırdığ:tnız

Köye gidecek

elektriği

n;Y~ıca

nüesseselerden,

'Daşocaklar:ı.

şirket-··

Nizannanesini

gün özel idareleri nefluç hale getirirsiniz.
yapılacak

söndürürsünüz. Köye

Bu itibarla böyle liste halinde
de

evleri yap-

·"·~'~(- ~~-~- ' ... ~["'':f.' ,Illi'~ ·ı.-~-.,'» .........

bu paralarla, Bu paralar

bazı

lerden tahsil edilen resinlerle elde edilir.
bir kalende

'

tasarı

olı:ıaz

ile

okulu önlerkiniz.

bunlar, Herbiri üzerin-

uyandırıl:ı.r,

durulur, ilgililer ikaz edilir,

onlar o

boşluğu

dolduracak teklifleri getirirler, aı:;ı:w:ı. işleri pekçok, kendilerine te'b'di
ettiğiniz

beı::ı,_~r:ı söylediğin şe

külfetler pekçok olan Yönetin Kurulundan

kilde

tafsilatlı

ve

biraz

insafsızlık olacaktır.

teferruatl:ı.

böyle bir

Sadece

dolanr:ıay:ı..

~enas

istenekte galiba

etrıokle yetiniyorur:ı,

i

,

Sevgili

arkadaşlarıı;;ı,

şurada

fizikçiler

yoplansaydı,

~~orlar toplansayd:ı., şurada iktisatçılar toplansaydı
rahat

toplantılar yaparlardı, Si~in

ıstırap

gibi

şurada

dok-

eminin ki, ç.ok

da.'ıa

içinde, bitr:wz tüken-

nez ihtiyaçlara cevap verr:ıek ı::ıevl):iinde bulunan kişilerin ısrıtalı:ı. içinde
ezilip
öteki

büzülı:;ıezlerdi, Baklıynış hukukçuların
r:ıeslektekilerden

ladığı doğru.
ları,

hepsini

·muhteşen

on sene evvel

Bütün bir ceniyeti
saygı

öldüğünü

kucaklıyoruz.

bir dert; gökler kadar

şu toıılond:ı.~:ı.n:ı.z

faşizne,

irfa.n

ne

konü.rı:;i.zı;:ıe

içind~,

söyleyen

kişiler;

Dinledin bütün

ihtiyar-

arkadaş-

iledinledio• hepsini sevgiyle dinledin. Muazzan ve
geniş,·çok geniş.

tiuO.i dertler, dertler, dertler, dertler
rek

narnal neslektekilerden,

Sansun'daki
hiçbir

Atatürk yolunda

nanayı

şekilde

o

o

•

İktisadi

dertler, iç-

Ar:ma yasal yerinizi bile-

da asla ihnal

etr:ıeyeliL1.

Ne

taviz verneyeliL1, Vakar içinde,

gittiğiniz

nüddetçe bütün

bunlar~

üste-
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geleceğinize

sanir:ıiyetle inanıyoru..r.ı.

(Allaşlar)

Hepinize ve bizi sa.rüı:.ıiyetle kucağına basan, kısır inkanlarındnn
azani

şekilde

daha üstünde

istifade edip bizi hakikaten Türk'ün
ağırlayan

vo bu külfeti

şükranlar sunarın

(.A.lkışlo.r)

D.A.ŞKAN- Teşekkür

sayın

lı.DDÜLKAD!R
Teşekkür

Snnsun Barosuna bütün kal8iulo

başka bir vilÔ.yetin bir daha çekneoesini ter:ıenni cderin.

Sayt;ılnrıula.

Son söz

nisafir_perverliğinin

ve

ederiz.

Abdülkadir Eryurt'un, buyurkn,

ERYURT (Erzurun)- 'Itihihterer:ı arkadaşların;
şükran babındn

herhalde Yönetin Kurulunun

dağnrcığı

doldu. Ben daha birşey ilave edecek yer bulm:ıac~ın, o bahsi kapatacağın.
Benin

yalnız YönetiLı

Kurulundnn

istirhar:ıın olacaktır.

Hiç tenas

edilr:ıe

dğ;ği için oraya geçiyorlli-:-ı.
ı- İnfaz hÔ.kinliğinden ve infaz hukukundn..._"t1 brJ:ısedildi. Muhteren

Faruk Eren dostun iyi bilirler ki, hatta kendilerinin kitab1 da vardır,
Lerlıurı lı.li Rıza Türel zo.manında bu kanun ho.zırl<:mıııştı, .Adliye Veknletin-

de :1evcuttur,
Bunun

ornyı

yanında

ta...'ırik

ederlerse bu

ı:.ıuhteren

yine

iş

kısa

Faruk Er_en' in

zano.nda hallolur.
eneği

içinde bulunan bir

de çocuk uahkenelori kanunu vardır iı.d.liye Vek2cletinde. Eğer·onu da tahrik ederlerse çok eski zannnda bu
işi

de

r:ı_eydnna çıko.ruış

işe

ikiuizde kendinizi

olur ve Deri bir kanun halinde bu

c"lilir, bundan istifade ederiz ve nerüoket

çocukları

o.dnnl.ştık,
cer:ıiyete

o
male-

da tirhayli ezadan

ku.rtulur.
Ilir ikinci ricanda
rio Büyük
vukatların

şu

şehrin nvukctları

olaco.k; rn_pordn da nevcut, C.ava takipçilebu C.erdi pek

çekr_ıezler,

anna Anadoludaki a-

büyük bir derdidir bu dava taki_pçileri. Dava takipçilerine

vek2latnane sureti tastiki için yetki tanıyan bir karar veruiş Yönetin
Kurulu; , tahlikeli. Çok tahlikeli. Eu biraz da

ko.rıunun

o.vukatlo.ra

tanı'-
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yetkiyi onlarn bölnek gibi olur. Bu neslegin içinden

dıgı

tedib'iniz o

zÜL~eye

biraz daha sandalyenin

kenarındn

nllz. Bunu lütfetsin birdAha tetkik buyu.rsunlar. Bu

yer

ayırmık

verniş

başınıza

is-

olursu-

bir dert ol-

rıasın.

işiyle ugraşan arko.d.aşlar

Bir rican da, ceza

nüdafo.asını aldııSı

zc evlerinde 2vukat

rün

odasında

avukatsanız,

sevilen bir

çok iyi bilirler; ce-

nasıl görüşür?

kinseyle

Ya

r:ıüdü

nüdürün nezaretinde, biraz daha

hnfif tertipserriz katibin odasında, biraz daha şeyseniz gardiyanın nezaretinde

görü~ürsünüz.

nj_z" Kanun size bu
efendi

vardır.

sırrı ifşadan

Ben bunu çok iyi

9 sene hapishanede

ve bu

Sır alacaksınız

da ueneder,
biliriı:ı,

sırrı

auııa kafcmızda

gardiyan

9 sene bunun içinde

Sonra içerisinde de

çalıştıı:ı.

nuhafaza edeceksi-

yattın,

o da

çalıştın;
başka.

(Gülüşncler)

NECLA ERTEL (!stanbul)- Allah li.rçlaha

yatıruasın.

ABDÜLKAD!R ERYURT (Devo.nla)- Onu artık Allah bilir. Bu ı:ı.enleketin
şarısıdır,

kura kine isabet ederse o gider yatar.

(Gülüşneler)

Onun için, ceza tevkif evleriyle ve Adliye Vekaletiyle nuhtereı:ı
üstncın

l)elki

t'eno.s ederek bu

nür.ılrun

işi

kolayca orgnnize eJGbilir. Her ceza .evinde

degildir nvukatlar için bir oC.rr

ayırnak,

aLına avukatın

nü-

vekkiliyle görüştüğü zanan baş~nda adarı bulunnasın. Bunun teninini bilhassQ istirhnn
de epeyce

ugrnştıgı

Efcndirı,

kGrdatc
hn;:ı

edeceğin.

Kendisi de bu

bilhassa ceza evleri

işin

için bu derdi bilir.

üçüncü bir

bilirkişisi

işde,

iki-üç

iş,

arkadaşların

kişinin

bahsettiler, dediler ki, kon-

elinde. Ben kendilerinden

şunu

istir-

odecegin; bu da gayet basit. Yüll;sek Hakirıler Kurulundan bir saatin

içerisinde bm tanini
ot sin

çıkarttırabi~irler.

Gayet

kolaydır,

yeterki

teşebbüs

o

Bcı.rC>lnrdan bilirkişilik yapı::ıak

isteyen

avukatların

listesini is-

- 239 ter nahkeneler~ Nasıl belediyeden ister, nasıl vilayetten ister; ·onu ister, hakiı::ı onun içerisinden seçer. Biz tahdit etsin deuiy::ıruz, aı::ıb.a bu
liste verilsin, bunu Barolar Birli€ti kolayca tenin eder.
Efendir.ı,

asıl

meseleye geldik., ana buna

ko.tlnr:L bilhassa Necla

hanın

çok

J:+ir:ıaye

kızr:ıayı_n,

ediyor, ana

o

bu da genç

bilniyorurı

avu-

kendisinin

başka işi var r:ıı'? Genç avukatların elinden tutr:ıaya oecburuz; Etibba Odası
Ke.nunu.ı'1.da

bir

hüküı::ı vardır

beyler, der ki, Etibba

Odası

tabipleri

sıraya

koyar, hangi r.1üessesede, hangi bankada, hangi devlot teşkilatında bir
tabibe ihtiyaç varsa, Etibba

odasına yazılır,

tedon isiL1 verir ve bu isio üzerine o tayin
nin. Yok vazifen, ben ild seneilik

avukatlık

Etibba

yapılır.

Odası.

Dört

sıradaki

vazifeı::ı.

yapnıyoruı::ı;

do.

o

lis-

var be-

dört vazifeo
,;

var behiu, bir

beşincısine

çalışıyorun.

cnk. Onun iç_in, çok istirhan
dilat

L

r

lafını

hanl·arın

odeceğin 1

O zauan genç .elbette
eğer avukatlık

yapnak, bir kararla da tenin

etı:.ıek

açıkta

kala-

kanununda bir ta-

nünkün olur, benin istir-

bundan ibarettir. Fazla meşgul etneyeyin. Zaten niktarı kafi ne~"'"

gul olduk.
İyi

günler, hayırlı işler. Alınacak kararların nenleketiniz için

hayırlı olnasını

dilerim. (Alkışlar)

BAŞFJli~- Teşekkür

ederim.

Sekizinci Genel Kurulunuzun dördüniiü oturuı:ı:a da 6 so.at bir çeyrek devarı

ettikten sonra son
Y?-rın

buluyor~

saat 9 da toplannak üzere

oturuı:m

kapatıyorun.

KAPANMA SAAT!: 20.15

r

Ic

i

-
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BEŞ!NC!
Açılma

OTURUM

Saati:9.00

BAŞKAN-

Çoğunlu§;umuz vardır,

Çalışma

Raporu ve

vap vermek üzere Birlik

Başkanlık

günlük

çalışmalara başlıyoruz.

Raporu üzerindeki

Başkanımız sayın

Faruk Erem'i

eleştirilere

kü~süye

ce-

davet edi-

yorum.
Buyurun efendim.·
TÜRKİYE

BAROLAR BİRL!Gİ GENEL BAŞKANI FARUK EREJIJI- Sayın Baş-

aziz delege

kanımız,

arkadaşlarım;

Sözlerime müsaade ederseniz,
sıcak örneğini vermiş

bulunan Samsun
teşekkür

,jönetim Kurulu üyelerine
İçimizde
edeceğiz,

bu

sıcak

misafirperverliğin

Barosu,Baı;;kanına

en büyük, en

ve çok

değerli

etmek istiyorum.

duyguyu çol\: uzun süre elbette ki, muhafaza

sağolsunlar.

Dün

göstermek lütfunda

konuşmalar sırasında şahsıma

nuz ilgiyi, güzel sözleri ben de ömrüm boyunca

unutamayacağım;

konuda

ettiği

şahsımdan

ziyade Yönetim Kurulumun sarf

büyük

bulunduğu-

ama bu

çabaları

Genel Sekreter arkadaşım dahil olmaküzere 'tarafsız, objektif, fikri çalışmalarımızı
olacağım.

Konuşan arkadaşlarımın

hususlarda
lara

onlara huzurunuzda

açıldamalarda

diğer arkadaşlar

hepsine

değinmek

bulunmaya gayret

da temas

daşlara

fazlaca maruzatta

tanırtaş

olmam

bulunmaklı[!;ım,

isteğinden

için,

Yalnız,

bulundukları

bazı

başta konuşan

diğer arkadaşlara

da

kısmen ödemiş

lütfunda

edece,ğim.

buyurduklo.rı

şeklinde yorumlamrıamasını

da, vakitten tasarruf

etmekle borcumu

teşekkür

istirhaı::ı

ileri gelmektedir.

konuarka-

daha az hak

edeceğim.

Bu biraz

r
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Fertan, bütün

Sayın

bu

landığımız,

eleştirilerinde

bizleri daha fazla

yıl

kendisinden çok fayda-

edici bir

teşfik

kırmamak

ihtiyar buyurdular. Kendilerinin biraz da bizleri
bu

diği

bizler gerçekten

ihtimqmın

şekkürüm aynı

durumda olan

Sayın

ölüm

cezası hakkındaki

burada

farkındayız

ve

müŞeşekkiriz.

diğer arkadaşlarıma

da

yönelmiş

bulunmakta-

ettiğimizi

de

kınadılar.

kanaatimle

diğer arkadaşlarım konuşma sırasında beı,ıim kişisel

rapordaki sonuç

varılan

serzenişte

Bu te-

bölüm üzerinde durdular ve sadece sonuçta"veya"

alternatif ceza sistemini tercih

a;;rrılan

Birazda

için göster-

Fertan, raporumuzun yasama faaliyetleri bölümünde özellikle

dır.

ile

konuşma şeklini

arasında

üstü

kapalı

da olsa hafif bir

bulundular.
Müsaade ederseniz, iki meslek

anımdan

bahsedeyim. Fakülte-

de öğrenciyken Ağır Ceza Mahkemesinde zabıt katipiydim. Bir başefendi
miz

vardı, .ya,;lı,

çalışınama

bağırırdı,

. emekliliğini bekliyordu.

göz yumar,

kitaplanı

kendimi

zaman ders

Duruşma olmadığı

kaptırdığım

zaman da

mübaşire

"Ahmet, bir çay söyle katip beye, benden." Bir gün Ağır Ce-

zada duruşma olmadığı bir gün geldiğimde, başefendiyi bir yargıtay ila-

~-

mını okurken ağlarken gördüm. Yaşlı adamın ağlaması insana başJim türlü
dokunuyor; "Bir
ben böyle
evinde

sında

mi oldu

ağlarım oğlum"

başefendi"

sonuç

şu:

Bazı

.dedim. "Hep idam tasdiki gelince

dedi. Biraz sonra, "Ho,di git, bugün izimlisin,

belki ilerde bir

çalış,

racağım

şey

şeyler

yapabilirsin" dedi. Bundan

konularda insanlar bir

şeyin yanında

veya

çıka
karşı

sadece düşünerek olarnıyorlar. Bu itibarla, bu konu biraz da akli

metotların dışında
kadaşlarımızın

muhafazasını

bir

hisse de kaçabilen bir konu. Nitekim, dün
kısmı

daha kesin

savundular. O halde,

olmamızı~

kişisel

bir

kısmı

konuşan

ise bu

ar-

cezanın

kanantimiz ne olursa olsun,

sizler adına yapabilecek önerimizin asgari bir müşterekte toplanması g~
reti bizi kesin olmaktan

uzaklaştırmıştir.

Toplumun acaba bu

gelişimi

1
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böyle bir önerinin hemen kabulünü
şündük. Sayın

bir öneri

Fertan, i• zaten 59 ncu madde mevcut

olmadığından"söz

sonra, bir olay daha oldu.

mesi için ittifak

bazı

Bazı

davalarda 59 ncu
alamıyorlar;

üstündeki kananti de vuzuh

milletvekili, avukat

arkadaşlarımız

cezo.sının

ölüm

kazandığında

toplumda

bir tarafa

bu

Bu nedenle,
ların mağdurlarını

Bu nedenle, suç

da

düşünmemiz

ileriye

yoruz. Ceza adalotinin
süren
kal
ları

bütün

yarattı~ını

yalnız

mağdurlarının

atılmasında

maksadımız

bırakalım,

yönde bir tepki

başka

co ortaya

bir

teşebbüsfuıüzde,

eczasını

sınırlayıcı

tedbirler elbütto

ki, tc. sarı nükenunel

d::ı

lmbul etmemiz icnp .ederdi.
olmamız değil;

zamanı geldiğini hissetmiş

da

ama suç-

bulunuyoruz.

himayesi fikrinin ilk defa Barolar
bir

doğru

mı.zarlarının
değildir.

adım niteliğini görmüş

Ni te kim, bu

atm:ış

Birliği~

bulunuileri

bu yolla kendini yasalarn inti-

çekilmesini

açıkladılar,

gcrdük; ama bu fikri ortaya
noktası

suçların cezalarının affının

devletleştirilr:ıesinin mübo.lağa kazandığını

dnşlnrımız görüşlerini

hareket

korunması

Biz daha ziyade, gün geçtikçe ihmal edilen suç

üzerine dikkat

veril-

daha oldu. O da, elbette ki,

affa.taraftar

Batı dünyasındaki bazı gelişimlcr,

cttirmiştir.

mü-

O halde, bu çabalar sonunda toplumun bu ceza

ki, kesin bir sonuca varabilecektir. Suçtan zarar görenlerin
hususundaki

ama

Raporun tanziminden

bir teklif Meclise sunuldu: Ölüm

şarttır.

göre, isabetli

"Ranun bunu böyle istiyo.r" demenin

sağlayabileceğini düşündük.

bir fayda

ŞŞyle

olduğuna

hakimler üstlerine

bazı

cezayı getirdiğinde,

kanun alternatif

racao.t ettiler,

Arkadaşlar,

ettiler.

maddeyi kullanma sorumluluf;unu

kolaylı~ının

miydi? Biraz da bunu dü-

sağlo.mak

tasarı

mağdur

istedik. Elbette

üzerinde birçok nrkn-

bizler bunlardan bÜJ·ük istifade

olmak, bu istifadeyi

sağlo.ynbilecel<:

olo.bilrniştir.·

Avukatlık

Kanunu tadil

tasarısında

sadece vesayete

ilişkin

~·

1-
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kaldırılnasına

diğer

lerin, 154 ve

yanında başkaca

matuf olan önerllerin

maddelerdeki

aksaklıkların

öneri-

giderilmesi hükümlerinin

<1c yer alması gerekirdi dendi. BUyük tasarıda bunlar vardı; rurıa biran

oldu ki, vesayetin giderilmesi mümkün gibi gözüktü. Nitekim, bu
arkadaş:ı.mızın

bir millotvekili

etmiştir.

hcüen komisyona intikal
bölürı

çılrnaz

unutulur,

da

ayn:ı.

tasarıyı

Birçol~

gibi· bir taktik

benimsemesi

tasarı

sı..ı.retiyle

maddeyle gidersek, bu önemli

hasisliği

hatası

veya

içinde ol-

duğur:mzu da ikrar etmek durur:1undayız • .Düşündük ki, idari vesayetin, idQ

ri gözetlemenin bertaraf edilmesinden sonra işlerin çözümü daha da kolaylnşabilir. Bu nedenle işD.rct buyurduklb.rı hususları safsnmış veya

onlo.rn·

lmrşı

tnşlarıı:ıdan

gibi bir intibaa

olduğumuz

rica

edeceğim.

Anti demokratik kanunlar
olnn

bD.zı lruruluşların

daha evvel

nçısından

zo.ı:ıan

vandıyle

sonra ilk vaat

yolundo.ki

bazı

iktidara

ettiği

anılarımı

gelmiş

ayıklanması

değildir.

çalıştık.

"Ynptıklarınızı yakınen

Bir dönemde

anlayışın

çok

kısa

kanunların ko.ldır:ı.lr:ıaması

lnsaca arz edeyim:

konisyanunun

da üye oldum. Süratle

Arkadaş

söz edildi,

olan bir

anti demokratik

O dönende gelenlerin ilk
kümlorin

bizden dahn az ilgili

davranınnlarından

lo.r; anti de:.nrwkratik kanunlar konusu hiç de yeni
büyük özgürlukler

hnssaten meslek-

kapılmnmasını

yaptığı iş,

kurulınasıydı.

anti demokratik hü-

Bendeniz de o komisyon-

Bir gün bir zat geldi, hepinizi

takip ettik, bu hükünleri

topladı,

lw.ldırırscmız mer:ılekot

br"trı.rı sizden rica ediyoruz raporunuzu yayınlaınayınız" dedi. Bu bir emir
şoklinde

tün
tıı(,

bir istekdi. Oraya

Bal;:rmlıklnrın
sc-ıbnha karşı

bir türlü

hukuk

iştirak

müşnviriydi.

edenler ise, devlet nemuruydu, bütoplnndık,

O gece

teksir ettilc ve her tarafa

duyurmındık.

Bu rapor halen bende

ynydık;

vardır.

raporumuzu yap-

ama basJ.na bunu
Ondan sonret (Olny-
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lar nal mı) yıllar geçti • .:ınti demokratik ko_llun kavramı yerine; Anayo.saya

c:ı.ykırılıl\: kavran:ı.

geldi. oturdu,

Bu itibarla, bugün anti demokratik kanun hüknüyle Annyasaya aykırılık ı,onusu arasında bir tedahül neydana gelniş gibidir~ Bugün bu dönenden elbette ki, nemnun

değiliz.

Anayasanız

bu,noktada bir

uzlaşma zihniyetiyle hazırlo.nnı:ı.ş ve bu nede:tı.le Annyasaya ayk:uıl:ığı:
götürüleıneyen;

çünkü onu oraya götürecelr

kanalların tekelleştirilnesi

neticesinde, o lmnnllar o konuda ilgisiz is eler~ ö Anayasayo.
hükfuıler yaşo.mo.kto.

isteyen Anayasa, hen de

ayıklanmasını
yaso.mızın

Barolar
da,
li

büyük

bir

Anayasanın

tiğini

Anayasaya

de yer

çıkmasının

gelrıediği

çabası

altın

ve iyi niyet-

Bununla berab_er, bir ara önenini kaybet-

anti demokratik hükümler

ihtiyaç haline

bir Anayasa. Ana-

açnak yetkisinin

giderme

çeşit nant:ı.ksızlıklarını

Bu konuda bahis buyurulan
henüz

yolları tıkayan

aykırılık davalarını

alr:ı.aktadır,

sandığınız

aykırı hüıninlerin

bir tanesi de budur. Bu nedenle Türkiye

znaf1ar:ı.ndan

Birliğine

isteği

devara edecektir, Hem Annyo.saya

o.ykırı

geldiğini

yeniden neydana

de kaydet:nek lmbul etmek icap eder-.

kuruluşlardan

için biz de kendilerine
Ekonomik kamu düzeni

kavranının

Yönetin Kuruluna bir nüracaat
yardımcı

kavramının

olanadık~

topluna beninsetilnesi

ve ekononi hul\:Uk şurası dediğimiz belki de şura kelinesinin daha Türkçeleştirilı:ıesi

amacı şudur:

için lmrul tay olarak tadili nünkün

olcı.n

Bugün hukuk devleti üzerinde o kadar çok

şey

toplantının

söylendi ki,

o kadar güzel fikirler ortaya

atıldı

mış olı::ıasına rağmen, kavranın

eksik kaldığını iddiaya ir.o.kÔ.n yolc; o.ma

sosyal devlet
dığını

dediğiniz

ki,

bu

uygulaı:ıa

zaman, hukuk devleti

özenilen orana

anıanı

kadar vuzuh

ulaşınn

kazım..

bugün iddia etmeye inkan yok. Bu sosyal devlet kavra~ının içini

dolduro.bilmek ise, bizim kadar ekonomicilere de

düşen

bir görevdir.

Bu suretle ekonomik tabanlı olan bazı sorunların, onların katkısıyle

dah<ı

iyi

çözünlenebileceğini

Bu arada
ceğinizden,
larını

bazı

edeceğim.

Gelen olur1lu

arkadaşlar~,

Şu

üstünde bir sonucun
topl.'mn2sı

cevapların

söz

şahit

alınabileceğini

ettil~r.

Endişe

tanınmış

en

adedi lOO'ü

başarı

buyurnama-

ekonomicileri

aşnıştır.

olduğUL'lUZ,

Bu itibarla,

ve bu

zannediyorum. Biz, bu

başarının

Kurultayın

tarihini bu Genel Kurulumuzun evveline almak isteneyi

tük; ana dedik ki, bu kadar büyük bir
ırc_a

yeteri kadar ilgi göremeye-

ı::ıeuleketin

anda

Birinci 'Türk Hukuk Kongresinde
~

isteriı::ı.

etmek

tebliğ sağlayanayacağınızdan

istirhan

tarafından

işaret

c,rz edilmeden

yapılanaz.

cek oi? Bunda hiç de

Genel Kurul

şüpheniz

girişim

Genel Kurulun

bakalın

bu fikrimizi benimseye-

yoktu; ama Genel Kurulumuzun

direktiflere göre yönünüzü ayarlrunak icap etmez
Bu itibarla·,
c,ikne:-,re tabi

sayın

Fertan tarihin

tutulmı.sını hazırlanma

düşün

ıttıla-

verebileceği

r:ıiydi?
dcıha

zaruretleriyle

nünasip bir ge-

işaret

ettiler. Yö-

netin Kurulu henüz bunun kesinlikle tarihini tespit etnediğine göre,ei-

pekçok

soruların cevabı kendiliğinden

kuruh:.şuz.
ı~ıek

Bu

kuruluş

de

anlaşılır.

Biz

5

senelik bir

içerisinde, biliyorsunuz ruhsatnc.meleri düzenle-

bize verildi. Bu nedenle,

bazı

rakarıları

kendiniz tnhlil etuek

ir:ı

kS,nınu kc:vuş2.bildü:. Dnha evvelki dönemler hakkında kesin bir bilgimiz

henüz JOk.
Bizin
genç

lmrpC;ı teşkil

gun de
r:ı:ı_ş

do~~ruluğunu

r:ıesleğir:ıizin

ettiği

ilk tahninlerine göre, yüzde 80'inin

yolundaki öneriler, tahninler, öngörüler bu-

nuhafaza eder gibidir;

olunlo.rın azlığı,

korkunç derecede bir

ar:ıa

önrün öbür ucuna

gerçeği

yaklaş

de ifade ediyor.

-246 ...
Mesleğirıizde

60'la 80

yaş

82'dir,

larırıızın tarıarıı

aras:ı.nda

olup

bizden ruhsat alan

~a

5 sene içerisinde

Bizirı

vermiş bulunduğumuz

ruhsatname tutarı 7770 1dirJ 50 iie 60 arasında olanlar
nesletı;e

de eneklilil<: vesair yollarla
lik

yaşını

sonradan

60 demiyeyim; 50 diyeyim; bütün

arkadaş

525

kişi. O hal-

katıltmlari eğer

bunların

emekli-

toplami sadece 607

kişi. 40 ile 50 yaş arasında ölanlarda ise şayanı ha;Yret derecede bir
o.zlık

~·
1

dönem. 30 ile 40
az

kişi,

görülüyor, 345

arkndaşıuıza

itibnrla,

yaş

arasında

olan

verniş.iz,.

ruhsat

gibi

yaşlı istilas:ı.

2624, 23

arkadaşlarımız

arasında

20 ile 30

düşünceler

olnanak i c ap eder; ·ana bir genç

kuşale

görünnez güçlerin,

Bazı

hayatında

Demekki, bu da meslek

ve

yaşında

4190'dır.

da

pek

Bu

pek o kadar varit

kaygılar

probleni

kritik bir

açıkça

ortndadır.

bnzı davrnnışlar

içerisinde ol-

duğu yolundaki uyarı gerçekten haklıdır ve ciddi kuşku verecek bir yo-

da

ğunluğa

Ronkordato,

ulaşnıştır.

ve benzeri uygulawalar-

bilirkişilik

daki kötü davranışlar Birliğirüzce de yakından izlenmektedir~
Sayın Fertan'ın

l
r
ı

diye gerçekten isabetli,bir

.knnlığı
nı

görrıekteyiz.

Bakınız

yorua; ann olaylar
çıkışın

tarizleri

tamanıyle

bizlere neler

elbette ki, bu
olduğunu

arkadaşlar,

uyar:ı.

vuzuha

açıdnn

ueslektaşlarırnz

Sayın

evvel,

düşünnek durunundeyız;

ama

olmuştur.

Nas_ıl

gerçekleşue oranının
kmıı t

Arkadaşlar

Kıden konusu..rıa

etkili

evvelki Genel Kuruldaha yüksek

olabilirler.

Turgut Bulut, her zannnki neznketi ve

güzel sözler snrf ettiler,

zannetmibir

görüşnelerde

da bize

kullanıldığ.±_

ihtiyatsız

bizler üzerinde de etkili

da özellikle dün ce.reyan eden

söyleyen

de

kaçırnak alış-

kaçırdığı:ınızı

kavuşnadan

getirebileceğini

treni

isabetli deyini

pek treni

da ileri sürülen temennilerin bu kere
olduğunu

arasında,

inceli~iyle

gelince:

bu konu iki birbirine

zıt

fikri de ortaya

atmaya sebep olan oldukça hassas bir konu. Yönetin Kurulunun genç ku-
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hiç bir

öluınsuz

kananti yoktur; ana fikirlerin

dağ:ı.ldığ:ı

bu konuda iı:ıkan hispetinde büyükçe bir oylarıanın daha az parçalayıcit
daha çok

birleştirici olabileceği

açıklemak

isterim.

Esasında

gibi bir tutun içinde

bu konunun bir kanun konusu

li olurdu. Ni tekin,
verdiği cevabın

bazı meslektaşlar:ı.rn.z

oluulu cevap

oluası

icap

dava çok isabetsiz bir

edeceği

bir

yaş

sorarsanız,

gibi tarizierde de
açısından açılan

bahis mevzuu

olduğuna

kanaatim

olsa

nasıl

göre, bunda

Birliği Ba!:şkanlarının

eşitsizlik

görneneleri

doğru.

ana arzu eden

bu

sıfatı

da

ileri

başkanları

Çünkü, bütün baro

Başkan~n

hazırlıklar].

kanaatinde idi. Barolar

yıl toplantı yapuanaları şundan

ihtiyaçtır,

tedir: Bu bir
değildirler;

bu

çö~Uı:ılenebileceği

bile

insanların ulaşa

ihtinali çok kuvvetlidir. Halbuki, Yönetin Kurulunuz kanun
içerisinde bunun daha iyi

dabu

şahsidir,

gittiğimiz kişilerin

Bizzat önüne

içerisinde olan bir kurul,

kırlerı. sisteı:ıi

cağı

davadır.

Bana

daha isabe!

bu davalara Yönetim. Kurulunun

bulundular; ana biz Yönetim Kurulu olarak bu kanun
savunanamazlık yap~azdık.

da

olduğu açıkça

kıdeu dolayısıyle açılan davaların açılmanası

belli. Bizce,

vayı

olduğunuzu

aluasında

gelrıek

delege

o kadar bü-

yük güçlük olnarıak icap eder. Bu bir ihtiyaçtır. Çür~ü, nesleki sorunlarJ_ bir yana bırakall.n; aı::ıa Barolar Birliği, barolar arası idari ilişkilerde o
ınz

ilişkilerin

içinde olan

pek iyi olurdu. Bunu lütfen bir tariz olarak kabul

toplc...'1tının yapılmanasının

kada:şlar"

bir

arkadaşlarla doğrudan doğruya tenası

iki nedeni

vardır.

buyurnayın.

Bu

Biz, sizden çekindik ar-

Siz diyebilirdirriz ki, "Kanuni Kurul dururken, nedon böyle

topl;;mtıya

lüzUIJ gördünüz. 11 Fakat

tahı::ıinirıizde yanılnış:ı.z,

siz

aksini söylediniz.
İkin~isi;
arkad~cşlar,

bunu da lütfen tariz olarak kabul

pekaz adette bar o

de kusurunuz var, tatile

başkan:ı

rasıayan

bu

toplantıya

bir günü

seçmiş

buyurrıasın

geldi. Bunda bizin

ol:rıaklığwızd~r.

Bu
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toplantının

ola.r:ıayacağJ.

hususunu ben

Yönetin Kurulu arkadaşlar~na tekrar arz etne şahsi kanaati içindey~n,
hele siz

hoşgördükten

sonra, bizin bunu

için hiç bir sebep

yapnıu:rıa!211z

yoktur.
cıa genişletilnesi.

Bültenin d.a?-a
olduğunu kan:ı.tlayacak

bir düzeye gelnek

çabası

Biz bültenin lüzunlu
içindey;!:.z. Siz, daha

genişletme

enrini, direktifini bize veriyorsunuz. Bundan elbette

duyacağız;

ana bugün 14250'ye varan nevcudunuza talep halinde kendi-

lerine

hakim ve savem nazarJ. itibare

gönderdiğimiz

di bunun çok üstündedir. Mali külfetini de

alınırsa,

kaldırrJak

kıvanç

baskJ. ade-

için büyük çaba

sarf ediyoruz. Bu genişlerJe, iştihıü bazı kanunlar ve benzeri eklerin
olabilecek; ana bütçeniz

yapılması kolaylıkla nür:ıkün

gelen olanaklara da

bağl~

Say:ı.n
arkadaşların

yer

alıyordu;

cereyan

ama bugün

şu

tabL1in

larımı değindile!'.

arasında,

kuşkularıyle

Hükümet

regin buhrmn.

buhranı baz:ı.
konuları

da

andrr ha:;nrla...YJ.nakta olan bildiri, konusunda

ettiğim tart:ı.şnalar

şindilik açıklanada

SayJ.n

oradan

kabul buyurunuz.

Bulut'un istekleri

daha ileri giden

edeceğini

bu konuda

oldu~ur1uzu

oran:ı.na

bulunnak

Kara~elik,

Teşekkür

her

bahis nevzuu

olduğu

için

istemiyoruı1.

yıl gelişen

Yönetin Kurulu

etmeyi elbetteki borç

bılı.1irim;

ana

çalışma
konuşan

bütün arkadaşıcra da ayn:ı. borcun yükünlüsü olduğur1u da ilave ederek.
Görev

sorunluluğu

bÜyük

teşvik

ve ciddiyeti

edici söz

açısından

olrmştur.

Konular arasJ.nda aciz
nu,

aynı

zananda

durQDunda olan
ta; fakat ko.nun

ağ:ı.r

bizde kusu!' görneneleri en

eezada

arkadaşların

açılan

vesikasına bağlanan arkadaş

dava sonunda

Y:ı.ln:ı.~

tatil etmek

durunu, bizler için de üzüntü konusu olunk-

lı::onusu olmas:ı. niteliğiyle

bulunaı::ın.no.ktay:ı.z. 1

nesleğini

duru-

burada bir hususa

de

başarıl:ı.

değinmek

bir

girişinde

isterim:
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Bazen iddialar kasten
mının

kasten

haksız

eden

hüküm

suçlana ile ortaya

iddialı

arasında

hiç bir fark

bazılarınca anlaşılmam.ş

haksız

ve

iddiaların

olduğunu

önlenmesi için o
çatışr,ıa

kipçilerinin durumu konusuna gelince,
ki, bir tasfiye dönemine

ithamla

girilniştir.

düşünnekteyiz.

değişin;.;;.

Dava ta-

söylemek mecburiyetindeyiz

şunu

Uç

üstünde

nakamların

halindeyiz. Kanun

bu yolu bir tedbir olarak

şimdilik

haksız

hayret edici bir durumdur; ana bu,

olnası

ithanıların

yani

çıkması;

!than maka-

olmadığının ithanı makamını işgal

iddia eden makamlarla çetin

ceye kadar

nübalağalı olr:mktadır.

yıl

sonra belki de bu konu

kapanacak.
onların hayatını

Bu itibarla
duşünne:mektedir.

Kurulu
şu

anda

yoğun

bir

uzatran tedbirlerini Yönetim

Adliye meslek okulu konusu Adalet

çalışnayla sonuçlandırıllılak

dece tenenni eden

dururJundayız;

ana

yardıncı

Bakanlığında

üzeredir. Burada biz saolnak da elbetteki devan-

lıyız.

Yargıtay

iki

larınız

iştihadın

hidi
rar

gördüğü

yöne

ayrı

iştihadına ilişkin

ayrıldılar.

hakimin serbestisini

sonucuna

varırken,

ilke

kararlarını verm.ediği

duğu

gibi

olnası

ları

Yargıtaya

hakikaten

olnayacak

görevini

sahip

arkadaş

kısıtladığı

tev-

ve bundan adaletin za-

diğ~r bazı arkadaşlar, Yargıtayınızın

1 bazı arkadaşlarınızın fazla nüdahaleci ol-

sa.k::ı:nealı;

nı?

konuşnacı

kısmı iştihadın dolayısıyle

natuf tenkitlerde bulundular.

Özellikle

yapamadığımızı;

olınıağına

Bir

konularda

ana

bağlayıcı

olı::.ıanasının

bazı arkadaşlarınız,

çünkü

davanın

!ştihadın bağlayıcı

da

bazı sakınca

önleyici

avukatlık

sonucunu kesinlikle söylemek

buluıınam.zı yakınarak işaret

buyurdular.

Eğer,

iştihatta

istik:;ar olnazsa, bu görev daha da güçleşecektir, İngiliz 2-det hukuku
kadar
yeceği

sertleşneniş

olmakla beraber, daha evvelki ensal

iştihadı değişı:ıe-

ünidiyle evvelden bilecek olursak, ileriyi tahDinde de görevinizi
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o kadar

ve her dava yani bir kafa

meyecektir. Bu nedenle doktrinde de

emeğini

bağlayıcı oluası

veya

de gerektirolBanası

hu-

suswıda tartışmalı olan bu konu üzerinde bir sonuca varnanın pek güç
olduğunu

elbetteki teslim buyurursunuz.
Hurşit Kangal arkadaşımızın, vatandaşın adliyeden şika

yetçi

olduğu

atılan

yolunda Barolar

haklılığına işaret

bu deyinin

keLdilerine hitap
di?;ini görnekle
bu

şaşırnanış

oJmalarına rağme:tı

ortaya

önemle

da

olaruk ortaya

ettiler. Nitekiu, bu forDÜl bizim

değiliz.

atıp,

bizit gibi

da bu kere istimal edil-

Adalet

çareleriıü

Bakanlarından bazılarının

söyleneyip, ke.rar nevkiinde

şikayetçi olualarının

nnlaşılır

pek de

bir

şöylenek durur:ıundayız.

Suç
iş kazaları

tarafından forr.ıül

ettiğiniz kişiler tarafındun

şikayeti açıkça

hal· olmıdığını

Birliği

nağdurlarının korunnası

konusunda trafik

suçları

ve

ve benzeri konuların da nazaraı. alınması yolundaki önerisini

kaydetniş

bulunuyoruz. Trafik sorununun bir sosyal sorun haline

gelı=:.esi karşısında, Barolar Birliğinin bir ayrı görüşe sahip olnası
zcı::ıanına ulaşmış

bulunuyoruz 1 Sosynl Sigorta

letilnesi, genel Sosyal Sigorta
arttırılrıası

da çok

anlaraının

özler:ıine ule.şnn

-----

etraflıca

arz

da o dönende

-vere<:JJğe

edilniş,

eğer

bu

~rada

nıeslektaşın,

çabalarırnzın

toplur:ıa

raporların

sağlanabileceği

Gördük -ki, bu

açıklanalar

duracağız.

umutsuz-

pek

sonu~

Daha dün

bir konu için bizleri davet edeceklerini ve

da genel sosyal güvenlik probleminin o

ilnesi suretiyle
larını

açıklanıştık.

geniş

bu tempoyla gidilecek olursa 100 se-

benzeuiyor. Yeniden bu konu· üzerinde
bir

de~erli

yolundaki

istennektedirt Bu konu daha evvelki Genel Kurul

ne· sonra Türki;ye 'de ancak genel bir güvencenin
luğunu

daha da

benimsetilnesi

toplantıda

olmıaklarını

nüjdelediler, Yönetim Kuruluna bu hususu arz

bize

dile getirsağlayacak

edeceğin.
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baz~

konulara temas edilmekle beraber,

yalnız

bu arkadaşınız istinaf nahkenesine tenas etti. Diğer arkadaşlarınız
pek tenas etnediler. Yönetin Kurulunda henüz istinaf nahkenesi konusunda
konuşnalarınız

oldu, bir karar

olgunluğu

değiliz. Eğer,

içerisinde

şah

si kanaatin, kaldırılan istinaf mahkemesi gi9i aynı davanın tekrar tekrarlanması,ilk

nahkemelerin lüzumsuzluğu gibi o tipte klasik bir istinaf

ise, şikS.yet ettiğiniz davaların daha do. uzanasına sebep olncağından,

r
1

i
!

oluıılu

olnannkla nünkündürj ana klasik istinaf değil, bazı tasarılarda

geçen ortadaki üst nahkene

anl:1n:ı.nda

bir

siste:ı düşünülüyorsa,

bunu

şu

nedenle oluulu karşılanru:ıız lazındır • Sanırın ki, bu ikinci anlandaki
örıeri,Yönetin

Kurulunuzun bundnn evvelki

uygunluk arz

bazı karo.rlarıyle

.etnektedir. Bugün arkadaşlar, illerinizde idnri ünite tand:ı.r. Acaba
ndli ünite tar:ı nıd~r? adaletin elde edilebilnesi için nutlc.ka herkesin
Ar.Lko.rnya rıı gitnesi lnz:ı.ndır? !llerdeki idari üni teiı.in yo§;unluğu karşıeksik bir adalet örgütü bnzen etkili

sında

olanm:ıc.ktadır.

Bu husustn

nlihalli veya bölgesel idare mahkenelerinin kurul:wısı hakkındaki Danış

l

tay önerisine

kat~lnış

olan Yönetin Kurulununuzun bu fikri teselsül

içerisinde, bu anlandaki üst nahkenelere de taraftar

zanne-

olacağını

diyorGlD. Bu kısım şahsi naruzatındır.
Sayın Sabilı

lnr,

t~otl:ı.

tatlı

bizi

Atl1

terıki t

arkadaşınız,

ettiler;

tonas buyurdular; §erbest neslek

nmı.

bazı

çok ilginç bir noktayo. da
yitirnenek. Bugün

niteliğinizi

uygar toplunlarda serbest mesleklerin

önerilerde bulundu-

geleceği

bir

tartışmn.

bütün

konusu ha-

line gelLüştir. Evv"ela rıodern devlet tipinde Am~y:ısalarda özgürlükler
etrnflıca nçıklanıyor
çıkıyor.

ve bu özgürlüklere gönülden

Bizim durunuunuz da

aynı;

ana

bugii.rı

Orta

bağlılı;tzlar
Çağdaki

-insan belki

bugfulkü toplundaki insanlardan daha özgürdü. Çfuckü 1 devletin
tel-cnik

olanaklnrı

ortaya

araçlo.rı,

yoktu. Devlet tanzii: edici yetkisini oralara knd.nr
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rıodern

O halde,

olursa olsun, birileri

tarafından sayW:ı.ulnası

biliyor. Bizin serbest neslek olarak
no.P;ı,

!kinci bir hususa daha tenas
olsun henüz biz böyle bir

kuşku

birine

kapılarınadan

hiç bir gencin

ola-

izo.h edilebilir. (Alkı.şlar)
etı:ıek istiyorurı. Tanrı

içinde

değiliz.

gelniştir

örnek vereyim, Fransa'da ortak büro o hale

ne

bir zo.ruret haline gele-

niteliğiDizi sürdürebilnerıiz

anlayışla

zannediyorun k:i., böyle bir

şükürler

kişinin rejir::ıi

devlet güçlendikçe,

'ya

Bugün bir tek

ki, o bürolardan

avukatlığa başlarıası rıürıkün değil

dir ve o büroya girnek için de genç avukat bir mn.ll. katkıda bulunur,
rakanı.

ortak büronun

ortak büro var.

şöhretine

az oluakla beraber,

Tatbikatı

büro çok ilginç bir

gelişin

Dışaridaki

leklere nüfu3 etne

göredir. Bu itibarla, kanunumuzda da
arkadaşça,

kardeşçe

ortak

gösternektedir nenleketinizde,

bir başka vahin konu; sernayenin serbest nes-

çabasını

önlenektir. Serbest meslek sahiplerinin

bir sermayedar tarafından bir arrtya toplnnnası, (serı:ıaye+serbest r:ıeslek) :
karışınının

serbest nesleklere bazı isabetsiz etkiler yaptığından şika

yetler kuvvetli bir hale

gelniştir,

neslek olarak hüvviyetir:izi
ceğiniz

arkadn.şlar,

bizin serbest

ve hangi ilkelerde nuhafaza edebile-

nasıl

üzerinde nazari de olsa şimdilik bazı noktalar üzerinde durmak-

ta fayda

vardır

sanıyorum,

Anblen neselesi bu
şudur arkadRşlar;

teuasınız devarı
erıirleriniz

sa~lamak

etnektedir,

yerine

yı.l yetiştirilenedi.

bu anblemin birnaddesi

sudan bozulnayacak, onu

gelr:'.iş

Sny1n
r'ından

Den(1k;ki

Fadıl

nünkün

Zannederir:ı

varmış

olruıadı;

ki,

Bunun sebebi de

yatı;murdan,

kardan,

ana bir natbaa ile

ki, bundan sonraki

toplantınızdc

olacaktır.

Altop, yürekler parçalayan

öğrenci

olayla-

söz ettiler. Bu olaylar karşısında elbetteki yötktliler kendi-

lerine göre tedbirler

alacaklardır;

ana bu olaylarda tutunun çok dikka
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ı:ıü'balağa vardır.

daki kanaatlerde

olarak biz, i tidal
tedbirlerin de

arkadaşımız,

Nabi !nal

Birliği

beraber., i tidal

karşı çıkınakla

olrw.k gibi bir

karşısında

yolun-

gittiği

Bu iti'barla, Türkiye Barolar

hareketlere

dışı

elden

neı:ıleketin

anlayış

Anayasa

dışı

içindeyiz.

değişikliği

ve bu

değişik

liklerin aradan geçen 14 aya rağnen hnl~ niçin giderilnediğinden yakın
Arad·a

dılar.

r.ıında karşı

konuşan 'baz:ı. arkadaşlarıı:ıız.
çıkı:ıad:ı.ğıı::ıız,dan

bu Anayasa

değişikliğine

da söz eder gibi oldular; ana biz

zaı:ıo...
.arkadaş

-

...

lar, zananında bunun karşısına çmkt:ı.ğ~z gibi bir kanaat taşıyoruz,
içinde

yanılgı

tek

lmruluş

olnad:ı.ğ:ı.nız:ı.

tekraren arz etnek

olduğumuzu

liklerin isabetli

zannetnekteyiz. Vaktiyle buna

ana bu

bazı

Nabi !nal, sosyal güvenlik konusunda

larla tenas ile sonuç

~ıkan
değişik

de elbetteki olabilir.

olduğunu düşünenler

Sayın

duruı:ıunday~;

karşı

alınanayacağından

söz ettiler. Biz, ancak

nakank:ı.sı:ıen

bu fikirdeyiz. Çünkü, bugüne kadar elde edilen sonuçlardan

pekçoğunu

bu

tek b1çinl1-

elde ettik; ana bu

teı:ıaslarla

lik içerisinde
kındaki

gelişe~yor,

kanaati bir

Şu

duraklaı;:ıa,

.tenasların:ı.zdaki başarı,

veya bu

nakan:ı.

işgal

aksi kanaatte bir

edenin bizler

gelişne

hak~

kendini gös-

terı:ıektedir.

Değerli

bir örnek. vereyin; elde
bizinle ilgisiz
de de,

Birliği

Ocal;:

ny:ı.

arasındn

arkadaşınızın,

ettiğiniz

olnuştur,

sonunda
t.ip

Çalışına Bakanlığı sırasında

sonuçlar

bazı politikacılarl.n

başnrısızl:ı.ğ:ı.r:ı.:ı.z

urıuduyle

bir

olduk~a geniş

falan uevkii

Şu sır.ada

Çal:ı.şnn Bakanl:ı.ğ:ı.,

sözleşmenin

yine

işgal

olnuş,

hiç

etmeleri halin-

başarılı olabileceğiwiz

Sosyal Sigorta ve Barolar

yeniden nynrlaimasJ. gibi konisyon ça-

lışnnları başlnyabilecektir 1 Kendilerine bir yazı ile bizin şiknyetçi
olduğunuz konuları tek tek verdik ve dedik ki 9 "Sizin de bizden şika

yetçi

olduğunuz

konular varsa. siz de tespit ediniz." Bi:iylesine ortn.k
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bir günden

snğlmıdıktan

heuen hepsi bu
sosyal

sonrn, Yönetin Kurulundaki

toplmıtıda

bir

güvenliğe

yer

şeyler

nıncak

daha.

nrkndnşlarınızın

toplant~a

ve bizler önünüzdeki
olarak gelneyi

katuış

sağlnuay~

tahmin

etnekteyiz.
Kıta sahanlığı

oldu.

Raporurıuzda~

kJ. ta

konusuna

dokununları

cırıdayız.

Dahn

geniş

ettiğini

izahat verebilecek

bir sonuca da

etuek için de bu küçük
drroet

varr::ıadık;

cidir; ana
ni olur,

pervasızca

kddığınız

yolundaki

m:ıa

ar:..u konuyu ihnal

ihtiya-

Yönetin Kuru-

henüz hepinizi
etc.ediğinizi

arz

lüzunlu gürdük. Bu arada ne-

bu kadar iltifat görnesi hayret edi-

bu itiraflardan hnngi

kışkırtıcı nı?

açıklancık

durur:ıdayıiöLk;

açıklanc:wı yapm::.yı

etniş işkencecilerin basında

de

çalJ.şntı.ktadır,

lunuzun bütün üyeleri bu konu Üzerinde
birleştirici

bir bilgi yoktur; ana

sahanlığı hakkında geniş

neselenin neden bizi bu kadnr ninkadar

elbetteki isabetli

sonuçlar

Her ne hnl ise; ana bu

uynrıyı şükranla

nokto.dEı

kabul ediyoruz,

çıknr,

önleyici

bizin hareketsiz
gereği Yönetitı

Kuruluna o.rz edilecektir.
Bu

n~asebetle

ı:ıahkeue başkanlarının
ynnlnrını

da

yetkin yok;

kendileri de

sizin

etti[:;i için yükselc

bize bazl. haklcrın tnnımıası yolundaki resni beyalnl.Z Yönetin Kurulu

şükrmıla karşıladığımızı,

ar:ıa

tentı.s

ad::ı..:riıza

da elbetteki kendilerine

adına değil,

ileteceğin.

(Al-

kışlar)
Muhtereı:ı

arkadaşlarım;

Bu bir çabadl.r;
da

nrkadaşlnrınız yakındılar.

arın

bu arada

O kadnr

yargım.. n bazı

haklıdırlar

kusurlarl.ndnn

ki', yalm.z

arkadaşlar

bir şeyde çok dikkntli olmu:ıız lazın; Yönetin Kurulu olarak, kalerı kalor:ı

saynayncnğım,

bulunuyoruz.
ken,

işaret buyuruilı.nn

Onların

kuruluşlarJ.

giderilnesi

dertlerden daha

çabası

da tahrip etnenek

fazlasıncı

içerisindeyiz;

knygısunu hakl.ı

m.E'

da

vak:ıf

bunu yo.pnr-

görnekteyiz. Belki,
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yok etmek için en iyi çare

hastalığı

hastayı

öldürrnektir; a!Ita biz,

'

hem

hastayı

hem de

yaşatacağız,

iyileştireceğiz.

da bir tenaknz hissedilmemesini istirham

Bu itibarla,

tutumumu~

edeceğim,

Selahattin Aydın meslektaşımız, insanüstü gayretlerden
bahsettiler,
içinde

şahsıma

değiliz;

ama Yönetim Kurulunun il

azası emeğini-_bir
başarımız,

rince bu insanüstü 'l!iibi gözüküyor. Bizini
araya

~ayret

fazlaca önem verdiler, Biz, insanüstü bir

getirmiş olmamızdadır.

Şunu şahsım adına

araya geti-

emeklerimizi bir--

minnet ve

şükranla

kayde!

rnek isterim; hiç birimizin şahsi kanaati objektif kararların alınmasına
engel

teşkil

intibaı vermiş
dar·diŞ.işe

nuzda

Sizlere uslu uslu görünen bir Yönetim Kurulu

etmemiştir.

olabiliriz; ama gelin görün, her

didişe

veriyoruz; ama o

kararın savun.:masında

kararı

biz sonuna ka-

verdikten sonra da huzuru-

kararı

daima birlik oluyoruz. Ne kadar

teşekkür

etsem yine de kendimi tatmin edemiyorum.

l

Hakirolerin
güvenceye

bağlanırsa

sonuç

baz:ı. davranışlarının yalnız kişilerden
alın~ayacağı

gelen

şikayet ...

muhakkak. O-halde, bu

lerin menşei nedir? Sayın Cengiz arkadaşıının tenkitleri sırasında temas
edeceğim

gibi, bunda usul

şu; bazı yargıçların,

daha bu usul

kanunlarının payı

Türkiye'deki

kanunlarınöl.an

evvel

yargılama

başlayan

asıl

elbetteki büyük;-fakat
sisteminin ne

olduğunu

teamül halinde süregelen

i tiyadi bir al:t]ikanlığı doğru sanmış olmalarındadır. Her iki usul
kanunu mÜDferit adalet

değil,

kollektif adalet

Verilen hükümde dava süjelerinin hepsinin
söylenebilmeli, her
sonuç
aklın

doğru

şey

esasına dayanmaktadır.

payı vardır,

davada her

savunulabilmelidir ki, bu diyalektikten

olsun. Bizim her iki Usul Kanunumuzun eskiyen

şey

çıkan

tarafları

alamayacak kadar çok olmakla beraber, her iki Kanunun.bir özelli-

ği vardır

ki, bu adalet

diyalektiği e·l!lasına dayanır;

ketimizde de bir engizisyon Orta

Çağı yaşanmış

ama sanki memle-

gibi adaletteki

payın

1
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yük bir zaruret vardJ.r,;
dan bir hükün

değişiyor.,

o

zir.ırıiyetiyle r:ıücadele

bizin

Eğer,

verilnişse,

Adalet
kanunlar

sannak

oldu~nu

sistenler

nazara

de bü-

al:ı.nna-

sadece isnon öyledir.

hükür:ı

Bakanlar~

yaptJ.ğl.Dl.Z savunr:ıa

etr:ıelı::te

konusuna

değindiler. Arkadaşlar;

ana

değişiyor;

şu

gelenekten

baz:ı.

s:ı,yr:ı.lnak

kabil olnuyor; bana sor~z.(1~kr~r:ı sa~ece ~ahpi~r)~Adalet ~~
lüzur::ısuzd.ur, ı&v

bu dah:.c

doğru

Maletle
Adalet

ed:i.lnelidir

derin. Vaktiyle"Adliye V'ekaJ.e.ti 41 de.rdik..

11

bir teriodi. Belki sadece

Bo..kanl:ı.~ı rı.c.nt.:l.ken birleştirmek

Bnkanlıiü

bu halde

nüessesenin bugünkü Anayasaya

~aten

r:ıüdüdür1

yetkiler

baz:ı.

Bu itibarla,
deni.J_en

Bakanl::t.ğ:ı.

tanan:ı.yle uydurulrıas:ı.

cak, zaman gelecek korka korka
cek

nünkün

nüddetçe, Adalet

kald:ı.ğı

zarureti; ana

Türkçeleştirnek

asla nünkün

al:ı.naoak;

n.na

!ıannn

olr:ıaya.

gele-

beklenektedirler, daha fazla onlara iade edilecektir. Binae.n-

aleyh,·bekleyen

organ:ı. kald:ı.rnnk

elbette fantazi bir

Qık:ı.ş

bence en

doğru

harekettiri fakat bu

gibi gözükebilir. Bizin

bu nenleketin hukuk siyasetini

ayarıayacak

istediğiniz bakanlık..

bir beyin

bakanl:ı.ğ:ı.d:ı.r.

Bu

itibarla, Ado.let Balwnl:ı.~ın:ı.n haz:ı.rlann:ı.ş olan teşkilat kanunu biziu
talebinizle bize zorla günderildi,
ortaya

VerDiş

atılacağ1.n:ı. ta.bı:ıin etmediğiniz

nedik, orada bu

anlay,.şa doğru

-

oldu~ur.ıuz cevab:ı.,

için maalesef

bu sorunun

g~tirr:ıeyi düşüne

onlarl. sevk etnek için nütalaa

derıneyan

ettik yazıyle, bilniyorum, bilke de bu nütalaadan dolay;ı.d:ı.r ki, nezk~r
çıknad:ı.,

kanun hala
vardır,

Bugün

teşkilat

(yeniler hariç') Adalet

olno.sının

nedeni; der.ün arz

dilerini henüz

kanunu olnayan bir tek

Bo.kanl'-~l.,

ettiğin şu

çok

değerli

Bu kanunun bir türlü

ç:ı.kLmm:ı.ş

yeni duruma .o idarecilerin ken-

hazır hissetneniş olnrüsr:ı.ndan

Sayln Fuat Akkoyu.:.'1lu,

Bakanl:ı.k

f;leri gelnektedir,

Günüşhanm

Baronuzun yeni

üyesi, nahall! feodal adnletin dnhP. da

tenas bu;yurdular. Bizler de bölgeden bölgeye

l:at:ı.lan

etkilialabildiğine

de~iştiğini sand::ı.~:ı.n:ı.z
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ufak rceseleler

rıeselelerinin

elbette
o.ğo.cı

içerisindeyiz. Bu arnda. çeldngenlikle

söz ettiler, Adalette bu tefrik

olduğundan

hatta bazen

yo.pılnnnz,

bir arnanda bir

bakarsınız,

bir tefrike asla tabi

tutnayacağl.z,

cek Tiiyiz gibi de bir

kuşlcu

B:ırolo.r Birliği,

bu

o.kılc:ıı.

neticeye

ve

olacaktl.r. Bu yolun

yan~nda

aynı

dönenden

vardılar.

hatırlıyorur~

dönüşü düşünülr:ıenelidir

şindi

aşnnk

Türkiye
da-

bile.

adan:ı. olnalar::ı.na

raf:i;-

ve sonunda bizler için olunlu bir

kendinizi

toplant:ı.lnrdaki

başarılı

nu dn kendi kendinize teslin eder durumda
lo.rını

böyle

bağdaştırabilen r:ıeslektaş:ı.n:ı.z.

Ben kendilerinin ilk
ve

ettiri;l~cektir,

Orhan Barlas, Büyük bir his

başladılar

şikayetini

olnm<kları kıt barolnr:ı.n:ı.zın

netotu büyük bir ustall.kla

8eçirdiğ~uiz

rini

tek

yeni olan acaba devan ettirobile-

arz ettiler; devan

Baroı:mzu...-rı

Sayın

mm,

y::ı.ldırın

tesadüfen yere serer; ana ornnn kurdu ornam. yok edebilir. Bu iti-

barla, biz herhangi bir Baronuzun, herhangi adaletten

ina

ornn:ı.n

saynaya

ael. tenkitle-

hakkımız olduğu

da tevazu

s:ı.n:ı.r

istenen; ana kabul eder gibiyiz; ana yine de daha

ak::ı.lc:ı.

olno::nn zaruretine

olduğunuzu

ettiler, gayretli

işaret

olnnnız

icap eder,

Ekononik Hukuk Şurası toplantıs~na kendilerin de katıl
ı:ıclo.rını

söylediler. Biz, bütün delege

nrkndnşıı:ıız

arkadaşlar:ı.rııza

(son

katılan

hariç) davet nektubuouzu Yönetin Kurulunuzun raporuyle bir-

liktl, gönderdik, ellerine

ulaşnadıysa

kusur ya bizde • ya postada; ana

gider gitrıez eksiğinizi elbetteki tnrenlo.yacağ:ı..z. Bu r:ıünasebetle konuş
n.:-ılo.r arnsında

raporda özellikle Fertan ve

orndo.ki fikirlerindaha az

baE;lay:ı.cı

olnası

Biz bu hususta çok dikkatli olduk, Hattn
rnpordnn

sonradır.

diğ;er baz~

icap

arkadaşlar:ı.nız,

edeceğine

arkadaşlar,

dokundulnr.

bu rapor birkaç

Yönetin Kuruluna rapor arz edildi@';t zanan, bütün

o.rkndnşların ısrarla~eiz

özgür

düşünce taraflıs~y:ı..z,

bağlay::ı.c:ı. olmasın"

de?diler. Reviz;ıro:Ö.a tabi tutuldu ve ona göre bunları yazd:ı.k; fakat bmıa
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tutucu gibi bir elfnz kullandl.ysak

değildir,

hatta davet

nektuplerınızın

lwnuşalın tarzında değil,

bağışlayın,

kastıı::ıız

asla bu

içerisindeki cünle sadece gelin
niçin

konuşna ihtiyacını

duyduğurmzu yazıyo

ruz? derlene

kısrnnı,

olD.naklarını

da getiriyoruz" dersek; bizin çağırınızın daha ciddi ola-

cağını

ııBiz yapalın

kabul edecek olan

edebileceklerini

size, sizin fikirlerinizi söylemek

tebliğci kişilerin

düşündük.

bize daha fazla itinat
ediyorg.ı::ı)

O rapor (tekraren arz

derleneden ibarettir. Ne Barolar

veya bu

Birliğindeki şu

sadece bir

arkadaşın şuh

si kanaatidir, ne de bir düşünce sisteninin tercihi anlar:ıındadır.
Arif Bilgin
ter:u1de

nunu eünasebetiyle niçin
elbetteki bu

duydliğunuzu

tasarı

nrz ettin.

kişisel r.ıülkiyetin dış

Derkezlerde

olduğu

nüz

olan köy

aşDanış

gibi

Eğer,

sanılı::ıanalıdır.

delikanlısının

Suç

hiç bir

olduğu

Ka~

cephesinden

nağd:urların

davaları

ülkelerde

Af

ihtiyacı

sanık

nna

sanıklnra knrşıdır;

kiye'de gerçekçi bir gözle durunu nedir? Ceza
MenleketiEizde

himaye sis-

nağdurl3.ra yardır:ı

gidilnePesini tavsiye buyurdular. Bu

aşırılığa

o.lırsanız

arkndaşıı:ıız,

bahis

Tür-

nev~uudur.

gibi yahut büyük

işleyecek yaş

sınırını

he-

kayden yoktur. Hiç

varlı~ı

eleazsa bnzı zorlanalarla bu tediyeyi saglayacak olursak, r:ıeseln bir

59 ncu

r:ıaddenin uygulannası

için bunu

bütün

şart koştuğunuzu düşünün,

DQğdurların zar~rları kendiliğinden ödenir. Bunun ilr:ıidir, değildir

diye çok
yaptığı

len

tartışılmısı nür:ıkün;
şeylerin

Dağdurun

yoruz<

bir benzerini

tevkif kanunu ele

Benceniz bu knnunun

nacerasını

uğranasaydı,

1880 senesil'-de

nan

Fransız

yetpabilrrıek zammı

bnşka dünyaların

gelr:ıiştir.

tepkisini nzaltnak gibi de önleyici bir

Haksız

tc' tadile

ana gerçekçi ol11 rsak

daha da

alındı

çok iyi
başarılı

Fransız kaynaklıdır

hazinesinin

bulunu-

ar:ınç gütr:ıüş

ve oluulu kanaat izhar edildi.
yaşadıE.

Eğer

ilk

tasarı

Meclis-

olabilecekti. O kanuna, ki

ilk örnek, Meclise sevk

no.lıfolacağından

Tatmin edi-

edildiği

söz edildi. Bugün Fransa

za-

haksız

!i

'.,.. 2ç.:\ ...
i

1'

...

tevkif tazıninntı hanesini 10 senedir artırnak lüzununu dahi ~issetnedio
'

Nitekiı:ı,

biz de de

>

bataca~l.z dendi~ batıcıak şöyle

dursun, yeteri kadar

ve.rilnedit:;ğ; şikayetleri başlndıt dtıun için yeni fikirler birden bire
kaygı uynndırıyor.

Sonra fikri ortaya

attıktan

son:'aki

geli~neler,

ga-

riptir, kendilit:;inden oluyor. Aqfiça şu gözlerıin~ rtrz ede7:ı'n: Haksız
tevkif kanunu yapılırken, gelerk~edeki sarahatte:ı de anlaş.ılaca~:ı. üze-

'
re, askeri narrkeneler için aynı bir
kanuıı yapılaca~ı kayd~ kondu. O hal\
de, askeri nahkenelerde nahkUn eqilmnlere bu tazninat verilneyecektir9
!

ana bugün asker! yargıtay bunun ?ışına çıktı, verilece~ina dair iştiha-

dını

tesis etti.

Bakınız

e.şa'biliyor.

.bazen fkkirler kendilerini de
1

Bu itibarla, ba~durun hiınayesi a~t:ı.ndaki şu ürke ürke ort~a attığınız
fikrin

L.

gelece~inin

daha nutlu.

'·

o~aca~ınrı

dair

birtakın

ün!tl.er

taşıyo-

ruz.
:İfanunların

de

yakın

değiliz;

derlenebilnesi gerçekten kolay oltmyor. Biz-

bir gelecekte büyük bir
ana

sahibi çok

başlamak,

de~erli

toplantı yaptık

yarıya

avukat

vaat edebilecek bir durumda

geloektir. Bu

ve bunun en isabetlisini o

Sayın
hakkında aydınlatıcı

arkadaşlarınızı kolaylıkla

!lhan Mertsoy, bir

bir

düşündük,

Bakı:mlü

bir araya getirecek
Bazen

b~r

günler alabiliyor.

ark::ı.daşım.. za yapılan nuaı:2ele

bilgiler verdiler. Bu
nasıl

uygulayarak bizzat

atılnış değildir.

olnadığını tartışnak

Yönetin Kurumu, acaba biz

da rica ederek

ana ondan sonra nenlekette o kadar

düzeye gelenedik; ana konu bir tarafa
kanunun yürürlükte olup

knnunları

daha kolay olabilece€;ini

nüşavirlerini aranıza aldık;

çok olaylar oldu ki, bu

bu konuda ihtisns

açıdan,

olrıayan bazı ark::ı.dn0larıınızı

yaşa;ym1 kişilerin katkısıyle

hukuk

başarı

tutUı'J.

çeşit saldırılar karşısında

içinde

olnalıyız

konusunu

e•.rveln soyut olarak tartıştı; çünkü Yöne tir:~ Kurulu her zanan top lanail1Waca~ı

için ve bu vakalar ne zanan olur o de evvelden

bilinnediğind
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Yönetim Kurulu
lay

.Bizin

y'nptığınız; Cur.lıurbaşknnl.,

nah2llin valisi ve

savcısı

ile

bize haber verin •

uyarınca.telgrafla

Bakanı, İçişleri Bakanll.ğl.,

Adnlet

yıldırım telgrnfı

ter:ın.s

ve telefonla

v:2.delerle teyit. Olay daha büyük bir nitelik arz ediyorsa,

kıscı

olarak bizzat

ııle

genelge

olduğu zarıan ynptıı';ınız

verdi; bir o-

bazı

betnek. Bugüne kadar

nakanlara giderek

şöyle

bir vaka oldu; Barolar
asla nünkün

şımıza kayıtsız kalmıştır der:ıek
nızı

gösteririz;

dışa

intikal etmesini de

ar:ıa bunların bazıları dışa
bazı

içerisinde oluyoruz; ana
nevzuu olamaz,
taşın

ve

arasınd2,

yapıyornuş

lundular, çok

doğrudur.

si

meslek

karşısında

itiyatlı

çabaları
bazılarının

bir

davram.ş

sayın

Cengiz meslek-

dövülnesiyle insan1.n dövülr1esi

gibi bir düzeye girmeneniz tavsiyesinde buBununla beraber, elbetteki bir

kur~luşu

olarak bir

avukatı.n

dövülrae-

tutunumuz olabilir. Bir

başka

koruyunuz direktifini siz bize verince, bizim biraz daha

yanc.mı arko.daşı

gayretli

avukatın

kayden

dair hiç bir iddia bahns

Bu konuda

kayıtlarınız karşısında.

bu neslekta-

intikal ediyor,

nedenlerle biz daha

Başkan

dikkatini cel-

Birliği

değildir,

işlenin yapılnadığına

diğer arkadaşlarımız,

fark

onların nazarı

ve

halinde avukat-insan tefriki

olmanız

icnp edecektir. Bu elinizde
çocu.l!,ı.:ma. bir bnşka

olr:ıayan

bir

yaptığınızı

yakınll.k.

!nsan

söylememek

kardeşine,

nuanele yaparcasımı beşeri bir zaaf olarak kabul

·o 11yu.ruru.z o Bu konu nadenki bu kadar al evlendi,

şindiye

kadar (!tiraf

edeyiG) bu kadar tipit:!;ini görnedim. O halde, bu olay LJ.Ünasebetiyle yapJ. ..
lacak

savunnaların

insa.r:ı.ın s::ı.vunnası

izhcn

buyurduğu

eı:;uckteyin.

bir avukat
oldutı;una

savunnası değil,

da; bu i tibarla, Genel Kurulunuzun burada

kanaatin de dile

getirileceğine

enin

olunnas~nı

istirhan

(Alkışlar)
Yargıtaydaki-daireler arasındaki

için

bu vesileyle yapJ.lacak

birtakım

güçlüklere sebebiyet veriyor.

dostça

Bunların

trafiği

bizler

önlenmesi için
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fikirler de 8kla geliyor; fakat burada dile

için yine de

getirilmediği

ilgili diye bir kuşkuı::ı.u ~Şahsidir) arz etnek isterin:
do.ireler kurulur ve

Yargıtayda bazı

o dairelere gitnesi

davaların

bnzı

hassas konulu

dairelerin sureti

sağlanır,

teşekkülü

de

özellik arz eder. Ben burada tabii hakin kavranının tehlikeli bir düzeye i tilı:ıiş

olnrtsı

daha

hale getirmenesini de teDenni etneldeyin.

vazılı

gibi bir

Bazı

kuşku

içindeyin. Bu knnaatirJizi

olayların

nahkenelerde hakinlerinizin tabii savunma hakkımız

olan soru nüessesesi üzerinde

alınganlık

göstercJiklerini ben de bili-

yorum.; fakat burada şunu düşünmek lazındır: "Biz de soralın değil, biz
· soralır:ı, siz
imtiyaz
sesesi

sorr:1ayınız"

sağlaııak

dünyanın

soru soruak bir

için

der:ıek,

değildir.

hiç bir

yani çapraz sorgu, bizin
Bu kadar çok

konuşan

tarafında kalmm:ııştır. lı.sıl

ı::ıerak ı::ıüessesesi değildir,

sorunun

bir

nesleğe

bir hakinlik nüesönenli olan

şudur;

sorumlu~uğu işte

bunu nuhteren hakimlerimizin çok iyi anıanaları lazı:::dır. Bir hakinin
soru

sorr:ıası olağanüstü sorunlulukları

insanın

getirir. Çünkü, o sorunun

psikolojisinden tutun da, bütün

en yüksek

r:ıevkiide

olan hakimin soru

hayatı

sornanası,

da yatabilir. O halde,
sadece hükün vernesi,

daha·altındn

soru sornak gibi bir görevin hakinin

olanlara

dahil olnak üzere) hasredilnesinde adalet ve hakinleriniz
sayılrıayacak

derecede iyilikler
Çok

otunmsından

değerli

söz ettiler.

bir

altında

(Savcı

da

açısından

ynpmıktndıro
arkadnşın,

Arkndnşlm

savcının

yüksekçe bir yerde

, o yer diktatörlük dönenleriyle

sağlanrııştır, o dönen kapandı; ana itiyat devan ediyor. 'şöyle ki, savcılık nüessesesi Fransız kökenlidir, bunLır bütün vilÔ.yetlerde geniş

enlak sahibi kralın avukatlarıydılar.

Avuknt dürüva kralın avukatı

buradan gelir. Ondan sonra Fransız büyük ihtilali geldi, o teşkilat

ı
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i-si:r:ı değiştirdi,

de.hfl çok

kullanılan

le parke"

oldular. Fransada

"Cu.r:ı.huriyetin avukatları"

dendiği

isni, "Parke" dir, yani
denektir,

zaıınn _savcı

savcıların

şu bildiğiniz yer~

Mösyö

11

da avukat

savcının karşısında

-i

yer

e.lır.

Sonra bu güzel özgürlük 1ükirleri

bünyesine alnak istekleri
sun, orada
fark~nın

olr:ıayi

yukarı

çıkardı.

Ben

savcı

ol-

giderilmesi yolundaki çabalarınız asla savcılık nüessesesini

onlar da kendilerini_orada

Bu

~ikirlere ~lışıtırsa,

diğinden yakındılar.

Bu

Merih, dayak

tatbikat~ın

bulunuyoruz. Ber

süregel-

tatbikntın önlemıesini sağladıf!;ınız iddiasında

def;iliz; ana bundan evvelki Genel Kurullarda hiç bir
ileri sürülüyordu,

zannediyorun ki, ·

sıkıntılı hissedeceklerdir~

Değerli neslektaşın

l

daha fazla devlet

tercih ederin. Bu sebeple,.sekil gibi gözüken irtifa

gördüğünüzden değildir.

küçük

o kadar

onları

savcılığı

şindi yapıldı;

şeyler yaptık;

ana yeterli

bizim

değil

dışıuızda ol~D

şey yapılnadığ:ı

gelniş

kadenesine

sahalarda elbet-

teki içinizde olan alanlardaki sonucu naalesef alanıyoruz; ana bir rahatlık içinde olduğunuz da sanılnasın. Nitekin., adli idari zabıta ter-

tibini buraya getirdik, şindi İçişleri Bakanlığında katılnadığJ.nız
bir

düşünce

henüz

ğının hazırladığı
tı.p

ayındır.

Adalet

Şir:ıdi

yenilenediği

için sonuç

tasarl. Türkiye Barolar
nesele, Barolar

alınnanıştır.

Adalet

Bakanlı

Birliğinin düşüncesinin tıpa

Birliğinin rıeselesi

olnaktnn

Bakanlığıyle İçişleri Bakanlı~ı arasında çekişne

çıktı,

haline geldi,

Haklı olan daina kazanacaktır. Zannediyorun ki, e~er adli zabıta kuru-

lacak olursa, bu sadece anir
olan

şey.

değişikliği

Menleketinizde karakollarda

lin ki 1 karakol

kovuşturnası,-hiç

bıta tahkikatının

ne

şeklinde

değil,

asi,:!,

yapılacak

birtakın işlenler yapılır.

Diye~

bir kanununuzun hiç bir yerinde za-

şekilde yapılaca~ına

dair bir netin yoktur.

Osmanlı

Devletinin karakol uygulanası intikal etniş ve geilıenekler devarı etniştir~

Bugün yeni

yabancı

usul

kanunlarırün

hepsine

bakınız,

zabıta

tah-

i

-263kikatı için ayrı bir bölürı konı:ıuştur. O halde, biz adli idari zabıta
koyr.ı.akla

sistenini
ceği,

görev

beraber,

taksimatı

~··

Nitekir::ı,

Adalot

şekilde yapılabile

ne

ve benteri pekçok hÜkürüerin de oraya

önerdik, hatta bu hususta
duk.

:wbıta tahkikatının

bir etütü de Adalet

etraflıca

Bakanlığı

bizin teklifinizin sadece

al:ı..nmasJ.D:ı.

Bakanlığına sun~

rıasurıane,

dÜ...

rüst hukuk önerisi olduğunu da anlad:ı. J umac:ı.dan korkDaktan \'azgeÇti.
Ne kadar onlar için

çalıştığınızı

onlara

inandırdık,

aşmak

bir kadene

olabildi.

nürıkün

Sayın

MehrJet Çelebi,çok

heyecanlı

bir dille insan

hay~

-siyetine yakışır adaletin henüz kurulmadığından şikayetçi oldular, Sanıyorur:ı

biz de bu şikayete geniş çapta katılr:w.k durur:ıundayız •
Atilla Gav

ler. Barolar

Birliğinin

arkadaşım.z,

daha az

insafla bir noktaya

başarıl~ oldu~ bazı konuların
nanzurıe,

çesini ileri sürdüler. Biz bir

etti-

tıenas

gerek-

bir sisten ii..çerisindeyiz.

Diğer

kurur:ılnrda

bize ayak uydurulaoazsa, bizler de kesin bir sonucR pek va-

ranıyoruz.

Politika

nı

da pek güzel

teşhis

buyurdular; ana

şunu

karşılaştık,

arasındaki kıl ayrı

da itiraf etnek

ki, biz Jfönetin Kurulu olarakbazen politika

y:ı.z

de

kalnakla politika yapnak

dışı

durutıunda

yaptığıı:ıız ithanıyle

konule.rda çekinnek gibi Uurun içinde

olduğumuzdan

ötürü

de tenkit edildik. Bu k:ı.l ayr:ı.n:ı. görebilnek o kadar güç ki. O sebeple~
bizler için isabette hatadan hahsedebilirsiniz; ama bir
dır

diye

bazı

konulardan

knçtl~:ı.m.z:ı.

Sağlık sigortası

kc.nununa

sağlık s;Lgortas:ı.
Çoğu

bir sosynl

güvenliğiniz

konusundil biZ

baz:ı..kuruluşlar

nadık.

itibarfua~

Esasında

bütün neslek

sonuçta

ktı.rşı

çıktık,

~

ayr;ı..l:ı.ğ:ı.rıız

de davet

ettik~

yapm.şın:ız,

neslek grubu her

kuruluşlarıyle

hatta bu

dediler ki, "Bizin hiç

yoktur, halbuki siz kanununuzu

sizin tuzunuz kurun Gerçekten baktl.k ki,
sun. Bu

politika•

ileri sürnenenizi niynz ederiz.

karş:ı. çıkan diğer teşekkülleri

ile beraber olduk; fakat

yanı

bu konuda

ş0yden

nutnb:ık

yok-

ola-

yoktur, Biz, nenlekette genel

sağlık
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diyen bir

sigortası kurulnasın

grup

daha nüref!eh

vatandaşların

altında

görününü

kuruluş

sadece

sınıfsal

ana prin

olanayız;

olnalar~ sağlanak

bir

çıkarıya

alıp,

bazı

gibi iyi niyet

akseden bir

tasarıya

da

evet diyenezdik.
Türkiye Barolar
tutarlı

ilişkiler kurnası

ta büyük bir

ihr:ıaliniz

Birliğinin basınla ilişkilerinde

yolundaki

olııanakla

uyarısına teşekkür

beraber, kanu oyunu

yol gösterecek her öneriyi elbetteki
Sayın

lar

Hayati

Topallı,

ederiz1 Bu husUA

oluşturnada

bize

tüşükkürle karşılarız.

Hukuk Kongresine ekononik rapor-

ekononik konulu

gönderildiğinden,

daha

o

tebliğlerin

toplantıya

yeteri

kadar gelnediğinden şikayet ettiler. Başta da arz ettiğin gibi, biz
yap<:!-Cağınız

ana

kurultayda daha bugünden

adın atılırken

bu

böyle bir konuda bir

kuşkuyubiz

bazı görüşleri
tanar:ııyle

de duyduk ve belki de

kurult:ı.yın toplarınası

görününü arz edebilir.

toplı:cntı

kuşkudan sıyrılnış

daho. .da

Arkadaşınızın,

durundayJ.z;
nü~takilen

teşvik

bankalnrlo.

edici bir
ilişkili

var. Bugün pek fakültelerde okunnuyor; rrrıa bunko. hukuku

teessüs

etniştir.

Kendilerinip

kısaca dokundu~

noktalar,

önenli konulardır; ana bu konuları neseln karşı karşıya gelsek, belki
aynı

sonuçlara varnayacağız. !flas ettirileneyen bankalar; ana bana

sorarsanız,

bir banka iflas etneneli. Bir bankanın iflas etnenesi için

çok dikkatli olnak lazır.ıdır. Bir talihsizlik olursa kurtarnanın şartLırı

cla

aram:ıalıdır.

Bugün bankalar

ra.lo.r kiiJindir? Bu itibarla, bu

rıevduat bruıkalarıdır,

dJ.şünceyle

Merkez

Bankasında,

Kanununun pO ncJ. neddesiyle aç:üan fon; bu fon 27
ra tesis eclilnek istendi; fakat bir el
koni te kulislerine girdi. Devlet bu
idarecinin

bankası

çabuli:luğu

açıt!;ı

Mayıs'

Bankalar

tan hemen son-

Meclisin o zananki

ke.pasJ.n,

batacak, devlet .bunu ödeyecek,

oradaki pa-

düşününüz

kötü bir

zananında· teşhis

edildi ve önlcndi2 Bugün bankalar:ı.n belli bir oranında karlarından ke-

~

l
\
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siilıenlerle

oluşan

bir fon Merkez

Banko.sında teşkil

edilniştir,

be,rln, bankalar o.ro.sJ.nda öyle bir tesanüt fon üzerinde

Bu iti-

olnn

hakkı

diğer

bnnkalo.rın

da denetin inkanlar:ı.nı artt~rnış, bu itibnrla bankalararasl.

karşılıklı

bir denetin
ve

kendiliğinden

ortaya

çıkr:ıış

depasoanların bankacılJ.~ınızı

gibidir. Banka soytahrip etti11;i. Arka-

gunları

olayları

daşlar,

ben ne silahlı banka soygunlarından korkuyorun, ne de depasr.ıan

L:ırdari.

Adeden

toplayınl.z, silahl:ı.

banka

soygunlarının r:ıali

fertesi ga-

yet cüzidir. Depı::ı.snanlardan da korkmı.yalırı, depasnan kayden ı:ıutlak:ı günün birinde ortaya
rüy::ı,

ç:ı.knr

ve bu bir suçtan ibarettir; ana asl.l korkulu

kendi bünyesi içerisinde usulüne uygun

bankanın

önlennerıiş olnnsıd:ı.r.

bazı

işlerı.lerin

(Alk:ı.şlar)

davalara

Bazı

girr:ıerıek

için

rakaı:;dan bahsetı:ıiyorurı,

Kendi bünyesi içindeki sui!stinallerden r.ıeydana gelen ka;Fıp, tahribat
toplarsanız şindiye

"L

kadar bütün

bütün banka

depasni:ınları,

soygunlar:ı.n:ı.

çok gıiıride_ bırakır. Bu itibarla, r:ıeseleyi ele alrıak gibi :l.lttiyac:ı. ortaya
Topalci~lu ıcıeslektaşına teşekkür

koyan Hayati
lar

çeşitli

yönden incelenecek
Say:ı.n

:r"-ptığı

olan

!lhan Kutay • nukayyet avukatlar i çin

arkadaşınızın payı

çok

şeyler yapıld:ı.~:ı.nı

}:arşısındn

bmw

d:-:üw çok

bizin elde.

soro.rsanız,

iş

pek büyüktür. Ben bu

şey ötı;rendin

büyüktü ki, sonunda bu

auı.

konulard:ı.r,

çabalardan söz etti. Bu çab:J.lnrda Yönetin

r:ıiyordur:ı,

Bir

etr::ekle beraber, bu konu-

Kurulurıuzda

konuları

Yönetim Kurulundaki

ettiğiniz

az

zararlı ç:ı.ktık,

sonu-çlar da

daha pepsini pek

bir noktaya dokundu; insan haklarJ.

o kadar iyi bil-

kayb:ı.nız

kaybJ.n

o kadar

büyüklütı;ü

arkadaşlar:ı.n:ı.z:ı. neı::ırı.un

başnrabil:cüş

var. Bu arada !lhan Ku tay, di11;er

ilgili

arkadaşlarının uyarıs:ı.yle.

zannediyorun; ana bir dönende
kayıptan

Birli~in

de

de~iliz,

etti;

yapılacak

arkadnışlo.rıDıl\ dokunnadıl1;l.

kavranının değiş:C:ıesi

zorunlult;u.

Gerçekten de insan haklarl.ndan çok bnhsettik; ana bugün klasik insan hak-
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ları kavraı::ıı :oanas:ı.nı yitirniştir.

di~er :oetıleketlerde

Bütün

insan hak-

lRrı bir fosil hillinde ni devarı ediyor, hayrıtiyet:i. var nı? Dönenirıii.

iknal etniş gibidir; ana hayatiyeti devan etnelidir; fakat yeni biçinde.

işçinin
rrıizde

lar

bir tek konuyu ele

Yalnız

yak:ı.nen

Birli~i

nesi

insan

hakları

güzel, peki

yabancı

insan hakiar:ı.? Yepyeni bir konu çikt:ı. ortaya~ Bizin neuleketi-

de

pek de

alal:ı.n;

ilgili o1t.n bu konu üzerinde elbetteki Türkiye Baro-

sesini

bem;~eniyor,

dı..ı.yuraco.kt:ı.r,

Bu itibarla, insan

bir sonuca

çabasını

hakkı

Herl!;esin insan

öbürünün

hakk:ı.na

:tıa;tcJ,arı kavran:ı.nın yenileştiril

ba~layabileeek

olursak, gelecek

toplantıQ.a

bir."\z daha vazılı olabiliriz, Bazı ana kan11lllar, dolayısıyle Medeni
Kanundan, onun
lunuz, bu
lunun

olan

hazırlannış

tasarının bazı kısımlarıyle

katkısıyle

üzere Adalet

söz edildi, Yönetin

Kuru~

hatta Yönetin Kuru-

ilgilonniş

!stanbul Barosunda kurulan konisyan bir hayli yol al-

r:::ış, bıi:ı. çalışnalar sıras1.nda

~~-

tasarısından

Bakanlı~ından

da Barolar

bir

Birli~inden teı:ısilei

yazı al:Ull'1l.Ştır,

O

toplantı

gösternek

!stanbul' da

yapıldı, Barolar Birl;l.~i Başkanyard:ı.ne:ı.sl. arkadaşının de~erli bir ne s ...
lektaşıı:ıız,

üyeniz o

toplantıya iştirak

bazı

ilkelere iyadeten

ayrı

bir öneri

olnad:ı.~:ı.

arkado.şlarıı.ıızın

ba~lannası

ile

etti, o

istenen

ka:rşıJ,aşıldı,

bazı boşanna

O

daha sonra

toplantı

hüküDlerinden

toplant::ı.ya iştirak;

eden

tepkisini şindiye kadar açıklanak irıkam.nı bultı.:mam.ş

tın,

kendilerine

rirı.

Teşebbüs zamanında teşhis

şahsen

ve Yönetin Kurulu
edilniş

adına şükranlarımı

ve Türkiye Barolar

arz ede-

Birli~inin

sert çıkışıyle bundan kaçınnak nünkün olnuştur, Biz Medeni Kanunun tüı:ı
den elbetteki en üstün hukuk

kurallar:ı.na

göre yeniden gözden geçiril ..

:oesini istiyoruz; ana bu kadar dert dururken,
Dek için tahsisen

boşanna hükı:ıünün

Sayın
sıyle

çok güzel

ele

Cengiz !lhan, her

uyar:ı.larda

bazı

al:ı.nııınsına

zar:ıanki

bulundular; ana ben

isteklere
taraftar

gibi

görün-

.olanazdık,

fırt:ı.na

biliyoruEı

hoş

gibi zelta.-

ki, bana

kıy-

1
"
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nanak için kendilerini çok zorladilart ~ok ~ok teşekkür ederin, Aranız
da

5 sene

şu

nin Cengiz 1 e

i~erisinde

o kadar

~ok

alış verişi olnuştur

fikir

ki, be-

kıznan tıünkün d,e~ildir•

Filhakika. bir de~er hÜk:r;ı_Ü verildi,"Hiç bir şey elde
edileiJedi" denildi• Bu bir görüştür, baz::ı. sonuçların nütavazi de olsa,
elde

edildi~ini

söylenek elbetteki nünkün; ana tenas

konu üzerinde daha da
edeceğin.
nalm.rı

ısrarla

Bu nünasebetle,

bazı

icap edecegi konusunda

biliyorsunuz, bu konuda biz

anlaş::ı.lnas:ı.n:ı.

sırf

hakinlik

Danıştayın iştihadı ~ok dar kaldı, Eizler

i9lere

al::ı.nnıştı;

dokunnası,

Iı'erte.n knrdeşin

Cengiz

İlhan'1.n

znptn dn

bakımlan

yapabiliyor, Bu

arkadaşlar,

Bu rJünasebetle

59 ncu nadde
bu

geçr:ıesini

hakk~ndaki.

yine ölün

Cengiz

İlhan'ın

bu

atılnas:ı.n:ı.

cezası dolayısıyle
tuturıuna,

beraber, bir hususu daha

istedif;in için söylenene
son

olay:ı.n yapt::ı.f!;::ı.

sözüne hakiLllerin

kuşkular:ı.na. katı1nakla

Memleketin~zde

yaşın

korkutaeakları kanısında deği

konunun bu bölününün de,bu yönünün de ortaya

haklı kılıyor.

fakat nedense,

şiknyetçiyiz.

de bu konuda

lin; ana öyle olaylar oluyor ki, bir tek ensal binlerce
:fazlas:ı.nı.

karışna•

halbuki kanun bizden daha ,

rakanlar verdin. Tekaütlük

dan sonra neslege girenlerin adeden bizi

tahr"ibattan daha

istirhan

daha üstün tutul-

nesle~inin

geniş anlad:ı.k;

baz:ı.

baz::ı.

her

Hepiniz beraberiz; fakat

isteyen ibarelerle kalene

Denin sizlere

olualarını

emekil hakimlerin,
yak:ı.ndl.lar.

kanunu oldukça

nası mı.ksadıyle
geniş

durulaeaglna enih

beyurdukları

nüs::ıade

buyurunuz.

garip olaylar da cereyan

zar:ıanlarda

ediyor ve nlışnadı~~r:ıız baz~ yüee hakinlerin eneklilikten sonra s~yast
pantilere

r

sinleri.

girnele~i

ve o partilerde de

Yapabilirlerı

dir, bir göreve tayin

ana

şu

olmı.k,

o göreve gelen, o görevden

şaşaalı

bir

şekilde

takdin nera-

var; bir göreve kinse zorla talip
onu kabul etne k

ayrs.l.d:ı.ktan

anıoruna

sonra da

de~il

gelir. Eu nedenle,

qazı yükür:ılülüklerinin
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edece€!;ini kabul

başkanının,

icap eder. Bu sebeple; bir yüce nahkenenin

etr:ıesi

bir önenli nahkenenin en yüksek rütbeli

başkanının,9ir

Tür-

kiye Barolar Birliği Başkanının bir siyasi partiye girnesine ben taraftar

değilir_:;

işlere

gÖlge

düşürürüz.

hatalı

rıı::ıızda

arkadaşınızın

olabilneniz için

tirdiğinizden,

yeni bir

kısnı

j=

bunların

Özturanli, her

daha ziyade akedenik

getirnek

atınız,

ano.

bilgiler merkezde

davranışla

Elbetteki bizler,sizlere

değinnedi€!;iniz

size iyi bir

anlayış

için,

söz ettiler.

vnr, getirdi€!;iniz konu-.

şu

verdiğiniz ilhaı:ıı

toplnndı~l

ilginç raporlar ge-

konular

şekilde,

i- .

içerisindeyiz; ana
hususlar size yeni

bazı

gibi gözükür; ana biz sizin teselsülünüz içinde oln9kta bilhnssa

gayretliyiz. Özellikle
bir

biz bir

olduğundan

bunlar sizin vaktiyle hiç

yi bir takdinci olarak getirnek gibi bir

iniş

yıl

sayıyoruz.

durunund:eyız;

O halde, biz sizin bize

birtakın

bizleri daha da güçlü , daha

yaptıkları uyariları

gerçekten bir iltifnt

şeyler

lara bir göz
mı?

yaptığınız

ilke olarak her zanan nuhafazn edece€!;iz.
Sayın İskender

Birinci

zanan; görevde iken

(Alkişlar)

Sayar

Har.ıdi

da az

yapt:ı.ğ:ı.nız

çünkü bunu

şey getirnediği

Başkanlık

raporunda 1974

yılının

adalete hiç

yolundaki sözünü bir ikrnr, itiraf gibi ele

alnış

lar. Hnlbuki, ben şik~~ette bulunnuştuı1, iyi yazananışın•
Yine
sını haklı

ayn:ı.

raporda "Unut

etr:ıek"

deyininin

görnediler. "Unut etnek" hele bizin gibi bir

bir deyin ne_zaketinden ibarettir, yüreklilik n oksanından
Yöntenden söz edildi; ana

arkadaşlar;

yönten

kullanılna

için

teşekkül

değil.

değişikliğinin nasıl

ol-

i

nası lQzın geldi€!;i hakkında_ vuzuha Yönetin Kurulunuzun da gerçekten

~-

hakkı var.
Kendilerinin oüstehcen
Yönetin Kurulunca da

nynı

şekilde

neşriyat hakkındaki

gösteriloiştir.

tepkileri

Bu konunun

şu

eser
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nüstehcendir veya
çeşitli olacağı

olduğunu

de~ildir,

o bir

ya~a,

nüstehcenli~n

gayet tabii olan anla~şlara göre değişen bir kavran

kabul etı:ıek lÔ.zırıdır, hatta bir görüşe göre, ahlak, hukuk ay-

ilkesine Geza Kanununda nüstehcen'in girnesinin

rını

ne de olsa çok

aykırı

olduğunu

söyleyen bir hukuki görüş de netcuttur. Müstehcenlik konusunda bir Bakanın

kur:1lle,r dışı davranışı, iki bnkıı::-:dan öneihlidir. Evvela, nüsteh-

cenlik

davaları he:r.:ı.en

olay gibi ortaya
lıiı.r

her'en her

atılır

ve insanlar birbirleriyle

gider; ana geriye bir

!t~:üyan

da yeterli
ceğiz?

v:o

olnadı~ı

dGlaşır

sonra unutu-

önerrıiliyiz?

davası

bir

fıkra

eklendi, "Bilin ve
Bu

nç:ı.lrıcız."

:tıir

çare;

aı:ıa

onda-

iddia edilebiliyor. Hangi esero bilin ve sanat diye-

Ana !talyan kültürü kendine göre bunun ölçüsünü

İto.lya'c:.a dı:ı.

fantazi bi'r

Ceza Kanununda bu ihtiyaç his-

rıüstehcenlik rıaddesinin nltınn

sanat eserleri için nüstehcenlik

zar:ıtm

O halde, .biz ne

şey kalrıaz ~

Bizin kanunun yerine kain olan
sedildi,

d.e zanan

r:ıe:r.:ı.lekette

artık DÜstehcendavası

gariptir,

bul:cuş

gibidir

yok. Bu bir öneri,

bize uyar nı uyı:ıaz ı:ıı tı:ı.bii bileniyorun. ·Henüz Yönetin Kurulunuz bu
hususta bir karara

varmış değildir;

tirilnesi icap eden hususu
çıkartılan

şudur:

faket

Baknnın

Matbuanın

tuturunun

nerkezi

dışında

asıl e3}.eş

bir yerde

toplana kararJ. yolunu tercih etnesi ve bu itibarla,

r:ıüdafaa

inkanları

o ilde tananiyle elinin altında olan r:ıatbuanın ise'kendini

koruyarıaz

duruna

geçişi,

günlük gazetenin de hir günlük piyasadan çe-

kilnesinin nali yükünün Nstü kapnl:ı. davanın sonu ne olursa olsun, ceza
snğlo.nnsı

Hele,

gibi hukuka

yakışnayan

bu.vesileylenşu işlerde

bir tutunun neydana

şu şekilde

dava

çıkr:ıış

aç:ı..nız"diye

olr:msıdır.

genelge gös-

tercwnin Bok:ı.nlık görevine tan uyduğunu do, iddio etnekte büyük nüşkülat
vardır,

"~de.let Bakan:ı...

savcılara•nava

linde ne görürseniz görün, dava
nşılnış,

açın"

bundr.:n öteye hattq. o.üe;;ryide

aç" diye enir verir; ana"kül hadediği

bq;ı.ür:ıü

zru~nn

c1e

vazife

başl-o.L1ış

sınırları

dcr1ey.:tir, Tür-
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kiye Barolar

Birliğinin savcılara bağınsızlık değil

elbette, teninat

verilnesi yolundEtki önerisinin bir de durup dururken
suyle teyit

gerçekten garip bir olay

ı:görnesi,
Sayın

konu-

r::ı.üstehcenlik

o.lnuştur.

Merih Sezer, polis devleti

anlayışından

bugünkü

safhaya kadar geçişte Yönetin Kurulunun gayretlerini iltifatkar beyanların işaret

etr::ı.işlerdir.

Bu dönene geluekteki hepinizin

elbett"e .bizler kabul etnek ve ö,nenle kaydetnek
ların

sert netotlerla halli daha isA.betli

cı arkadaşlarıniz
sız

la

bir

gelişin

durlli"\undnyız.

olacağı

yolunch

sizin deyiuinizle

kullandığınız,

Bazı

konu-

bazı konuşna

telkinde bulundular; ana zannediyoruri ki,

çok çok

da

paylarını

sarsıntı

akılcı

yollar-

ikna etnek yoluyle daha iyi sonuçlar verebiliyor.

karşınızdakileri

Kendilerinin bu toplun buna layık değildir kanaatine karşı çıknaları da
tarıaı::aıylffi

bizinle

ğişiklik taslağının
iş;

fikirde

aynı

Barolar

olduklarını

söyleyebilirin. Anayasa de-

Birliği tarafınd.:m ho.zırlo.rı..n:ısı

ana Yönetin Kurulu bu konu üzerinde de elbette ilk

nunzzan bir

toplantısında

duracaktır.

Diğer
diğer

Birliklerle

Çok

doğru arkRdaşlar.

Bugün

birlekler bizinle tenasa pek istekli görünüyorlar. Biz eskinin
elbetteki hiç nazara aluayacak bir

acılarını

kurulduğunuz

lin, birlikte

zanan, "İşçinin cebina el
çalışq.l:ı.n" dediğiniz

ana zanan geçti, bizin böyle bir
hir hak
biz bu

terıas.

değiliz.

kendinizi nazn

Nitekir::ı.,

atıyorsun"

teuaslar

bazı

icazet istodi€i;iniz zanan,

fakat biz ilk

r1enrüş

kurunlar bize iltifat

kuruluş

olnadı~ıuızı

o kadar ispat ettik ki,

istenediğinizi
acılarla

kuruluşuz;

çekeceğiz
olnuştur,

şindi

gibi bir

ve bizin, "Geetnenişlerdir;

ve kinseden fazla

yön

anlayış

değişti;

ana

içerisinde

hatta bu teuJslar için sizden

hat:ı.rlayacaksınız,

"Dikkatli olunuz,

gereğin

den fazla açıluayınız" diye bizi uynrdınız da. Şiri.di bir güçlü kuruluş
olduğunuza

göre, o

'

sayın r::ı.eslektaş

'

gruplarıyle elbettmkıiı ter:ınsırıızı
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leri asla

reddedilniş

Şimdiye

kadar

Birli~e v~

herhangi bir istek-

de~ildir.

Sayın l\i.i.erih Sezer' in 14i ve 142 nci naddel~r hakkındaki
düşünceleri. Maruzahn şahai.dir; çünkü bu konu üzerinde daha henüz bir

sonuca

varrw.dık,

bir

7-8

karşıs:ı.nda zorlukl:ırla karş:ı.laş

oy olayl.

tıt';ınızı da açıkl.eı;:ı.:ı..k:isterin. Ben bu nacleleler hakkında şahsi kanaati-

ni söyleyeyirı. Kalsın, kalnasın o ayr:ı. bir konu; ana şahsi kanaatini
sınıfın

söyle;yecek olursan, bugün bir
ölçüsüne

bağlı

ö'öür

sınıf

bu kanun nacldesinin bu naddeyle

hiç ilgisi yoktur. Sebebi

şudur;

tahaı.kkü.r:ıü

üzerinde

cezalandırılan

Biz bu nadde ile

şu

olaylarla

fiilleri cezalan-

clırnak istiyoruz, bu maddenin bu tiillerle alakası yoktur; nna bu

ncHlde budur diyen bir
kanunsuz suç

olnrı.z knvrnı"'lını

ra

açıklerı:c.

çerçevesi içerisindeyiz. Bu nedenle,
zorlayan

ar:ıa katsın,

nt.'ddf1, gelmcJ<::tedir;
-'--:-

wmtı.k

Yalnız,

şunu

çeşitli

katnas:ı.n

nadG.elcrin

başında

da bu

yolundaki fikrini daha çok son-

da söyleyeyin ki, bu nn.ddeye biraz daha vukonulnas:ı.

zuh getirsin diye cebir unsurunun

için vaktiyle

yaım:ı.ş

ol-

duğun nücndele, nazur gö~ün benin profesör olmıklığır.ıı (Bu lafı hmç
sevr~en cına)bir ad:ı.n
:ıncı

daha ileri gitnekliğine, bir ,senene nal olcuştur;
başkalar:ı.nca

günün birinde cebir unsurunun

ne kade.r hararetle sa-

vundu~unu görnek bana kıvanç ve teselli verir.
Sayın

derece
ben

Davut Selçuki

artnası teşhisini

şahsen

çok

hGkk.ında

beni

koydular, iltifatta bului:ldle.r •. Kendilerine

şey borçluyur.:ı.

oldu, hatta benin

arkadaşliı, gayretlerinizin dereee

Son znnnnlarda o kadC:tr yakl.n

tananıyle kişisel bazı durunların

uyarılarl.t

telkinlerde bulundu. Bu

beni sizin gözünüzle
tarıanı.yle

::::cck istenezdiD; ana önünüzde bir

ikiniz
şeyi

ve

bazı yayınların

altır.ltnannk

arasındn

temı.sın:ı.z

gibi

uyarıcı

olan konudan bahset-

teslin etr2ek bnna çok zevkli

-2?2 ..

Hasan Basri

arkadaşıoız,

dan söz ettiler ve konulara daha

başka

rapor üzerinde çok duruldugunkonular eklenek gibi bir gayret-

ce gösterdiler. Bu yeni konularda Yönetin Kurulunuzca dikkatlice incelenecek,

Kıdan
başkn,

baglannaya ç.-all.. şılacakt:ı..r.

olurılu sonu~lara

istek

başka.

suçla~~analıyız.

neselesine

sayın

Hasan Basri de dokundular. Kanun

Biz Yönetin Kurulu olaro.k kanunu

uyguladık

diye

Bize uygun gelneyen nacldeleri uygulananak gibi bir

·dururın elbetteki geçeneyiz.
Sayın Erot~;lu'nun

da

konuşnası

netin Kurulu:_ olarak bu konuda tanatik bir
arası kıskançlık

içinde

de'~iliz,

bu niteliktedir. Biz Yö ...

düşünce

yahut bir

Bunu nçl.kça Jönetin lfurulu

kuşnklar

adına

size

ii'2Jh; ederin. Maddi sorunların att:ı.rlaştl.~:ı..nı ben ele kabul ediyorun.
Bunun-~·

tn ortaya sürülen öneriler

şunlar

oldu; Belli tüktardan öte

necburi avukatlık, tün ceza davalar:ı. için necburi avukatlık. Arkadaş
lar, bu hükünler o tarihte
Meclis bunu

çıkc.rd:ı.,

teklif

Baroların

ettiği

netinlerde

vardı,

Bu itibarla, Yönetin Kurulunuzun bu teselsülü

ihlnl etnesi asla düşünüler1ez, ·Bu itibarla, büyük tnsnrıda. ben öyle
tnhıün

ediyorun ki, böyle bir, buna

aynı hükür:ıler
ı:lnyalu:,

şu

belki de yer! alabileeek.

.35 nci naddenin

çıkn.rcılıkla

ç:ı.ktı~l.

hükür:ı :ı.ırevcut

Yaln:ı.z arkadaşlar,

gün gazete

olnayacak,

burada unut-

sütunlarında

bile bizi

.tasar~n:ı.zda

çok ölçülü olnak

zorunluğu

içinde

da bize teslin ettireeektir,
Barolar

arasında

birinci, ikinci

Bunun Yönetim Kurulunun kusuru kanaatinde
. ~-

bir

i than eden bir yay:ı.n l(anpanyasın:ı. da unutnananız la:ur:ıdır,

O halde, bu tecbübe bizin
bulundu~uzu

ayk:ır:ı.

s:ı.nff

olr:ıananızı

baro

tefyıkı.

istirhan edecegin •

Knnun diyor ki, "Asgar; ücret tarifesini Barolar Birli[:i;i haz:ı.rlar, bir
nakan 'onaylar ve

Barolar:ı. sınıf'lara ayırır." Şind.i

"iı.y2rın sınıflara."

Derhal Yönetin Kurulunda tepki

bize dediler ki,
başladı;

ana Kanun
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"Yap" diyor, tanan biz de

asgarisın:ı. yaparız,

iki

Sonra bunu yaparken,

sınıf dedi~ini yaptı.

lQ

sınıf

kabul etuiyoruz,

sınıtlarken, ~~-DbJek

<).l.çi.iler hen en.

-ti.;f .öJ.ç.iUe;ı:o~ ille.:ı:-d.a ~;;ı.dık 1 _ t;ıı>a.d:ı.Jq ~ tn;ı. ~b..j~kti.:f

henen her ilde iyiye
naddi, ekononik
ölçülü bir

doğru

gidiyor. O halde tek
genişlem~kte

unsurlar daha da

ayrın yaptık,

Bakanlıkta

Bakanlıkla aranızda

Zannederin ki ı

Dan:ı.ştayda

çözüne bar,lanabilir. Bu
istiyor'~:: denişse,

bir

nı n Ana!t!'nıadi.f'J;i bi.r .şeyi

çekişoe n~uu değildir,

bir dava

itibarıa.

nu der?
olnuştur.

dc:U.ı:cy-~.:ı.y.J.e f}l.\ xı..cı.k:tcy~ n.:;ı.~ bıi.-!'"

bizden hangi baronuz birinci

imkan nispetinde o

bilnedi~iniz tutarlı

Bizin

malram

oldu. Bundan da

beğennedin, onnylanıyorUô

re'sen koyabilir ni? Yoksa. bunu

ekononik

için

ve biz, gerçekten çok

değiştirr.ıeler

bazJ.

.' p{J.> o.~ı;~.).-Q -Ç~Aı'i- fJPO.bn :Bt'kMı •lı: ~i.

Bu konuda

sınıfa ulaşnak

sınıfı

olı=ı.nnkları sağlunaya çalışıyoruz.

değişneler

nevcut olan

şu

birinci

sınıf olnadığı ileri sürülen baroluren teklif edilecek olursa~ yeni dÜ·
1

~--

zenlenecek olan ücret tarifesinde elbettike gerekli
lacaKtır.

istenrıişse

dir.

B11 nünasebetle, tarife

tadilat:ı.

değişiklikler yapı-

süresinin daha

kısaltılnası

de kanuni olan bu süreyi bugün için az al tnnk elinizde de~il-

Değ;işiklikte

bir

b'~şkn

daha nokanik, daha objektif,

sisten yahut

s'-.n:ı.fa

hiç ihtiynç gösterr::eyen

kendili~inden işleyen

bir sisten

düşünüle

bilir.
Say~n Rıfat Akşit

arkadaşın~z,

sadece

raporınıutdaki

nadd~~ birtak:ı.ri yanl'-.şlıktıan bahsettiler. Gerçekten daktilo hatasJ. be-

nin de gözünden
evvel

baz:ı. yazılar

takdin
\

~--

kaçnış, Yaln~z,

hatanız

orada dediler ki, "Rapor

hazırlnnnadan

tekrar gözden geçirilneyiydi." Bunda da bizin bir

olsa gerek, biz o tarihteki durunu gösteren

yaz:ı,lar:ı.

ay-

nen koyduk. O yaz:ı.lar::ı. yen;!. duruna uyduraeak olursak, sanki eskidene'de
böyle

yazl-ln:ı.ş

barla, nünkünsü

gibi bir

yanl:ı.ş

intiba verir korkusu içindeydik.

hatanızın ba~:ı.şlannasını

rica

edeceğin~

B:ı+

iti-
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Necnettin Üstünalp, barolar
bazı

baro genel

kurullarının

Biz bu olaylara yeni

bu konuda

birşey yapabilece~ini

tasarrufu

barolar:ı.n

acaba? Ben d!f
nakli

daimı.

altında

vakıf

pek

olduk; fakat Yönetin Kurulunun
sannıyorun .•

gelen zorunluklar,

rm-ıda de~iliz. Yalnız şu
sc:ı.dı nnlıyorun;

aı:ıa

her

bu,

arkadaşın

bir yere

bölgeye gi tı:1ek gibi olnuyor.

başka

daha iyi yerde

çocuklnrın

nice nice. Bu sebeple, bilniyorun bu
~urulu

tananıyle

Çünkü,

Bir

btı.z:ı.. kuşkulr.ı.r duyr:ıuyor de~ilin.

rabilecek ; ana Yönetin

ya-

olan bir konudur; ana bunun sonu ne olur

daha iyiyi knzannak için

MerJ"L--~;yetten

koyclu~ndan

gerçokten büyük rakanlar

kındılar.

o

nakilde son aylarda

de~~klikler nasıl

olarak biz pek bir

şey

daha

okunası,

bir sonuua va-

yapabilecek du-

kanaatini de izhar etneden geçeneyeceg;ir.:: Makalınan

bir hiz:oetin

karşılığıdır.

Bu nedenle,

aynı hiznetin çeşitli karşl.lı§';ı olabilece§';ini acaba sa~laı:ı bir hukuki

tenel kabul edebilir niyiz? Bir tek biçin yoluna gidebilnek için , bilniyorun Yönetim Kuruluna arz edeyin,

görüşebilip,

bir sonuca varabilir

niyiz?
Hayati Ekşi arkadaşıeız, ölün ceıaasın:ı.n siyasi suçlarda
kalclırılnasını
aranızda

istediler. Zrmnediyorun ki, bu

pek yok; ann

di~er

suçlarda 4-50 nci

açıdan

aksini

düşünen

de

r:ınddedekinin muhafazasını

ileri sürdüler~ Olaylar tek tek düşünülebilir; ana bizin nesle~iniz
acaba hangisini gerektirir? Biz insandaki
revliyiz, yahut suçludaki
selesi; nna

yalnız

insanı

s~çluyu r:ıu

yok etnek için ni? Bu bir tercih

4-5'!) nci naddede

kalsın

denek,

tir, lO bent halinde olan bu rmdde zaten her
gibi, ölün cezasll.

yok etnekle gö-

daimı: fnrklı gffirüşlere

kaluasın

deneye

şeyi kapsıyor;

sebep

. ana

r:ı.e

eşit·
dedi~

ol,rmştur.

Sil nh .taşına ruh.ıııatı hakkında açılış konuşrıasında iza-

Ye_k_;t#

)~. rkt.~dnşinın, :Kıb-rıs'

daki !ngiliz ussu

olnyıyle

r
~

1

.. 275daha

yakın

taya

tenası unutnuşun,

bu üs

bu nok-

çıkar

çıknaz,

di§;er

bazı

barolarla

'oirlikte, belki biraz duha evvel Barolar

Birliğ;i

de gerekli

teşebbüs

oln.yı

lerde bulundu; fakat yeteri kadar
dildeki

k::ırılan ;yr:_bancı

arkadaşlar,

cünkün; ana
m:ısn

gerektir.

tı~.sarısı hazırladı,

lcı.rın

ne tek

Ceza

yo~un

Kanunlarınının-Birlikçe haz~rlannas~

denek o kadar kolay ol-

henüz bir sonuç

alınananakla

beraber,

kanunu diye bir kanun

kanunların hı:ı.z:ı..rlannası

kiş:i tarafından hazırlnnnas~,

olabilir. Bir ana

C:an Türkiye'de 5 seneye ihtiyaç
iktibas

daha

çabanızı

ç~

gerekÇesiyle birlikte yetkililere sundu. Ana kanun-

hazırlannasi nfuıkün

nunları

olabiliriz. Sonradan

bu konudaki

şunu h~ırladık

bizin

Hatırlayacaks:ı.nız,

Yönetin Lurulunuz, ann

duyuraınaoış

broşürlerle

luştırdı~ınızı zannediyorun~

)_

Açış konuşmanda

ilgi önerisi üzerinde durulabilir.

kuruluş

tarafından

kanun~ hazırlannası ~çin

vard:ı.r;

beraber,

etniş,olnakla

ne de bir

ana Türk hukukçusu
Bat:ı. anlayışındR

en

yabancı

azın-

ka-

tanan1yle nü-

cehhez h.-ıle gelriş, artık kendi kanunlarıı:ıız:ı. yapabilecek halde oldu~u
nuzu söyleyecek duruna
n::ı

ile

ule,şn:ış

yapılabilecek şeydir~

hazırları

bulunuyoruz; ana bu bir kollektif

Bir BakRn

deri, Süre istersiniz,

çağırır,"AGan şu

"Altı ay

karrunu

çalış ...

l;ınna

içerisinde olsun'' deri, Bu cid-

di bir şey de§;il, Ana kanunlar ne şıhltilde hazır1anrı.caktır, bu do~işen
brtk:<nlnrı

da

ba§;1ay~c:ı.

tek bir statüye

baglanırsa

belki çok isabetli

olabilecektir.
Şükrü

A$nansny, hukuk ve ekononi

kurultayından

söz etti-

ler" Siyasi hürriyetle ekononik olanaklar arasındaki ilişkiye tenas
buyurdular. Bu kurultay
S~yın Cerıa.lettin

girişinini

zEmin

Bnzı yabancı

teşkil

eden

ihtiyacı

ülkelerdeki hakin

de ömmle kaydettik, :Bu husustaki

özGllikle ele

g9rüştür,

Güçdenir,· Adalet E,akam. n~n biraz evvel nüstehcenlik

c1olnyısıyle naruzatır:ıa

1ıllgilerini

daha da kuvvetlendiren bir

alınacaktır,

İlk

tahkikat

ortaya koydular_.

yetiştirr:ıe

hususundak:i,.

gir;işinlerde

nev~uuna

gelince:

bu nokta

.
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üzere, daha evvel

dağınık

olan ilk tahki-

katın kaldırılmo.sı yolundaki fikirler Barolar Birliği tarafuıdan derlenmiş,

daha derli

~dım otılo.bildi.
sağb.ynbilecek

ılioplu

O do.,

bir hale

getiril:r:ıiştir.

aşa~ı yukarı

gibidir.•

A€1;ır

ceza

sorgu

Nitekim, burada. bir

hakimliğinin ~iilen ilgasını

işlerinde

dahi ilk

tahkikatı atıaya

bilme imkanı yavaş yavaş bu müesses'eyi gerçekten de lüzumsuz olan bu
kaldırma

müesseseyi

zeminini

üç defa

bir de ilk

.şu:

kaldırılr:ıa

Barolnr

ı;zımdır;

i-

olmo.k türnden

yoluna

dağru

tür.1den

Bir

şey

yanlıştır:·

asıl mühirı.

da gidiliyor; ama

mesele

sorgu hakimini

tahkikatı.,

nma her önüne gelen dava açmak

bunun

o.nlo.msızdıi_'.

düşüncesi

göre, ilk

bize~

ve son tahkikat

hazırlık

diye daha iyi olacak

Birliğinin görüşüne

kaldırdınız;

1

tahkikatı koymuş

tekrarlanır

Nitekim,

gibidir; fakat

bana öyle geliyor ki,

kaldırılması değil,

arasında

hazırlamış

tahkikatını

da

kaldırmak

yani ilk tahkikatı kaldırın, karar hakimliğini getirin. Çün-

kü, bir kimse sonunda beraat etse dahi,
süzgecine ihtiyaç
yayan bir

vardır

davnan:ı.ş,

leri çocuk

ıslah

edebilnek için bir hakim

dedik. Bu seseple, sadece

korkarım

Sayın

teşhir

kısmen ilgayı hazır~

ki, bizi bu önerimizde

Eryurt, benimle olan

pi~man

dostluğundan

etmesin.

bahsetti. Kendi-

evi müdürüyken; ben de suçlu çocuklar üzerinde ista-

tistiki bir araştırma yapıyordum, dostluğumuz oradan başladı, hiç kesil:r:ıcdi;

nitekim ilk çocuk mahkemeleri kanununda onun da benim de ken-

dinize göre emeklerimiz

ol~uştur.

k::ıfo.mızda şekilleşmişti

ve biz zannediyorduk ki, Eryurt gibi bir

!nfaz

hakimliği

konusu dahe. o

zarıo.nlar
savcı

her yerde bulunur. Sonra biz de eskidik, hayalin peşinde koşman~n lü•
zu:r:ısuzluğu yıl geçtikçe insan biraz daha derinden kavrıyor; ama bugün
gördük ki, o.rtık infaz hakinli~ine ihtiyaç var. Yine hala infaz savcı
lı!fı

konusuna giden Adalet

:aedeni üzerinde de

Bakanlığının

teşhis koynadığı

gibi

cezaevlerindeki
kötünserliğe

bazı

olayların

bizi.sürükledi.

- 27?Suçlu da olsa, hiç kimse her şeyiyle mahkUm de~ildir. O halde, eezaevindeki
ı

ı

~

adamın

da

başvuraca~ı infazcıdnn

gayri bir

m~nnın

sadece bulun•

Tiasi pekçok olayları kolayl.ıkla önler gibi bir kanaat içindeyiz. Yönetim Kurulnnuzun

ısrarla

rettir. Bu suretle

infaz

savc:ı.lı~l.

maruzatı~

Bu arada

bazı

üzerinde

durn.ası

bundan iba-

sonuna geliyorum.

sorulara, konulara cevap

ver~iş

de ola-

bilirim. Bu hem vaktin tasarrutu aç:ı.sından, hem de belki no:tlatima bakarken gözünden kaçan kusurlara

ilişkin

Bir döneai böylece
döneme daha i s tekli, daha güçlü
nize Türkiye BarOlar
arz ederim,

sn~olun

Birli~i

efendim.

olabilecektir.

kapad:ı.k;

ama bizlere ikinci bir

devaı:1 olana~l.nı

Yönetim lllurulunun
(Alkışlar)

da

sae';lam:ı.ş tır.

şükran

Hepi-

ve ninnetlerini
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Genel

:BAŞKAN- Sayın

gereğince yapılan

Gündemimiz
mızın
'

t

ği

karşı

bu tenki tlere

cevapları

çok

Eaşkanımza

teşekkür

ederiz.

Sayın

tenkitleri ve

G~nel Başkanı

adına yaptığı konuşma

Yönetim Kurulu

ile verdi-

bulunuyoruz.

dinlemiş

ibrasını

Yönetim Kurulunun

eylarınızo.

sunuyorum.Kabul

ederıl~r.ı.

Kabul etmeyenler ••• İttifakla kabul· edilmiştir.
görüşülmesine

Gündemdeki maddelerin
"8. Askere giden
indirilmesi

hakkındaki

:BAŞKAtif-

devam ediyoruz efendim.

avukatları.n aidatıarının

:Birlik

kesl'!neğinde•

Ankara Bar•sunun teklifi."

Bu konuda Yönetim Kurulu

adına

buyurunuz efe•dim.

GENEL SEKRETER RAID!Iİ JYLAGAT- Sayın :Başkanlar,delege arkadaşlarırrq
Ankara :Barosu Birliğimize vaki müracaatında, 31/12 tarihi itibariyle,keseneğe

birdirdiği

esas olmak üzere

görevi nedeniyle baredan

uyarınca

yen ve askerlik kanunu

elanağını

revini ifa edebilme

aldığı

Ankara Barosunun

ayrılan,

avukat adedinden, sC'Inradan askerlik
fakat baro ile hukuki

izinli

sağlamak

bir karar

olduğu

için

uyarınca

den aidat

alınmaması

şeklinde

den aidat

alınmayan,

askere giden; fakat

ların alınmayan aidatlarJ.nın

önerisi

vardır.

lamasından

:Bu örieri

senra

bir

Barolar

hakkında

görüşümüzü

kararı

süre

zarfında

kaydının

kaydı

:Birliğine

mesleki gö-

zarf:ı.nda

kendisin-.

nedeniyle, kendisin-

muhafaza edilen
ödenmemesi

meslektaş

şeklinde

Ankara :Barosu delegelerinin bir

arzedeceğiz

kesme-

silinmemesi, ancak

da, bu süre

bulunması

ilişkisini

bir
açık

efendim.

:ŞAŞKAN- Öneri hakkında evveleı::ı.irde bir açıklamada bulunmak tize-

re Ankara ·:Barosundan yetkili bir

arkadaşı

davet ediyorum. Buyurun.

YEKTA GÜNGÖR. ÖZDEN (Ankara)- Sayın delegeler, Ankara :Baresu Ge-"
nel Kurulunun 1955
taşlardan

ödenti

yılında aldığı

almıy.orduk.

Efendim, 1955

y:ıl.ından

denler olursa, askerlik
kayı tıarı

bir kararla, askere giden genç meslek-

beri Ankara :Barosu üyelerinden askere gi-

sırasında

baro ile

devam ediyer, ancak ödentilerini

ilişldlerini

kesmediklerinden

vermiyorlardı.

Halbuki Baro-

lar Birliğine de 31/12, tarihi i tibariyle, askerde olsun veya nımasınillar,
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askere gidenlerin ödentisi
ni, üyelerinden tahsil

etmediği ;parayı

gibi de baro kesenek ödüy,rd-u. Ya:Barolar

:BJrliğ::i,.ne veriyıtı:rdu.

:Böy-

lece karşılıksız bir ödeme durumu vardı, Şimdi, denilebilecek ki, her
:

yıl

bir

yıl

mızdan ayrılanlar
lıyoruz.

diğimiz

:Bu

sayıyı

önceki

da oJ_uyer ı biz

bakımdan ı

. {

al:ı.ypruz,

Barnlar

ama o .yil

~ Sayının

Birliğine ı

katılanlar

gi b~. o

ödentisini ödemek

yıl

ara-

zo_rı.mda

ka-

kendi genel kUrulumuzda çözeme-

il"

bu sorunu buraya geti:rdik. Buraaa alınacak kararlş kendi genel

kurulumuza tekrar

gideceğiz, diyeceğiz

ki, :Barolar-

Bir],iği

Genel

Kuruıu,

:j

bu kesenegvin al:ı.nınas:ı.nı, ya da all nmamasını şu şekilde kabuı t!'tti, S~runu çözmek iÇin bundan iyi f('lrmUl

tlmad:ı.ğ:ı,.ndan

buraya

~etir~ik,

1
1'

:ı

Takdir

sizlerindir.
eluınlu

Efendim, "bu konu üzerinde
sürülebilir.
leri

Den:;i:l.e'Pi~ir

niteliğindaki

katlık

veya olumsuz

görüşler

ileri

ki, barolar, askere giden üyelerinin özlük

işlerini

'i

iş:-

gö:rmektedirler. Onlar zaman zaman gelip avu-

yapabilmektedirlar, izinli

tldukları

sürelerde~

:ıtu· bak:ım.dan, bar~

1

1

olanakl.ar:ı.ndan yararıanan

dan ve baronun

üyelerin ödenti vermeleri gere-

kir denilebilir. B-unu diğer bar019.f. da i!iyle çözüı:nlüyor.' Ancak, bizim bar<ımuzun

genel kurulu geM

arkadaşlardan

!:Sdenti almyor,

ı,

5

yıl

kadar.

Ödenti almayınca da ı:q..mö.d~ğ:ı.n:ı. puraya vermek zorunda kalıytr, Nedeni de
şu:

Yıllık sayı

yıl

bunun ödentisini

kalıytr,

içerisinde göste,riytr'+Z
ama, 1,5 yJ.l askerde
. .
·;-:

al~yqruz bi~,

yıl vermiş d~a kalıy~ruz.

2

2

:Bu

arada ayrilanlar da GlU,y-!'r, Koı,ıunuq,- BartHar :Birliği Genel Kurulunun ka-· .
rarını

haklı

çıkaracağı,

çikarm.ayacağl.

vardır.

yönleri de

O

bak::ı.m.dan

biz

kesink:es sizleri bağlayabi:j.e.cek 'biçimde şöyle ols-un veya ."böyle tlsun de ....
med ik. Ama baro

geııel kı+Tt.ılıi
,

ili :Bar.,la:r
't-·

:B.irliği

Genel
Kurulumin •:'karar.

larını, genç arkadaşıar:ı.n clanaklarım. da göz ör;ı.ünde bulundurm.eık kaydiy-i
-

q:o··

•

le, bir çözüme var~~rm~ içi• buraya getirdik. Üzerinde uzunpfylu kftnu-

şulacak konu değil., kısa birşeylerle de bir sonuca varal;Lm istfyoruz ..
BAŞKAN"- Arkadaşlar,

mevzu üzerinde

var. Lehte. ve f.l.leyhte
olmak. üzere iki
.
~

Sayın

konuşmçı.k

arkadaşa

söz

isteyen

vereceğl!!;m.

.Ahmet. Hamdi Sayar, "b-uyu.runuz efend.im.

arkadaşlar

·

'
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AHMET H.AIIDİ SAYAR ( İstanbru)- Muhterem arkadaşlar1m 1 her ne kadar Barelar Birllsine barflan.n ödemesi gereken

keseneğin ~şabl.~a

zarıiret gereği

ise de,

ların

bir

keseneği

katkıs:ıdır.

ve

bakımdan

a.sı:ı.nda

bu bare-

Bu itibarla, askere giden, sttmeyen,

yeni gelen, ölen gibi hesaplara girmek
O

edilmiş

üye adedi ne göre hareket

bir

ya.rı.l1ş

bir yoldur.

ri•am, bu eibayet etme ve savma

zorunluğundan doğal!l

görüntüyü bir tarafa bırakarak, Bar~ıar Birliğine baroların üye olduğu
nu ve bu üyeliğin de ktntUtüvite içinde devam ettiğini göre:rek, a•layarak b.u kenuyu bu

şekilde diJr;:Unmer:ıiz

gerekir.
sure~te,

Yani sf"inuç elarak ifM.e etmek isterim ki, hiç bir

ba-

ro ile ilişkisini muhafaza etmiş kişileri hesaba katarak katkının şu veya bu

şekilde

azal tıl:ı.p

flğal t:ı.lmas:ı.n:ı.

tazammun eden bu Ankara ;Bartsu

teklifinin kabul edUmemesini rica ediyorum.
BAŞKAN- Sayın

.ABDÜLKADİE

Görü~üm

budur.

A'bdülkadir Ecyurt, buyurunuz .

ERYURT {Erzurum)- Muhterem arkadaşlarım, Ankara Ba-

rosunun teklifini yerinde ıSördür.ı. Adedi çok olan barolan düşünmeyin,Öy
le

baremuz var ld., 15

la

odacısı m. n parasını

mı

da askere

gittiği

almadan bu bar•
kası

narnına

şey

zaman, Yekta

Bareıar Birliğine

Baroşunun

tlur, hem di;}

ben de istirham

("'lan yerde baro kurulur. B:u aidat-

dahi veremez bu bar o.

tdemek yerinde bir

Ankara
bir

awıtat kay:ı. tlı

Kaldı

arkadaşıının dediği

aidat gönderir.

şey

ki, bu•lardan bir

gibi, hiç bir

Alınmayan

bir

kıs

şey

şeyi paş

elmaz.
arkadaşlar iç~n

teklifi yerindedir, hem genç

kY~Uk bar•ları sıkıntıdan kurtarmış

eıur.

KabulUnU

edeteğim,

BAŞKAN- Say:,n Ö~den, buyurunuz.
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Ankara)- Şimdi arkadaşlar, bu ,konunun uzatılınasına

taraftar

değiliz .Sayın üstadırrıız

de bir gerçekçilik pay;. var,
bir gerçekçilik

pay:ı,.

sayın

var, Ancak,

Hamdi Sayar' ın

baroların

tüzelkişilik

tüzelkişil:iğin(;l

tüzelkişilik

lerinin

kayı. tlı

b·ulunm.anıaları:iJa 1Ja~ı

alındığı

açıklığı

verilerek,

görüşleriıııde

Abdülkadir Eryurt'un da

Birliği

bulunUp

görüşlerind.e

için

ödediği

•larak Bar("'lar

aidat anlarrunda, üye-

~~ır.aay-an

biziı:;ı görtişümüz hakkında

aidat

ret

anlamında.

değil

de, aidat

i

r
.

r--

..

· :. 2sı bu nedenle alınmaktadır, h9-nuıil"8.di budur denilirse, biz Barelar Birliği
nin de akçalı durumunun zerlu.i~'-'ari'şıiıee'ini'· istemiyoruz, ancak kendi baroBar~ıar Birliğiaidatı;

muza götürür, deriz ki;

~

1

sayıya bağll.

elmada:ıt,a:'l

kerliğe gidiş e bağlı elmad~; iüır{a.Kt'ad:::ı.r • :Bunun ödeme zorunluğu böyledir,
bu nedenle vereceğiz deX'iz,: hiç değilse kendi genel kurulumuzda askere
gidenlerden de ya kayl
tiarinı
sildirir aidat
.
.
~

almayız, veya ödemek zarun-

da kalırız. Yani
bir ibar,nun
is1r~tinin genel kurulda red di gibi. el ması n,
'\ .
.
.
bu açıklığın
göre

Ankara

:Sarosuna bildirilmesine, diye bir karar alı:ıt, ona

uygulayalım.
BAŞKAN-

Efendim,

şimdi

Yönetim Kurulumuz bu konu

hakkınd~

söz

istemektedir. Buyurunuz.
GENEL SEKRETER R.AHMİ MAGAT- Sayın Başkan, değerli delege arka-:daşları ıtı; sayın Hamdi Sayar üstadımJ.z görüşlerimizin bir k:ı'sınım. yansı ttı lar.·

Buna iki hususu ilave etmek istiyoruz. Birisi,

üzere Adana Genel Kurul

toplantısında,

ölenler için bu

aidat

Ş~kilde

bu, o genel kurulun

hatırlayacağınız

Çanakkale Barosunun da, ayr:.lanlar,

alınmaması

şeklinde

bir önerisi vardi

V"

eylirliğine yakın kararlarıyle reddedilıniştL

Binaenaleyh, Barelar

Bi-rliği

barolardan kesenek

alırken,

muha-

tap olarak avukat adedini bir birim elarak almaktadır, yoksa muhatabı barolardır

ve avukatlar

de, askere giden veya

değildir.

şu

rahatsızlJ.ğı

halde,

baroların

kendi iç

işlemleri~

ödeyenieyec~k

nedeniyle aidat

durumda

olan kimselerden aidat alıp almaması gayet tabii ki kendİ iç sirunudur
ve buna bizim müdahale
belirtmek isterim.
ınadı,

ölenden

lınınasın,

bir

Eğer

alınınadı,
kısTilı

yektur. Fakat, teknik bir

hakkımız

bu yol
üç

tahsil

açılırsa,

aylılc

çalıştı

edilanıedi

baroların;

sakıncayı

hastalanandan

gi -ı;ti, ondan

gibi bir hesaba

na

alın

bundan a-

alınsın
girildiği

takdirde,

Barolar Birliğini:~!! 'BÜtçesinin hall~dilmesine, çözümlenmesine ve düzenlePmesine hiç bir
gelmek

zaınan imk~l"l

kalmayacak ve huzurunuza munzam. bir bütçe ile -.

olanağını bulamayacağız.

Biz Ankara Barosunun

gösterdiği

anlayışJ.

da takdirle

yoruz, ancak Ankara Barosunun

önerişinin

reddin in ç;u

şekilde

arzedilmesini öneriyoruz: Bundan evvelki uygulamaya devam

karşılı
tıylarınıza

elunmasını

ve

rr
-
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Barolar Birliğinin kesenek borçlarının barolarcc İstanbul'da alınan ikinci Genel Kurul

kararı

uyarınca uygulamasına

e'Ta;:ı

şeklinde

edilme

takdir-

lerinize arzediyöruz.
Teşekkür
BAŞKANuygulamanı

Saygılarımla,

ederim.
Efendim

oylamayı

şu şekilde

z:

Şimdiye

n devam etmesini kabul edenler.,,, .. :E-ı;~_eye~le:ı:·, .-.Ko.bul

kadarki

edilmiştir,

Yani teklif reddedilmiştir.
Efendim

şimdi

gündemin 9 ncu

r:ıadô.esinın görüşülmesine geçiy•ıruz.

9 .ÖiJm Yardımı Esaslarının gôrüşülı:ıesi, ''

11

BAŞKAN- Ölüm Yardımı bukusunda Yf'-ne tim KD.rulundan bir arkadaşı n

izahat vermesini rica ediyorum. Buyurunuz efsncL.m"
YÖNETİM KURutU ADil'TA EMİN B.AL'r_;._C)G-JjU·~· ~a;yırı Bagkanlık Divanı ;sayın meilılektaşlarım;

güvenliğimizde

sosyal

mevcuttur. S0syal Sigortalarla
yalnız

~

ı

cuk, ana

arkadaşlarımız

ve

babaları

barolarır.uza,

ler gelmekte;

bir iane

gerek

bayatını

yardım yapılması

Bir

çok

::,lduğuiJu.:c:,

birç::ık

ilişkide,

bulunı::ıukt::ıcar.,

emeklilik durumu söz konusu

ki, birç0k

gerek

yapmış

nrJksar: olan

avukatlarıL

Uygulamada görüyoruz

hayatlarını

kaybetı-::cekte

perişan

durur:ıda k2.lmaktadırlar.

bir

yönlerimiz

ve geriye kalan

Bumin için

Barrılar Birliğine birr~u_k barolarırıuzdan

kaybeden

arkadaşlan.r;ı.:J zı_

r gerj_de

eş,ço

istek-

bıraktıkları

na

ileri sürülmektedir,

avukatın

toplanması

kenC.is~i.r:cs

1-\lümünden snnra

şPkli

hepimizi çnk

üzen~

ya:-:·dım ;;apılması

içirı

x-encide eder; bir durumdur.

Bu sebepledir ki', avukatların hayatlarını ktiybettiklerinde geride bırak
tıklarina

bir

yardım yapılmaşı

Genel Kurulunuzun evvelce
hatta geçen sene
bunu,n daha
karar

vermiş

getirilmiş

olgunlaştırılarak

verilmiş

hazırlıK yaııc.lması

için

oldugu lo:ara:cla

olan bir

tcı.s~;.n_

nasıl

görüşülmüş,

olaganüstü bi::c genel ku..rulda görü'}ülmesine

bulunulmaktarhr.
bü·çc.ık

muhtelif yollar denemi.;;, yardno. sandJ.f).,

şeklinde

yüksek

çalı:;,malara başlanılmış

S.enc-,l "Curulunuzda

Birlik Yönetim Kurulumuz bu hususta
muş,

hakkında

bunun

karşılanacağı

üze:rinde

nJo:~·.f

çalışmalarda

bulun-

veya bütçeden <"'deme

tariaşrıalar yapılmış

ve neti-
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cede, bugün huzurunuza
dığı hazırlanmasında

getirilmiş

·bir

şaıcınca

~lan tasarı

ile

-ediıınştir. Yardım

elde

karşılaştık;

San-

yardım sandığı

burada

na bütün avukatların üye Ilmalarını zorunlu kılacak bir hUküm bulamıyo
ruz. J3arolarımızdan alınış olduğumuz ~azJ.larda, bütün/a:vuf~H~~~runlu
üye

olmasını

temin edecek

·şartların aranması

Bu sebepledir ki, Yönetim Kurulus,

aidatıarı

dilecek bir fnndan oütçeden

yardım şeklinde'

de ölen

bıraktıklarina

dilı:::ıiş

geride

arkadaşların

hazırladığJ.

arasında

tarın

san~hğın

suretiyle elde e-

yani bütçe

bir ödeme

idi,

ödeı:::ıesi şeklin

kabul e-

yapılması

tabii. üyesi ı yani ölüm yardJ.-

istifade edecek tabii üye durumuna
Genel Kurulunuzun

nun

artırmak

bulunmakt~

bulunmaktadır.

Bu durumda bütün üyeler
mından

istenilmiş

tasarı

büyük bir

vermiş .t'lduğu

gelmiş bulunmaktadırlar.

karar üzerine, kurulan komisyö-

ile Birlik Yönetim Kurulunun

aykırılık bulunmamaktadır.

il~ve

tesbiti ve bir de yeni

hazırladığı

tasarı

Arada bir fark var; mik-

edilen; ilerde bunun

~ir

vakfa

dönüş

türülmesi halidir•
miktarın

Yönetim Kurulurtuz
de

Bu, yüksek heyetinizin takdirine

bulunmamaktadır.

Kurulunun

üverdiği rak~mlarda

ra ilave edilirse,

yapmış

olduğumuz

dan, bir hibe olaak
itibare

kalanlar birkaç
ğünde,

alırsak,

ise

kişi

arasında

bir

tabii rakam daha fazla artmakta
Komisyonun
leri
da,

vardır.

arasında

aşağı

da

eşit

Yönetiı:::ı

Saygılarımla

şekilde

geride

bölüştürüldü-

30-35 bin li-

bulunmaktadır.

da

bazı

da fikirlerini

oıan düşüncelerini

arzederim.

eğer

kabil bulunmakta ve daha fazla olursa

arkadaşlarımız

Kurulu. buna ait

düşmekte,

olmaktadır.

ha3ırlamış bUlunduğu tasarıda

Muhalif elan

ayda lO li-

veraset ve intikal vergisi de kesilece-

2Ö liraya çıkarılacak olursa,

yardım,yapılması

Yönetim

yard;ı.m yapılabilmektedir.J3un

ellerine .geçecekpara pek az bir miktar
_Eğer ay~ık arttırma

ra

bir

rakam daha da

onların

bağlidırı

hesaplarda bunun netidesi, Xlüm ha-

liralık

d~layısiyle

herhangi bir öneri-

eğer ödenekıere

görüyoruz ki,

linde bir avukata ancak 16 bin
ğini nazarı

hakkında

tayini

muhalefet

şerh

açıkladıkların

sunacaktır.

... 28/.f.
BAŞKAN- Teşe)!kür

-

ederiz,.

Efend;im şu anda bir zaruretle ka;rş:i karşıya bulunuy,ruz • Bu da;
yayınlanacak bildirinin bir ari evvel tasvibinizden geçtikten sinra hası

na

açıklanması

ve bunun öne

alınması

durumudur.Onun için bu ölüm

y~dıill+

sorununu bilahare görüşmek üzere. şimdilik a:ra verilmesini. teklif ediyoruz. Bu hususu

kahıli edenlıpr,

•• Etmeyenler •.• Kabul

edilmiştir~

Bildiriyi ,..rkıımak. üzere Atila· Sav beyi kürsüye davet ed;i.yoruz.
Buyurunuz efendim.
Barolar-Birliği

Türkiye

VIII nci Genel .Kurul

Sayın Başkanlığına.

Genel Kurulca görevlendirilen 1-f'

kişilik komisy.~n tarafından

sunulmuştur,.

düzenlenen genel ku.rui bildirisi eklioe

B:ilgilerinize arzQ-

lunur.
Üyeler: Atil.a Sav, İskender Özturanlı ~ Fadıl ,Al tqp, Nab;i İnal,
Yekta. Güngör Özdep, Cemı;ıl.ettin Güçdern;:i.r, Talat Barış, Hilmi :Bı;ıcer;i.k, İs
met Katar, 'Rifat Verdigil.
Tür~iye

Birliği

Bar-4\;Lar

VIII. Genel Kurul

Dildirisi
9-10-11 Oc8.k 1975 günlerinde Samsun'da toplanan Türkiye Bar''"'
lar Birliğiri,in "lağan genel. kuruıvnda aşağıdaki hususıanr kamuoyuna duyurulmasına

kara:t:'

verilmiştir.

-Dem!'lkratik rejimin bir kurumlar ;re.jimi

olduğuna

inanari Türki-

ye Barolar Birliği :rejimin güveMesini Anayasa kur8.ılarl. içinde gl5:rmek;,..
tedir.
1

Son· günlerde bir re_jim
metin

kuralamaması

puna;ı..imı

serunu, Anayasa

gibi gösterilmek

iı3tenen

Hükü-

kuralların:ı.n yetersizliğ;l.l'\dep değil

1

millet temsilcile:rinin zamanla milli iradeden ve yurt
!

ilk

zcıklaşarak,

r

denlerle hareket etmele:dnden

1

Uzayıp

g?i;revıeri

ola.n hükümeti kurmada

1

giden

i:ıeri

bunaiıni.+,

ge;rçekle:rind~n

kişiser

u ...

ve pl'lli tik ne-

gelmektedir.

olağan

gibi kabul etmek ve etti:rmek

eği

·

limini tehlikeli 've zararlı buıuyer, sorunun bi:r an önce çözijm• kavuştu_.

l_
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rulmasını

-Son günJ,.erde suçlusu bulurlamayan öldürme ve yaralama

~layları

gittikçe artma,ktadır. Öte yandan bazı güvenlilt görevlilerince yıirttaşlara
•layların:ın kaygı

uygulanan dövme

altında

izlenmektedir. Bu tutum., Anayasa güvencesi
hakkına,

kişi güvenliğine
dışı

likeli ve hukuk

-Ulusumuzun
nim

güvenliğini

revleri

bir

insanlık

ve

ulaştiğ:ı.

verecek bir düzeye

bulunan

üzüntü ile

kişinin ya;şama

<muruna yönel tilmiş son

dereıoe

teh-

davranıştır.

yarını

ve umudu.

tılan

gençlerimizin
sağlamak

demokratik kurallar içinde

eğitim

Devletin

ve

öğrB

başlıca

gö-

arasındadır.

Gençlerimizin bilim

ijzgürlüğü

ve üniversite

özerkliğini~ değeri

Li bilerek birbirlerine karş:ı. anlayış, sevgi ve hoşgörüyle davra.,maları
doğrultusunda birleş~eıneri dileğimizdir.

ve Atatürkçülük

-Özgürlüklerin getireceği sakı:@caları giderme yolunun gene özgürolduğu inancında

lükler

Olan Türkiye Barolar Birligi, 1961

Anayas.,.f:i:;ı.nda

özellikle yargı bi'ilü~ünde yapıJ,.an lı:ıs:ı.tlamaların bir an önce düzeltilme...,
sini beklemektedir.
tü~ yargı

-Anayasa Mahkemesi ve
gılı

ş::..

olmak Anayasa

gereğidir.

bilimsel ve hukuk:t

kıncalı

ve

zararlı

organlarına:

say-

aşarak yapılan sataşmaları

karsa-

bulur;rıruz.

-Adalet Reformunun geciktirilmesi sonucunda
lık kadrolarında

kararlarına

kuruluşların kararlarına

Dönen dönen bu

eıeştiri sınırıarını

ve

boşluklar,

meydana gelen

ve

savcı

ileride giderilemeyecek

ç~kün-

yargıçlık

tülere y'?l açacak .ve".ılı.dalet Ülkenin Teneli" olmaktan çıkacakt:ı.:r. Eu sorunun hızla çözüme kavuşturuımasıada, yargı görevleriniri öz;lenen ölçüde
yerine getirilmesi

balumından

-Ceza Hukuku:Nun
lerin

zarar:ıtıarım.n

say~.sız

çağdaş

Devletçe

yararlar

gelişimi

karşılanması

karşısında,

ve

konularını

bu

sunulmasında

niş

bir çevrede

kamuoyuna

.oluş-t;u.rı..ılmasında

suçtan zarar gören-

ölü~ ceza.5:ı.nın kald:ı.rılması

ya da belli suçlara hasredilmesi
konuların-şimdilik-

vardır.

da

tartışan

ve

Genel Kurulumuz,

tartış~aıarın

daha ge-

yarar görmektedir.

-Adli Zabıtanın ve infaz Yargıçliğının kurulması; yanında avu-

,

l__

olmadan

katı

sam.ığ:ı.rı

çıkarılmasının

bir
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ç~~ sakıncaları

ortadan

yasaların

süratle

kaldıracağı görüşündeyiz.

-Kı bras 1 ta, Kıbrıs 'ın egemenliği ve bütünlüğünü yıkmak için zor

kullanarak

meşru

hukuk düzenini

antıaşmaların gereği ~;Larak
Harek13.tı insanlık

b~_zanlara lr"arşı Uluslararas:ı

Türk Sil8.hll Kuvvetleri 1 nin

için mutlu sunuçlar

Hukukun ve

giriştiği· Barış

yaratmıştır.

Halen Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde bulunan St')ydaşlarımıza uluslararası
lık

kurallara

aykırı

için utanç verici bir
Türk

Devrim.i~e,

biçimde tutsak muamelesi

davranış

Atatürk ilkelerine,

rının

inanan Türkiye Barolar

bir an önce çözüme

insan-

sayıycruz.

özgürlüklerine ve demokratik hukuk düzenine
tünlüğüne

yapılmasinı

Birliği,

Anayasanı n
bağlı

temel hak ve

bulunan, hukukun üs-

yurdumuzun bu temel sorunla-

bağlanmak:ını sağlayacak

her çabaya

katılmayı

ve bunların yorulmaz izleyicisi olmay:ı en büyük görev sayar.(Alkışlar)

l-

EAŞKAN-

Bildiri

Bildirisi olarak aynen

Komisyrınunca hazırlanan

yayınlanmakını

bildirinin Genel Kurul

k·abul edenler •.•

:.1

~

••

ittifakla kabul edilmiştir •.
Öğleden

rumu

kapatıyorum

sonra saat l4.0~ 1 te tekrar burada toplanmak üzere etuefendim.(Kapanma Saati:l2.20)
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İKİNCİ OTURUm

AÇILMA
BAÇKAN- Oturumu

açıy•ruııı.

SAATİ:l4.00

ve

görüşmelere

devamediy•ruz.

Bu arada, müsaadenizle Divan •larak tesbit
mu

sayın arkadaşlarlmzın ı ttıla::ı.na

Öğleden
lanması

arz edeceğim.

toplantımı--'-zda

tkunan bildirinin aynen

huo:msunda verilen kco.rarJ.n ittifakla

dereettirmiş

hinde oy

kullanmadıklarını

kişilerin

kabulü le-

tesbit ettik. Buna göre, bildirinin ölüm ce-

ölüm ceza.sının tüm kaldırılması yolunda:~:tikir taşıyan babildirinin bu. kısmına muhalefet etmektedirler, Bu. kısmı

arkadaşlar

kararl ekseriyetle

nın yayınlanması

ıannası

yayın

alınmış flduğu.nu zabı tlara

bulunuyoruz• Ancak, Divan "larak bazJ.

zası kısmının
zı

evirelki

bir duru-

ettiğimiz

alınmıştır,

tti:f'akladır. Itt1llhnıza

kararJ! i

diğer kısıtnların yayın

arzederin efendim.

NECLA FERTAN ERTEIJ.,.(İstanbul)- Usul hakkında söz istiytrum.
BAŞKAN-

tiyle, usul

Efendim, bu karar verilen konuya ta&lluk

hakkında. k•nuşmak

~tmemek şar

üzere size söz veriyorum. Buyurun. An•ak,

bu mevzua taalluk ettiği takdirde, özür dilerim, sözünü!llü kesmek me•buriyetinde kala~ağım,
NECLA FERTAN
kongre

Divanı,

şöyle

ER~EL (İstanbul)- Şimdi, toplantıyı

bir

açıklamada

bulundular: Dediler ki, biz sabah-

leyin komisyondan,gelen bir raptru tk:tiduk, ve bu raporu
oylama sonucunda da 'bu raporun ittifakla karara
Ancak,
dır

dışarıda

ki,

şimdi

bilahare

verildiğini

aykırıd1r.

Bu

diğerlerinin

riyetle,
dır

Başkanlığı

burası

ve bütün

kararın

.t daha önce

ittifakla,

şu

böyle bir muhalefeti •lup
Dışarlda
•ylanmı ş

ittifakla diye bir· k::ırar

hukukçuların,

bağlandJ.ğınl.

buyurdular. Ben

açıkllyoruz

burada bir oylama :ile tesbit edilir.
burada Di van

•yladık

ve bu

açlkladık.

muhale:f'etlere muttali dduk. O bakımdan

biz bir madde hariç

ise ekseriyetle karar
ki mu, usule

bazı

sayın

açan

muttali

bir hususun

açıklayamaz.

usullerin tatbik

.ıunan

madde için
diy~rum
olmadığı

sözlerle

şurası

Bu., usule

ekseaykJ.rı

edilmediğinden yakınan

hu-
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kongresinde böyle bir usul
sunulmuştur.

daha önce oya
hakkı'nda

hiç bir

Görüşmek

hatası

isteyen

kişiler

yazıyı

ki içinizde herhangi birisi bir

Bir acele ile, bu

uzaktan b_r defa

şeyin

bir defada okunan bir
ok:ı:1.nurken

oturduğum

bile

yerden de

lar; kendileri hiç bir

bütün hususiyetlerin'"

kendiınce

uygun

kastın

altında

girer:ıem.

bulmarnı:r~J.nL

seslenrııiştiı:ı.

dinlediği

aeslektaşınızım,

anlayabilir. Bendeniz bu kabiliyetten yoksun bir

yclunda

yazı

olmayan bir acele ile, katiyen aksini iddia etmiyorum, bel-

kasıtla

d8yi daha

burada evvela o

iı:ıkanını bulnıam:ı_şlardıro

fikirlerini söyle-GJ.ek

yazı

kabu.ledilemez. Gelen

Başkan:~~-K

zaman
uzaktan

Ancak, bir mad-

Ve müzakere
Di vanı bunu

açılması
duymadı

olmadan, 9'Jk normal olarak bunu

eya vazettiler. Ve bu oylama da; "bunu kabul edenler .. Kabul etmeyenler •• "
yolunda

değil,

"bunu kabul edenler 11 yolunda olrrnxc}tur, sadece ve de itti-

beyanına bağlanmıştır. Aslında

fakla kabulü

bir '}ey, kabul edenler, el

kaldJ_rmayanlar müstenkif de olabilir, muhalif oyda da olabilirler. Bu da
ya_pılr:ıamıştır.

lıı·

sayın meslektaşların,

ve ne de

şurada

ki muhalefetini
r:ıaz.

yapılır,

Ne böyle bir oylama

Belki sizin

ki hiç itiraz

etmeyeceğiniz

şey

bir

açıklamasına
i~ri

daha da

meşgul

zı

ise öyle

çıksın,

edecek bir

benim bir

illkan

bir noktada-

tanımamazlık

ol-

bir çey söyleyecektir,bel-

söyleyecektiro,Söz hürriyeti var de-

yip de, bu kadar mühim bir bildiriyi, hepinizin
sizi bir saniye

açıklama ya_pı

arkada:_;ıınızın

bir delege

iki kelime ile

dü:;.ündüğünüzden
,

ne böyle bir

kelamı

diyeceğim

adına çıkan

bir bildiriyi

dinlemeden ÇJkarsa, gönlünüz rayck. Ancak bu

zabıtlara

geçsin,

böyle bir Gylama olmaz, bu oylama usulsüzdür. Teşekkür ederim hepinize.
BAŞKAN-

bazı

Efendim, müsaade buyurulursa,

serzenişlerde

bulunulduğu

için

açıklama

Divanın

yönetimi

hakkında

yapmak zaruretini hissedi-

yu rum.

:Bu bildiri,

sayın

Komisyon

adına Kc,r:ıisyon

fJ.ndan okununca, umumi bir tasvip gördü, 'Ia:3vibir:,iz

üyesi Atila Sav taraalkışlarınızla

teza-

j,. __ _

t_ür eyledi. Ben buna

rağı:ıen

bunu

oyladım.

KabU.l edenler diye o;ra sundum,

özür dilerim i ttifak gördüm. ittifakla verilmiş b~·-r kars,r hususunda bir
de nkab"tıl etrrıe:renler" diye o~ra sunulr:ıası

bize. Ben bunu

11

9

af b"L-:..yurun ab es g8lrrıektedir

ittifakla kabul edilmiçtir" diye zapta dercettirdim,ama
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buna karşı bir itiraz vaki olmadı. İtiraz ancak, öğle yemeği saatlerinde
üye

arkadaşımıza iletilmiş,

hakikatan

bazı

arkadaşlarım

enaleyh kabulü lehinde
edecek 9ekilde

~1

bildirinin bu

muhalmf

kısmına

adına açıklamada

şahsen

bina-

oldukları,

bulundum.

reylerinizle kabul edilen ve bi tmiç

görüşülmesini

s•ruşturdum,

bildirmesi üzerine, bu hususu i:;esbit

t'llmadıklarını

Başkanlık Divanı

Şimdi,

tekrar

e da haliyle bize geldi, ben de

divan olarak uygun

sayılan

bir

bulmuyoruz.Saygı

mevzuutı

ile arze-

deriz.
görüşmeye

Gündemimizin maddelerini

edi3rl'ıruz

efendim. (Alkış-

mevzuunda

sayın arkadaşı

devam

lar)
Öğleden
mız

toplantıda

evvelki

Yönetim Kurulu

izahatta

adına

yon da raporunu tevdi

etmiş

numuz ölüm

yardımı

yardımı

bulunmuşlardı.

Bu hususta kurulan

k~mis

bulunmakta, raporu okurnama müsaade buyurun.

Türkiye l3arelar
hakkındaki

VIII. Genel Kurul

Birliği

bulunan

Aşağıda imzası

ölüm

üyelğrin

Başkanlığına

tnplanan krmisye-

iştirakleriyle

tanzim edip Genel Kurulun takdirle-

esasları

rine arzeder,
ÖL ID[ YARDIM! HAKKINDA GEÇ İCİ ESASLAR
ı-

dirgede
. rimde

avukat:ı.n

bulunmadıği
şekilde

saklanır

ölümü halinde evvelce T.B.B.nin

gönderdiğg

bil-

kimse veya kimselere ve bildirilen nisbetlerle;bildi-

gösterdiği

sına eşit

rak

Bir

takdirde ise ölenin
ölüm

eşine,

yardımı yapılır.

ve avukata bir

alındı

çocuklarına,

anne ve baba-

:Bildirgele:r- T.B.B.nde gizli öla-

belgesi verilir.

2- Ölüm yardımı için kesenekten ayrıtan miktan, Tl3B. yönetim

kurulunun önerisi üzerine Genel kurul
rasında

belirtir.

tahakkuk eden
sayısına

Yapılacak yardım,

yıllık

T:BB.

yardım

bölünmesinden ertaya

3- Ölüm
vaki ölüm

işbu

%10

miktarınl

tesbit

sı

-tesbit edilecek miktar üzerinden

fonunu.n 3 ncü maddede belirtilen öltim

çıkan miktardır.

sayısının hesabında

sayısının

kesenek

yıllık

esas

alınacak

miktar, bir

yıl

önceki

ilavesi ile bulunur.

4'- ÖlUm yardırrı.:ı.. için bUtçede ayrı bir fasıl açılır. Kesenekten

2. madde

uyarınca ayrılan

ciktar bu

fasılda

gösterilir.

Yardımlar

bu fa-

_____
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başka

lamaz ve

·5dirde,

ve

kararıyla

yıl

fasıla ayrılmış

meydana geJ.,en

açık diğer fasıllardan

aktarma suretiyle ka-

v~ karşılanır.

kaydı

yı:ı.pıl;ı.r_.

silinl'liş

7- Hak sahibine
borçları

olayını

ödemeleri, Baronun ölüm

bildirmesi üzerine hemen

na olan

aktarı

sonunda yeni bütçeye ekl,enecek ödenek Y"'luyla Genel Kurul

Yardım

hinde barodan

fas:tllara

içinde tesbit edilen sayıdan daha fazla ölüm 1-'llduğu tak-

tesbit edilir
6-

başka

"'llar. tahsisat

kullanılamaz.

maksatlar için

Yıl

fasılda

patılır

:Bu

yazılı·-olarak

TBB ne

Her ne sebeple olursa olsun ölüm tari-

olan].ar için ölüm

yapılacak.

ödemeden,

yardımı

yapılamaz."

varsa :Barnsu-

müteveffanın

tenzil edilir.

8- Bu esaslar en geç 1976

yılı başından

baş-

i tibare.n uygulanmaya

lanır.

9- Kesenek
le
~-

yılda

miktarı

her avukat i tibariyle ayda

ı~

lira i tibariy-

121'\ liradır. Bu miktar, TBB keseneğine ilave edilerek·e statv

içerisinele tahsil edilir.
10- TBB ve

Baroların katılınasiyle

lacak Türkiye Barolar
ra,

işbu

lanılmak

esaslar

ve asgari
tüzeJ..

Birliği Yardım Vakfı

gereğince

işbu şartıarla

kuruson-

kişilik kazandıktan

toplanan paralar, sadece ölüm

yardımında

kul-

üzere Vakfa devredilir.

Üye
Av.Nabi İnal
(Hatay)

Üye
Av.Hasan B.Güder.

Üye
Av. Arif Bilgin
(İstanbul)

Üye
Av İlhan Kutay

(İzmir)

(Ankara)

Üye
Av.İsı:cı.et Çalık
(Uşak)
BAŞKAN-

Muhalefet

Av .N abi İnal:
sı

görüşü

9 ncu maddeye

de ckutuyorum efendim.
keseneğin yıllık asgari 240 TL. <ılına

ile muhalifim.
Av .Arif Bilgin: 6

dığı

şerhlerini

ncı

maddeye, emekli

avukatları

dikkate alma-

için muhalifin.
Av .Hasan Basri GUder: 6

yaşlılık

aylığına

hak

kazanmış

ncı

maddeye,

kaı>san bakımından

avukatlara da ölüm

yardımı

,yani;

yapılmasının

- 291temin edilmesi yönünden,

ayrıca

istisnalar

Av. İsmet ÇalJ.k: 9 n cu maddeye,
olması

görüşüyle

1

~
1

BAŞKAN-

yıllık keseneğin

senede 240 lira

yıllık keseneğin

Efendim muhalefetler

nıuayyen

kaçmamıştır;

muhalifim.

asgari 20 lira

maddeleredir. I3u arada ar-

muhalefet eden üyelerden ikisi

her avukat için ayda 10 senede 120 lire
oımasJ.nı

değil,

ayda 20

teklif etmektedirler.

Efendim bu konuda söz isteyen var
1

bakımından

muhalifim.

dikkatlerindan

kadaşlarımın

k~nması

mı?

•• Bir önerge

gelmiştir,

o-

kutuyorum.
Genel Kurul

Sayın Başkanlığına

Avukatlara yeni bir yüküm getiren ölüm
rolar genel
Zaten 1976

kurullarında tartışılması,

yılında yürürlüğe

yardımı

açıklık kazanması

girecek bulunan ölüu

ba-

esaslarının

gerekmektedir.

yardımının

oluşturulmak

üzere ve bilahare milzakere edilmek üzere 1976

toplantısına

ertelenmesini öneririm.
Av.Cengiz

barolarca

yılı

olağan

İlhan

İzmir
BAŞKAN-:

Bu konuda ilk sözü Yönetim Kuruluna veriyoram efendim.

Buyurunuz.
YÖNETİM
yardımı

EMİN

KURULU AlliNA

hakkında hazırlanmış

ıtlan

barolara bildirildi, harolardan
görüşler

BALTAOGLUesasları

görüşler

bildiren

tasarı

bar~lar 1~75

hakkında

lanacaktır.

sonunda

yapacaklı::rı

karar ala.f'aklar ve 1-!)76
Bunu geri

ayrıca

sinin geri

getirilmiş

bıraktığımız

yılında

bir .karar i ttihaz buyu-

eğer

genel kurullarda
da

barolardan bir karar

takdirde, bu

bırakılqa.sı

fikrine

alınrıak

artır

ölürı yardıı::ı::ı.nın yapılma-'

için bu

katılma.maktadır.

aidatı

bcınun uygulanmasına baş

sı imkanı ort'adan kalkmış bulunacaktır. Bu sebebpedir
lurıuz,

daha evvel

bugün bi~ bu hususta bir karar alamazsak, 1976 da

buna uygulamamza dahi imkan kalmaz. I3ugün
rursanız,

ölüm

istenildi, birçek barolardan

bildirildi, ena göre son netice yüksek huzurunuza

bulum:ıakto.dır. Eğer

ma

Sayın arkadaşlarım,

:b, Yönetim

Kurtı

tasarının görüşüine

Saygı

ile arzederim.
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BAŞKAN- Önergenin lehinde sayın Fadıl Al top, buyurunuz.

FAJ)IL ALTOP (İstanbul)- Değerli Başkanl.ııı.rır:ı, kıymetli arkadaşla

rım, evvela mensubu Qulunduğum İstanbul Barosu DelegasyAnu/gYfim yardımı
yana

nın yapılmasından

ği

görev olarak.

tırlatacağım

•lduğunu

A~cak,

sayın

açıklamak

Yönetim Kurulu

isterim, başkanıının verdi-

üyesini~ açıklamalarında

ha-

bazJ. zuhuller mevcuttur.

YazJ.n

elağanüstü

arzedilen teklif, ölüm ve
tazrrı.inatım

size

bir genel kurul

toplantısıyle görüşmelerimize

işgörmezlik tazmnatına ilişkin

n esa.slarlnl. kapsayan tald:i;frap-orla

hiç bir idare heyeti

gelmiştir,

bu.nu kendi bünyesinde tetkik etmek

idi. Yeni i5lüm
binaenaleyh

f:ı..rsatın:ı. bula-

mamıştır.

İkincisi, y~n .4lağanüstü genel kurulda görüşülmesi önerilen

teklifin kanunda

dayanağı

birçok barolardan Bar.elar

rulr:ıası,

için ve bunu.J+,hen kanunda bir dayanak

sağlamak hakımından

bulmru:, hem de tesanüdü

1
,-

elm.adığJ.

olağan

genel kurulda

Birliğine bildirildiği

~lu7tu

içiP,, bugünkü

to}Jlantıya kaldı.

Şimdi

sanca.

düşüncelerle

olacağını

piiyle b:i.r tekliften

yanayız,

yaratr:ıak

aksini

için keza in-

düşünen arkadaşı

n

tahmin etmiyorum. Anroak, yasalara göre, burada yükümlülük bar•-

lara terettüp etmekte,
genel

dayanışı;ıay.ı

bir k,enu var. Biz bir

kurullarında

ba~tlar

da bu

yükümlülüğü

üyelere aktarabilmek

imkanına

kanun

gereğir.~e

a~~ak

sahiptirler. Burada ön-

ceden bu yükümlülüğü barolara verirsiniz, sonra barolar genel kUrulunda
o.ksine hüküm çıkar ve bunu, İstanbul Barosu dahil ödemek imkam. bulamaz.
O

za~ıan,

J3arolar

burada

aldığımız kararların

Birıiğinin

bir

hukuki

karar:ı..n:ı.. Danıştayda

dayanağını münakaşa

iptal ettimtek gibi

ederek

Barınar

Birliğine uygun düşueyecek bir duruma düşeriz. Onun içindir ki, ben, öne-

rj_nin lehinde

görüşlerir:ıi

rol;:ı,r Birliğinin

açıklıy~rum

ve_ lütfen bu konunun bar*larda,Ba-

umumi heyette tecelli eden

~örüşü

istikametinde behema-

}..-----

t::.ıbul

edilecegi dikkate alJ.narak, kendi kongrelerinde, umumi heyetle-

rinde yükümlülük üyelere
lecek
yorum.

yılki

olağan

Saygılarımla

aktarılmak

suretiyle karar

genel kurulda karara
efgndim.

bağlanmasını

alındıktan

'anı~ra,

ge-

arz ve teklif edi-

' .. 293 BAŞKAN- AJ.eyhte. sapn Davut Seiçuki, bu.yurun.

DAVUT SELÇUK!

(.Aydın) ... Değerli arkadaşlarım,

bir

meseleler

Çl'lt

tabandan .bizleri tazyik etmek suretiyle güncel ko-nular haline gelmektedir.

Dü~kü

time

iştirak

ve evvelki günkü

konuşmalar:ı.mızda

etmeleri krmusunun tabandan

genç

nasıl

arkadaşlarımzın

yXne-

bir tazyik halinde, bir

güç halinde gelnekte •lduğunu arkadaşlarımız burada dile getirdiler._
Bir
duğu

meslektaşınız

•larak, söylemeyi arzu etmem ama,

g~rçek
•

ôl-

için sadece hatırıatmak istiyorum; cenazesini kaldıramadığımız kim~

seler var,

yardım

etmek zorunda
•·

bulunduğumuz

kimseler 4luyor. Bütün bun-

ları ortadan kaldırm.ak z~undayız ~Şimdi, Fadıl Al top arkadaşım bir n•ktaya temas ettiler, dedi -

ler ki; evvela biz bunu kendi genel
varalırri,

kurullarımızda

ele

alalım,

ka;rara

e:ndan sonra buraya getirelim dediler. Kabul edelim ki herhangi

_bir baro bunu kabul etmedi, herhangi bir bare•un genel kurulu bunu kabul etmedi, diyelim ki .Aydın baresu redd~ti: "Biz böyle bir şey istanıiycruz"

dedi, Bar•lar

Birliği

Genel Kurulunun bu konuda

almış

~duğu

bir karara aksi, fllna muhalif bir kararalındığı takdirde, Barıııar Birliği

Genel Kurulunun.

almış

elduğu

karar tatbik mevkiine k•nulmay:acak

mı

dır? Yani İs tanbul Bar~su, Ankara Bar.su veya İ!i'lnıir Bar•su veya ;b~l~n:em'

Van Baresu veya Antakta Barteu 2 şu barosu, bu barosu, hangi bar• ilursa olsun, Türkiye Bar,.ıar Birliği Ge»el Kurulunun 'almış ·r-lduğu bir karara muhalefet edemez. Böyle bir

şeyi düşünmek

Q.ahi mümkün

değil beıl\ce.

Şimdi, buradan, evvela kendi bar~larimızda bunun kararını alalım, ~ndaP.

sonra buraya gelelim

şeklindeki

bir itiraz ve bunun 1976

yılına,

yani

1975 senesinin sönuria aktarılması bu işi daha uzY.n süre geciktirmesine·
ve 1978 e, 1979 a belki götürecektir. Halbuki bütün meseleler gibi bü
da çok acil bir meseledir. Buraoa, bir n•kta çek önemli: İzmir, İstan-

~~-

bul ve Ankara
lam.ıa zorluğu

baroları giii büyük barelar 1 kendi üyelerin~en aidat tepiçinde

bulunduklarından,

aidatın artması

kendileri için daha da tehkikeli,- daha da güç hale

halinde bu z•rluk

~elecektir

ve bu se-

beple de bunu mümkün uıe.rtebe geciktirmeye çalışinaktadırlar. Aslında,ölen
bazı arkadaşlarımın •••

r"~..···

J

1
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BİR DELEGE- Ankara istiyor.

DAVUT SEIJÇUK!-(DevamJ..a)- Şimdi, büyük barolardan bahsediyorum,
Ankara isteyebilir •• Özellikle İstanbul Barosu bu görüşe sahiptir. Şimdi
. bir baronun üyelerinden aidat
ailelerinin

çektiği ızdıraptan

teplayatna.ınası

çek daha m

güçltiğü bazı

ağırdır?

arkadaşlarımızın

Bunu bu zaviyed en mü...:

talaa etmek ve hiç geciktirmeden bir sonuca varnak lazım gelir. ( 'Bravo'
sesleri, alkışlar)
İkincisi, Yönetim Kurulu adına açıklama yapmış bulunan arkadaş
larımızın

da •••

BAŞKAN- Sayın

Selçuki, önergenin aleyhinde

ediyorum. Henüz bu kenu üzerinde müzakere

açılmış

konuşmanızı

değildir

istirham

efendim.

DAVUT SELÇUK! (Devamla)- Peki efendim. O halde bu önerinin aleyhinde olduğumu arzederim efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın

takrir sahibi Cengiz İlhan bey, buyurunuz.

CENGİZ İLHAN (İzmir)-' Efğndim,

na' daki 4 ncü Genel Kurulda

sayıp

öl".ce bir noktayı belirteyir:ı.;. Ada-

üyelere verilen genel kurul :raporunun

bir eki vardı. O da; avukatlar ölüm yardımı sandığJ vakfı· tasarısı metni
idi. Affedersiniz, huzurunuzda b.eyan edeyim, bu
hazırlamıştım.

çok

insancıl

Daha bu

ı~nt

senesinde idi

tasarı

sanıyorum.

metnini bendeniz
Filbakika bu konu

bir knnu ve bendeniz daha o zamandan bu konunun

mesi için üzerine

düşeni

yapmaya

çalışan

meslakdaçınızır.ı..

Anı"ak,bir

konu

gerçekleşirken

İki,

üç maddede bir meseleyi tüm halledebilme durumunda değiliz. En iyi

size

şunu

4C sene

bütün

arzedeyim:

Şu tasarının

avukatlık yapmış

emekli elacak ve

ayrıntıları

bir

gerçekleş

elan,

ile

gerçekleşmiş olması lazımdır.

kabulü halinde, emekli olan, 30 sene,

aidatırı

işten ayrılacaktır.

ödemiş

olan bir

meslektaşımız
yardım

15 gün sonra ölürse

alamaya-

cak. (Gürültüler) Önergemi arzediyerum, yani tetkike muhtaç 'ıılduğunu beyan ediyorum efendim.
BİR

DELEGE- Siz, bu tasarının görüşülmesinin geriye bırakılıp

bırakılamayacağı

hakkında konuşuP,

CENGİZ İLHAN

(Devamla)-

BAŞKAN- Arkadaşlarım,

önergğniz

İşte

hakkında konuşun ••

bu sebeple geriye

bırakılması nı

lütfen müdahale etmeyiniz.

.•

[
-295 BİR DELEGE,.. Şu sebeple, bu sebeple ol.ınaz •• Önerge hakkl.nda konu-

BAŞKAN-

Efendim, lütfen hatibirl. konuşmasına devam etmesine ola-

nak veriniz •• (Gürül tüler)
CENGİZ İLKAN (Devamla)- Mademki bÖyle idi,.~. (Gürül tüler) BeyeTasarı

fendi genel kurulunuz dört senedir nerede idi?

sizin huzurunuza

verildi.
maruzatı m bu kadar.

("Oya oya •• " sesleri)

liAŞKAN- Efendim, lehte ve aleyhte söz verilmiştir. Önergenin

kabulü ile, bu hususun

görüşülmesini

1976 Genel Kurul

te:plant:ı.sına bı

raln.lmasıriı kabul edenler._ •• Kabul etmeJ'enler ••• Kabul edilmemiştir. Öner-

ge

reddedilrüştir

ve bu hususuM

görüşülmesine

ekseriyetle karar

verilmiş-

BİR DELEGE- Teklifi madde madde görüşelim efendim.
ZEKİ ŞEREJ11ET (Antalya)- Dir arkadaşımız iildüğünde iane toplan-

~- .

d:ı beyler, iane topland:ı.L?.Beş senedir gelmiyorsunuz diyeserzenişte bu:i.urmyor bize •• Bu değişiklikler zama-rıla telafi edilir •• Bir bar• başkanı

'"ldüt;i.i zanan, Türkiye

baroları

bir tarafa,

zabı

t k/i tiplerinden iaee top-

landı •. Tü:rkiye Barolar Birliği., İstanbul Barosunun cl.idatı ile de yaşaırıı

T·r, ,.Bunu da bilin. ("Brave"sesleri,alkJ.şlar) ·
~IDVEFFAK BENDERLİ (İstanbul)- İstanbul vermesin de bakalım ~e

ZEKİ ŞEREI\1ET (Antalya)- Hiç bir şey olmaz •• Ne ola1"ak' Hiç bir

ç e;l . olTiıaz .,

o

BAŞKAN-

Efendim bu mevzuda söz almak isteyenler lütfe•

işaret

ou;yursunl ar.
CEMALETTİN GÜÇDEMİR { Ga-r;iantep )- Siz Türkiye Bar•lar Birliğini
~--

İstanbul nu zannediy'ersunuz:? .•• Bütün Atıad ol uyu sizin uşağl.llız ını sanıyor

sunuz?". (Gürül tüler)
(JJazı İstanbul Barosu Delegeleri salonu terkettiler.)
CEIVlALETTİN GÜÇDEMİR (Gaziantep)- İhanet edi;y-orsunuz! •• İha-..et

ediycrsunuz! •• Oyun

b:Ozanlar~

•• OyU'!\ boza:nlar! •• Kundakçılar! ••

-296 Jı.IDLI:ET H.AMDİ SAYAR (İstanbul)- Usul hakkında söz istiyorum.
~AŞKAN-

Buyurun efendim.

Jı.IDLI:ET. HMIDİ SAYAR (İstanbul)- rviuhterem arkadaşların, ölüm yardımı

r
ı

konusunda

hazırlanan

kenuda,seçilmiş

meyen bir

tasarının

porun ve

olduğunda münakaşa

götür-

kor:ıisyonun hazırlamış bulunduğu

bu ra-

ve hakikaten ihtiyaç
bulunan

hakkında

müzakeresi usulü

bir

düşüneeni

arzetmek is-

tiyorum. (Gürül tüler v~ anıaşılamayan müdahaleleler)
BAŞKAN- Arkadaşlar,

gürül tü etmeyelim, lütfen hatibi dinleyelim •

.AIIl\'lliT HAT1IDİ SAYAR· (Devamla)- Genellikle bu kabil müzakerelerde
tasarının

tümü evvela

görüşülür,

sAn:;:-a da

r.ıaddelerine

geçilir. Bu önümüz-

deki teklif knnusunda böyle bir yönteoe bendenizce :pek lüzum yriktur,Çünkü, heyeti aliyenin genel görüşü, ki İstanbul Barr:ısunun da görüşü bu oer-.
yardım lazımdır,

kezdedir;
Birliği

Genel Kurulunda bir
lazırı

bunun,

değil

m

görüşmelere

genel
rUşler

yapılınası

düşünce

ınünakaşasını

mi

lüzum

ayrı

yrıktur.

gerekir vesaire •. liu hususta Ba!'olar
mevcut

girilmiş

maruzatı m
BAŞKAT~-

de madde

Bu i tibarla,

netice i tibariyle tazammun edecek

Maddeler getirilir, maddeler Uzerinde gö-

söylenir. Bu suretle zamandan tasarruf

bir noktaya

değildir ı

edilmiş

olur ve daha salim

..lur..

bundan ibaret, ( "J3ravo 11 sesleri, a'ıkı ::;;lar)

Teklif edile·r,. husus Divanca da uygun

görüşülmesini kaouı

görülmğktedir.

edenler •.• Kabul etmeyenler •.• Kabul

lVIad-

edilmiş

tir.
ı

nci

maddeyi~tkutuyQrum

l\JTADDE L- I.,ir avukatl.n

efendim.

ölür:ıü

halinde evvelce Türkiye Darolar

Birliğine gönderdiği bildirg~de ~österdiği

dirilen nisbetlerle; oildirimde
Çocuklarına,

anne ve

buluncıadığı

babasına ~şit

şekilde

kimse veya kimselere ve biltakdirde ise ölenin
ölüm

yardım

eşine,.

yapılır. Ili;b~~.r

g21_~L.l.1iEkii[e_J?§:İ!l§:t:.~:giE:l.:i~i!l~.:". e;~zU olarak sak;ı__~nıE_~~-~!~~~a bir alındı

belgesi ~derilir.

"·---"-runuz.

BAŞ~- ~~ri~ci. madde

hal<'Jnnda söz isteyenler? •• Yekta bey buyu-1
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YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Ankara)- Değerli arkadaşlar, çağırnız sosyal
güvenlik
getirdiği

örgütünü

çağıdır.

Barolar

Eirliğinin,

bu ölüm

yardımı

tasarısı,

Bu

sağlamaktadır.

bazı

izlediğim karşılıklı konuşmaları

bul Barosu, ne
arkadaşımızın

liz. Ancak,

İzmir

bazı

içerisinde

kapımıza

örnek bir

aramızda day~nışmanın

kutlamaya

değer.

benim

arkada9larımızın,

üzün~J

ile

oldu. Den öyle zannediyorum ki ne İstan··

Barosu ve ne de biz Ankara Barosu olarak (Görevli
tasarının karşısında deği

nluru ile söylüyorum) böyle bir

anlamalarla bizi
tımız

kendi

bakımdan

Ancak, deminden beri

gecikerek de olsa bizim

arkadaşların y~ntemden
karşı

karşıya

barışı

k~nuşmaları,

yanlış

gibi gösterdi. Biz burada hem kendi ça-

sağlamak

barışın nasıl sı..,ğlanabildiğini

ileri gelen
bem de

znrundayız,

göstermek

başkalarına karşı

zorundayız.

( "DraYc 11 sssleri,

alkışlar)
Arkadaşlar,

bir

tasarıdır.

elüm

Gitgide

yaşlılardan

madıklarından,
Dikkatl~
kırkta

dan

gözetirseniz,

g~rmektedir.

yaşı

kırktan

aYlikatlık
şart.

''Kendi bildirimi ile

lara,

arkadaşımızın

riye gidip de
lidir.

taşıdığı

göstermemişse,
babayı

yardım

başka ç~cuğundan başka

düşünmek

eşi

ve

yapmak

Sayın

yaşı

meslektaşla

aykırılık

yardım

seziyorum.
vermemişse

gereği~ce mirasçı

buraya.

çocukları

nlanağı

olanaklarla anne ve

dururken,en-

dururken, gebabayı

düşünmek

olur. Madde onun için düzel tilme-

Teşekkür ederim.(Alkışlar)
BAŞ1{.AN-

0lümü,

sürece de böyle bir

katmışlar

bula-

zorundadırlar.

arkadaşların

Medeni Yasa

arkadaşlarımızın

az

olanağını

kimselere, ya da o bildirimi

ölümünden sonra

arkadaşlarımızın eşlerini

çalışmak

birinci maddede bir

gösterdiği

ölen

znrunlu

arkadaşları

bir an önce genç

bakımdan,

olanlara vermek gerekir; anne ve
Arkadaşlar,

olan

aşağı

sıfatını

An~ak,

ya da o bildirimde kimseyi
sı

Snn zamanlarda genç

il ye ilçelere giderek

olanlardan daha fazla. O

yararlanması

gerçeyJeştirilmesi

daha çek, belli bölgelerde dava izlemek

taşradaki

rın yararlanması,

tasarısı,

teknik araçlarla, insan redenini hiçe sa-

çağımız

yan bir düzeyin içerisine
mız,

yardımı

Mustafa Gürkan, buyurunuz.
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MUSTAFA GÜRKAN (İçel)- Hepinizi saygı ile selamlarım. Söz bfş yere

uzamasın di~e

hemen mevzua

geçiyorum.Başımdan·geçmiş

bir husustur, o iti-

b arla arzediyorum,
Bir kimse bildi:tgey!t 'Verdikten llÖ-15 sene sonra i'ilüm vuku bulduğu

takdirde,

haddizat:ındavarmiş

terdiğini hatırlamaz.

çoluğunu,

ıwaşamalar::ı.

~!ılan

eğer

Ölabilir. O yüzden,

ev1enmesi4

mümkünse,ar-

teklifine muvazi olarak, ya ikinci bir bildirge veril-

iı:ıkanının saglanmasını,

birlikta

bildirgeyi dahi unutur ve kimi gös-

O itibarla, arada geçen zaman içinde

çocuğunu akl:ına getirr:ı.emiş

kadasıımın değişiklik

me

t'llduğu

mirasçılarl.na,

yahut da bunun medeni yasaya göre

şartiyle

ödenmesini teklif etmek istiyorum.

Saygılarır:ı.la.

.Al tup, buyurunuz.

BAŞKAN- Sayın Fadıl

FADIIı

beyanda

ALTOP (İstanbul)- I1iubterem arkadaşlarım, r.ı.addenin lehinde

bulunacağım..

Çünkü, miras hükümlerine göre zaten müteveffa meslek-

. taşımızın ailesi istifade edecektir. Ancak, müteveffanın babası ve annesinin ,oldu~nu da gözden gaçırmamak lazımdır. Bu mademki bir yard:ımdır,ekse
ri, mesela Tekelde ve diğer yardım sandıklarında ölüm yardımınf,ia istisnai
olarak bu madde hükümleri yer

Medeni Yasaya

almaktadır.

aykırı

bir durum

yoktur, maddenin aynen kabulünü, oylarınıza arzetmesini rica ederim.
BAŞKAN- Sayın

Atila Sav, buyurun.

ATİLA. SAV (Ankara)- Arkadaşlar, maddenin komisy,ndan geldiği gibj

geçirilmesinde yarar var.
doğrultuda

Zate~

gı tay

ve

bakımından

yardımı,

verdiği

len cimmani zararlar ve ölüm
yoksun

bir

yoksun kalanlara

da son zamanlarda

ıies.tekten

hazırlanan

metin de bu

idi •.

Biliyorsunuz ölüm
teğinden

Yönetim Kurulunca

kaldığını

çeşit,

yapılan

kararlarla·

tlaylarında

kabul etmekte,

avukatın

bir

birtakım

yardımd:ı.r.

Nitekim

Yaı

kazala:tda meydana ge-

ana-babasına

onların

ölümüyle onun des-

bakan kimsenin ve

da tazminat isteklerilli

yerine getirmektEdir. Benim işaret etmek istediğin tehlike o değil. İster
eşine

ve

Ç"'c.uklarına,

ister

eşine,

çncuklarına

ve anne ve

babasına

bunu nihayet genel kurulun bir takdiri kabul emek gerekir.
"" 1

arına,

"Kanun:l

mirasçılarına"

tarzında

Yalnız,

bir ibare kenursa, jlüm

densin
miras

yardı-

r
1
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beklenen

ya.rar::ı.

bir ölçüde ortadan

aiıriak

bir veraset belgesi

kald-ırır.

Çünkü hep biliyoruz,

l'lldukça uzun bir zarn.an isteyen bir

iş

haline

gelmiştir. Oysa bu ölUm yardim::ı.n:ı.n en büyük yararı,. ~erhal, ölüm anı nda,

hatta cenazenin kald:ı.r:ı.ldıg:ı. gün Ölenin ailesine verilmesindedir. ]enim
istediğim

arzetmek

maddey~

uyguh bir formülü
Teşekkür

tnirasçılar

husus,

koymaksızın,

kelimesini

bulacağım::ı.z

gaçirmektir.

ederim efendim..

BAŞKAN- Sayın

Cengiz İlhan, buyurunuz.

CENGİZ İLHAN(İzmir )- Affedersiniz, daima kötü i"irnğkler almayalım,

bazen de iyi ernekle:ı.~ var~ Öyle meslektaşlarırrıız C'lur ki, Ç~"luklarının,.
çocuklarının

durunu gayet iyi bulunabilir; fakat olur ya
babalarının

mayabilirler,

leyecek miyiz? Ya da
sildirmiştir,

Lir de
r:ılmuştur,

şöyle düşünelim;

parayı

pılıyor.

Kimlere

Şimdi

o~abilir,

ille nlmesini bek-

olmuştur,

barr:ıdi::ın kaydını

ihtiyacı vardır,

bu paraya

almıştır,

vereceğiz

aylığını
ı·"

geciPden versin ama,

•nun içill'. müsaade

yardım yapacağız,

emekli

hiç bir yüktime

ayrıca

yapacağJ.z? Yalnız

J3İR

bak·-

illa sen

diyelim?

şu örneği düşünelim: 1=15 yaşında Yargı tay üyeliğinden

ikramiyesini

Ona da,

emekli

çecuklarına ı:u

kaydını. ~aptıruııştır;AJ..lah
miştir.

ihtiyacı

artık çalışmayacak;tır,

öl, ondan sonra bu
li

bu paraya

babtllarına

ona

girr;ıeden

buyurursarıız

önce

almaktadır,

baroya

gün sonra da vefat etbir ödeme ya-

ayrıca

kapsamı

kayıtlı

el üm halinde, baroya

emek-

ta;ırin

edelim.

olan avukata

mı

yoksa •••

DELEGE- O ayrı madde, sonra gelecek.

CENGİZ İLHAN (Devamla)- E ğfendim maddeler sonra gelecek ama,

müsaade buyurun, bu metni bir defa elimiz.e
.

dık

alıp

ckurna.

fırsatını bular:ıa-

efendim. Yani müsaade buyurun. Pek tabii ki birinc_i madde

desidir, kapsam maddesi
yorum. J3u
bunları

bakımdan

•lduğuna

göre ben de

ar20ediyorum; •rtaya

kapsarn.ını

ç:aşi tli

kapsanı

mad-

tayin edelim di-

neseleler

çıkıyer.

Tabii

öngörnıemiz lazım.

J3İR DELEGE- Kapsam 6 ncı maddede.
CENGİZ İLHAN

(Devamla)- Kapsam 6 ncı Eıaddede mi? •• O zaman şunu

öneriyerum efendim: Ölüm ve emeklilik yardımı şeklinde birinci maddenin

dtiği:;,ı-tirilın.osini istiyoruın..
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(Gürültüler, karşılıklı konuşın.alar.)

DAŞKAI'T:._ Efendim çok rica ediyorg.ın.; lütfen oturduğunuz yerden kc-,
nuşcm;v· .. c),z

·ve hatibe

ı::ıüdahale

etTieyiniz,.

CENGİZ İLRAN (Devamla)- Emeklilik yardu:ıı deneksek, baroqan Y.:ay-

· d:ı.m.

,+0 senelik bir avukata

:LrTiiş

ğıJdir,

vefatı

halinde, ki o anda avukat de-

o sıansa Barolar Birliği nasıl yardım yapacaktır? ( "Yapmayacaktır 11

sesl(s:r·j_ ) /
CENGİZ İLHAN (Devamla)- Yapmasın m

efendin?

I> İR DEJ;EGE - Yapnasın.

CEHGİZ İLHAN (Devaın.la)- O zaman barodan kaydi nı sildirmesi:n,. ii-

l.1jnceye l:adar

ç;a1.J~fgSJ.ne

ILiŞKXil'~-

\'lo

Taruan

efendim~

Birinci madde

Y :~n a.d ı na sayı n Nab i

hakkında başka

söz isteyen var

mı ?Kcımis

İnal , buyurun uz.

NJI..Bİ İNAL (Ha::;&y)- l'!Iuhtereı:ı arkadaşlarım, hazırlanan tasarının
ın.addesi

bi:c.nc:iL

zaten Yönetin Kurulunca da

arlmdaş].a-::Tru.z;a dağı tılrıış
nın

~.lan

a,yn._d:,: . ' ve bunun aynen kabulünü

E!.';er

ın.i::as

hukukuna göre

ht.mdav:

:t~ç

bj.::

-,~,caıa:.:-C.a.:'

~rarar sağlanmaz.

da (.mekli
;ya..rdLm

ş:cı::ı:::.~

'"a:;:_Ta;

cure c ·.yl

cıanlar

ı

tasarıda'd

Tiet-

olarak dilemekteyiz. Şöyle ki:
desek, bundan çocuk-

kadar gidecek bir yola

Anne, baba,

için ölüm

yapılmaktadır.

p~·:s.sına babasına

a?]',iOCL::e

Koı:ıisyon

ka.lı:ıa.ya.

ve bütün dele,se

raporunda bulunan

nirasçılarına. bırakılnasını

J. arın ta E cesü1e~ hatta devlete

g:

çalışına

hazırlarımş

varırız

ki

ve çocuklar, ki sosyal si-

eş

aylığı

bağlandığında aynı

ölçüler

Ama bunu e.rzu etmeyen bir avukat arkada-

verilmesini is'temeyen, bildirimde bulunmak

babasına değil;

ç .y8 de n:: :,· ..:ı tahs-::.sini isteyebilir.

ç ocuğuna,
Kcı:ıisyon

eşine,

hatta

başka

bir ki-

e:rlarak aynen kabulünü arz

, e tcld:L:t' ediyo:cuz.
IlAŞKAl'J-

Efendiı::ı şimdi bir takr:lr var,
..
Sayın Genel Kurul J3aşlmnlığına

okutuyl"lrum •

Öllm ·ıa~dıınına ilişkin ı nci maddenin şu şekilde değiştirilmes:
di ye

b~--:

·~acüla t

teklifi Yar:

Il~ldiriı::ıde
rıuşsa

b:J.ldirimde

açıklananlara,

açıklanm:ılara,

yani avukat

açıklık

yoksa

eş

arkadaş

ve

bildirimde bulun-

çocuklarına,

bunlar

-301 babas~na

da yoksa ana ve
arzetmiş tim:

gösterdiği kirııke

" •• :tüldirgede

nisbetlerle; bildirimde

hü~

verilir. Maddenin

bulunınad~ğı

şeyle

idi ve biraz evvel

veya kimselere ve bildirilen
eşil"e,

takdirde ise 1ilen1n

çncukları

na, anne ve babasina eşit şekilde ölüm yardımı ya:pıl:ı.r •. 11
Şiudi,

koınisyondanr~.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Ankara)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.
BAŞKAN-

Buyurun.

YEKTA GÜNGÖR ÖZTIEN (Ankara)- })eğerli arkadaşlar, bu kenu önemiL
Bakınız;

açıklanmışsa,

bildiriminde

iradesi neyse ona

kuruluşlarda

Kanun da orada yürümez, bu bütün
vermemişse

Eşine

kime verililr'?

sa dedik; anne ve

babasına.

di. Fakat biz burada

eşi

ve

ve

ç~cuklarına

açıklık

çocuklarına.

Çünkü isteseydi

Medeni

böyledir; bildirimde belir-

tilen kimseye veya kimselere verilir. Bildirimde
dirim

sayğılıyız,

eğer

Eşi

bil~

çocukları

yok,

ve

babasına

anne ve

demiyoruz gelen

yoksa, ya da

tasarıda;

verireşi,

ço-

cukları, anne ve babası diyoruz. Arkadaşlar, üç kola birden gidiyor .Ben

derim ki bir kere;
kadaşımızın

alır.

eşi

eşi

veya

ve

çrıcukları

çocuğuna

varsa anne ve bababay vermeyelim,ar-

gitsin.

:Birliğine kalsın

diye

yazdık,

Arkadaşlar,affedersiniz,
yı

isteseydi bildirime

se

eşine

ve

deni Kanun

yazardı.

çocuklarına,

gereğince

da yoksa

yoksa anne ve

babası

almasıtiClar

elimizden

diye

maddenin son cümlesi e.

bir daha söylüyorum;
Bildirime

yazmadığına

eğer

göre,

anne ve bababildirmemiş

onlar yoksa anne ve babaya, onlar da yoksa Me-

diye fonda

Kurulu da, Komisyon da lütfensin

babası

çocuğu

})evlete gitmesin diye, daha sonra ölenlere büyük

yardırularda bu.ıunulsun

BAŞKAN-

ve

gereğinc.e

O da yoksa, Medeni Kanun hükmü

Barolar

Eşi

Maddenin
yardım

alıkonulsun.

bundabirleşelim.

değişiklik

fonunda

Ricam bu efendim. Yönetir

önergesinin son

alıkonulur,

kısmı

da var:

AJıııa Vt

diyor.

BİR TIELEGE- Efendim maddenin, bu değişikliğin de eklenmesi ve o
şekilde

redakte edilmesi için
BAŞKAN-

korrıisyona

iadesini teklif

Önergeyi bir kere daha okutuyorutl.
Sayın

Genel Kurul

Başkanlığına

ediyorı.ım.

r
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y~ .ç8cUklarına 1

eş

yoksa

--.,.,....~,- ·~··--~· ~,~<,,...

lar da yoksa_ y~}m
• ;"·"''

>'~·'"'"-~"""--

"·"'"'"·'-"'

._._,

babasına verilir.Byn~

bunlar yoksa ana ve

'"'~--<--,~."''<''"-'"""~"•-•<•~,-·o>,. 0-<-·-~-·-·'·•-...... ~-~~--~~~--~-~

miktarı

,..,,_~----~,---- ....... ~-~-----~-·~''

.

TJ3J3 nin bir
fonunda
..

_,_,,,__.,..,c'.'"'''~c,.,. ~--·'-·•~··w-..-·•h~..,..~r-..,..-,.,.~---~~,~~--"·

alı.konulur."

biçiminde

.,,_, <"-' '"'"""'-''"'""_.. ,,._ _ . • ...,.,,.,,___ "·:· ••

dü~=~~:lm.

Yekta Güngör Özden
Ankara
BAŞKAN- Şimdi

efendim, madSJ._<.L!l.iıı_]?~J1::i:.~~~l!k önerges_iy1~--~~l:'-

li~-~-~-~~1?.l.llüpü ___~§-blf!:_ ed~E_;!.,er. ~
değişiklik

dedenler ••. Madde

·-~...-.---..-

değişiklik

önergesiyle kabulünü red-

önergesiyle birlikte kabul

egll~ir

..---'"'"",....,._..,"',.......~.,.--.....---.,...-~~--. ,-~.....--,~-"""-·=··-'-.~......,.,..,,••,"...,,.,..-.-~.,,...L,...,_".·""··-_ ; ··-~-.,c·-••-~""'"'"''''-~

değişiklik

dim. Efendim madde bu
komisyondan gelen

.J3u

şekli

edilmiştir,

önergesiyle kabul.

efen-

demek ki

reddedilmiştir.

İll:im:i_madd e yi okutuytrum.

li~~DE
--""'·'

Barolar

-~-,..,·~

2 •_:;)Ölüm
<

için

Birliği

miktarını

senek

yardımı

•••

! . ._~~-~~~oek

b~__

liği yardım

ketesbit

sırasın(l§ l;)E):J,i,r:t~.~·

Yap~acak yardı'Cl~}?-~-

miktar üzerinden tahakkul-c eden

yıllık

fonunun 3 ncü maddede. belirtilen
ölüm
..••"-

o«·~-~--·~------=---~--..,.,...,.-·.......,·-·~.~.-~-..~~-.,._, .,.,_,...,.~-~..,~..-.><••·~-----.-"-·_,

den

:t;es-

Türkiye Tiar•lar .Birsayısına biilünr:ıesi~-

"~rtaya çıkan miktardır.

..

~~·----...___....,.....----·-,·~C,·----- -,.,...~~._.-~

geldiği

J3AŞKAN-

Madde üzerinde söz isteyen? •• Yok.

şekilde

eylarınıza

Maddeyi.lk~isyonda•

sunuyorum. Kabul edenler •.• Etmeyenler ••• Aynen

edil,Jll,i~tir.

kabul

ö~ .~.az~~2:n:l:.~~~-~:ı?-~::~;:_,,:.~~-~ -~;:_:_nae~-~~~-~:.!:.. !J~r. yı ı
:>nceki vaki. ölüm sayısının
,,~__,__,.'"~-~=-,"o"'-~-~~·~, _

1

% 10 ilavesiyle bu:J,unur.

_,._..,,.._,.,.,_.-""""""'""""'"""''o=•l"<'>'> ,_,..,.. ..,..•.--.... ~_...,.._._. o.•-----·-•"'"-~...,-"""'><*••-..-.r "'"'"'"''~•'-....,.<, ...,~""'""-"'• ''-'~""""-••'-~-~~----

LAŞKAN-

1

Madde üzerinde söz isteyen? •• Yok. Maddeyi kabul edenler •. ,ı

ı

!

l\'IADDE 4.- Öl._1Jg__ ;z~rctL~--~S_itı l:ı-~~-2:~:- ~!.~:. '(ıi::_!_C::ı::~-~---t=;:_9_:ıJ..ır .Kesenek:terL,:i,k,i_rıg:L rııa.~-~e
dımlar

bu

------·~............ ··~~- ... -,....---·

UY§J':'lnCB:

fıasıldan yapılır.

a.yrılan

J3u fasla

-,,""·-'"--=--•-'<·~··~J-"c~-----'·"~'-.,.'"•~•o>-0 ''~'"'"-''-''-'•'~"'"""''"'' «',

sıllara aktarılamaz

ve

başka

miktar

lı~._fasılda gösterilir. Yar-~---..... -·-·--·--·-'"~~-- .. ---

ayrılmış

·--· .. -c•~•\-.,_,•""""._'_",'-~"'"•..---.=••~-.----;,__..,., ..., _

maksatlar için

olan

l!ıahsisat

başka

_ W_..~____,,_ ~- .. --;.•-=><»"'-""''""..,...,"'<"""""'~->"-"" 0"~'.,_....,.,•,-•~-- '•-~

fa-

kullanılamaz.
...
.

-------··---------~_.,-~---~"--,,.,.... "~-~~,,.._--....--···"·

BAŞKAN-

Madde

hakkında

söz isteyen? •• Yok. Maddeyi bu

şekliyle

aynen kabul. edE)nler ••• Etueyenler ••. ~nen l!:§]J.J,.ı,l,~~Ir:
~.IADDE
duğu

takdirde

5.-

Yıl

içiı:;ıd.e"j;~_,abJt

_e,Çl;i,.,le,n
..:
,.:,.... ':.. :.: ·:; _•;;_

:f_asılda

meydana gelen

açık

·ı·'_,:

sayıdan

C' ,c;, v":'::·:~t;-

d.;i,ğer

daha fazla

fasıllardan

fıiltlm

•1-

aktarma su-

kapatılır.ve yıl

retiyle

-------~~~

genel kurul
~---~-~

kararıyle

nu-Y'~'rum.

Madde

yeni bütçeye ekl.enecek ödenek yoluyla

-'~'""··· ~ '-'•~-~,

... ~-·.. ---~-----..........----~-~-,~--~---- .. - .

hakkında

söz isteyen? •• Y;)k, Madde;Eli

oylarınıza

su- 1

_,.,,_ .. -~-

Yardıl!l.

IIIADDE 6.Dirliğine

yazılı

ödeneleri baronun ölüm.

yardıraı

<ılayını

olarak bildirmesi üzerine hemen

le olursa olsun, :ilüm tarihinde bar..,dan
l üm

-

karşılanır.

tesbit edilir ve

Kabul E?denler •.• Etl!l.eyenler ••. Madde NPe!L.kabılJ-...e.d.ilnı.iŞtir.

'

1~

s~nunda

--r-----~r.----~-,.,.~---,,~,._--~-·~"-··~----,..._..,...~--~~----._,--~--~~--···~,----

............----~-" ·--~·--~~<- ~ ~-· ·- ·-=-·-.··--·---·-----~--~- ·-· ~
BAŞKAN-

1

. .--.,,

303-

kaydı

·Türkiye Ilarelar

yapılır.

silinmiş

~er

ne sebep-

olanlar için ö-

yapılamaz.

:BAŞKAN-

Madde

hakkında

söz isteyen? •..

BİR DELEGE- Madde hakkındaki muhalefet şerhleri de ekunsun.

Peki efendim, l")kutuyorum.

BAŞKAN-

Av.Arif Bilgin (İstanbul): 6 ncı maddeye, emekli avukatlar dikalınmadığı

ka tu

için

rrıuhalifıi;m.

Av .Hasan Basri Güder (İzmir): 6 ncı maddeye, kapsam bakırrıı:l'dan
yaşlılık

masının

aylığına

kazanmış

temin edilmesi yönünden,

llAŞK1\NSayın

hak

Muhalefet

avukatlara da

ayrıca

şerhlerini

istisnalar

açıklamak

ölürı yardımı

yapıl

konması bakımır.da:ıs

ister

rıi

arkadaşlarım?

••

Hasan Basri Güder, buyurunuz.
HAS"'lli BASRİ GÜDER (İzmir)- Değerli delege üstatları~; al tın cı

:'ı.adde

-:51Lı

dü;:katle

okunduğu

yardıw.ından

istifade

aylı ğı na

yag:.:::.hk

zao.an,

hak

düşüncesinde

kazandıkları

takdirôc ölüLlleri halinde ölüm
Hepinizin

yıllar

malumları

leri cı i

Ls temeleri halinde barodan

ilı-tilaf

başka

knnusudur ve bir esasa

anı

kayıtlarının

bir. deyiole mesleklerine

suretiyle

arkadaşlarımız,

kayıtları

silindiği

istifade ediememektedirler.

veçhile, bugün

bu hak kazanma

hağlamak

meslektaş

halde, barodan

olduğu

r_3

d :·ğTı.lsu

olan

yardımından

lmzan~ıJ.

O.ah:ı

o.eslektaşlarırrıı zın,

i-ince buna ümit

aylığıP.a

hak

ndan i tibaren emekliliksiliı;ıip silinmeyeceği,

devaı:ı

bağlanınao.ıştJ_r.

yaşlılık

J3ir

edip edemeyecekleri
varsayım

elarak

şöy

tu d'UtiÜ~ıdi.i5üı:ıüz takdirde; halen Yargı tay heyeti umumiyemine intikal etı:ıi:;;

ve

'lan
ayrıca

davanın

neticesi, bir an için aleyhte tecelli

yasama yoluyla bu mahzurlu durum da ortadan

·ettiği

takdirde

kaldırılmadığı

yaşl~lık aylığına

takdirde,
.nından

304 kazanmış meslektaşlarımız çalışma imk~-

hak

mahrum edileceklerdir.Yani bu

hakkın doğabilmesi

sildirme durum ve mecburiyetinde

kayı tlan.nı

bu maksatla

lektaşlarımız yıllarca

yardım

için barodan
Halbuki ,mes-

kalacaklardır.

fonuna

katkıda bulunmuşlardır,

bir fedak~rlıkta bulunmuşlard:ı.r. Her ne sebeple olursa ~lsun, bartdan

kaydinı sildire~ arkadaşa toptan ödeme dahi yapılmasl. düşüntilmüy•rt halbuki benim kanl.mca barödai
zanmış

kaydı

ölüm

arkadaşlarımız,

diyle ölümti halinde bu

silinen

yardımı

mesleklerden emekli elduktansenra
faaliyetlerini serbest elarak
alıyerlar,

genellikle
~

yaşl::ı.

olmaları

savcılıktan,

i~ra

eden pek çok

•"ldan SAnra

taşım

hak

istifade etmiyor. Bu benim
Bu nedenle ben

da

arzedeceğim.

başlamış

Başka

şöyle

biziı:ıı aramıza

yıl avukatlık yapmış

lunuz

değiştirebilir,

ilave önerim
baredan

kaydı

•lmaları

efe•dim:

sniy.enle~e

Benim

maruzat:ım

BAŞKAN-

SAJ3İH

Sö~

benim meslek-

ha~ırladım,

enu

avukatlığa

alabilmeleri için asga-

diyorum. Bunu geP.el kuru-

önerim, daha

Yaşlılık aylığına

yardımı

sayın.aabi~

maddeye

hak kazandlktan sunra
yardımı

keseneği ödemiş

bu kadar, mahzurlarl
sırası

doğrusu altınc~

ölümleri halinde ölüm

için ölümleri an1na kadar ölüm
tır.

ödemiş

kabul eder, e'tmez.
değmşiklik

şeyledir

bilfarz ba-

eşitsizliktir.

yardımı

şarttır

alı

takdirde emekli ay-

değişiklik tasarısı

haliade, ölüm

ri lO

de

arkadaşlarımız

ettiğg

bir

aylığı

geliyl"lrlar ve

mesleklerden emekli olmak suretiyle.

olanların öli.im~

Diğerinde

bir

kanımca

mev-

ı::ıeslektaşlarırıuz

ama 31 sene burada kesenek

kazan~yer,

vesair

suretiyle mesleki

daha önce emekli

da gayet tabii. Bu

veçhi-

ettiği

i!iğretmenliktea

barolarımıza kayıt

romuza intisap ettikten bir ay senra vefat
lığına

:Qak ka-

devam etme kay-

temas

arkadaşımızın

meslekleriade~ ayrılırken,

yorlar, ikramiye

öderneğe

alınağa

istifade eder.

yardımdaa

hMinılikten,

le, hepimizin malumu;

cuttur. Bunlar

keseneğini

biraz evvel yine bir

Ayrıca,

yaşlılık ayllğl.

yapl.labilmesi
~lmaları

şart

görüşülebilir,Sayg:ı.larlnıla.

Adlni beyde.

ADLI (İstanbul)- Muhterem arkadaşlarım, madde aynen şöy

ledir: Baredan her ne suretle elursa olsun,

kaydı

silinenlerin vefat-
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niz sigorta. pirimlerini ödemeyen meslektaşlarımızın da kaydı silinir.
Zaten parası olmadığı veyahut bir an için iktisadi kriz içinde elup parasını

ödemeyen ın.eslektaşım:ı.z öldüğü zaman bunu da alamam:ış manası çı

kar. Sigorta pirimi Mememeden

d•layı kaydı

silinmesini hiç elmazsa is-

tisna etsek veyahut da maddeye; kesin surette
ni

koymamız

kanısındayım.

gerekir

ATİLA

kaydı

silinenler tabiri-

Takdir sizlerindir.

SAV (Ankara)- Nihai olarak desek ••

FADIL ALTOP (Devamla)-, Dir kelime nlarak daha
Sav beyin
maz

söylediği:

Nihd olarak

olursa daha iyi •lur

şeklinde

13AŞKAN- Sayın

kaydı

anlaml:ıdır;Ati1a

silinenlere öl'üm

yardını:ı.. yapıl

kanısındayım.

Ahmet Hamdi bey, buyurun uz.

AHIIlliT HAMDİ SAYAR (İstanbul)- Muhterem arkadaşlarım, ölüm yardımı

insanlık gereği

ödenmesi gereken ve

maksızın

bu dünyadan
lünce,

ayrıldJ.ğı

değişiklik

önergesi
zanır.

meslek teaantidünün

işlemektedir.

ileriye

sürdüğü

dışıada

J3u ölçü içinde

düştil'!'ü

arkadaşımızın değişiklik

gerekçeler büyük bir geçerlilik ka-

istisnaları kapaamamı

gereken hususlar arzeder. Me-

sela bir avukat emekli elduktan senra gene
rünsün mü? Cel'!azesini belediye mi

avukattır,

kaldırsın?

Bunu

bilirsiniz? •. " Herkes

"İyi

dır,

25 bin

biliriz" der. Du
rağbet

,Birliği yardııninJ.

sigorta pirimi

başkadır.

taşında sorulduğu

insal'lt hisler içinde benimseyen

hiç bir istisnaiyeti" kabulüne
susar. Barolar

münakaşa götürme~.

Ola'bili:r. BunlarJ.n ölümü halinde bütün ceza

durur, bütün kötü sözler susarve musalla
mekanizmasını

•la-

bir konu; baredaa herhangi bir sebeple ihraç edilmiş

kişiler vardır.

sıl

avukat elsün,sü-

Bar~lar Birliği

rak biz arzu eder miyiz? Asla etmeyiz. O itibarla bu
İkinci

ayrıealık tanı

iradesi

şahsının

önergesini veren Hasan Basri

zımnında,

Bu, teknik

~denecek kişinin

bir noktada

olarak

gereği

Ama elüm

başkadır,
yardımının

avukatın bulunduğu

bakımdan

takibatı

zaman:"Na-

ölüm

kişiler ıılarak

yardımı

bizler,

etmemeliyiz. Avukat ölür, hefkes

yapar, bu

iş

bi tıiır. Emeklilik

bunların birtakım

hukuk1

başka

münakaşaları

endazesi burada biter. 14 bin veyahut

bir camiada çok istisna adette •lan ve büyük

-----,-~-
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birtakım

delere konularak böyle mi, yani evet deyip,
münakaşa

Ierde

istisnaiyetlerin mad-

bunları

birtakım

konusu yapmak biraz hacale te götürür,

adli merci-

Hürmetleriınle.

(Al-

kışı ar)
BAŞKAN-

Sayı n

Atila Sav, buyurun.

ATİLJt SAV (Ankara)- Sayın llaşkan, sevgili meslektaşlarım; tasa-

~~

rının tümü üzerinde görüşme yapılmadan doğrudan doğruya maddelere geçildiği
nı

için

tasarının

sistemi üzerinde

kısım görüşlerimi

ile bir

bazı

açıklamak

noktaların karanlık kaldığı

zan-

istiyorum. Çünkü, özellikle k<emis-

yonda çalışan sayın İzmir delegesi arkadaşımız Hasan Basri Güder bazı ·;.;_
neriler getirdi. Bu öneriler, Yönetim Kurulunun ve Kor.Usyonun düzenlediği tasarının

kısım ,arkadaşları

Böyle bir istisna hükmü getirirsek,bir

mağduriyetten korıiunak

gözükeı:ı

ze makul gibi
çok

aykırıdır..

sistemine

veya

kısım arkadaşları dışarıda

bir

bir sistemi getirebiliriz veya

yanlış

yardımdan yararlanmaması

doğru

bi-

b!i)rakmak isterken'

olan sistemi zedeleriz,

zedelemek b'ir tarafa yıkacak bir yela girmiş olabiliriz. Onun için sabrınızı

biraz suistimal ederek, evvela Yönetim Kurulunun

ğu tasarının

ne

olduğuau

Efendim bu, bir

ben

a~latmak

ı:ııısyal

hazırlamış

oldu-

istiyorum.
girişimi

sigorta

değildir.

Nitekim-

Vakıf

denemesi, sayın -Cengiz İlhan arkadaiımızın tasarısını hazırladığı vakıf
denemesinin de bir yerde
nın

büyük güçlüklerle

gerçekleşmekte

sebepleri de buna be•zer sebeplerdir.

tik ve

yararlı

avukatları

lışırken

bu

bir yöntem

yardıTJ.a katılmaya

vefat eden

yardımlaşma

sosyal

ları vardır.

Eğer

edenlere de

bulmuştur.

biz bar•ya

yardım yapalım

çok pra-

Kı;ı.rulu

kayıtlı

z•rluyor, hem de o anda avukat olarak çayapmak

olanağını sa,;1lıyo:c.

sosyal sigortadan ciddi ve büyük

kayıtlı,kaydını

diye

YönetiTJ.

Hem bu suretle bütün baroya

arkadaşlara yardım
dayanışma~ın

Aslında

karı;ııiaşması

insancıl

bir

sildirdikten
düşünceyle

Eıonra

Sosyal
ayrılık

vefat

bir maddecik ko-

yarsak tamamen sistem değişir·, o zaman aktuaryel hesaplar yapmak lazım.
Bugün elimizdeki hesap, Türkiye'deki barolara

kayıtlı

avukatların

vefat

rakamları üzerine yapılmıştır.

1973 te 80 avukat olr:'luç, 1~74 te % 10

artırarak varsayılıyor;

Bunlara belli miktarda her avukat ayda bir

8~-97.
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para verirse, buna şU. yard:ı.m yap:ı.l:ı.r. Ama bizı 1 meslektet ayr:ı.ldıktan son-sayisını bilmediğimize

ra ölenlerin

ayrıl

göre, ve ilerde de meslekten

dıktan sonra elecekler için bir kestirme, bir tahmin, bir pr;jeksiycm
imkanına

yapma

olanağaı.

olmadığ:ı.mıza

malik

yoktur. O zaman hiç

ay içinde ölenlerin

sayısı

hesapları

göre, aktuaryel

ummadığımız

olaylarla

çoğa:lır

o kadar

tutturmamız

karşılaş:ı.rız;

ilk üç

ki, fondaki para biter, ]aro-

. lar Birliği de vermek zerunda kaldığı için bu yardımlarl., diğer faı.sıl
parasJ.•ı

lardaki

kulla~ur

için, buradaki prensip
le, eli ekmek tutal'.
eden

arkadaşla~~na

ve Barelar

Birliği' sJ.kıntıya diişebilir.

şu arkadaşlar: Çalışan,

daha amiyane bir tabir-

arkadaşların, çalışabilıen arkadaşların

• anda vefat

ya:rdımıdır.

bir

arkadaşlarımızdan

Tiiraz önce

Onun

birisi bir örnek verdi,

b:ıiır

baro

başkanının vefatına tanık olduk. Bu; herkesin gönlünden kopa{ yard:ı.m
şeklinde yapılmıştl.r.

sunda da
mesi

yapılırdl.!o

dolaşır,

dadır,

Eskiden birç•k barelarda

Bir

meslektaş:ı.ı:ı:ı.z

meslektaş

fila•

gönlünüzden ne kopuyarsa

ettiği

vefat

vefat etti,

yapılerdı,

karısı

yarduı yapın

Ankara •aro-

zaman, ba'!'•nun hade-

ve

çeoukları

sıkıntı

•• Artık örgütle•me

çağın

dayız. Barolar ve' Barolar Birliğiı':ıin çatısı altında topland:ı.k. zı,_ten

ilk tasarı, ilk düşünf'e, sayın Cetgiz İlhan arkadaşınun da sam. ytrum ki
yaptığı tasarı
yardım

•ydu·, her ölene Türkiye' deki avukat say:ı.sı ~adar 1e lira

yapmaktl.. Yani

toplayacağız.

Yalnız

bi~ paray:ı. vereceğiz,

bunun da

birtakım

avukatlardan

güçlükleri

elduğu

ıt

ı i,ra

ar

için

·

buy~P-

tem bulundu •. ·
Şimdi

say1n

ödemiş

ra, kesenek

keseneği vermiş,

arkadaşlar,

etuz

y:ı.l

maktadır.

değtl,

Bu

Pirim

sn.ra tam
için bu

değildir,

Bunu belirttiktenscn-

yardıma

içir., •tuz

verdiğimiz

zaman o

yıl

bu

hak kazaaace.kken bar•dan

yardımı alamamış arkadaş

kesenekıeri verdiğimiz

sahiplerine, istihkak sahiplerine

arzım şu:

bar~dan ayrıldığı

de·, üç ay•evvel

kaydını sildirmiş elduğu

söz konusu

benim

diyebir

paralar • anda
yıl

şey

kullanıltt

içerisinde zaten hak

dağılıp gidecektir~

Bizim

hesabımız

da toplanan bir para yek. Bi_•aenaleyh ben 15 yıl yahut 3• yıl ödedim de
son anda

ayrılmak

gafletind('\ bulujdum veya öyle

gğrekti

• ioe

yapalım,
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·zaten

amacırnaz;

vefat edenlerin ailelerine

çalışırken

yardımın yararlı

yardım etmektir.~u

bir yardım •lduğunu sayın arkadaşlarımız kabul ediyorlar,

lütfen sisteoi bozmadan komisy~ndan gelen şekl~yle önergenin kabulünü arz
ve teklif ederim.
BAŞKAN-

Saygılarımla.

Efendim, k•misyrm adına sayıı-. Nabi İnaJ,., buyuruı•l

NABİ İNAL
"~

(Hatay)- Arkadaşlarım~ Atila Sav arkadaşımız konuyu

etraflıca açıkladılar.

Bu ölüm

her

yardımı

yıl

için

avukatı

n

yıl

içerisin-

de ölen rıeslektaşlarına şahst eelünden çıkarıp vereceği yardım parasıdır.
Yanibir fonda birikip bir

Bu•un için, ; emekli

sandık niteliğinde değild~r.
-

olan veyahut
keseneği

bu

kesin olarak

bar~dan

ödemek

Yönetim Kurulu daha önce
komisyon olarak da

değer

ifade eden bir

ve

Bunun

im-

hesaplarını zannediy~rum
Adlı

Sabih

beyin teklifine
kabulü'iü di-

madde:

ndeneleri baronun ölUm olayıra Türkiye Barolar l3irliği:re

cıarak kaydı silinmiş

le kabulünü

meblağa ulaşmasının

şu şekilde ~eğişiklikle

olarak bildirmesi üzerine hemen

yazılı

aidatını,

edildiği takdir~e

ve bu kabul

yapnuştır. Yalnız,

katılmaktayız

Altıncı

Yardım

ve

~~mayacağı kanısındayız.

ve ihtimali

lemekteyiz.

sildirmiş bulu~arlara,

şartiyle devamı imkansızdır

yard:;ı.mın yapılmasının

kanı

kaydıni

ola~lar

yapılır.

için ölüm

Baro

levhasında" şartsız

yardım yapılmaz.

Bu

değişiklik

arzediyoru~.

BAŞKAN- S8lfın Ce~giz İlhan,
CENGİZ İLHAN (İzmir)-

buyurunuz.

Efendim, affedersiniz bendeniz 31 sene

4~

sene, hatta 50 sene avukatlık yapmş bir meslektaşı1".ızım, bar..dan ayrıl
ıktan

sonra, filhakika kanunen

avukatlık sıfatin~

n9ral bünyemizde, manevi bünyemizde halen avukat
sindeyim. Bunlara
duğunuz

bunu

insancıl

:ttca;ırden

rımıza

da

yapdım yapılmamasını,

duygulara

ayrılmış

İkinci

tarifi

vardır.

eıarak kaldiğı düşü•ce

biraz önce çok titizlikle

aykırı buluıurum •.Mademki

bir

olan, fakat es,asen avukat bulunan

yapmamız gereğine inanıy•rum.

risi tamamen yerinde

kaybediyor amma, bizim

Bu

bakımdaa

bulunmaktadır.

olarak

şu noktayı

Der ki, bir

arzedeyim:

Sayın

savu~

yardım yapıy.._ruz,

yaşl.:ı.

meslektaşla

Hasa• Basri Beyin öne
Emin

avukatın yaşant:ıs:t yarım

Balta~ğlu'nun

daireye

bir

1

be~zer.Avıı.Jrat...l
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aşağıdan başlar yukar~ya d&ğru çıkar,

azalır,,

yaşlandıkça

ruma göre,

yardıma

bunlara da

yardı'P.l.

min

edilı:ıiş

yaparsak,

bazı

bir durum arzeder.

Şu

avukattır.

olan

duygularımız

kaçırmayalım:

du-

Biz

herhalde çek daha tat-

davrariıy~ruz.

yaşlılık sigortası

Oysa,
için

yürürlüğe

ayında yürürlüğe

barolarda da nisan
sigertalı

Daima bundan önceki uygula-

olduğuna

ortadan

Çünkü sigortaya

kalkmıştır.

yardımı

zamanda bir elüm

zaten

girmiş

zan-

bulunmak-

girecektir. Bu

şu

demek-

göre vefat halinde zaten biraz

olarak il'.1tial buyurulan cenazesinin

haklı

aynı

düşük

asıl yaşlı

barrılarda beş yıl dolduğu

tir: :Bütün avukatlar

de

insancıl

da gözden

itibare alarak

tadır. Diğer

tık

daha

olacaktır.

mayı nazarı

;:nce

durumları

muhtaç clan aVUkat,

Şu noktayı

nediyorum

gelir

sonra gittikçe meyil azalar

bağlı

kaldırılamama

bir

durumu ar-

avukatı n vefatı

halin-

ympılmış oulunacaktır.

Üçüncü olarak yine, Hasan :Basri beyin cDnerisine, yani emekli
~Jlan,
~--

doğrusu şöyle

daha

dan emekli olarak
halinde emekli

söyleyeyim; kanunla kurulu emekli

bar~ya kaydolanların

sandıklarındali ayrıca

değilse bunların aldıkları

bir

yardımJ..nda

kJ..sıntı

ölüm

sandıklarınvefatları

durumu özeldir. Bunlar

bir ölüm

yardımı

yardımları oranında

almakttadırlar.Hiç

Barular

Birliği

ölüm

yapmak, hir mahsup yapmak herhalde maslahata da-

ha uygun gelecektir. MaruzatJ.m budur, Hasan Basri beyin öneris,inin ka-buıünü

rica ederim.
BAŞKAN- Sayın

Cemalettin Güçdemir, buyurunuz.

CEI!.LALETTİN GÜÇDEMİR (Gaziantep)- Efendin benim bir maruzatJ.m
olacaktır.

Bu son metni

mesela Emekli
bir

r:ıaaş

ylikoi:ık

aşağı yukarı

Sandığından

bendeniz de tasvip

emekli oldu, oradan ikramiyesini

ile de emekli oldu, ge•ellikle bir hukukçu

kademeden emeklilik

IJasaportunu da
ta eneklisi

almıştır,

ediyerum.Yalnız

almıştır,

gelmiş

olacağım ti,iı,in,

ikramiyesini de

aldı,

olduğuna

yüksek

göre, en

almıştır,

yeşil

baroya da kaydolmu'}tur. Bende.niz, sigor-

sıfatım

devam

ettiği

müddetçe, yani

Y:aydın

lı::aldığı veyazıhanem devam ettiği müddetçe zaten emekli olamıyorum):lunu

alabilmek için emekli oldum.
med im çok

şükür,

diri diri

Yıllarca verdiğim,

ayrıldım,

helal olsun, kaldı,rı-

dışarıda öleceğim,

hakkJ..m da orada

- 310 kaJ..acak. Ama öbürü zaten benden
raı:riye,

bu cebimde.

yeşil

diği

dayanı şma,

gaye

sene veyahut 5 sene

ı~

kayıt bulalım

bakımından

şekil

adaletli bir

BAŞKAN-

kaydı

da, hani bu belki bir

Teşekkür

11

6-

liğine yazılı

şartsız

Şimdi

sistemi bozmazsa emekli
beş yıl

ayrıcalık

bitmiştir.

KQmisyonun getir-

yapılır.Bart levhasından

olanlar için ölüm

,.

;ırardımı yapılmaz

buna da b ;ir ilave takriri var: "Emekli

Hasa~ Ba~ri

bey

tarafından

Sandığına

• 11

tabi

( 11 1~ 11 sene seslheri)

daha evvel bu ikinci madde-

oylarınıza arzedeceğim.

O teklif

İkinci madde kaldırılsı•, }ütün avukatlara yapılsıl'l,

emekliye

kaldırılması

şu idi:

gibi görünür ama

ödemeleri, Baronun ölüm c layını Türkiye Barolar Bir-

-;lup da ı:ı:esleğe intisabedenleri• asgari 5 sene ..• "

nin

aidat ödeme-

~kuyorum.

kaydı silinmiş

Ş-iı:ı:di,

geldi üçün-

konmak suretiyle, yani böy-

olarak bildirmesi üzerine hemen

olarak

maaş,

ederim efe1'.dim.

maddeyi

Yardım

cebimde ik-

elur. Bunu arzediyorum. Böyle basit

Bu madde üzerindeki müzakereler
olduğu altıncı

şu

heyeti~dir.

bir teklifim var. Takdir yüce

miş

Eğer

kabul.

emekli e1mak suretiyle gelenler en az

takdirde,

le bir

muamele görüyor;

pasal)ort;- en yüksek dereceden

cü gün öldü ••• Ha, bu bir
sandığından

farkl:ı.

ayrJ.lmış

hususundaki teklifi

yardımın

avukatlar da bu

şümıı.lüne

dahil

ırlsun,

şeklinde

idi.

~"Ölüm yardımına devam etmek şar-:ıiy!hen sesleri)

Efendim şimdi kemisywndan gelen metni tekrar ekuyorum:
"Yakdım

·~

ödemeleri, Bar•nun ölüm

bildirmesi üzerine hemen
silinmiş

yapılır.

olanlar için ölüm

Baro

olayını

TBB ne

levhasından

yardımı yapılmaz.

yazılı

şartsız

•larak

olarak

kaydı

11

İlave şu:
ıı!Başka:_l!liıljlleklerden
:üanların

lı

ölüı:ıü

halinde, ölüm

olma kaydiyle lO
Şimdi

yıl

emekli

rılnak

yardım yapılabilmesi

avukatlık yapmış

arkadaşlar,

suretiyle

nlmaları

avukatlığa başlamış

için, baroda

kayıt

şarttır."

müsaade ederseniz bu teklifleri

Aylarınıza

- 311 BİR DELEGE- Efendim, yenid.en gözden~ üzere-bu maddeyi

önergelerle birlikt.e komisyona geri verelim, yeni

şeklini hazırlayıp

ge-

tirsinler ,,
BAŞKAN-

Efendim, maddenin. önergelerle birlikte kt-misyona geri

verilmesini kabul edenler ••• Etmeyenler ••• Kabul

madde önerge-

verilmiştir.

lerle birlikte komisyona geri

hazırlayabilmesi

Komisyonun maddeyi

edilmiştir,

için oturuma 10 dakika ara

veriyorum,
( Oturuma lO dakika ara verildi.)
J3AŞKAN-

Görüşmelere

almaü1rını

lerini

Ilirliğine

lar

ncı

yazılı

duktan scnra baro
çin 5

yıl

maddeyi

6:- Yardım

Sandığı

ki, Emekli

yer-

rica ediyorum.

Efendim 6
Iı!IADDE

Arkadaşlarımın

devam ediyoruz efendim.

k~misyondan

gelen yeni

yapılır.

olarak bildirmesi üzerine hemen

levhasına

kuruluşlarından

kaydolan avukatlara

yazılı

süre ile levhada
madde

okuyoruz.

ödemeleri baronun ölüm olayını Türkiye llarq--

veya sair susyal güvenlik

BAŞKAN-~

şekliyle

hakkında

olma~mrı

Şu

kadar

emekli "l-

yardım yapılabilmesi

i-

gerekir.

söz isteyen? .• Duyurun efendim.

CENGİZ İLHAN (İzmir)- Sayın arkadaşların, madde bu haliyle yaş
lı

e:vukatların

genç avukatlara ölüm

;yin; her avukat 120 lira ölüm

yardını

yardımı

aidatı

maddesi

ödeyecektir, senede. Bu

da l nilyen 680 bin lira yapar. O sene içerisinde
dan v.efat edenler 100 ise 16 bin küsur lira

;şeklindedir.Arzede

almış

kayıtlı

yıl

olan avukatlar-

olacaktır.

Eğer

biz

-40 sGne, 30 sene, 25 sene meslek hi<?;meti gördükten sonra bar"'dan kaydını

sildirenleri de bu

lira

yalnız-kayıtlı

rınn2n.n

da hesaba

kapsaının

olanlara

katılması

içerisine

alırsak,

değil, 'kaydını

bu 1 milyon 680 bin

sildirmş

suretiyle 100 ise 200 e

yaşlı

meslektaşla

iblağ edil~cektir.

Du tru:dirde genç hir avukat 16 bin lira değil de 7 f:ıin lira almış ulacaktır.

Onları

genç

meslektaşlarımza

bir

har:iç

bırakınca

yardırıda bulunmuş

ne

yapmış

oluyoruz?

Yaşlı

seslektaşlarımız

vefat halinde bir misli fazla :para ödeue gibi·
oluyorlar. Bu adaletsiz bir durumdur.
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Sosyal

Kanununa göre emekli clsun, emekli

vefat eden her avukata bundan böyle
yardımı yapacaktır.

ölüm

lardır.

Oradan bir Ölüm

31 sene meslek hizmeti

Ayrıca,

dan mahrum edemeyiz. Burada bir
sene, hizmet
·r

ayrıca

gnrmüş,

Sosyal Sigortalar Kurumu bir

yardımı

bütün avukatlar alacak-

bir

görmüş

meslektaşınuzı:ıt:

k~nu ~rtaya çıkıyor,

bar~dan kayd:ını

~lmasıro

sildirmiş,

beş

~

da

sene

bun-

Yani 3A

şu:

s~nra

da vefat

. etmiş, beş sene içerisinde senede 12rı lira aidatı ödememiş durumda.Bu-

nun da halli gayet basit; ölüm

yardımını

öderken, kaç .sene

geçmiş

ise

• kadar senelik aidatı bundan mahsup eder, tahsil etmiş oluruz.Buna da
hüküm

koymuş

rımızı,

olUruz ve bu

insancıl duyguıarJ.nıza

mıştınız,

bu

de hüküm var. Lütfen bu

hitap

yaşlı meslektaşlarımızl

Ortada aktuarya

lım.

şekilde

,

Maruzatım

bunun

saygılarJ.mı

başlangıçta

kapsamı

gerektiren bir

hesabını

budur,

ediyoruı:::ı.,

meslektaşla

şey

beni suçla-

dJ.şında bırakmaya

yoktur.

sunarım.

BAÇKAN- SayJ.n Ahmet Hamdi Sayar, buyurun.
HAMDİ

AHMET
siyle

yapılan

SAYAR

cümlede,

(İstanbul)-

sanıyerum avukatlık

tabilecek bir müphemiyet var. Metinde,
5

yıl

s üre ile levhada yazJ.lJ.

5

yıl

süre ile

yazılı

BAŞKAN-

şamil

sand:ı.ğ.ı.

varl Burada •

biri de

işe

Efğndim

bendenizin

deı:::ı.inki

statUsüne göre veya sair surette emekli olan-

diğer

scsyal güvenlik

Ahmet Hamdi beyin

müess&selerinoe~ •• Yine
şümullü

olur, bnr.

buywdukları "vefatı anında 11

dışında sayın İlhan a:rkadaşımızın

katen hakka ve adalete
sırf ayrıldığı

tümünde bir

ıenler

(Gaziantep)-

ta-

vuzuh getirir.

13unun

nın

iç ir.

lazım.

gel!!lesi

elmaz bu tabir, sair surette olursa daha
İkincisi,

kimse

n ••• yardıcrı yapılabilElesi

Cemal etti n bey, buyurun.

teklifimde, emekli
kaydı

hususunda bir tereddüt yara-

gerekir. n d eniyor. "vefat am. nda

elması "manası na

CEMALETTİN GÜÇDEMİR

lar

•lması

delayı

Madde !!letninde tadilat

88 ise,

uyuy~r.

Bu

mesleğe

ömrünü hasredip

için bu imkandan yoksun

değişiklik

söyledikleri de haki-

kalıyor. Dağıtılacak

yok, ain.c":la Allah esirgesin,

eı:::ı.ekli olmuş kişilerden

oe

ayrılan

beş kişi

nı.eslekte

bir
para-

iken lS-

ölürse, o seneki fon
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15 e taksim edilecek. Bu kadar basit bir konu,

değil,

eğer

.

~

Altına

rencide edecek'se, bunu da bir cümle ile izale etmemiz mümkün.
bir

fıkra

e 4~ek

ilave

liriz. Bu hususun da

nazarı

değiştirilmesi

tekrar

adaletsizliği

suretiyle bu
itibare

alınarak

adaleti

kaldırabi

de ortadan

bu istikamette maddenin

için komisyena•:havalesini arz ve teklif ederim.

Belki uzayabilir, ama adaletli bir madde olur.
BAŞKAN- Sayın

ATİfı.A

Atila Sav, buyurun.

SAV-(Ankara)- Sayın Başkan, değerli meslektaşları m, sayın

Cengiz İlhan' ın önerisi i•saneıl bakımınClan hepimiz e yerinde gibi gözüYalnız,

küyor.

zorundayız.

Bu bi:r

ken ölen bir
na

yaptığımız yardımı-

yardıınlaşmadır.

meslektaşlarına,

yaptığ~ yardımdır.

kadaşlarımızl.a

ilgiyi

dul

çalışanların,

Yani meslekte
eşine,

çocuklan.na, annesine,

Bir süre meslekte
kurmamız

kaçırmamak

temel ilkelerini gözden

bile

çalıştıktan

güı;tür.

sonra

ar-·

birşey

bi takdim edildi; aktuaryel hesaba ihtiyaç yolc denildi. O zaman
~-

babası

ayrılmış

çek basit

lı.yrıca

çalışır

gi-

bakın

.,

ne olacak? Bugün yapJ.lan hesaba gö.re 1973 yilında 80, 1974 -te 88,1!75
te 96 avukatın öleceği kestirilmektedir. Bu maddeyi bu şekilde yazdığınız

anda, bütün bu hesaplar

lek~en ayrılmış

avukatın

ailesine

k~şullar aıt~nda

Bugünkü
avukatın

değişecektir.
yardım

Belki 160

avukatın.veya

mes-

zorunluğu çıkacaktır.

yapmak

lt ar lira verirse.bütün

arkadaşlarımız,

bir

16 bin lira raddesinde ~ir yardım düşeceği öngörülmektedir.

Bir sosyal

yardım,

••u alana asgari bir yarar

lere de fazla külfet

•lmailı.alıdır.
~;

~,

sağlamalıdır,

onu veren-

Elbetteki verilen bir sadaka derece-

sine düşmemelidir. (Sayın B~ta•ğlu'nun tabiriyle) Ama o takdirde yardım
lar ikiye bölünürse, bir avukata sekiz bin lira
nemsiz bir rakam

•lduğu

içi• bu sefer

Bu takdirde günü•ü kurtarmak
karşılaşabiliriz.

.

kesenekıeri

durumuında

Yani vereJO.le alan

verileceği

olan

artırmak

arkadaşların

arasındaki

ve bu da iigerekecek.

i tiraz_&arl ile

denge bOzulabilir.:Benim·

~

arzım,

rolar

komisyonun s•n

getirdiği

şekli

Birliği,. baroların da,yardım.ı

avukatların

kabul etmektir.

ile barodan

Eğer

ayrılthktan

ileride Basonra ölen

da adetlerini tesbit ederek yeni bir hesap yaparsa, bu tak-

dirde bunu da

gerçekleştirebiliri~.

Ama

yardır~

çok fazla

yapalım

der-

- 314

ken

yardımJ.n

etkinliğini

kı ncalar doğuracaktır.

miz makul

sınırlar

değerini

ve önerüni,

azaltmak çok daha büyük sa-

Lütfen,meslek to'plulu[tumuza kaoul
kalmasına yardım

içinde

ettirebileceği

edelim. Biz nihayet oir snsyal

sigorta, sosyal güvenlik kuruluşu değiliz arkadaşlar. llleslekten belli bir
süre önce ayrılmş olanlar elbettek:'. bunun. hesa1tını yapmıştır, kendine göre

birtakım

ömür versin, yeni
olan,

J:llesıe·ğini

dulu,

ğinin

hayatında

dilediği

da

yaşasın,

e;gbi

adıiyekoridorunda di.işüp

icra ederken

yetiınidir.

gücünü

güvenliğffi

bilelim,

aşar.

teşm.il

yapama.yacağımz,

bugünden

lı.no,;y-asa

Biliycrsunuz lc:i

yardımı

işlemeyelim"

dilmesini teklif eder:Lm.

oür,bUtün

Koınisyr·ndan

Saygılo,rJ.mla

uzun

arkadaştır.Mes

ölen

geçirip öler, arkada-

kazası

emrettiği

}~ü-;;fen

edemedi,

Tanrı

Bizim için önemli

kaJ.kmak Türkiye

Barrılar

Birli-

halde, devlet sosyal

kendi gücümüzü de bir yerde

kaldıra.uayacağıuuz

girip ne sonra ileride DU
hatasını

genişletmeye

Bu kadar

3r; I'lilyona

ayrılruştır,

için meslekten

icra etmek içi;;>_ seyahat ederken trafik

leğini

şın

b-tüduğu

yeni olanaklar

ağır

kadar

değersiz'

altına

yükleri n

önemsiz hale getiri'le

gelen teklifin aynen kabul e-

efendim.

BAŞKAN- Sayır: Cengi:z; İlhaı:', ·buyurun"CENGİZ İLHAN ,(İzmi:c)~ ŞS1phesiz yardımın amacı sadaka vermek değildir,

ama

yardımın

amac :ı

kişil';'ri

z,eng:\.n

etnıek

Elimizde bir rakam var, geç e:-, y:Ll vefat eden
kişi,

değildir

herhalde.

arkadaşlarınızır~

sayısı

Go

önümüzdeki yı.l 9C kişi. olacağı Urü t ediliyor,. (Gülüşmeler) Pardnn,

affedersiniz .. Maksadı
Şiı::ıdi
ı

de

yaşH.da

kaç tanesi kJ.r·k, elli
yani biraz önce Sav

c-Jrrıle

oj_r

efendira, acaba

ara göre emeklilj.k

ladığı yaşlarda

aşa:·

b-:.ı se~csen

:üan

yaşlar:ı.

kişinin

arasJ_ı:da.

tacıesi

Bir

veyahut da 25-30

arkadaşımzır belirttiği

buluna:~ kişilerdir? Eğer

sayısım.

kaç

m.eslektaşla.rımızdır?

le zannediyorum ki, bu seks er' rakam.
rarlanacakların

c ldu, affedersiniz ••

gibi

bunun

rşu yardım

a'·,cak 3C a 40 a

bır

ilerdeki hesapbaş.ka.

yaşları

arasında

şu yönetueliğin

amaç-

d(iltümünü yaparsak, öy-

metnine göre

düşürürr

deyişle

yardımdan

daha fazlayo,

ya-

düşürmez.

'5bür taraftan, hiç 1ür zaman .. oDaima aynı gerekçe ile hareket ediyoruz,
Avukat

avukattır.

liğini

katiyen nrtadan

Baroda'1

ka;·dın:L

kaldırai,

si:

-.irı::ıiş

"bir durun

olı::ıası

değiiildir

onun

avukatlık

ni te-

ve hiç "bir sosyal yar-
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yaşlılarda.:JI'I.

müessesesi

gençler

y-aranııa

bir

fedakarlık bekl-e~e,s..

Aksine, gençler yaşli.lara fedakarlık yapar; İrısa:l'cıl duygular bunu emred er. Ortada bir mily•• al tıyüzsekse:n b Lı lira var. Biz bu

yardl.mı

ya-

parken, yardımı yaşlı meslektaşlarımızıJ sırtından yapmış flmayalım,
J3asri beyin önergesinin maddeye :iı~vesini tekıar arz ve rica
·ediyorum.
:BAŞKAN- Başka

yi tekrar

o}l;ıJ,t~p

söz isteyen var

mı

efendim? •• Yok, Al tıneı madde;-

oylarım.za sunaf'a6ım.

(~DE
6~':f Yardım
". /·'
. .
. .

ödemeleri baronun ölüm
-··

elayını

,Türkiye EsrJ--

. o=----······· ........ ,, .........."··-- ..-·--····-·" ...... .

lar Birliğiiieyazilı""' •larak bildirmesi üzerine hemen yapılır. .... Şu kadar
-~-----.r.---*---·~·-•...r-

ki, Emekli
-

....

~--"'''"'~-,,._-,.

"

SandığJ.
-

~--'-·'"""-"'"-'----·.-.o·~~-~-~.._,.~-...:::::~=::----~-----~------.---,-"-'"·-·~---»··---·-·'"·-----~"~-~~~~

.---"''"

veya sair s{'IS;sral. güvenlik

-

"''''' ···--

··--

kuruluşlarından

-··-·7>•"•'•'·~-~-""'"'·--

iç~n

emekli tl-

-----~"···---~-----------~·.,_-·--·"·"--·--"-~--~-----

__

duktan sonra bare ·levhası na kayd,.lan avukatlara
yardım
____,.--.--------,,
_____
'

,,.--~---· ~

,

·-~;~

.

yapılabj,lmesi
---·~------------···

5 yıl süre ile levhada ya~~~-!:l._t?:r:.f:'l.:ı: __j;!_:r:'~kir. 11
BAŞKAN- Maddeyi bu şekliylf' •ylarınıza sunuyorum. Kabul ede•- ·

ler ••• Etmeyenler ••• Madde bu
Madde_ kabul

9E31c.:l:_~;y;;ı.E;7 "~yn.:1rı ..kabul edilmiştir.

e~ildiğine

gjre

sayın

Hasan Basri Güder 1 i~

llleğişik

lik önergesini de muameleye koymUlforum.

7 nci maddeyi_.kutuyorum.
cMAıJDE

1 ~--

"""...,ft.,..~->'"·'

Hak sahibine yap;.la~.~ _(jd~_rrı,eden, mütevef:f'anı
"--~,~---- ---~-------·----~--~

:Sarosun~_j)T~!l~~ES.~~~---~-~~~~:1.-.~~ilir.
:BAŞKAN- Madde hakkında söl!i isteyen? M. Yek .. Bu haliyle
kabul edenler ••• Etmeyenler ••• Kabul

:MADDE 8

Bu .esaslar

6:'\

varsa

t:ıad,deyi

ed~:Lı:D-şti:r.

geç
. 1~7e yılı başından itibai:~;>~uygu--· _,:__
•'•

-+-------~~~----- ~--~~-- -~::"-·-···----"'~'-·/,,_.,_'*'.:...-..,_c,~--~·~"~-~-•-·-·--·~~~--.~•--~~--+·-•·---~--

lanmaya _b ı;ı:~:L:~!"-ır •.
BAŞKAN- Madde hakkında söz isteye~.? •. Y~k. Maddeyi l'yları·~ua

sunuyorum. Ka]Jul edel'lier ••• Etmeye•ler. • .Kabul edilmiştir/ /
II'IADDE

9.- Kesenek miktarı her avukat için ayda 1t' lira .~.tiba,_

-··

---~--~"~~"' ~"-·-------~--.

-·------

-~-~- -.-~·--~---~-·--·--- --~-~~-~--

-ti'

.·.._.

liradır.Bu miktar, T:S:S kese!'leğine iltl.ve edilerek f
----·""""'---~---.=·'"~"'''_" _____ ,_ ---- --~·---~~-...--·"""--"•'•"•'•"-'·"'·-·---···-··--•" ··-'···------~------------ı . .-.~ _ _.,.-... --·----··-~----~.........,_,_~,-----------~-. --

riyle
yılda 120
------·-------·

sta.

t~~.~.:r:~~}:_:ı~~--~-~l?:~-~1 __::~.~~'~r ..
BAŞKAN- Muhalefet şerhini 'kutuyorum.
A-v.llabi İnal.: 9 JCU nad,deye, keseneğiü ~,rıllık asgari ~4f TL.-.tl=
ması

görüşüyle

r:ıuhalj;'fim.
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BAŞKAN-

I•,iadde

hakkında

söz. isteyen? •• Buyurun efendim.

NA:Bİ İNAL (Hatay)- Arkadaşlarım,

senelerdir şu tasarının gel-

nesini ve arkadaşlarırnıza bir ölüm halinde iane toplar hale gelmekten
kD.rtulmamızı
Uzu.Iı.

ği

len
;re

bekledik ve nihayet maddeler kabul edildi ve sonuna geldik.
yapılı:uştır,

uzun hesaplar

takdirde, bir
sıekle

g~Jre

aVUkatın

12~

bugün ayda 10 senede

ölümü

anında eşinin,

lira verildi-

ç0cuklarının,

ef;er bildirimde bulununsa anne, naba veyahut

istediği kişilere

verilebilecek para topl<'m

cıarak

kabul edidiğer yakın

ancak 15 bin li-

ra civan.nda bir para clacaktır. E bunu üçe, dörde de böldüı?;iimüzü kabul
edersek 3 bin,

beş

cle

işte

kalanıarına

retiyleı

hani

bin

mü:;ıkül

liradır.

Yani bir

sana üç bin lira,
anlarındaki

av\lkatın

işte

a'"ısını

ölümünden

s~nra

geri-

sana ikibin lira demek su-

giderne

değil

de bir parça

acı

s;. n.:. tazelene gibi bir durum olat>aktır. Eunu eğer yir::1i lira yapar isıiık
aşaf;:. yukarı
celı:tLc.
nı~Llı:t,ar

Jd bin lira tutar, her

Belki ilk ayi:ardaki e11

yakınını::ı.

eline f:J-10 bin lira geçe-

rıübrem ihtiyaçlarını

clur. Lütfederseniz bunu asgari 20 liradan
JJAŞKAN,-

karşılayacak

ıw·bul

bir

edelinô

Buyurun efendim.

YEKT1ı.. GÜNGÖR ÖZ1JEN (Ankara)- Değerli arkadaşlar, ulusumuza ve

yu.rdunuza

hukukyardımı·konusunda.

le::-ının birbirirrı.ize

hiznetle2dc bulunan biz meslek mensup-

ne yapsak çok

olnadı~ı

kuşkusuz.

çekleriyle meslek gerçeklerini de göz önünde

.

nulundurnanız

kcşuJ.du.r.

Şimdi bazı

ba:ı:- :.Ların

birbirlerine r:akilde 10 bir. lira gihi aidat

IJa:cclar
ııim

arası

dj_le,sim bu tUr

lu bir düzeye
runluğuna

baroların giriş aidatıarını

dayanışma

ve barolar

raka:nların

geliı:ımesinde

arası

Arıı-ak,

yurt gervazgeçilmez

arttırmaları

var.Bazı

çıkarmaları

ilişkilerin lmrulmasında,

birbirimizin özel

dururrılarına

her baronun denge içerisinde

var.
be

'göre uyum-

davranması

zo-

dayanmakta idi.
Şiı::ıdi,

Ankara, İstar.bul, İznir gibi yerlerde :rardım sandıkla-

f--

r:_ rlc1u,_?;u n ed eniyle, bazı yanlış anlamalar, y:;-.nlış yorurrılar bizi bir-

!

bir:irrıize ltarşı gösterebilir. Nasıl TUrltiye Barolar Birligini kurmuş,
cıasıl

1136

sayılı yasamız

risindeyiz,. Durada

sıcak

varsa, burada hep berabe:ciz. ve birlik içe·bir sevgi

Kahyen büyük ·oaro, küçük baro

anlayış

ayırımı

ve

yoktur.

hoşgürü

ile beraberiz.

-317 Ne
'],yrı

değil:i,z.

:Bunu bü kere

Şim~i,
r

ınıdan

ne tutumumuzda, ne de baromuzun isminden

düşüncemizde,

genç

dolayı

.açıklıkla söyliyeyiın.

arkadaşlar diy~ruz,

paraları

veremiyörlar. Kendi ba-

bir örnek vereceğim. Aylık aidat 35 lira, sandık aidatJ. 60 lira,

yeni bir 20 lira kesersek 115 lira yapacak

arkadaşlar.

Şit:ıdi bakınız,An-

~~

kara, İstanbul, İzmir gibi yerlerdeki avukat sayısına göre gençlerin sa-

l

yısı tül21. Türk:tye'deki genç avukatlar:ı.n iki misli. Bir taraftan genç arkadaşa yardım

edelim diytruz, elimizden geleni

kadaşlarımızın ödeyemiyeceği,
ları

yapalım,

bir taraftan da ar-

asl:ı.na,

temeline

karşı

L,iktarlar getiriy,ruz. :Biz diyoruz ki bu bir

adımdır.

Kazmayl. vurup

suyu

k~~u.yu. açalım arkadaşlar,

m.m:ı_zda

doyuracak bir

lim. Bunun önce
d:ir. O

•rgaııu•,

mutluluğu

bakımdan,

bu sistemin

fışkl.rtalım,

l'lir

yardımcı

bize yeter,

miktar üzerinde

•rada hepimizi

çıkacak-

sıkışık

zama-

bağlılığın bulunduğunu

bile-

kuruluası

dı.ırmayalım,

bu

bir

başlangıç,

aslında

bir zafer-

hiç bir hesaba .

sıt,l"Qaz. Ne 10 lira' ç,..ktur buna, 'ne ll'& 1ira çoktur arkadaşlar .. Ama yarın

g'nlümüzden kopacaktır, belki 101'10 lira vereceğiz. Lütfen başlangıçta
:neıokesir:. razı

meyelim.

:B~nin

olacağı

sistemi

ricam bu.

gerçekleştirmek

için 10

liran:ı.n

üzerine geç-

Saygılar:ı.mla.

BAŞKAN- Teşekkür ederim sayın Yekta Güngör. :Bu kenu.da ba'şka söz
ısteyen

var

mı

efendim? •• Y•k. Maddeyi komisyendan gelen

şekliyle

•yları-

rnsa sunuyornm •.•
DAVUT SELÇUK! (Aydın)- "1976 yılı :Barelar Birliği keseneği şu
~-.ic9.ya çıkarılmıştır"

şeklinde

ilave edilmesi

Hizım.

l3AŞKAN- Sayın Cengiz İlhan, buyurunuz.

CENGİZ İLHAN (İzmir)- Efendin, biraz evvel kabul edilen maddeye
~öre 1976 yılında uygulanacakt:ı.r ~u. Öbür taraftan ikinci nokta şu: Baro-

lar

Birliği keseneğinin

tesbiti genel kurula ait bir yetkidir. Ancak bu,

:zel bir gündem maddesiyle geİ'iel kurulda tartışılıp kabul edilebilecek
-,ıo.n

bj_r husustur. Gündemirn.izde böyle bir madde Yönetin Kurulu

c;,etırilmeniştir.

tarafından

Onun için bu hususta bir karar verme, böyle bir karar

ver::1e bugün için söz k•nusu

değildir.

Daha önce do

arzettiğim

gündem meselesi burada yine bir önemli unsur olarak ortaya

gibi,

bakın

çıkmaktadır.

- 318 BAŞKAN-

hakkında başka

Madde

söz isteyen var

mı

efe:adim? •• Yf)k,

Maddeyi aynen oyluyorum. Bu maddeyi aynen kabul edenler ••• Yı::r:ı,~ay!_~~-):() 1

· yı:t.t:ı,K}- 2 (1__;1~-t~;y:!; __}~-~~.!D- ~9_~nl~E •• ·!,::~~--::~-n-:_~ıeı:J-~~-J!ad d e a;znmo. kahul
edilmi§tj.r. ])avut beyin 240 lira hususundaki önergesini

ayrıca

eya kf)ymu-

yorum efendim.
lO ncu maddeyi okutuyorum.
_____._,.,-~<•<'"''"""-..."'-

<A'/f.A:Dm.:
ll':;TB~ __y~__]3_~?:1:.~_.!_~tılmasiy3-e ve as_gari ~~Ş.§l-J:'tlar·,_
.......
~

'

-

-

ı a lf1l:r}.Q-~3.~-~!CT1Jilf.~ya.J2.~!'~~ar_ Bir_l=i:_~:! .. 'Y'axd ı_ın~~V:Eı~fı_ -~üz E3.~-~~~~-:l:~-~- ~ı:ız and ık
tanc··-·sonra,

esaslar

işbu

gereğince

toplanan paralar sadette iilüm

""·····•»•''"~~-..-...,.,......_---·-~··~-,..,,_____,.""-"'-"'""'.,..-""""""'-'''''• ~---·".....,...,...,_,_~--.

da

kullanılmak

üzere Vakfa devredilir.

BAŞKAN-

Madde

hakkında

söz isteyen? •• Yok. Maddeyi

nuyorum. Kabul edenler ••• Etmeyenler ••• Madde aynen kabul
Efendim, ölüm
_na

yardımın-

""''~"~---.~--.--~---

yardımı

hususundaki

eylarınıza

su-

edilmiştir.

tasarır:ıızın görüşülmesi

de so-

ermişirir.

])AVTJT SELÇUK! (.Aydın)- Efendim bir geçici madde ilavesi teklifimiz

Müsaade ederseniz izah edeyim.

vardır.

Buyurun.

BAŞKAN_;

])AVUT SELÇUK! (.Aydın)- Efendim, Avukatlık Yasasının 117 -cci maddesinin 8 nci mendinde,
şeklinde

tesbit etnek
ı

o lira

1976 dan i tibaren

şu

çıkmş

Şimdi,

sında

bunu

nel kurul

2ıJ

liraya

Birlik

keseneği miktarını

bir hüküm var. Biliyorsunuz daha önceki

idi, barolardan

olacaktır.

bar~lardan alıPacak

alınacak

ölüm

yardımı

197fi

esaslarına

yılından

takdirde,

genel kurul

barolarımız

miz

bulunmadığı

arzetmedik. Bu

t-

kiye Barolar

için bütçelerimize bunu
bakımdan,

1975 senund Ei ge-

koymadık

işle

ilgili haberi-

ve ggnel kurulumuza da

bir geçici madde ilave edilmek suretiyle, Tür-

Birliği keseneği

kartılmıştır şeklinde

toplantı

yapacaklar, bütçelerini düzenleyecekler ve gele-

cekler bu sefer diyecekler ki, bizim daha önceden bu

1

i tibaren, 1 Ocak

göre bu miktar 20 liraya

yılında yapacağımız

çıkardığımız

toplantılarını

miktar. 1376

yıllarda

1.1.1976 tarihinden i tibaren 2C" liraya

çı

bir geçici madde ilave edilmesini istiyoruz.

BİR"])ELEGE- Yönetim Kurulunun görüşü :rıedir bu kenuda? Bir de onu
öğreneliın.

l
r

f

BAŞKAN-

-

3llı.9

buyurunftz.

Sayın Baltaoğlu,

YÖNETİM KURULU .ADINA EMİN BlıLTAOGLU- Sayın arkadaşlarım, Yönetim

Kurulu bu hu::msta bir gündem maddesi getirmernek için bir

şey düşüJlmüş

tür" Kabul buyurdub'u.nuz esaslarda uygUlamayı 1.1.1976 'diyerek kal'lul bu-

yu:rdunuz. YönetimKurulu bunu teklif ederken
aidatıarını

J3arolar kendi
1er ve o

şekilde

tahsil

sars:ı.l:ı.r.

raflar:<.

rulla:tında yıllık

1975

ciheti

masrafıarına
geldiği

Böyle bir yük

Bu sebepledir ki, barolara

irrı.h:ib Mrakalım,

bir

edğrler.

normal

şu

düşünmüştü:

göre tayin ed('lrzaman, ••rmal mas-

aidatıarını

yılı Aralık ayında yapılacak

ayarlamale için

barolar genel ku-

birliği

aidat tesbit edilirken, barolar

ge•el kurulu•-

de, ölüm yardJ.ın hakkında, hazı esaslar tesbit edilmiş, buııa göre yeni bir
ödeo.u ;-:,rapmıiCuz 5srekir, diyerek büıtçelerine l;:ıu artışı temin etmeleri düşünül;~~üştür.
y:ı.lında

l3arolar

:r·eken ödenek
c:~

t:--

yılı

1975

Birliği

:::H:tarı

;jrardımı yapılmaya(' ağına

içinde ölüm
zaı:ı:an

Birliği

bu

yqrdırıı

olacağına

1~76

ödemesi ge-

yılını•

tesbit edileoektir ve 1!-76

gününden i tibaren Barolar bttrçlu

!Sadl'clar

toplandığında baroların

Genel Kurulu

da o

göre,

birin-

göre, ölüm hallerinde de

imkanını bulacaktır •

yapmak

.Arz ettiğim sebepledir ki, bugün barolar keseneklerinin artırıl
ması

hakkında

y:ı.l:ı.

ocak

yılı

::ıutçesidir,

DAŞKAi'J-

Sayın Davıo't

lüzum yoktur.l975

toplantıda

bütçesi o zaman
11)76 bütçesi

C'a ba,.;lanr:ıasına r:ıahal

Yok.

alınmasına

ayında yapacab'"lmız

çUnkü 1976
yJ.l:ı.

bir karar

yoktur.

Saygı

Efendim, bu izahat

sonunda,ll)76

zaten buna karar verilecektir,

gelecektir~Bugün

değildir.

yılı

O

elirrizdeki lütçe 1975

bakından

bunun

şimdilik

kara-

ile arzederim.
karşısında başka

söz isteyen var

mı'?

Selçuki 'nin önerisine göre bir madde ilave edilme ei ni

knbıu edenler .•. Etmeyenler~ •• Kabul edilmemiştir.
:B·,ı

hale göre

hazırlanan

ölüm

yardımı

yönetmeliğiıli

,..,_-~-~-·-,.~--'-''..,........,.......,,.,,,......,.,_,,

]_arınıza
,...

tünüyle

_ _ ,,~"-''''"'~''-"'--}"'~'=~~-·-'<,.,.~·~"'·""""'"'~-"''''"'"""'•=~'>'.1-"''<'C'<-~···c-'"''

arzediyorum. Kabul edenler ••• Etmeyenler ••. Kabul

,_,~

ey•-,-

edilmiştir.

"'-"'•"'-''~'-·'~--·'·"

Efendim söz, sayJ.:a Başkanınız Prof.Faruk Erem 1 iP..Buyu:runu~ efendi m,
TÜRKİYE BARaLAR :BİRLİGİ :BAŞK.AIU Av.FARUK EREM- Aziz meslektaş
larım,

aylarınızla

bize büyük bir hediyede bulundunuz.

Nasıl

teşekkür

... .?20 edeceğimizi

Yönetim Kurulu elarak gerçekten kestiremiyoruz.

Ölen
lara

dayalı

meslektaşlarımızı~

şn yardım

bazı

gelebili:r. Buplar,

karşlsında

yakınlarına,

insani esasarkadaşırnızı

bulunan hiç bir

Eazı görüşmeler sırasında bazı kuşkular

tasavvur etmiyoruz.

r-

ilkeleri

geride kalan

barHarda

akla daima

gğTekli tahsilatın güçlüğü,

bunun daha

fazla l'llanaklarının aranması gibi hususlardan neş 1 et ettiği açıkça bellidir.
Bu ,etil.'enle,
konuşmaların

görüşmeler sırasında

bu esaslar dairesinde

şu

~lduğuna

veya bu tarzda

görüşmelerin,

biz tamamiyle kani

bulunmak~

tayız.

.Aynı

ı·

1

1

mosferi içerisinde

şu

veya bu ibareler

ediLdiği

lar içinde sarf

kullanılırsa,

bunların

inanc.ımızın kayıt

hususundaki

da bu esas-

ve tesçili maksa-

.

l~

diyle, biraz da müsaade ederseniz özür dilemek kasdiyle bu
Kuruluşumuzdan

hiç bir

.bu yana

verdiğimizi

bul

Bar~su bor~lu ~Özüküyer,

Bugüu

a~ıklamak

de

Birliğiınize ı, n

Sağolun

efendim.

BAŞKAN-Teşekkür

ka-

dağıtılan

istiyorum. Sizlere
çü~kü ~

İstanbul

para borP,u yoktur,

Barosunun.

(Alkışlar)

ederiz efendim.

ALİ İKİZER (İstanbul)- Sayın Başkan,

müsaade ederseniz

devam ediyoruz.

kısaca

demin baromuza bir

arzedeyim.

Buyurun.
ALİ İKİZER (İstanbul)-

B~~osu a~ına

ölüm

İstan

belgede,

tarihte henüz biz havaleleri alma-

MElllff.ET

MEHMET

aidatı açısındal'.

bir hataya istemeyerek sebebi-

gereğince görüşmelerimize

BAŞKAN-

d~min

Barcsunun bize

Gündem

sataşma olm4ştur,

bul

İstanbul

müşküliHla. karşılaşmadık. Yalnız,

yet

mı ş tık.

tasarının

tamamlamak istedim.

panışını

r

1

belki de kürsünün çekici at-

şekilne ,görüşmeler sırasında

sizleri kalpten

yardımı k~nusunda

Muhterem

selamlarım.

müzakere

arkadaşlarım,

ben

İstan

Bar~ Başkanı bulunmaktayım;

açıldığı

sırada,

benim

adıma kcnuş1

ması

için

Fadıl

tey

kardeşimdel'\

ricada bulundum. Burada

tanbul Barosu bu konunun lehindedir." dedi.

F~at

açıklıkla;

"İs-

bir öneri geldi, o öne-

riye iltihak .etti fikren, bu b.enim :Baromun da önerisi idi. Ondan sonra

1
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k0nuşuacı

bir

uyınayacak konuşmalar
geçtiği

için

beyanda bulundu ve maalesef bizim

arkadaşıw~z

yazılı

Eğer

c ereyan etti.
olarak

konuşnak

müsnade ederseniz,

adabımıza
zabı

tl ara

istiyorurı.

Kuruluşundan bu yan'a saygılı ve içtenlikle bağlı bulunduğunuz

Barolar Birliğinin sekizinci "'lağan tcplantısJ.na İstanbul Barosu delegeleri öHim
de

yardımı

karc.ır vermiş

konusunu önceden

olarak

arkadaşınun Fadıl

Al top'un sözlarini

ı erden, ~;oplantı nın havasına,
nayarı

ve prensip olarak lehin-

katılmışlardır,

geliştirilmesi hakkındaki

· TeklHin
lege

görüşı:;:ı.üş

görüşlerini

bitırmesi

ifııtde

eden de-

anında bazı

delege-

asgari neslek nEJzaket ve haysiyet.ine uy-

sözler tüm İstanbul delegeleri haklnnda sarfedilmiştir. Sözü edi-

len de;:;:ı:·aı::ıı ş sahibi d elegelerin bu gibi hallerde yapılması gereken öz.ür
dilemeye

çağırılınasını

sayın

Teşekkür ederim.

Divan

Başkanından

talep ediyorum.

(Alkışlar)

BAŞKAN- Cemalettin bey, tıat:,;::nmı:~arafından İstanbul delep,ele-

~-

r

rinden

bc,zılarına

sataşıldığı

ı:Hfen

kürsüye buyurun.

CEl\fALETTİN GÜÇDEMİR (Gaziantep)- Sa,?:.~ n ac:·kada§lar, biraz önce
konuşan İstanbul
dıl

Barosu Başkanı sayın İkizer 1 J. dinledim. Kendileri Fa-

Jı:ı.top··ı.m konuşması

kalmadı

da yc:mJ.],fi'

konuşmasına

bulum:ıadım

Fadıl

kc!Juşması

rıatuf

ise, 'bi :c

ıU top'un dışında,

şahıs

hatası

çünkü

Fadıl

ta

bugün

hazırlarken

le

yüce kurulunuzun

şahıslarında

digcı:r

elen

hataya

lü:c gözlüklü
şey.:..eı'

karken

arkadaşımız

ifade

beyi · tanıyc.-r:-um,ken
katılıyo":'uz Vt:>

beraber idik, bu nedenFadıl

bir

şeyler

dışında

Al top'un

tu sal .nu terkederlerken,

olmak kaydiyle;

babında

her-

olsa gerek.

Bursardan beri

imkan yc:k. Anc.ak

terk mahiyetin_'

şahısıarına münhasır
meyec,;ğini

tebliği:'::i

düşnerıe

sırasında

bazı

söylediler. Onu. burada. tekrar etmek istemiyoum,

csopla.ntıyı

aklım

ve ne yerinden, no de buraya gelerek.

dileri;yle birlikte geç0n senelerde,
d~J

cevap verilirken

sözlerin söy:Lendic.iini ifa.de buyurdular,

he. sc zıer bendenize
Ancak,

veys. onun

ise. Bendeniz FE,dJ.l· iU. top 1 un

hangi; ·::n.· Eal'uzatta
Eğer

sırasında

bazı

tes<i'ip c;:;mcdikleri

L.

söylermıekte,

na.ho7

kapıdan

çı

'c:öylediler. Bendiniz de

",~erklerinin

kendilerine cevap vernek

hiç b".r mana ifade etistedirı.Benim

heraka-

- 322tım

budur. Ve

söz de

arkadaşıının

sadanın

biraz evvel
Barosuna

yer

bulmasını

şahsen

arzettiğim sınırlar

ın.ütevecoih imiş

İstanbul

Barosuna

gibi

söylediği

Ancak,

söylemediğim kanısındayım.

hiç bir

rim.

kapıdan çıkan

şukubbenin

ağır

altında hoş

arzu etmem. Bu itibarla,

dahilinde

söylediğim

mana.landırmışlarsa,

karşı öşel

sözden daha

olmayan

eğer

benim

İstanbul

derhal bunu tashih ede-

saygımız l'llduğu,

bir itiba. ve

zin tevazu ile arkada eturup, kendilerini ner

sözleri

bir

toplantıda.

öne

hepimi-

almamızdan

(.Alkışla.r)

du. bellidir,

Bu itibarla, hiç bir şekilde İstanbul Barosunun hükm1 şahsiye
tini veya

teın.silci

tümünü istihdaf edecek bir vehim ve

arkadaşlarının

his içine girmeme imkan ve ihtimal yoktur. Tavzihen arkederim.
ZİYA

tekketti
kad::ış

NUR ERÜN (İstanbul)- Efendim bu arkadaşımız~n toplantıyı

dediği kişi

bel'lim. Ve ben

aldım ••

(Gürültüler)

BAŞKAN-

Yerinizden

Sayın

karşılıklı konuşyı.ayın

çıkardığıma bakmayın,

İstanbul

efendim,

Muvaffak Bender1i, buyurunuz.

MUVAFFAK BEN.DERLİ (İstanbul)-

da

hiç bir söz sarfetmedim,ar-

noktayı belirteceğim. Sataşma olduğu

sarfetti. (Gürültüler) Bir

için söz

çıkarken

delegesi

Sevgili arkadaşlarıın., gözlüğümü

:
için cebine koyuyorum. Evet, yakın-,1

uzağa bakaoağım

arkadaşlarım

oturuyor, onun için

gözlüğe ihtiyacım

yok.
Eski Ankara Barosu

Başkal'lı

sayın Yekta'nın kl'lnuşmasına

bilhas-

sa izin verirse Hecam, ve gene izin verirse talebem Faruk Erem'in

konuş

ma.sınd.an sonra benim ko.nuşmamam lazım. dı v.e hatta b. unda bir kastım var.
JJilekler
cektim.

kısmında
Şimdi

yok 11 sesleri)
meye

mecburur:ı.

böyh. bir

dediın.,

sataşma olduğu

Sayın arkadaşlarım, yaşlı

o sözde bunlardan bahsede-

için beyana mecburum. ( "Sataşma
bir

arkadaş sıfatiyle

'içimi dök

(Gürül ttiler)

BAŞKANmı

ilk sözü bana verin

Cemalettin bey,

sayın

Muvaffak b eye bir sa taşmanız var

efendim?
CEMALETTİN GÜÇDIDJIİR

(Gaziantep)-

MUVAFFAK BENDERT,İ (İs-tanb'ul)-

Asla~~.

Efendim,

rıeselenin geçiş şeklin~
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Başkanıının

izahatından

rahata.kavuşrrıak lazım.

Burada

rıya

kullandı ın.

vermezsen tabirini

Fadıl

da,

rrıesele konuşulurken,

Veremezse demem

Alto:p 1 un takriri, bu konunun gelecek seneye

şundan

hususunda sa-

kiı:rıin söylediğg

ben arkama dönerek;
lazım

gel irdi. Çünkü,

bırakılmasJ.

idi, o da

ileri_ geliyordu:
Biz hepimiz genel

kurullarımızdan

karar almaya mecburuz. Burada

üç günden ber:i. gençlik gençlik diye feryat ediyoruz. Geçen sene Burhan
BaşkanlığJ.

Gtbgör'ün

sırasında

bulunması

kendisinin Ankara'da vazifede

dolayJ.s;i.yle 5C liralık bir zammı İstanbul Genel Kurulu reddetmiştir.Bu
sene 6CO

l:i_ralık

bir

zammı

kabul

etmiştir.

gençlj_k gelecektir. Burada herkes gayet güzel
çağlayaw

lar,

cn::'.ara

rın

:rıJşlü;

ya

gibi

çağlıyorlar,

bırakınaya uıecburuz.

genç

düşüneeli

rrıacb-l;..ruz,

çünk'[j bu

volkan gibi
Ben 70

konuştu;

hakikaten

sel gibi

fışkıracaklar.

akıyor

Bu yerleri ya-

bir insan; fakat genç gö-

y::ışında

bir insan olarak hareket
onların hakkıdır,

yarın

Binaenaleyh,

ediyhrurrı.

Onlara

elbette yönetimi! de

bırakma

iştirak

ede-

cekle:::, _1\.nc;ak, "vermezlerse"

deyişir:ı sırasında

hatar:ıdJ. :r·.

veremezlerse demeliydim. O zaman arkadan ar-

Vermezlerse

kadaşlar-~·-mdan

böyle, .,i3öyle

bir

değil,

kı.srrıı

seslendiler;

bağırdılar,

böyle

"veremezlerse" demem benim

"Kundakçılar,

dediler~

bozguncular •. 11 aynen

Böyle dediklerine göre,

dan c:a'ı-oi:,'. İstanbul Barosunun sul tası altına gir:neyeceğiz'

n

arkasın

dediler •

.ıLL'lmdaşlarım izin veriniz, İstanbul Barosunun 57()0 üyesi vardır
'rardır.

Bütün

diğer

illerindelegeleri "lnlardan kat kat üs-

tUrıdü.c, bu; on:ıarın sul tası al tındayız. Yoksa İstanbul hiç bir zaman kim-

se;d. b:ir cuJ. ta
den

ı.ı:::otün

bi d e

altına almayı

tcrtar.

İşte

düşünr:ıez;

yalnız

konuşma

hürriyetini

o gözltiklü benim, bunu söyledim ve

herşey

söylerrıeınin

sebe-

budı;.r,

Hal-ükaten üç gündür kendisine

yakışan

bir vekar içinde

çalışan

bu. genel. kuo:"llun· aynı vekar içinde dağılmasını; bir İstanbul, İzmir,An
kara değil, bir Türkiye konusu olduğunu bunun unutmamamız lazım. (.Alkış
lar)
BAŞKA_N-

Cemalettin bey, tnwurunuz.

CEMALETTİN GÜÇDEMİR

(Gaziantep)- Efendi n, demin gözlüklü dedim;

~
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hoeam da gözlüklüdür. Ben hoca~rt bu cevabı ya vermezlerse sözünün h~cam
dan

çıktığını

aralarında

ınadım.c

bilmi;ırorum..

bucereyan etti. Ben

Muvaffak

öğretmen

Becıderli

arkadaşımla

Benden daha evvel Antalya delegesi

'ye,

hocaının

kıdPınli

buradan

çıktığının

T'l8Slektaş

bir

farkında

da

olarak,

değerli

ol-

bir

olarak, 'kıymetli bir edebiyatçi olarak büyük saygım var. Hoca-

ının değil

böyle söyleT'lesi,

inanı:1

baLa, ben

h~"caya

o kadar

s.aygılıyıın

şey

yüzüme bir tokat vursa elinrlen öperim.. Katiyen böyle bir

ki,

söylemem,

katiyen •• (Alkışlar)
Tekrar arzedeyim,
lemem,

şişman

gözlüklü bir

şu kapıdan

çıkılırken,

arkadaşım,

adını

kuralı

da döndü dedi ki, mademki terbiye
Benim oradan
BİR

bağırışım

o

kısa

bilr:ıi;ırorum,

yoktur, ben de

boylu,

adını

görüyorum,
çıkıyorum

söyşura

dedi.

arkadaşa münhasırdı.

DELEGE- 0eve de derim.

CEJ!il.ALETTİN GÜÇDEMİR (Devamla)- E buyuruv, buyurun arkadaşlar •••

Ben

işte

bu

arkadaşıma

hitap ettim.

Başka

hiç bir kimseye hitap etmedim.

Ben gene de derim dediğine göre, demek ki hitabıma liyakat kazanmış.Di
ğerle.riEe saygJ.lJ.yım,

diğer arkadaşlara

hürmetlerimi arzederim..

Bu i tibarla, bunun İstanbuJ._ Barosu arkadaşlarımın tümü ile hiç
bir ilgisi

yrıktur.

BAŞKAN11

Efendim gündemimizin lO ncu maddesine geçiyoruz.

10. Ankara' dan

başka

illerden seçilen üyelere

Avukatlık

Kanu-

nunun 112/2.maddesi uyarınça ödenen yolluk, ikamet ve Jiğer zaruri masrafların

tesbiti. n
BAŞKAN-

Bu hususta bir önerge var,

Türkiye Barolar

Birliği

Türkiye Barolar

Birliğinde

VIII.

rıkfttuyorum.

Geıoel

Kuru]_

görevli üyelere

Başkanlığına
Avukatlık

Kanununun

112/2. maddesi uyarınr-a ödenmesi gereken ikamet masraflarının 15~ liradan ?50 liraya,

za:r·.~cri masrafların

da 50 liradan 100 liraya

çıkarılarak

gü~ün şar~~na uydurulmasını teklif ederim.

Av.Arif Bilgivve
BAŞKAN-

arkadaşları~

Efe-ndim bu hususta söz isteyen var

mı?

•• Yok.

Olmadığınal
1

_________ ___

......._

___....

.

-
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göre önergeyi oylar~nıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler ••• Etmeyenler ••
. Önerge aynen kabul

edilmiştir.

Gündemin ll nci maddesi:
11

11.1975

Yılı

Yönetmeliğinin görüşülmesi

bütçesi ile Bütçe

ve

kabulü."
BAŞKAN- Sayın

Yönetim Kurulundan bu hususun

ediyorum.Bu hususta söz isteyenler var
NECLA FERTAN ERTEL

ını

(İstanbul)-

açıklanmasını

rica

efendim? ••

Bir

önergğmmiz vardı

efendim,lüt-

fen okunsun.
BAŞKAN-

Bir önerge

vardır,

etkutuyorum.

Sayın Başkar.lığına

Genel Kurul

Özü: Gündemin ll nci rrı.addesi-Staj yardımı.
Bütçenin giderler çizelgesi 4 ncü bölünü

ı

nci maddesinde bulu-

nan "Birlik Binası İnşa Fonu": ı. 750.000 liralık ödenekten 25t. 00~ liranın

tenzil edilerek ":m 7 nci Bölüm: Stajyerlere

.bölüme 250. OOJ lira ödenek

konulmasını

İstanbul

yardım"

adıyle açılacak

arz ve teklif ederiz.

İstanbul

Mehmet Ali İkizer

İzmir

Cengiz İlhan

Necla Fertal'.

İzmir

İzmir
İskender Özturanlı

Hasan Basri Güder

Köcaeli
Nuran Kertel

Kocaeli
İlhan Arın
BAŞKJIN-

hakkında

Önerge

energe sahiplerinden

sayın

Necla Fertan

buyurunuz.
NECLA FERTAN ERTEL
olduğu

dım

(İstanbul)- Sayın l\1eslektaşlarım,

malumunuz

üzere, iki sene evvele kadar Barolar Birligi de stajyerlere yar-

hususunda bir fon ayırıy•rdu." İlk önce bina borçları elduğu için, bi-

na üzernnde bir ipetek

•lduğu

urrumi heyetinizden talep
lanınıştı.

bakımdan

için bir zaruretle bunun

etmişlerdi

ve kaldırılması yolunda karara bağ

JJaha s11nraki sene de "oir bina
bunun
Bu

yıl

konmaması

tekrar

için bir bina

sene için böyle bir

girişim

kaldırılmasını

yaptırması

tasavvuru

vardı,

bu

eylarınıza arzedilrrı.işti.

y~ptırılması

y•k ve bina

tasavvuıuöngQTülmüyor

yaptırma

ve bu

fonunda da 1.750.000

--

-~--------~-

-326 lira var. Teklifimiz; 'b~ 25c1~ ~O lirasının stajyerlere yardım olarak
ayrılması hususundadır.

:Biraz evvel ölüm

yardlın.l

i~an•ıl

olarak umumi heyetiniz

konuşulur

iken, pek yerir:de, pek

münasebetler

açısından

haklı

hareket ederek bu-

na karar vermişlerdi. Öyle zannederim ki,. burda da kıstas aynı şey ola-caktır.

ç#.cuğunun

Her Türk
ları

bizim

yavrularJ.mız

eşit imkanları

birbirine
aıme

gibi

ve

olan
şı

etmediği-..e

arkadaşımız

karşıyadır.

etmeye

dı ın
sını

göre,

~na buıııa

halde,

Şu

staja

ölüıniiıııı

en az 51')'ye
da

ulaşmış

sokmayacaktır.

sA:-.ıra

yapacal{

otajı

yapmamak durumu· ile kar-

kewdi bütçelerinden stajyerlere yarbir

sadeçoe 250.000 lira-

para:ıır

tlarak ayrJ.lmasJ.na heyeti!'üz karar
•e zama ..

bazılar::.

okul bi ttikten

zaman, o

stajını

hazır 'birikmiş

buraya gelege •larak göndere!\ gen!!
kendimizi, çünkü

Alıoc-ak,

geldiği

el at,mak veya

bart.larımız

çalJ.şlrlarke•,

staıj,yerlere yardım

sıra

i~in bazı

'babalarının iı::ıkanlarıyle,

ise temin ed e bildikleri burslarla e.kurlar.
burs devam

olmadığı

meslektaşlarımıza aynı

geleceği

değil

belli

zamanda sadece
yaş

ama,

ortalamasi

düşüıodük

bir heyet içi•de sadece kendimizi

:Suıım i•tıancıl duygularJ.nıza

verirke:ı, bizi

arzeder,

durumuna

kararı:oıza

i: ti--

zar ederiz efe•dim. (Alkışlar)
:BAŞKAN-

açıklamada

:Su hususta Yönetim Kurulu bir

bUlunur mu e-·-

fendim.
GENEL SEKRETER RAHMİ MAGAT- Sayın :Saşkanın, değerli delege ar~
kadaşlarım;

çekten bu
oy

bu konu Yönetim

olanağı•·· sağlanması

birliğiyle,~"~lsun

uuzda dahi
olması

çeşitli

ağır

veya

konusunda çabalar

,ımasın

fikirler

da uzun uzun

diye bir

vardır.

görüşe

tar~ışılmış

sarfedilmiş

de

ve ger-

ve hakikater.

varılamamıştır,ara

:Su kurulda da bu

şekilde

görüşleri:ı

gayet tabii ve ••rmaldir.
An~ak,

ve

Kuruıuınu~da

büüm, bütçeyi düzenlerken bunu

basaP fikirleri

olarak Hatay' da bu
gerekçesine iltifat
nel kurul

arasında,

önerirıi•

nedenleri

evvela geçen genel kuruldaki gerekçe

reddedilmesi halinde bina için borcumuz var

edilmişti

teplantısında

koyamamamızın

demnişti.

Halbuki tu öneri Anlmra' dsıkj_ ge-

da, bina borPu mevcut

olmadığı

halde gene redde-

- 32?Biz Yönetim Kurulu

dilmişti.

göz önünde
bin lira

Birliğimize

için

diren

rağmen,

yeteri kadar

etkisi

şartları

de avukat

dikkate

elduğunu

var. Ankara Bari'leundan

yıl

evvel bu

bil-

öğrendiğilimize

imkansızlığı

yıl

aldık

paranın

satın

1590 stajyerin

demek ki senelik 1500 stajyerimiz

alırsak,

göre, Ankara Baresu
dağıtmış

yardımdan yararl~nmak istemişler.

kendi bütçelerinin de

r

edildiğini

yardım kararını

hepimizin malumu ve bu

esas tesbit etmek üzere stajyerlere bir ferm
yüzde yüzü bu

bu

altında kaldık.

alma gücü ve hayat

şına

kağmen,

ve miktar 3t0 min lira idi. Aradan üç yrl geçti,

yaptık

ve

ve bunun hatta

yapamamanın

üzerinde istiskal gibi telakki

arkadaşla~mız

müracaatların

300

kararında

akseden, maalesef bizleri, bu ulvi hislerimize

Tasavvur buyurun, bundan üç
ve

şekildeki kararını

ayrılan ödeneğin uygulamasından doğan sonuçları

gönülden arzu etmemize
stajyerler

genel kurulun bu

gibi, daha evvel Bursa genel kurul

tuttuğumuz

yardım

~larak

nedeni ile

yardım

için bir

ve stajyerlerin

Delayısiyle

dağ~tılmış

bu

meblağ

ve stajyer ba-

senede arkadaŞlar 30~-401 lirayı bulabilmiş. 250 bin lirayı 1500

stajyerin binine bölerseniz senede 250 lira eder, ayda 2t"l lira eder. Böyle bir

yardım

değil,

adeta, çekiniyorum kullanmaktan tabiri, herhalde

"lmayacak.
·sı

biz bütçeye

tlmak iÇin bu

Sırf yapmış

takdirde, biz stajyerlere

koyduğ-umuz

parayı

hoş

bir

yardım

işlem

koymaktansa, biz keyulmama-

t ytlzden btltçeyi böyle getirdik. Takdir yüksek he-

şeklinde düşündük,

yetinizindir •
.

Teşekkür

ederim.

BAŞKAN- Sayın

BURHAN

KABAÇELİK

dir Zonguldak'ta baro
raplarını diğer
mış

bir

insanım.

Burhan Karaçelik, buyurun.·

bar•

Değerli arkadaşlarım, beş

başka•lığı yapıyerum.
başkanlığı

yapmış

Stajyer

arkadaşlarım

dönem-

arkadaşlarımın ızdı

gibi

yakından yaşa

Ancak, benim gönlümister ki, göstermelik tekliflerle,

göstermelik önerilerle bu
lira stajyerlere

( Zenguldak)-

arkadaşlarımızın huzi.ırunax çıkmayalım.300.000

yardım faslına

man, benim baroma l1isse

wıarak

Barolar

Birliğ~

bütçesinden

4000 li:ra gönderildi; Benim

konduğu
baranıda

za40

•

stajyer yoktur. Bu 40tf

aşağı

tan
şına
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100 lira

düşer.

lirayı

taksim

ettiğim

zama1 stajyer ba-

Bu, alay etmektir stajyerle. Bu, onun

~~tnuru.yla,,hay

siyeti ile oynamak demektir.
Ben
lira

şunu

isterim;

hep beraoer, her stajyere ayda 50ö

varmıyız

Buna gönülden

vereoilecek.rrı.iyizl

katılıyorum.

stajyer için ayda 750.tOO lira yapar. Bunun
kalkabilir, ne Türkiye

Birliği

baroları

Hesaoını yaptım,

altından

15~0

ne Türkiye Barolar

kalkabilir. Bu i tibarla, lütfen

deva olmayacak, üstelik genç arkadaşlar:ı.rrı.ızın, körpe arkadaşlar:ı.mızın
haysiyetini rencide edecek bu teklife

hoşgörüyle ba.kmayalım,

reddedelim

arkadaşlarım.

BAŞKAN-

Sayın Ahmşt

Hamdi

b~y;

buyurunuz.

AHMET HAMDİ SAYAR (~stanb~)- Muhterem arkadaşlarım, düakü alacağıını

mahsup ediyorum

sanmay~n.

Müesseseler kurulurken, •nların bireylere bir güvenlik saJlamak
maksadiyle
önüne almak

zorunday:J,~.

lere gözlerini

Onu sahipsiz

yız.

meyen

iş

de~7eeinde

yapamaz,

dir vebu

şartıarı

hususunda hiç bir

çalışamaz,

nasıldır,

bir

mıdır,

bu

araştırma

büyük bir

ohun

stajına.devam

nitelikler

dur, haysiyetli midir, mazisi
var

anında

insanın

alnına

vurama-

işte

şudur,

avukatlıkla

budur

"jjj,:~zılikle yapılmaktadır.

olduğu

Namuslu mu

araştırılır:

kaoili telif

araştırılır,

harhalde

Bu ti tizliği yapan bare

idare kurullan.mn, s'tajye;rj,n ekenomik gücünün de ne düzeyde
tahkik

staja

mecburiyetinde-

halde, onun ekonblmik gücünün ne

araşi.rma yapılmaz;

haysiyetşiken getm~~i

olmayan genç

dayanağı

O stajyer, hiç bir avukatlikla içtima et-

bir yerde

1~~diğimiz

bitiren ve

sahile gelerek meçhul engin-

baroya müracaat

b1rakamay~z.
h~~

hayatını

içinde tahsil

klyıya vurduğu

ve hi9 bir

çevirmiş

emekleme

müşkültlt

Binbir

hayat denizinin dalgalarlnJ.n
başladığ~

kabul etmez bir hakikat elarak gözümüzün

kurulduğu~u mü•akaşa

eldıjğunu

imkanları vardır.

Biz diyoruz ki, herkese
şünülmemelidir.

Bartlar

Birliğinin

istenir ve arzu edilirse (ki
lacak olan

meblağın

baş

hesabiyle

yardıı:ı

diye bir konu dü-

belki bugün sembolik görünen, fakat

şü:pheın

yokt-u.:r) daha fazla

barclara tahsisinde

anlaşılır

düzeyleı~e çıkarı-

:plan düzeyinde bir kri-

- .?29 baroların

teryum tataik ederek,
stajını

olan,

zayıf

ten

ı anınası

imkanlarına

kendi tahsis

inanarak, muhtaç
hakika~

selametle yürütmek için muhtaç olan, ekonoik gücü
yardım!:\- bihakkın

olan ve bu

yardım

demiyorum,

olana verilir. Bu

Yardım

diyoruz.

oiliyorkunuz,

önergenin tazammun

"bakımdan

ağ

muht&ç olan stajyerlere aylJ.k

ettiği

yardıma

ihtiyac:.:.

bu ölçü &;çin-

şümul

de mütalaa edildiği ·zaman, Burhan Karaçelik kardeşimin, ki kendisini ta-lebelik

hayatından

&lmuştur,

de benim müvekkilim

o

al tından gelerek,

kendisi 1951 senesinde oir taleoe hareket;5.n-·

tanırım,

arkadaşlarını n

düzeylerden

l:.tir

geçmiş

katılıyorum. Ama, bu demek değildir ki,

adam

miktar çek

"başına düşen

Birliği

yerlere

yardım yapmıyor,

.Altını

müesseseye daha girmek üzere
ye

itimadı

ona

sağlarsak,

gönülden gelen bir
mümkün

olduğu

iptidaS: bir
bu

kadar

görüş

şartlar altında

altını

yardım yapılmasın.He

düşünmez

o müesseseye

gelişir,

yücelir.

s·~nj-

kimse. Onun :Lçin

ba~larsak,

kc...nun zoru ile

müeosese-

A

Şimdi

değil,

demiyeceğim,

barelara lüzuu var

mıdır,

kal:.;ı·Gen

ben, söylemek istemiyo:cccm,

kelimeler kullanmak istiyorum; ama

içinde, bir anket

t·en

ben barodan maddi ve manevi güvon-

inanırsaki

yumuşak

ıstırabına

idare kurulu ve genel kurulu

bulunanı

bağlılıkla

şart .Lar

herkese 'taksim edildiği zamar

okumaz,

ceye sahibim, o müessese gittikçe

arkadaşımızın

o halde ou

düşüktür,

oluyor görüntü, imaj? Bardar

da vekili oldum, o

sanırım

bir referandum yapJ.1oa,

yok mudur diye, stajyerJ.er

lüzum.yoktur diye ekseriyeti temin edebilirler.
Şimdi,

oarolar kanuni

kuruluştur.

Buralara girmek zorunluduxo

Bu zorunluğun polis devlet görüşü:.oden doğmadığı'nı., lonca görüşünden duğ-
madığını,

lerin
rı

onlara

yardıma

için

inandırıcı

müstahak

şimdi

Benim

elduklarına

sembolik t;;örünen bu
maruzatım

BAŞKAN- Sayın

FADIL ALTOP
J.arım;

bir düzeyde anlatabilmek istiyorsak, stajyerinanarak ve bunu yapmaya çözüm yolla-

meblağı

oaşlayabilıriz

o

bundan ibarettir.

Fadıl

Altop, buyurunuz.

(İstanbul)- Değerli "başkanlarını, kıymetli meslektaş

sizlerin huzurunda tekrar tekrar

şereftir;

koyarak yapmaya

ama "belki sizi

sıkıyorum,

oir konu için "birkaç kelime

konuşmak

filvaki oenim için bir

özür dilerim. Çek içten

konuşacağım.

inarıdJ.ğ.LLi
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Sözlerime
dıma karşı

başlarken

olmadığını

ve kendilerine
çok

aramızda

yanlıii;>

göre

rum ki,
vermiş

sevindiğimizi

çokiçten

bildirmek

bu konu ister genel kurulda, ister özel sohbetlerde
benic bu

konuşmal:J.rda

:ıldu6runu saptadığın bazı

tesbit

ettiğim

ve bana

şimdi

sizlere

ileteceğim,

düşünceleri

kudretimkadar sizlere göstermeye çalışacağım. Ümit ediy~

oyJ_arınızı

kullanıı'ken

daha salim, tez ve anti tezi bilerek hüküm

olacaksın:ı.z.

Birincisi,
bart•lar
var

Yönetim Kurulunun böyle bir yar-

etmek isterim.

konu:;ıuluyor,

yanlışlıklarını

yıl

öğrenmekten dolayı

teşekkür

Arkad.1şlar

evvela bu

ın.?

yardım

"-Avukatlık Yasasının

eder. O halde Barolar

Binaenaleyh,

I3arcılar Birliği

27 nci naddesine göre stajyerlere

Birliği yardın

de bu

yardıırıı

yen bir yasa yoktu:c. Ni telcim bunun, Yönetim Kurulu

etmez diye bir hüküm

yapabilir. Bunu önleuygulaması

ile de

kanıt

lamıştır"

İkincisi; yüksek heyetinizin gör~vlerini saptayan
fıkrası,

nin üçüncü
,_..

117 nci madde-

Birlik Yönetim Kuruluna direktif vermeyi sizin en as-

li görevinj_z olo..rak tesbit etillstir. O halde, Yönetim Kuruluna, yasaya
uygun olarak stajyerlere yanlım ys.pmayı direktif olarak vereceksiniz .Öneri bu direktifin
sevdiğim B-ı.;ı.rhan

düşüncesireti

bana görE!_
bahse

katiyen

olmaz.

yapılmasu:an

için bir taleptir.

Karaçelik' iL, "Bu stajyerlere

yanlJ.Ş

kmnı

oluşturulmecn

katılmad:ığımı

düşünülwüş

:Su nedenle, bu

karşı

yüz

arkadaşım,
kızartıcı

çok
olur"

bilhassa belirtmek isterim. Bu da bir,

değerlendirr:ıedir.
YardJ.mın

Sınıf

Arkadaşlar,

önemli olan yeri

yardır:ıın

içtenliği

ar;:;ı

veya

ve o insana

çoğu
yardım

olmasıdır.

düşünceyi

de böylece kendime göre

cevapladıktan

sonra, en önemlisi, ~ecla kardeşimin önerdiği lıir misale' tekrar oöneceğim.
Arkadaşlar,

1

lı,_ __

1
1

bursla 0kuya.1 talebeler var.

ber-bu bursunu.
nu

lıaroların

kaybetmiştir 7

kendi bütçelerinden

nizle eklenecek Ilarclar
marrılamasına

bir

iı:ıkan

Barolar

}hrliği

yıl

staj

Iıu ar~adaşımız
yapacaktır.

ayıracakları
payı

ı;ıezuniyetle

Arkadaşlar,

bera-

işte

o-

bir miktara sizlerin reyi-

ile. birlikte o

arkadaşı n stajını

ta-

vereceksiniz.
yardım

yaparken, mutlaka kendi bütçelerinden bir

ayırım

- 331 yapacak amma, Barolar
stajını

stajyerin

Birliğinden

tamamlamasına yardım

yüceliğini kanı tıar. Kaldı

de bölmek de bahse kenu
ve ona bu.

yardımı

diğer

ki,

değil.

başka

etse, bu bile

Mühim olan,

ihtiyacıo

ya:pabilmektir. Bugün için Burhan

çıkarabilir

.bir rakama

dahi bir

alacağınız kararın
erantı

ktajyerlerin tümüne bir

bulu.yorsa, yüce heyetiniz bunu Barolar
rek

ya.rdım

gelecek az veya çok

olan

arkadaşı

kardeşim.

için-

seçmek

25"" bini az

Birliğinin imkanlarını

da

düşüne

veya gelecek senelerde bunudaha yük-

sel tici ·olanakları ;y:üce heyetiniz Barolar Birliğine temin eder, Barolar
Birliği

altında

de bunu direktifleriniz
Heıünizi

tekrar

yapar.

saygılarımla selamlarım.

BAŞKAN- Sayın Cengiz İlhan, buyurunuz.
CENGİZ İLHAN (İzmir)- Sayın delege arkadaşlarım, galiha yanlış

bir noktadan hareket ediyoruz. Biz burada, stajyerlere
mı,

yapılmasın mı?

yapmasJ.n

mı?

Bunu

bulunmaktadır.

tartışm.ıyöruz,
Birliği

bar<iları

stajyerlere

miş bulunmaktadır.

Kanunun 27 nci mad-

yardım esaslarınJ.

gereğince

tesbit

her baro stajyerlerine

başka deyişle, .Barolıar Birliği
yardım

etme yüküm.ü ile

şu

sayın

Bütçedeki

veya edilmez, durum

tartışamayız.

etmiş

tebliğ edilmişti~.

Ve bu, barelara

yapmakla mükelleftir. Bir

zaten

stajyerlere

Bu duruma göre, kanun
rulu,

Birliği staıjyerlere ye.rdım. yapsın mı

Veya Bareler

desine göre, Barolar

yardım yapılsıl".

tefrik

değişm.eyecektir.

karşı

yardım

Jöı!etim

Ku-

kar;pya getir-

heyetinizce kabul edilir

Barolar bUtçe'lerinden

ayırdıkıarı

bir fonla, ellerindeki dar imkanlarla staJyerlere yardım etne zorunda
kalacş,klardır.

Teklif, Barelar

bu stajyerlere

yardım

dımın

koşullarla yapılmasını

daha iyi
Bu

bakımdan

si olayda pek geçerli

Birliği

bütçesinden, barolarda

fonuna bir miktar daha eklenerek, hiç

Burhan bey

ayrılan

değilse

yar-

sağlamaktır.

arkadaşımızın,

zannediyorum ki

düşünce

değildir.

Bir başka örnekle arzedeyim; diyelim.ki İz:mir Bar.,su (kanunen
buna mecburdur) bütçesinden 50 bin, 60 bin, 100 bin lira stajyerlere
yardım fonu ayırmıştır. Öb.ür tarafta bir baro düşünelim ki, 15 avukat-

tan

müteşekkildir.

15

a:vukatlı

bir baronun bütçesi kaç lira olur?Baro-

- 332lar

tesbit

Birliğinin

stajyerlere

yardım

ettiği,

fonu

ayırmak

işte imkanları geniş

bu para,

la'::'a Barolar
şullar

lere

suretiyle

yapılacak

mümkün

barolarda

azdı,

olduğu

ki bu husus

bu

bütçesinden

Birliği

bö1-

eşit ko~

kaldırılmış

bulu~maktadır.

Yardımı

bir kredidir.

Bu

yardım

iınkanlarla yardım

Biz bunu

etme

olanaklarını

da

yardım

fcP.una

Bendeniz liütçeyi

kısıtlamış

lir~;;.

şöyle

bir

yıl

liradır.

a:ct~.ş

Bütçede

dış

Bütçeye,

Geçen

ilişkiler

bir

kuruş

sınav

.. ·Geçen

baroların

giderine

Bütçeye genel kurul

baktım;

yıl

genel kurul

51 bin

yüz--

liradır;

gideri vardir, 50 bin lira. Geçen

dış

ilişkiler

kurulu üye

yıl

gi-

gideri yoktur.

yollukları,

giderlerine

yıl

baktım,

sair giderleri 75 bin ligider ll bin
konulmuş.

liradır.

Geçen

~ıl

gide-

liradır.

Zannediyo:r'urrı
kabarık

miktarı

Önümüzdeki

Bütçey0 10 bin lira temsil giderleri
1100

gibi

istediğimiz

göstermiştir.

baktım,

baktım

bula-

Üstelik Dar0lar Bir-

gibi bir

karşılaştırdım~

gideri 12C bin

konulmuştur

al-

ayırabileC'ek durumdadır.

kov:ıulmuştur.

derlerine

yıl srınra

imkanını

etme

buluna?ağız.

giderleri nlarak 120 bin lira
de yüz bir

an-

bu suretle barolar

oranda, gelecekteki

kı sı tladığımız

bütçesi de 250-300, ya da 4C:C' bin

stajyerlere

şimdi

bir sadaka de-

alan stajyer, iki

gelecekte stajyerlerine daha iyi
yardım

bir mik-

ayrılacak

belli oranlarda baroya iade edecektir. Zamanla bar0larda-

parayı

caklardır.

bütçesi o

Ama bilahare,

meblağlara ulaşacak,

rine

on-

edilen stajyerlere yar-

ki bu fnn bugünkünün çok üstünde

ra

kadar

Birliğinin

teşkil

şeklinde gösterilmişti.

ödemeler

ğildir arkadaşlar,

liği

barı:ılarda,

stajyerlere,değişik

tesbit edilirken, ki Barolar

fonuna bir unsuru da, Barolar

lıyoruz

dığı

dar olan

ayrılan

al tı.nda bir yardımdan istifade ettirilmesidir. Nitekim, stajyer- ·

yardım esasları

tarla

göre, o da

Barolar bütçesinden

iı::ıkanları

olan veya

meslektaşlarımızın

zaman bugüne göre çok daha
dım

yardım esasl<rına

zorundadır.

Birliğinin yardım yapması

gelerde staj gören genç
"'--

stajyerlere

ki, yönetim kurulu bu cari

tutmaman da bugiXnkü

ğer fonksiyonlarını

yaşant:csını

masraflarını

bu kadar

stirdürebilir ve stajyerlere di-

da tartmin etmek suretiyle stajyerlere

yardım

fonuna

- 3:?3 ...
bazı ka-tkılarda

bulunabilir. Bunu bir

aylık yardım ;şeklinde düşünmeyelim.

Bugün ıi.çin ·hzler ancak zarlll"'et halinde olan stajyerlere, belli ihtiyaç-

ların:ı. karş{LE!i'a'bi.lmek için, örneğin baroya kayıt giriş a::i,.datını ödeyebilmek için, f:Hmmesinin

r
1

'

değilse

Hiç

bu fona

için kredi açmak durumunda

kalıyeruz.

bL eıanaklarımız sağlanmış olur. Tabii ki kendi barOlarımız

hındi.

bütçelerinden büyük ölçüde :paralar

BarolarBirliği

ti barolara

sağlanması

yardım

de 'bu barolara biraz

vermiş

Ama

olacaktır.

etsin. Çünkü, bu mükellefiye-

Bar~lar Birliği yüklemiştir.

Baygılarımı

sunarım.

BAŞKAN- Sayı•

Orhan Barlas, buyurun.

ORHAN BARLAS (istanbul)- Değerli arkadaşlarım, anlamakta güçlük
çekiyorum; az 1~.*-'e ölenlerde~ kalanlara yardımı karara bağladınız. Şimdi
ölenlerden kala•lnra veyttut kalanlardan ölenlere, veyahut hayatın başlan
gı_cın.da mesleğiıııize

güçlükler var,

bunları

lar

eski

büt~eletde )lazı

yapılma tasarısı varmış,

çilmiş

yasal,
cı>

d• eylemse:J_

~e

dl..ydu.k;

düşmez,

yerde

bulunan

elimi~de

varmış,

bina

denildi.

duymadım.

b'!J,nu

a~,

' i',/'

,,.~

~}·

o ipotekli borç

kapatılmış.Sonra,

bitirip·sta"ğ..anında

engeller

hE.ırkese

düşünmeye

eşit

,,

b:i,r

yardım

vazge-

büyük ekonomik

için yeni yeni, ne
başladık.

Az ön

bölersek kimseye bir

miJE).ssesesinin böyle

şimdi hşrhangi

açık

NeC'la Ertel

bulunduğft söyleniyormuşyBaro

€!enı:; kard<?şlerirrıize yardım

Bend~-~~ yardım

Yani

yokmuş.

yapılma tasarısından şimdilik

1;ı:ir~akım 1)aşka

para

tartışıyoruz.

.yasal bir engel

.. Ama gene, hukuk fakültesini

sıkıntılar ,içindtı

için ne gibi engeller, ne ggbi

bunları

t.iilt engeller

ipotekli borcu

Birliğinin

bina

düşünüyoruz,

açıkladı;

Faül Al top
ladı;

yardım

gglen kimselere

olduğunu

şey

hiç bir

kurumunun elinde az imkan

-{~\.~/-

var diye ben bunu bütün meycuda

1;ıqJ.ersem

çok küçük

düşerdiye

dan vazgeçiyorum, böyle bir kural bilmiyorum, bu bana
Bunu bir
miz

k~re

lazım

vardır,

roıtajyerlere

il;La
,

ne

de böyle

ka birçok görevleri
_____

Eğ~:ıı; doğru

inandırıcı

gelmiyo

ise bunu zaten burada kesme-

gelir.

Bütün
maçta

bir yana koyal:pn.

ben yardJ:m-

lşıi;::t yardım
o}/

diye bir

şey

ne yasadaki a-

bir~ şey tarafın·:ı.zdan düşünülmüşi7Jr.Elbette ,ba~

sorumluluklarıyle

yürütebilecek baro

yöntıı~@e~rJıiijjjff-.
KM!Uoh~ne~i

ları,

baro

kendi

kusurlarını

dım

başkanları

- 334 bu konuda da k'ovuşturma,sCD:'U.§iiu.rına

yUklanerek tayin ettikleri, bildikleri kimselere yar-

edeceklerdir. Bu böyle çözümlenir.
E bu, az

ediyor, barolar

yardım

haysiyet

kırıcı

haysiyet

değil

kırı~ı

eğitim

kırıcı,

haysiyet

ned~n

haysiyet

kırıcı

artırıcı

bir

•• Bunu da

Birliği yardım

haysiyet

vakfının yardımı

de, herhangi bir stajyere,

etmesi

oluyormuş

eden kim? Barolar

ediyor. Bilmem ne

değil

kuruluşunun yardım

bile

yardım

bilmem ne holdingin f.alan kinseye

cı değil,

lek

için haysiyet

yardım olduğu

ben böyle bilmiyorum. Bir kere

sı

yapa.caklardır,

için

yardımda

bağlı

kırı

bulunmames-

bulunduğu

oluyormuş?

1e0 lira

;:,rardımdır.

Cengiz İlhan arkadaşım gayet iyi açıkladı' ruhsatı alacağı sı
rada c ebinde ruhsat
evvel iki
tuyormuş

kişi

parası

geldiler,

yok •• Daha

hesapları

yakında,

çıkardılar

buraya gelmezden bir hafta
gördüm, 2t65 lira

•• Bu 2e65

lirayı

nerden nereye ilave ederek acaba

edebiliriz, bunun

hesabı

içindeler.

ne tu-

ı:r.ı

ruhsatı teniı:ı.

Gene gayet somut örnekler verdi Cengtz İlhan. Önümüze bütçeyi
s erdi,
ki
500

şuradan

şuraya kolaylıkla

arkadaşlarım,
lirası

değerli,

Baroiar

var, bu 511

aktarmalar yapabiliriz dedi. Diyelim

Birliğinin

lirayı

da

bugünkü

yalnız

olanakları

içinde

yalnız

bir

bir tek kimseye, avukat olacak,

yetenekli, gelecek vaat eden bir kiuseye vermek kabil. Bu kim-

seye vermeyecek miyiz? Ne engel var vermemiz için? Yani

yaşlılıktan

ra daha büyük olanaklar içinde bulunato kimseler için çok
stajyerlere de hiç olmazsa
anlayışla karşılarsınız.

şuradan

Yardım

son-

şeyler düşündük,

yüzümüz ak gidelim. Zan•ederim bunu

için oy vermenizi

saygılarla

dilerim e-

fendim.
BAŞKAN-

Sayın

Turgut Bulut, bRyurun efendim.'

TURGUT BULUT (Bursa)rak ve baro

başkanı

Kıymetli arkadaşlarım,

Bursa Barosu ola-

olarak en çok hassasiyetle üzerinde

durduğum

konular-

dan birisi de stajyerler konusudur.
Stajyerlerimizi en güçlü oranda meslek düzeyine
vi ile görevliyiz. Bursa'da geçen dönemde
sene evveline kadar avukat

sayısı

çıkartmak

göre-

~ımhuriyetin ~~rulmasından

130, ikibuçuk senede

artış

368' a

iki

baliğ

- 335 ol\}.yor. Bu bir

patlamadır.

Memleketimizin sosyal ve ekonomik

yaşantısıy

le beraber yilkselen ve her hafta altı yedi (Bursa çapına göre) ruhsatnabaşkanı

me veren bir baro

olarak stajyerin derdini hen biliyorum. Bu ba-

kımdan Buısa 1 nın

bütün

zaman da Barolar

Birliğine müra~aat

larıma,

genç

imkanlarıyle

arkadaşlarıına şöyle

arkadaşım

geldi;

Başkanım

yardım

etmedim. O

yardım

dedi, bir

arkadaşımız

yer bu oranda onurluciur, bu oranda yüksek bir
yardım ist~uek

nun

yardım

elini

lerinde;;ı
::r:~v

bakımdan

var, hasta stajyer,

yardıo

isteyemiyor.Staj-

ayağına,

kendisine baro-

uzattım.

stajyerlere

sorumlu j_sek, Barolar
Bu

arkadaş

karak:tertaşımaktadır.Ben

için dahi gelmedi. Ben gittim

}Jı_;ı_ bakımdan

dır,

fonunu da

Hiç bir

olan bana gelsin ve bir gün bana

kendine ba1:a:.)ak hali de yok, fakat size gelip de

den

ayırdı m.

fonunu

söyledim:

ihtiya~ı

Sizden rica ediyorum,
bir

onlara

Birliği

yapacağ:ı.r.uz yardı-mda

azından

de en

barolsr ne kadar

bizim kadar sorumlu

olmalı

önerilen teklifin kabv.l edilmesini ve stajye:rlerin

tutularak

mesleğe

daha güçlü

başlamalarının sağlanmasını

....

e:ı

bir gö-

olarak bilmeliyiz.
:Seygılarıu:ı. ~unarım~

.BAŞK.Al:r:c. Efendio., s'öz si:ı:ası sayın Cemalettin Güçdeı::ıir• de .Buyu-

:runuz.
CEJ':;l.A1ıE'1:TİN GÜÇDEMİR (Gaziantep)- Say:ın P.rkadaşlanm, konu çok

hassas. Evet bu g;;mçlere

y'ardım

edelim, güzel

yardım

edelim. Muhtaç genç-

lere meslek başlaıı.ğl.'e:ı.nda gayret verelim, şevk verelim, yerdım ed·eıim,
bütün bunlar güzel

şeyler,

dır

mevcuda göre mütalaa edilmesi gerekir. Bu

ki her

imkanın

suyu nerden geleGek
ğız,

hakikaten i::sani

arkadaşlar?

Şimdi

şeyler.

Anma

düşünmek lazım
değermenin

bir miktar biz baro olarak koyaca-

bir miktar yardımisteyeceğiz. İmkanı çok kısır olan barolar var,

kendi fonlan.ndan

birşey ayıraTiaya<>akl:ıardır.

Birliği yardım ~apacaktır

katkıda bulunamadım

barolara gelince;
rilecek, bir

veyahut da siz bir

diyecektir.

Yardım

birtakım arkadaşlar
'

kısınına verilnıeyecek.

•

etmek

Bu takdirde sadece Barolar
yardııa

tesis etmediniz,ben

imkanına

sahip olan büyük

müracaat edecek, bir

kısmına

ve-

Ikisi de zaruret içinde ise, ikisi de

ı
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müracat ettiyse bunlar

kişi

kik edilecek?Bu takdirde bunlar
yapıldığı

inceden ineeye tek-

nasıl

kendilerine göre bir

arasında

ayrıcalık

vehmi de doğacak. Bu ihtimaller de var. Çocuklara yardım ede-

lim, derken, birbirlerine

barodan

düşürmek;

gibi

soğutmak

bir tat

hatalı

bik te mümkündür, kuvvetli bir ihtimal dahilindedir bu takdirde.
Çok

koyalım

varsa, Burhan beyin
m.ız

varsa

yapalım~

dım

yapmaya

deyince, uürüvvete endaze olmaz. Çok koymak
söylediği

Yoksa bir garsona bile az görülen bir miktar ile yar-

kalkışmak

hiç bir

şekilde yardını

de gelen bir stajyeri çevirsin'?
•• Baro

\

~~

mevkie
göz

düşürecek

var ki,

staj gören

ihtiyacı
avukatı

olduğu

nasıl

vabestedir? Yani böyle bir

k"lyı t,

edilmez mi der'l.ektir bunun

olan böyle

şeylerle birtakım

çocukları

teşekküllerinin,

hal-

mahrum
yardım

bütçede

şart,

manası?

Bu

müşkiil

mümkün olmayan, üstelik yöneti u kurulunu da

kırpmak şeklinde,

ze, y ne kendi

Yanımda

olmayınea yardım

işlemesi

i tibarla,

başkan

ifade etmez.

oradaki meslek çevresi ill_e böyle bir

Başkanı

kaydını n bulunmasına mı

böyle bir rakam

vere'l;ıilecek imkanı

gibi ayda 40f'l-500 lira

Sonra hangi baro var, hangi
bırakırım?

iuk~nı

gönül alma yoluna gitmek,

rencide edip tefriklere

sürükleyeceğimi

kendı ağabeylerinin imknnlarına,

inisi-

yatiflerine, takdirlerine tekkedelim, Tiirlik bünyesi daha iyi bir hale
gelince bunu ele alalım. Ölüden diriye, diriden ölüye yardım ettik ama,
dayanağını

bUlduk, öylece karar

bunlar için de kabul edin

Bulun burada böyle bir dayanak,

aldık.

aidatıara şu

kadar ilaveyi, öylece kendileri-

ne taks.im edin.
Bu nedenle barolar

arasında,

yardım

edilecak gençler

tefrike vesile olacak ve üstelik de birbirlerine
bendeniz aleyhindeyim;
nin,

getireceği
BAŞKAN-

tatbikatın
Sayın

bu

yardımın değil,

mahzurlu

düşürecek

tuturıun·

olacağı

ifade

nedeniyle

arasında

bu hareketin

edeceği

netice-

aleyhindeyirı.

Mehmet Çelebi, buyurunuz.

· MEH11ET ÇELEBİ (Bolu)- Değerli arkadaşları ıcı_, _ben, mikrofonu elinde _çok güzel, hatibane kullanan
çok

anlamlı

lığı,

değerli

mimarisi yapmakta onlarla

sıkıntıyı

kitapta

okumadım,

yarış

kitap

üstatlar gibi kelimelerin
edemeu. Len, sefaleti, aç-

nasıl

yazar bilmem

orasını.Onu
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sının,

da bir döneme kadar, onun içindir ki, bir

muhtaç

nim gözüme
ması

olmasıl'ın,

gör~

kitaba yazmak da zordur.

lemek isterim; en çok
nın

vermesinin ne olup

yaıjam.a savaşı

değerli

zordur onun. Bu itibarla

inandığın şey

insanın sıkıntıda
olmadığını

gibi

Duyulduğu yaşandıği

huzurunuzda

evvel~

olmabe--

yazıl

bir cümleyi söy-

nedir deseler bana, en fazla Anayasa

sokyal devlet ilkesine inanırım derim. Hani seç derlerse, evvel~ onu

seçerim.
Şimdi,

da acaba biz de
üzüle üzüle

bu,

mesleğinde

kadaşlarımın

'

gelmeye

bir

Anayasanın

ve kendilerinin

sıkışabilir

çalıştığımız

ağabeyilerimin huzuru~da

ri. Bir tarafta

olmuş

miyiz, bir araya

konuşabilir

huzurlarınıza

sahibi

şöhret

yanın-

miyiz diye hani

gerçekten sahibi söz arüç günden be-

şeyi anlayamadım

sosyal devlet ilkelerini

hürri-

tartışıyoruz,

yetçi nizamı böyle getirsin, ş6yie.getirsin, şurayı düzelim, burayı bozalım ••. Daha

ilerilere

se bir harbin

eşiğine

gidiyoruz, hani Türkiye Devleti ile nerdey-

doğru

kadar

gelmiş şu kıt'

telim edelim diyornz, geliyorfizstajyer
ha

rrıüzakere

çalıştırmış

edeceğiz

bir

bu konuyu.

a

meselelerini düzel

sahanlıitı

rıBs.elesine,

nr::rdeyse sekiz gün da
dört stajyer

Benir:ı görüşüm şu: Yanında

arkadaşlnızıım.Denim

kaflnaatime göre

eli cebine

~wukat,

az gi:;den insan. Eli cebine çok gidenler içinizde olabilir,
ni. Eli cebine çok az giden
romatizmalı mıdır

. almayı zeka
Men

adş.m

değerli

gi cüretle, efendim

ona da zeka

derrıiş

birçokları

runuza gelemezdim.
lu belli,

yakın

ufaeık

belki de af'aba
Yan:ı.mda

r3.eğerlerin

hesabım

liranın

belli, bu

ellerine

üzerinde her ay •• Ben
çıkar

bura-

getirdiğir:ı

sizler gibi huzu-

Bırakın herşeyi,:Bo

arkadaşlar sıkıntıda

üzerine geç0cek bir ilke

parayı temi~

suretini

huzurunda dile

çalıştırdım.

da var, bu kadar bir
dosyasının

kazasından gelmişim

bıyık altından ••. Yani

dört stajyer

bir yer •• Be~im

50~ liranın

de daha çok

insanlardan biri.

bir vilayetin ':Düzce

asgari kendilerinin eli•e 5-0

trafik

değil

huzurunuzda üç gündem beri içe dönük me.seleleri han-

ya, içe dönük meseleleri sizin gibi
zaman,

be

avukat •• Neden gitmez eli bilmiyorum,eli

nedir? •• Genellikle daha çok vermeyi

edinmiş,

bağ:ı.şlayın

ettü:.. Hikaye ile, lafla
ağırcezaya

id"

kararımız

değil,

bilfii

gönderiyorum, sen

Ali, ben ondan 300 lira

alıyoru.m,

yanıın-

- 338 daki stajyere 50 lira
sanın

verrwyeceğim?__ ..,-Ve ~~~

değiştirelim,

bilmem ne ilkelerini

tabanını,

ta Türkiye 1 nin

~

tavanı

nı değiştirelim ••• (Alkışlar)

Bir

başka

yoruz; g:i t yavrum filan
o

değil,

lım?

efe~qim

olan ill-ere gücümüz nisbetinde

çıkar ••• Mehmet

dosyayı

tetkikini

G.osyanın

gelince; burada

kocrşumuz

neden;

5C'~'~lirayn J•ny.ıar,

uzanı

Çelebi beyefgndi ufak adam

stnjyen; 100 lira'. vermeye

onu mu verelim, bunu mu vereliu,

şunu

mu yapa-

•• :Oiye-:"lerde ise büJllerce müzakere ederiz. Türkiye :Devletinin hukuk

sorunlarını

stajyer

hall e

geldiğimiz

çaJ.ıştırıyorum,

diyebilıi:ı:ı?

şu

ler verilmesinin_

vereceğim

sorunlarını

veya bu türde,

karşısındayım.

ölçülere'yakın

olmalı,

ona, asgari taban budur

halle kendimize yetkil-i gör-

Rakam biraz iri

olmasının

aleyhindeyim.

Çok iyi bilc.ek

rakamdır.

Değil

veririz, bir

yanlıştır.

kararını,

dimize

bulalım,

doğar

kendimiz için

maddi ve manevft

saygılar:ır.a.

sunarı

BAŞKAN- Sayın

BURHAN
Ceng:!;z

bundan. Lu

düşünmek

ke-

bakımdan

vazettiğimiz

kadarcık

söz

onun en isa-

ama evvela ilke
meselede,ken-

bır

ifa edelim.
oldım,

özür di leriın

m.

Burhan Karaçelik, buyurun.

KARAÇELİK

baroları

ne varsa,staj-

Birlik~

(Zonguldak)- DeJ;erli

arkadaşlar,

İlhan a:ekadaş:ı.rrun g6:rüşüne katılY"ıyorur:ı. Avukatlık

nci maddesi,

ra-

karşısındayım.

bulalım,

sorumluluğu rahatlıkla

l\ileseleyi burada kesiyorum. Bu
sizden,

verdiği

vermeyiz biçiminde

stajyerlere bir fon

pre~~ip kararını

düşen

riy'-lzi-

Yiyerler birbirini, avukatlar bile birbirini yer.

ki stajyerler •• Zor sorunlar

betli formülünü

kısmına

yaşa

Riya~i

zorundayız

Yönetim Kurulunun

Eğer sayın

Sonra, kesin surette hukukçular, barolar,
kısmına

k;;;ndisini

olmalı;

lira verilir biçimde ise

kendi.lerin~ yirmişer

sin surette

içlerinde;

veyabu biçimde birtakJ. m küçük ödül-

şu

15-20 lira

yeyi. Riyaziyesiz hukuk olmaz.

yerlerin bir

va:ı:

yönetin kurulunun huzuruna getiremiyoruz.

değerli

ye hukukçunun bilmesi gereken
kam,

k11ç tane

bizler, kendi sta.jyerinize ayda 300-500 lira verebile-

cek bir formülü bulup
Ben stajyerlere

babayiğit

ayda ÔOO lira

•• Türkiye'nin en büyük

düğümüz bi:ır bakıma

tacak

burada,

mecbur etmiyor,

yardım yapılabilir

şimdi sayın

Kanununun 27
diyor. Demek ki

- 339 kanun koyucu, baronun bu imkana sahip olup
bırakmış.

bir elastikiyet
beş

dönemdir baro

düşünmüş,böyle

Mutlaka yapar deniyor. Ilen demin de söyledim;

başkanıyım,

bütçemize bu

i~kanını bulamadım. Bulamadık

ra koymak

olamayacağını

yardım

yönetim

için

fasıl

kurulları

koymak,pa-

olarak.Gelmiş

geçmiş arkadaşlarımla araştırdık, bu imkanı bulanadıkı..
Şimdi,

yardım

nedir? Bu

arkadaşın,

irr-'-ld1nsız

arkadaşın

olan

senelik, bundan sonra birbuçuk senelik staj döneminde zarurete
haysiyetli bir
Sayın

budur.

haysiyet

şekilde

Earlas

kırıcı

stajyer

arkadaşım

dedi ki, filan

verdiği

burs o

arkadaşın

miktarda oluyor. 40 tan

say:ı.sı.

Sayar

arkadaşım

aşağı

dedi ki

asgari

düşmüyor
seçeceğiz

düşmeden

sUrdürebilmesidir. Gaye

şirket

kırıcı

olmuyor da bu nu haysiyet

burs veriyor ama,
sağlayacak

şartlarla hayatını

asgari

bir

burs veriyor, bu

oLıyor?

Filan

şartlarla

şirket

okumasını

Zonguldak JJarosunda
içinden. Seçtim, asga-

ri 30 tanesi muhtaç benim bölgemde. Asgari 30· tanesi muhtaç •• Asgari lO
tanesi muhtaç olsa dahi, 400lira
işte,

yardım

vereceğim

bir sene için. Bu

sadakadır

decildir.

Saye;ılarımla.

DAŞK.Aı.'if-

geyi tekrar

görüşi'l.eler bitmiştir.

Efendim, bu konudaki

Şimdi

öner-

okutuyortır:ı.

Genel Kurul

Sayın Başkanlığına

Özü: Gündemin ll nri r.:ıaddesi-Staj yardrnı.
Bütçenin giderler çizelgesi 4 ncü

bölüc;ıü

l::ci maddesinde bulu-

nan "Birlik Ilinası İnşa Fonu": 1.750.000 liralık ödenekten 250.000 liranın

ten~Jil

edilerek "7 nci Bölüm.:Stajyerlere

lüme 250.000 lira ödene}:
İstanbul

Mehmet .1\J..i İkizer
İzmir

Hasan Basri Güder

konulmasını

yardırı"

adıyla açılacak

arz ve telÜif ederiz.

İstan-bul

Necla Fertan
İzmir

İskender Özturanlı

Kocaeli
İlhan Arın

İzmir

Cengiz İlhan
Kocaeli
Nuran Kortel

bö-
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Bu önergeyi kabul edenler ••• Kabul etmeyenler ••• Kabul

edilmemiştir. Önerge reddedilmiştir efendim.
oylarınıza

Büi:çeyi tümü ile

Kabul etmeyenler •.• Aynen kabul
Şimdi

arzediyorum efendim. Kabul edenler •

edilmiştir

efendim.

efendim, gündemin 12 nci maddesine

gelmiş bulun~oruz.

"12. 3 asil, 3 yedek Birlik Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi."

kişiden

BAŞKAN-

Oy

Efendim

şimdi

mi,

pusulaları

sayın

d elegelere

bir tasnif heyeti

beş kişiden ıni

olması

ıtağı tılacaktır

seçğceğiz.

hususunu

efendim.

Tasnif heyetinin üç

oylarınıza sunacağım.

Üi~: kişi olmasını kabul edenler ••• Etmeyenler •.• Kabul ed ilaiştir.

Efendim üç

kişilik

tasnif heyeti için ad çekiyorum:

Sayın Şemi Öge? •• Burada. Sayın Zeki Şeremet? •• Burada. Sayın Doğan İleri? .. Yok. Sayın Arif Bilgin? •• Yok. Sayın DAvut Selçuki?. ,Burada.

Efendim böylece Sayın Şenıi Üge, sayın Zeki Şeremet ve sayın Da~t Selçuki tasnif heyetine

seçilmişlerdir.

Iviuhtereın arkadaşlarım,

a-rkadaşlarımın

üç asil, üç yedek üye

oylarını kullanınalarını

seçileeekt:i.r.Sayın

rica ediyorum.

(Seçim için oylar toplandı)
BAŞKAN-

nin

görüşülmesine

Efendim tasnif devam ederken gündemin

Yönetım

maddeleri-

geçiyoruz.

:'13. Yerli ve
veya

diğer

yabancı

koggrelere gidecek delegelerin seçilmesi

Kuruluna yetki verilmesi."

Il.AŞKAN.:. Bu konuda bir takrir var,

Genel Kurul
Yerli ve

yabancı

okutuyorum.

Başkanlığına

kongrelere gidecek delegelerin

seçimi

konuşun

da Yönetim Kuruluna yetki -verilmesini arzederim.
Hatay
Nabi İnal
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ••• Kabul

et!J'leyenler ..• önerge kabul edilmiştir ve Yönetin Kuruluna yetki verilmiş
tir.
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Gündemin 14 ncü maddesini okutuyorum.
't14. Gelecek

Genel Kurul

Olağan

toplantısının

zaman ve yerinin

tesbiti."
BAŞKAN-

Elimizde iki tane takrir var, okutuyorum.

Genel Kurul

b
kara' da

Başkanlığına

no~ Genel Kurul Toplantısının

yapılmasını

O~ak 1'76 tarihinde An-

A-ô-10

öneriri~.

Hatay
Nabi İnal

Adana
Ne~mettin

BAŞKAN- I'd.ğer

Üstünalp

önergeyi okutuyorum.

Tt\rkiye Barolar

Birliği

Genel Kurul

çalışmalarına başarJ.lar

dileriz •
. Birlik Genel Kurulunun
ka il

~v,r_:ros'.ında yapılması

yolunda

venerek bundan sonraki 1976
rosunun davetiyle

olağan toplantJ.larının
yerleşen

olağan

Barosu Yönetim·Kurulunun

kararına

gelenek ve ilke

Genel Kurul

Adapazarı'nda yapılmasına

her yJ.l bir
kararına

toplantısının,

baş

gü-

Sakarya Ba

karar verilmesini, Sakarya

atfen arv. ve teklif ederim.

Saygılarımla.
Av~Tekin
BAŞKAN-

da,

ikinc~

Şimdi

efgndim birinci öneri Ankara'da

öneri Sakarya'da

Ankara'da

yapılınası

yapılmasını

Sakarya'da

Yaman
yapılması

hakkın-

hakkındadır.

kabul edenler ••• Kabul etmeyenler •••

yapılmasını

kabul edenler ••• Kabul etmeyenler •••

Ankara'da yapılması kabul edilmiştir. (Alkışlar)
8-9-10

O~ak

tarihlerinde Ankara'da

yapıla•aktır.

Efendim, gündemimizin 15 nci maddesine
11

gelmiş

bulunuyoru~.

15. Dilekler. 11

Dilekler

faslında sayın

Orhan Barlas, buyurun efendim.

[
-34-2 BAŞKAN- Buyurun say~ Orhan Barlas.
ORHAN BARLAS (!stanbul)- Sayın Başkanım,

de~erli

arka-

Hep dilekler

kaldı~ı

için

daşlarım;

mevcudun

yarıaı

dinliyor,

faslında

böyle oluyor, sona.

yarısı dışarda.

Bu umutsuz havaya

rağmen

bir-

kaç söz söylemek isterim.
Dilekler

faslında

arz

edeceğim

yöklerden üçü, sevgili

Atila Sav'ın hem biçim, hem de öz yönünden bana verdi~i ilhamla söylenecek; bunlardan birincisi halkla

ilişkiler.

Türkiye Barolar Birli3i
dar

o kadar etkiki,

yansıtırsa

tışılacak

olundu,

~

kadar

yönü yoktur. Bundan evvelki

çeşitli

sizliğinden

çalışmalarını
yararı~

olur, bunun bence

başka

sebeplerle sonuca

tar~

da bu dilek arz

toplantılarda

yönlenden dile getirildi; fakat ya

yahutta

kamuoyuna ne ka-

olanakların

varılamadı.

Umarım,

yeterTürkiye

Barolar Birliğinin mesela bir Halkla !lişkiler Bürosu kurulabilir yahut
bir

basın danışmanı

olabilir. Her halde, bütçe

bölüm

ayırmasına,

rarlı

olaca~ını umarım.

böyle bir

çalışma yapmasına

engel

Yine sevgili Atila Sav, basit

daha çok

bu da kamuoyuyla

dağıtılsa

dan bizim için iyi olur. Bu hem az
şeyler değil.

Kitap halinde

Atila
işgal

eden bir

şey

değildir.

~lmakla

bakımından

çok

basılıyor,

basılması

beraber, bir

geniş;

ama

satır

basılsa,

da

hem oraya buraya
sanırım

çok masraf almaz.

Türk

hukukçuları katkısız

düşünce özgürlüğünü

tartışanı

dağıtıla-

devam ediyorum; beni öteden beri

avukatları,

yana. Türkiye' d.e

Bunun ya-

aramızdaki yak~ ilişkiler bakımın-

Savın görüşlerine

var. Türk

şüncü ğzgürlüğünden

si

böyle bir

olarak bana ilham verdi, gerçekten bu raporlar daha iyi

başı

cak

olanakları

az olan bir konu

dü-

zedeleyen etki-

vardır,

bu da

film sanslirüdür. Ben bilmiyorum şimdiye kadar Türkiye Barolar Birliğinin
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film sansürü için bir

çalışma yaptı mı?

bilir, bütün_ diiı:ı;:ra.da bugün en çok
sinemadır.

Öyle

oldu~

de~erli Başkanım

Oysa.

alıcısı

-olan· sanat

halde, Türkiye'de sinema,

çok iyi

dallarından

akıl alnıaz

birisi

sansürlerden

ve engellerden geçiyor. Söz gelimi mesela bir !talyan yönetmeni Nazizm'i
yeren bir film:

yaphştır.

Bu film lanetliler, bu film Almanya aleyhinde

yahut bir dönemdeki Almanya aleyhinde
zim Almanya ile

ilişkimizi

olduğu

halde Almanya'da oynar ;bi~eçmez,

zedeler diye Türkiye'de sanJJürden

bunu göremeymz. Bu bir örnektir, daha ç,ok örnek vermek mümkÜndür.
rım,

Barolar

Birli~inin düşünce

yönlerinden birisi

olduğ;u

için film

Çolc de§f;erli
sına ilişkin

arkadaşım

üzerinde etkili

en

a~ır

çalışmalar

bunlardan 31'i ölüm

v~rsa,

Nejla Ertel, bildirideki ölüm ceza.;..

bölümü tasvip etmediler. Ben isterdim lci, elbette Türk avu-

ölüm cezasına karşı olduklarını açıkça ilan etsin, yani günün

birinde bunu görmek beni çok mutlu
biraz paradoktal görünse bile, bana
yararlı

nulmasında

kılacak;
şu

fakat burada

anda ölüm

varılan

cezasına karşı

sonuç
olmaktan

geldi, neden? Bildirinin altinda deniyor ki, "Kamuoyuna

ve

tartışmalar:ı.n.daha geniş

görmektedir,"Jani burada
ölüm

bakımından

Sanı

ait.

cezasına

daha

san~ıürü

Benim 32 türküm

~apması yararlı olacaktır.

katları

özgürlU§f;ünün sonuç

biz

ceaasının

saygıdeğ;er

kamuoyunda

bir çevrede

S111-

yarar

oluşturulmasında

Genel Kurulunuz, Yönetim Kuruluna

oluşturulması doğrultusunda

bir görev veriyor.

Ben evvelıi ölUm cezasının günün pirinde kalkacağına inindaı.ğ:ı..mı baştan
söyledim, bu bir.
·İkincisi; do~ruya k~uoyunun inanacağını

Madem öyle, ölüm

inanırım.
şimdiden

Yönetim Kurulunun

·bulunmamız

cezası

konusunÇia

yapacağı

da yüzde.lOO

k~.rııuoyu oluşturulmasında

çalışmalar

bence,

şu

anda

karş:ı.sında

kadar yararl:ı. ve etkilidir •. Tart:ı.şma açılsın, bu işte Yönetim

Kurulu önder olsun, bu

iştebundan

sonra

basında başka kuruluşlarda

bu

r
r
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~"ko.ıl.udaki __görevimiz.i

anda karşı oldu~u
inandırdıktan

yapall.m.,.

kaınuoyuna

ilan etmemiz

sonra bu sonuca

daha iyi bir sonuç

bunu biz mal edebilirsek, bu

kadar en az bence yararlıdır. Onları
bu daha

varırsak,

temellere dayanan

sağlam

olacaktır.

tartışmalar

Üçüncü bir nokta; bü noktaya biraz evvelki
sırasında vardım•

Degerli

arkadaşım

Cengiz !lhan,

olduktan sonra da ölüm ödenegine devam .etmek
yararlanmalarını

söyledi; fakat buraya bir
eğer

bir dilek olarak arz ediyorum;

avukatıarn değil,

yardım yapılabilir,

bundan memnun

avukatla~ın

şartıyle

Ölüm

emekli

yardımından

bakıma hazırlıksız gelmiştik,

bundan sonraki

ten onlara böyle bir çözüm yolu bulunur da,
da ölen

şu

yalnız

çalışmalarda

gerçek-

vazife gören ve o an-

emekli olduktan sonra da ölen kimselere bir

bunun bir yolu

yerdamı

bulunursa,

sanırım

hepimiz

kalacağız.

Dilekler
bitirirken hepinize

bu

faslında maruzatım

saygılar,

BAŞKAN- Sayın

sevgiler

sunarım

sözlerimi

kadardır,

efendim.

(Alk:ı.şlar)

A:t:tla Sav.

AT!LA.SAV (Ankara)-

Sayın Başkan,

sevgili

meslektaşla-

. rJ.m;
Dilekler faslmda söz

iki nedeni ve gerekçesi

almamın

var. Bunlardan bir tanesi; Ankara Barosu temsilcisi olarak, Baromun bana
verdiği bir görevi Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun ve Yönetim

Kurulunun bilgisine iletmektir.
Bunlardan bir digeri de, benim
dileğimi

burada özellikle son gün

kişisel

oluşan birtakım

bir

görüşümü,

olaylar nedeniyle Ge-

nel Kurulun bilgisine sunm.aktmr.
Baromun bana
lik

yapılması,

sanıyorum

ki,

verdiği

bazı

görev

şu:

nedenlerle

Yönetmelikte bir

kaçınılmaz

hale

değişik

gelmiştir

ve önümüzdeki dönemlerde Yönetim Kurulu mutlaka Yönetmelikte bir

değişik-

('
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-345lik

oluşturmaktır.

değişiklikler sırasJ.nda Yönetmeliğin

Bu

sinde yer alan bir hükmün de
alarak

geliştirmesini

ve

bazı baroların

genişletmesini

72 nci madde-

durumlarını

özel

rica ediyoruz. Somut

dikkate
olayımız

şu; Ankara Barosunda bu yılk~ Genel Kurulda 429 arkadaşımız seçime ka-

ve oy

tıldı

yolundaki hüküm

oluşacağı

P

Şunu

nedeniyle

sakıncaları

kişiden

kurmak zorunda

sandık

kaldık;

denedik, Tasnif Heyeti üyelerinin az

ortaya

söyleyeyim, saat 16,.00'da

sabaha

bir

karşısında,

sandık kurmayı

çünkü birden çok
olması

Tasnif Heyetinin Yönetmelikte 3 veya 5

kullandı.

çıktı

ve bu oylama çok uzun sürdü.

baş~adığımız

oylamayı

ve sayma

işlemini

saat 05.00'de bitirdik. Bu durumda takdir edersisiniz ki,

karşı

ancak çok büyük fedakarlıP:;ı göze alabilen arkadaşlar Başkanlık Divanında
ve Tasnif

Kurullarında

revi·yapmalarının

İkinci

mak zordur.

görev

ikinci defa
bir

fıkra

almaktadırlar.

~.·~·

birdan çok
turulur

sandık

şeklinde

recektir. Bu
çok olan

eklenir de,

bir hüküm

barınların

Birliği

fedakarlıkle

zim için

şu

ki,

sanıyorum
yalnız

hemen hepsinde

Kendi

Barolar

sayısı

konulabilir ve her

sanıyorum

Ağustos ayında

görevi yapmaya

aynı

seçmen olarak oy kullanacak üye

Onların-da

sayısı

razı

bir defa bu gö-

çok olun üye

ve

ki, bu hükümdeki

karşılaşılan

Sevgili

Birliği

çok yol katetti. Bunu bütün

bu görevi yapan delegelerinin

ya da bu baronun üyesi diye bir

oluş

i.çin bir tasnif kurulu
kısıtlılığı

Ankara,Barosnnun sorunu

toplanan ilk Barolar

sayısı

çok olan Barolarda bir görev için

sandık

kişisel dileğim;

san-

olacaklarını

değil,

gidesayısı

bir sorundur. Esasen,

meslektaşıarım

1969

yılı

Genel Kuruinndan bu yana
baroların

ve

ba~ların

çabalarıyle oluşturdu.
ayırımyapmak olanağı

Biyoktur.

'l.:ürkiy-e Barolar Birliğinin çatısı altında birleşmiş Türk avukatı vardır.
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- Hiç bir avukat belli bir bölgede,

di~er arkadaşlarından ayrıcalıklı

rü,
çeği

daha izninizle burada

meyenıerin

çok

şaştıkları

ve;ya ikiden Çok avukat
birbirimize

karş~

deriz. Burada

durumda

belirteceğim.

bir

de~ildir.

karşılıktaı.

Bir

başka

ötü-

gerbil-

biliyorsunuz. Biz iki

taraf vekili olarak girer, mahkemede
çıkarlarını

mahker:ıe kapısında

birtakım düşünce

yn.ptıi:';ından

Mesle~ii:ıizin özelliğ;ini

özelliğimiz vardır

müvekkillerimizin

olanakları kullanırız,

bir yerde görev

savunmak için bütün

da kol kola girer ve yürür gi-

tartışmaları yapıldı,

bundan

bir

dolayı

kısım arkadaşlar, o anki ruhsal durumlarının etkisiyle birbirlerine

sert

sayılabilecek

bilirler.
radan

Dileğ;imiz

çıktıktan

ve

lnrıcı

sayılabilecek bazı

sonra, Türkiye Barolar
olarak, büyük bir

fikrine

saygıyle

ve

Barolar

Birliği çatısı altındcı oluşmuş
görüş

hoşgörüyle

ayrılıklarımız

Bütün delege

değildir.

burada geçen

bizimdir; ama

dileğimi

kabul

buyurmanızı

hepimizin kendimize

düşen

ve Barolar

sorumluluk

ve

elbirliğiyle götüreceğiz

mesleğin

ve Barolar Birliayırmaya

gitmek

bunu benden daha iyi

lendirdiklerini biliyorum. Bir haddini bilmezlik
bu

özgürlük

tartışmaları unutacağ;ız

fikirleri

arkadaşlarım

mes-

aynı

düşüneeye saygıyle,

ya da bu nedenlm bölmeye,

ğinin geleceği bak2mından şu

yerinde

saygıylg,

bu-

kalmıştır,

delggeleri

Birliğinin

ola-

söylemiş

ve umudumuz o dur ki, bunlar burada

leğin mensupları

Elbetteki

sözler

saysanız

bile,

değer

benitı

Birliğinin geleceği bakımından

payını

yerine

getireceğiBize

emin

olarak hepinizi saygılarımla selanılarım. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sa;ı,--:tn

Necla E.rtel.

NECLA ERTEL (!stanbul)nun

sayın

Yönetim Kurulu-

üyeleri;
Ver:oiş

"Dircktiflerinizi
pılmasını

Sayın Başkanım,

olduğunuz

bildirinizıı

uygun buldu§S;unuz

raporda bize bir emirde bulunuyorsunuz.

:e:Mrinde bulunuyorsunuz. Sadece bu

bo_zı hususları

yıl

ya-

sizin emrinize uyarak dile

getirnek görevini yerine getirnek isterim. Bundan evvelki dileklirime
bütün

yapılan

işler arasında

en az

çok bu görevde bulunan insanlara
bulunı:ıak

eğer

cesaretiyle huzurunuza

sıra gelfliş

bir üye olarak, ne kadar

inanniş oluşum,.

tekrar

dileklerde

bazı

olmaola belli. Ben inan:tyoruru. ki,

çılr...:m:ı.ş

imkan bulur, uygun bulur, hallini siz de lüz~lu bulursan:ı.z, bu

meselelere

sıra geldiğinde

şerefi

sırasını bekleyece~in;

fakat

ben

Eğer sırası gelmemişse,

şartlar uyguiı değilse,

bir üyeniz

halledilecektir, bunun

yine de bunun

yapılmasını

size aittir""
için

yapılmas~

her zaman :i. çin bekleyen

olacağim.

Evvela sayın Başkanım, Xürk hukuk hayatına ar:tz olan ,
halkını

Türk
hukuk
iyi

hukuktan

olan

gelmiş

olaylar~

, yani Türk

hastalığın tarafınızdan

en

tespit edilmesini bendeniz rica ediyoruru.. Bunun en iyi

şekilde

tespitinden sonra,

dürmekte

duruma getiren

Türk adliyesine

hayatına,

şekilde

şikayetçi

değil,

hastaya

hastalıktan kurtulmanın yoltınu, hastay:ı.

arız

öl-

olan nikrobu öldürmekte aramak için bize

emirler verrwnizi rica ediyorum.
Mahkeme ve yüksek mahkenelerde görev yapan
savunma
nasını

özgürlüğü

ve nutlo.ka

ve savunma illasuniyetiyle her
savunmo.nın

temini için gerekli bütün

tan özgür ve masun bir

teşebbüsleri yapman:ı.z:ı.

Avukatlık r:ıesleğinin

sizlik

Adalet

Kom.isyonlarında

edilm.osi yolunda bir çaba sarf
Heyetiniz sarf
şüncesiyle

~-

gizli ve de

bu sene içinde bir çare

sorı_ı:nuna

ettiği

avukatll.k

edilr:ıesini

takdirde, bunun

ki,

kurallarının tar:ı

avukatlık mesleğinin
olarak

uygulannası

ve bu

r:ıutlaka

evvel

meşgul

olun-

şeltilde yap=t,lmasının

riea ediy•rU:m ...
aç'1~

t!frtada olan

:i,.ş

istirham

ediyoruı:ı,

nesle~inin

de temsil

aranmas:ı.n:ı.

bunu rmtlaka bu sene içinde ele

Maluı:ıunuzdur

şeyden

avukatların

~abay:ı

yerine

alman:ı.z:L

siz;in Yüksek

getirilece~i

dü-

istirham ediyorum.

amacl., yasadaki hÜkme göre hukuk

hususunda

yargı crgruılar:ı.

ve hakem-
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edilmiştir.
masında

ve do!';ru

işletilDesinde

kurullara

iştirak

bakı:ı:ııdan,

avuko.tlar da, Barolar

dır,

yal.nl,z hukuk

Yo.r0ı organlarına yardım_.

bu hak

elbet. O kurullarda bulunmak, o

ol:rıaz

etmek yoluyle en

ve en etkin

do~ru

Birliı';i

hak da

zamanında

avukatlarını

müdahalelerle ve

r.ıutlnka alınmak

Savc~lar

Kurulunda da

teDSilen

l;ı.:ulu.nm;,ıll,.

~aba

ve.

:ııl.f;).Sel.eyi

ve bu

giril:ı:ıelidir.

tahkikatın gizliliğinin

savunucu yönünden kal-

gerekir. Üzerinde sizlerin durdul'!;unu biliyorum,

bu hususta daha çok

aynı

yard~ınlarla halletr.ıelidir

için bir çabaya

Sorgu ve
dırılması

bulunmalı...;

alınmalıdır.

Barolar Birlil'!;i Türk

yerinde ve

O

şekilde yap~lır.

teasilci olarak orada

Yüksek Hakimler Kurulu ve
şekilde

kuraıJ.arJ.lll.ll yorıı.ı:ı.J,.aJ:..

sarf ederek, mümkünse bir dahaki

anca~
yıla

bu y1l da
ertelenme-

den bu meselenin halledilmesini tekrar istirham ediyorum.
Yargıtay iştihatlnrının keşmekeşine Baroltı.r Birli~i

le son verilmesini ve bunun
sını

gönülden diliyorurJ.

şerefinin

Yargıtaya

Türkiye Barolar Birlil'!;ine ait olma-

bunu

nasıl anlatı:ı;ız, nasıl

siz benden çok daha iyi takdir edersinizw
kendi

kararları

mevcut

kanınlar

eliy-

Yalnız, Yargıtay

iletiriz,

bilmelidir ki,

kadar önemlidir ve bugün bu bir

keşnekeş

içindedir. Belki burugörmüyor, hiç olmazsa gösterirsek, belki kendisi de
buna bir çare arama yoluna gidecektir.
Sayın Başkanı5,
tarafından

tedvin

edilmiş,en

bizim meslek

iyi

kurallar~nız vardır

şekilde hazırlan:ı:ıış.

eliyle de bize

meslek

Barolarl.mıza

var-

barolarırı.ız

dnı.r. Eğer

uygun ve nünasip görürseniz, hele bu seferki Umuni Hey~t topsonra, bu

lara emirler buyurunuz,
bizim meslek

kurallar:uı yaşar

ve bilinir hale gelmesi için baro-

bunların hakkında

kurallarımız

kuralları:o.ız

gön-

derilmiş,

lantısından

dal'!;ıtılr:ıış

ve sizler

konferanslar düzenlensin, yani

da Anayasa hükümleri gibi kitap içinde ve rafa
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olnasın.

sizin huzurunuzda

Bir nevzuu

konuşurken,

konuştuğu rnhatlık

bir hukukçu sadece

ve vekar içinde,

şindi

yalnız inandJ.ğ;ı

bir meseleyi q;j.lsı getirebilsin, hiç şirinlik rmskası taşJ.maya , hiç bir ·
benzetmeden kuvvet almaya mecbur
isteğ;ini

huzurunuzda

şu

cübbenin

olnasın,

kendini gönderen delegenin

vekarına

uygun bir

şekilde

dile geti-

rebilsin. Bunu sizden hasseten istirhhm ediyorum. Belki ben, bir defa
daha bu kubbenin altında bulunman; mıa bulunanlar için bu lazım olacaktır

ve benden b1Lndan onur duyarnn.
Sayın Başkanım;

konuşnaya bnşladıktan

dan

sarfınazar

eder,

vardı;

sonra biraz fazla

şey

istedim

bunları

siz

bulacaksınız.

ediyorum. Esasen

saygılarını

daha birçok isteklerim

kabul etnenizi rica

BAŞKAN- Sayın

IJER!H SEZEN

ederir:ı.

fakat

düşüncesiyle bun!H.nı;:

Çok

teşekkür

(Alkışlar)

Merih Sezen.
(İstanbul)- Sayın Başkanır:ı, sayın Arkadaş-

ları:ı:a;

Efendim, ben dün

~~

söyleniştin;
yapılnış

geçnesi

fakat

konuşurken

konuşmüarım arasında

önerilerini bugün

önerilerinin de kesinlikle

olduğunu hatırlıyorur:ı.,

önerir:ıi

dün

bugün buraya

çıktım,

aynen tekrar ediyorun, geçen

bakımından

yapTiış

önerilerden birkaç tanesine hiç

yıl yapr::ıış

olduğ;un

görüyoru:ı::ı.

Üniversitelerle diyalog kurup, hukuk

ihtiycc.cı

çunun

yapo.cağımı

olan ekonnnik .ve sosyal ve hukuk

oluşumunu

neydana getirici yeni

yoJ:ın ilişkinin gerektiğine

olduğum

için zapta

değ;inilmemiş

nesleğinde

bağlantıları

eğitim bakınından

oldu~nu

günümüzün

içerisinete hukuküniversitelerle

dair olan önerini tekrar ediyorum.

Sözün bundan ibarettir
BAŞKAN- Sayın

efendirı.

(Alkışlar)*

Cemalettin Güçdemir.

1.

l~
r

CEMALETTİN GÜÇDEI\'İR
arkadaşlar;

(Gaziantep)-

Sayın Başkan,

muhterem
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Yönetim Kurulundan bir
toplantısı tutanaklar~~n sanıyorum

selere giden

arkadaşla

bir hakim_
görüşürken

ı

nüshaları

bu

bir vilayet

konularınıza

Danıştay

Ynrgitay,

oluyor, birçok

konuları

savc~sı,

.olacak; bu Genel Kurul
baz~

gibi

nüesse-

dile getiriyoruz, bazen

bir vilayette hakim

arkadaşla
teksi:ı:

dair nallimat beyan ediyorlar. Münkünse,

edilecek bu tutanakların vilayetlere de birer veya ikişer tane gönderilr.ıesini

istirhan ediyoruu. MesaiDizin

leri olursa,

sanırım

ı::ıahiyeti

isabetli olur. Hele,

ve derecesi

Yargıtaya

hakkında

fikir..

hiç oluazsa her da-

ireye bir tane ve imkanı olur da birkaç t~~e gönderilirse ~aha faydal~
olacağı kanısıııdayın.

1

İkincisi;

muhterem

arkado.şıı::ı

Orhan Bey, tenennisinin bir :

yerinde, idan hükünlerine

ilişkin kısmın oluşturulrıasının

na terk

olduğu .manası çıkacak şekilde

edilniş.

Bendeniz, o

bir görev

kısımda

kamu

efkarında oluşturulnası,

lenmesi, tekkiki tabirleri do geçti, sonra

kanu

Yönetin Kurulu·

ifade buyurdular.,
efknrında

"oluşturulma"

ince-

tabiri konuldu,

Atila Sav onu tercih etti; fakat hiç bir tanan bu kurul Yönetin Kuruluna
idarı

hüknünün, idan

rulnası şeklinde

kaydının

yasalardan

turabilir; fakat hiç bir zaman Barolar
Barolar

Birliğinin

etniş

gı;_yesi

bu

değil;

fak~.t

gibi bir

değildir.
içir:ıde

fikrinin

davranış

Birlir'~inin knrarı

oluştusayın

bu fikri
bu

yoldaynış

~luşturulnasını

oluşturulnasını

içine girenez; çünkü

oluş

ve

, yani

Yönetin Kuruluna
tebliğ~eki

o ibarenu

Bunu da arz etnek is terin. Her halde bana :m.üteveccih
bir izgi

deLlin de arzettin, bu kubbe
nek is teraiyiz. Pek

şnhsı nar:ı.ına

okseriyeti bunun kanu fikrinde

cezasının kaldırılnası

tahnil

gayesinin

bir görev tevcih ve tahmil etmedi. Bu nedenle,

bir profesör olarak, bir hoca olarak

Başkan

idmo

kaldırılnası

kahıasın diy~
altında hoş.

saygıdeğer,

kurallarının dağıtılnasından

pek

şuna kısaca

tenas

olnayan b er se do.

k:ı.ynetle

Neclha

edeceğin;

bırnkarak

git-

Harıınefendi, alılUk

falan bahis buyurdular, bir zerresi kadar

ı
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bizin o konuşnar:ııza ilişkin ise şayet, şahsınızda böyle bir to.vsiyeye
nahal olmadığını, o kuralların bilgimizde olduğunu, riayetkar bulunduğunuzu ve hep o

anlayış

olnadıkça kurallerı

içinde

davranış

rencide edecek bir
saygılar .sunarın.

tashihen arz eder,

BAt;;KAN-

bizi icbar eden bir hareket

olduğunuzu,

Teşekh~'

içine

girrıeyeceğiLlizi

de

(Alkışlar)

ederiz.

Bu arada Tasnif Konisyanunun tasnifine göre Denetlene
Kuruluna seçim neticelerini

:1çıklıyorun:

Asil üyelikler için;
Nuran Kortel •••..•.••.•• 44
Yaşnr

Önol ••••..•••.•• 42

İsBail

Oy
lerdir.

Özersin •••••••• 42

alrıiş

ve Denetlono Kurulu asil üyeliklerine

seçilniş-

(Alkışlar)

Doğan İleri·········~

5

Cenalettin Güçdenir ·•• 3
l\!Iehr:1et Çelebi •.•...•• 3
Oy alarak,

Denetler:ıe

Kurulu yedek üyeliklerine

seçilniş

lerdir, kendilerini tebrik eder, bacşnrılo.r dilerin.
Buyurun

sayın

CE1TGİZ İLF.Jlli
faslında kısaca

Cengiz
(!znir )-

üç-dört ;tane

İlhan.
Sa;;rın

var efendin.

naruzatın

Şüphesiz nesle~inizde

işsizlik

rununa nuhtelif nedenler gösteriliyor,
ndeelinde

artış

kar;ıuoyunda

gibi bir

sorunu vo.r, bu

b:-:şlıca

neden oln.rnk

görülnektedir. Ben. ikinci bir nedeni,

gittikçe

eğilin

Yönetin Kurulundo.n dilekler

var

de görülmektedir.

avukatlık
olmı.ya

hizr:,etlerine

br'.şlo.nıştır.

Cezcı. :~icı.hke::ıelerini

_,

ihtiy~e>.ç

işsizlik
cl:ı

so-

avuko.t

zcnnediyorutı

ki,

duyctcı.dan uzrı.klnşr.ıa

Bu özellikle,

cez;~ na:ı:ıkenelerin

uygulmıcı.sı e:nı.k:ı.tlık hizrıetlerino
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çok az yer

duyulnanaktadır.

mahkenelerde
nusunda bir

Bu

araştırua yapmasını,

Bu

bir biçimde ortaya

yardımcı

barolarla

Birli~imizin

takip edilen,

avukatların

kanu~da

nedeniyle giderek

bakından,

görmekteyiı:ı.

zorunlu
açık

olnas~

avukatsız

olayın

araştırnanın

tan

olarak; ben

ücret tarifelerinizin

teşhis

ko-

bak~m~ndan

için bize

aluanız

başında

avukatlı~a başladıF;ıudan
konuşna

bir

ücretleri

ni cebinizin bir

köşesine

itibaren,

faslı vardır

r:ıeslektaşlrı.rı:oıı:::

bir doktora giderken, ki o da bence bir nevi

var

danışnadır,

nı?

ücreti

danışı:ıa

rıaalesef

bizir.ı

ki, bu-

Hepiniz

muayene ücreti-

koruz, öyle gideriz, bu ka:ouoyunda

bir fikirdir; ana avukatta

r;w.

edilmesi

işler

sonucuna göre, her halde durun daha

nu bilEliyorum, içinizde uygulayabilen

~

takip edilen

yaparak,

olacaktır.

İkinci

rüştir.

işbirli~i

gerekli tedbirleri

çıkacak ~e

avukata ihtiyaç

yerleşr.ıiş

km:moyundn

yerleş.ı::ıe

Yönetin Kurulunun bu konudn da bir arnştırı:::ıa yo.p:o.as~nı ve danış

ücreti

ko.vrar:ıının

kamuoyuna nn.l edilebilnesi için ne gibi tedbirlerin

alınm2sı lnzıu geldiğinin tespitinde ben fayda görüyorura.
ncı rınddenin uygulannası

Üçüncü bir nesele; 486
Bu, giderek çok dar
söylenon her söz
durur1lr"

yoruulanr:ıayn başlwJıştır

savunna-sınırlnrının dışında

karşı karşıya kal:mışızdır.

araştırrıa yapıp,

uygularıayı

Kurula bir raporla gelirse,
li bir

girişinde bulunnuş
Diğer

ceğim,

nazarı

itibn.re
ki,

kısaca şu:

konuşr;ıalarda

Yönetin Kurulu gündeni

bu sorularn gelen

telakki edilme gibi bir

alr:ı.ro.k,

ÖnÜTIÜ:ı;deki

Genel

nesleğ;iuiz bakınındnn öneı:::ı

olacaktır.

dolegelere ve bnrolara gii.YJ.deme
sorıra

aşnğı yukarı rıahkenede

Birlik Yönetin Kurulu bu konuda da bir

zo.nnediyorurı

bir konum da

zannediyorur.1 ki,

çıkmıştır.

do.

ve

neselesidir.

gündenin

tanzirı

istediği,

cevnpları

Yine günden

ı:ı.o.ddesine

sınırlılığ;~

to.sarrufunda

neselesi ortaya

bulunncı.dnn

arzuladığı hususları

dei!;erlendirerek gündeni

dÖne-

önce,

sorar ve

hazırlarsn,

- 353her halde Genel Kurul çalı~naları daha oluı1lu bir yola girniş olacaktır.
Maruzatıı:ı

bu

kadardır,

her ne kado:r kusur ettikse affola,

sayg:Llar sunarım. (11.lkışlar)
BAŞKAN- Sayın Fadıl

Altop.

FADIL ALTOP (İstanbul)- Sayın Başkan, de[:örli arkadnşların;
Aslında

burada sBz alnak niyetinde

lerini tespit

etrüştin;

nüyordun; ana

Cor:ıalettin

karşısında,

arın da.'ıa

sını

Bazı

dilek-

etmemeyi

düşü-

kardeşir;ıin tebliği hakkındaki yorurıu

söz alrıak ihtiyacını hissottin. O n0l<:taya gelneden evvel,

ettiğin rc.porların

ve

getirdiğirı

tutanakların

bu suretle, önerilen belli yerlere

çanti1mızda

işgcl

fazla huzurunuzu

Güçdenir

zannediyorun önce Bursa' da dile
tahnin

de~ildin.

ve

fcızla ı:-Lilfct

birer ki tap

olr:ıayacafi;ını

1ıc.linde

gönderil:.__.~,_sir,in

basılr,a-

ve bizlerin

ve ld trtplı~ımızda s altınnmasının cU::.hn m niyetli
1

iŞ"ekle

gelme-

sini öneriyorur:ı. Keze, ilk kuruluş kongremiz Anko.rn'da, sonrc.. İstanbul
kongresi, sonra İzr:ıir kongresinin tutnmıkları bugüne kc:.do.r basılm:-ıdı.
Birgün Barolar
nı

Birli~inin

inceler:ıek gerel~ti~i

t"-rihini yr:zL'1<-ck gerekti§ti

zamo_n bu tutanaklar

iih'ıtiyaç

z:ıRGn,

çnlışmalr,rı-

olacaktır.

Bunun

bant halinde mi, yoksa teksir halinde mi, eski T'.irkçc not ho.linde mi
nliı

hnlde ise, mazbut kitap haline getirilmesini
Keza,

konuşmalar

sırasında

bir

cıyrıcn

ark'1cLıs ır,

öneriyorum.
de.C;indiP;i, bu..YJ.-

dan böyle iştihatların jargı tayca ilanı ko.rşısınj_a bizleJ'in iştihatları
bulmakta baro olarak çekece~üıiz müşkülntı gözöneine alaro.k, Barolar
Birlip;inin bültenini yerli ve

yabancı i~tilvıtlarla

ihtiva eC.en mecrma haline getirmesini ve but;iine
ÇJ,karılıp,

gönderilr:ıesini

özlü maketleleri

ı,ndnr

düzgünlük 'içinde

rica ediyorun.

Yine, denetçiler raporunun

okımrc}',sı

sır:ısuıd-:ı

dikkatimi

çeken, BJJ)-barın fiili envanterinin ya:-)ılmasını ben de rica ediyorru;,.
Bunda mutlaka zorunluk

vardır.
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Ölüm
Beyefendi iyi
dı,

L
r
1
\

şu

hatırlayacaklar,

karar alma

Ama,

hocamızın

içinde
sı

dı.

bizim bir hayli

yukarıda

niteliğinde

çok

bulunduğundan,

yolunda pekçok

bu

air gündem maddesi halinde
ve

değerli

meslektaşıının

al-

gibi, ölüm cegetirilmemiştir.

gerekçeleri faaliyet raporu

kıymetli

tümden

cezanın

zam.nnımızı

söylediği

noktalar üzerinde durduk: Cengiz Beyin

zası

gelince; Cemalettin

kaldırılması vey~ kaldırılmaına

Cidden orjinal

burada

f~kirleri

yansı

Ben şahsen, o konuşmalar sırasında Umuni Heyetten edindi~im intiba

itibariyle, ekseriyetin ölüm
olduğu izlen~pirii
tiğin

cezpsının

tümden

edindim. Bildiriye bu

zamc.n Cemallettin Bey

şekilde

olarak," jok

haklı

üstelik henüz bu kar8.r haline

kaldırılması

gelı;ıemiştir,

fikrinde

geçmesini teklif etkGrşı

fikirler de var,
gereken bir

oluşturuluası

konudur" dediler ve bunun üzerine Heyetiniz gördüfi;ünüz bildiriyi kaleme

aldı,

sizlerin tasvibine arz etti.

Şindi

teknik olarak, hukuk

açı

sından Umumi Heyetiniz bu teblifi;i onayladığına ve tebliğin sonunda
olduğu hükrıünü

Barolar Birliginin bunun izleyicisi
göre, Orhan Barlas

kardeşinin ded~ği

·gerev olarak Yönetim Kuruluna
anlıyor,

gibi, bu

onayladığına

de

oluşturuımanın yapılması

verilmiştir kanısındayım

ve bu tarzda

bu tarzda öneriyorum.
Saygılarımla

lar diliyorum.

hepinize nice iyi

mutluluklar,

başarı~

(Alkışlar)

BAÇKAlJ-

Şimdi

sayın

Iarmi yapm3::if üz-ere mikrofona
GENEL
•

yıllar,

BAŞKAN

Birlik

Başkanınızı kapanış

konuşma

taşriflerini rica ediyorun.

FABUK ERE:M-

Sayın Başkanımız,

aziz delege

.!·

.. _ a:r.:lradaş~\ı:u'j_;
Birli~inizin

bu Genel Kurul

toplantısının

fikirlerin tan bir özgürlük içerisinde orteya
li yönetiniyle idare

etmiş

bulunan

gerçekten bütün

atılma olanafi;ını,

Başkanlık Divanına

dirayet-

Yönetim Kurulu

-355adına teşekkürlerimi
düşüncelerimizin

arz

ederim~

Gerçekten tam bir

ortaya dökülmesi

nÜLıkün

rahatlık

içinde bütün

oldugu gibi, Yönetim sorumlu-

düşüncelerinin açıklanoası olanagı

lugunu yüklenen bizlerin de

tümden

sağlanmıştır.

Başkanı

Bu arada Samsun. Barosunun degerli
kadaşlarının

bizlere gösterdikleri

anınayı

bilı::ıekteyiz•

görev

hatırayı daiı::ıa

yakınlıkları

kalplerimizde en

bir kere daha minnetle

ettiğimiz

Daha evvel de arz

ve yönettci ar-

gibi, bu

tntl:ı.

sıcak anılarımız yanında saklı tutacag:ı.z.

Bu Genel Kurulun bir özelligine daha

işaret

etmek istiyoruz Yönetim

K,Jrulu olarak:
Bu

t~plantımız,

bundan evvelkileri gibi, sevgiyle görevden

hiç bir fedakarlık yapmaksızın bu her iki ucun da bu kadar güzel bağ
topluluklar için pek de müol{ün

d~ştırıl~ığı,

başka

de, bu

da ileriye dogru çok iyi, çok

açıdan

rıma baktığında,

bir

arkadaşı~ın

sa~lam adınlar atılmıştır.

uzun maruzatta

Eleştiriler hakkında

ismini

Gerçekten

olam:ı.yor.

nasıl

Sonra notla-

bulunduıı.

olduysa

unutnuşum,

Arif

Bilgim' i kendisinden çok çok özür dilerin,

isir:ı

lerine temas

etmiş

bulunuyorum. Bu konuda dilek-

lor

son söylenen sözler bizler için

faslında

maktadır,

nin

olduğumu ke~den anlaınış

bu dilekierin

araştırılacağına

eleştiler

enin

olmanızı

Bu arada hepimize

zikretmedon de fikir-

olağanüstü

k2dar dikkatle naznra

bir

öneı::ı taşı

alınıp,

gereği

istirham ederim.

da~ıtılmış

olan Sansun Barosunun dilek-

leri şeklinde basılı olarak bizlere intikal aden dilekler de elbetteki
diğerleri
iç~:..n

gibi önemle. naz:·,ra

alınacaktır.

de, bundan sonraki çabalar için de

zanan zaman ferden de nüracaat lüzun ve
nın

bu suretle sizlere daha
Sönsuz

yakından

teşekkürlerini

Bundan sonraki

sayıı:.

delege

toplo.ntılnr

arkadaşlarınıza

ihtiyo.cını duyuy~ruz.

intikalini

sağlanaya

tekrar tekrar arz

Çal~şma

çnlışacağız.

ederin,eağolunuz

- ;i56-

efendim.

(Alkışlar)

BAÇKAN- Efendim, bu suretle Kongremiz sona
tadır,

hepinize

saygılar

sunar,

teşekkürlerimi

err:ıiş

arz ederim.

bulunmak-

(Alkışlar)

KAPANMA S.AAT!: 18.4-0

BAŞiülH

AV. İ8~;3ET KA 'I'AR

Jı.y .RlıS:tM

YAZMAN
Av.

1

C1~LİL

BEYAZHOÖI,lJ

YAZM.A~f

CAN

Av.

YOÖUR'I'ÇUO(~LU

